
Noderīgi interneta resursi 

 

Resurss Apraksts 

Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija  

Valodas tehnoloģija Hugo.lv Valodas tehnoloģija, kas pieejama visiem 

Latvijas iedzīvotājiem bezmaksas. Tā 

nodrošina automatizētu tulkošanu, runas 

atpazīšanu un runas sintēzi. Vietne pieejama 

latviešu, krievu un angļu valodās. 

Letonika Skolas abonēta datubāze, kurā iegūstama 

plaša informācija par latviešu autoriem, to 

darbiem, iespējams skaidrot dažādus 

terminus. Tostarp iespējams lasīt dažādus 

latviešu autoru pilnteksta darbus 

elektroniski. Lai piekļūtu visiem resursiem 

tīmekļa vietnē nepieciešams ielogoties ar e-

klases pieejas datiem. 

Latvijas Kultūras kanons Latvijas Kultūras kanona mājaslapa, kurā 

apkopotas 99 dažādas Latvijas vērtības 

tādās nozarēs kā tautas tradīcijas, arhitektūra 

un dizains, skatuves un vizuālā māksla u.c.. 

E-grāmatu bibliotēka Bezmaksas resurss, kurā iespējams lasīt 

jaunāko un arī ne tik jauno Zvaigznes ABC 

izdoto literatūru elektroniski no datora, 

planšetdatora un viedtālruņa.  Pieejami gan 

latviešu, gan ārzemju autoru darbi.  

Nacionālā enciklopēdija Tagad arī elektroniski bezmaksas pieejama 

izdotā Nacionālā enciklopēdija, tajā 

apkopota daudzpusīga informācija, kas tiek 

bieži papildināta. Informācijas resurss ir 

uzticams. 

Drošs internets Izglītojoša informācija par drošību internetā, 

kā arī platforma, kurā iespējams iesniegt 

informāciju par konstatētajiem 

pārkāpumiem internetā.  

Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs 

Lugāno 

Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs 

Lugāno piedāvā iepazīties ar latviešu 

ievērojamā dzejnieku pāra — Aspazijas un 

Raiņa — dzīvi un daiļradi viņu trimdas 

periodā Kastaņolā, Lugāno (Šveice), no 

1906. līdz 1920. gadam. 
RunA Kolekcija “RunA” ietver visu Raiņa un 

Aspazijas darbu pirmizdevumus ar 

mūsdienīgām anotācijām, vēstules, 

fotogrāfijas, plakātus, karikatūras, video, 

audio un citus materiālus. 
Dainu skapis Elektroniski pieejamas un ērti atrodamas 

Krišjāņa Barona apkopotās dainas . 

http://en.lulfmi.lv/
https://hugo.lv/lv
https://www.letonika.lv/
https://kulturaskanons.lv/
https://www.3td.lv/
https://enciklopedija.lv/
https://drossinternets.lv/lv
http://arlugano.lv/lv/home
http://arlugano.lv/lv/home
https://runa.lnb.lv/
http://www.dainuskapis.lv/
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Jelgavas Pilsētas bibliotēka Jelgavas pilsētas bibliotēkas mājaslapa, tajā 

atrodama arī noderīga novadpētniecības 

informācija, iespējams piekļūt 

elektroniskajam kopkatalogam. 

Latvijas Nacionālā bibliotēka Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā, 

kurā atrodami daudzi noderīgi resursi. 
Zudusī Latvija Zudusī Latvija ir resurss kurš apvieno 

unikālu informāciju par zudušām un 

izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām 

vērtībām. Tas satur digitalizētas senu 

zīmējumu kopijas, atklātnes un fotogrāfijas 

no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām un 

objektu aprakstus 
Periodika Periodikas portālā ir iekļauti aptuveni 3000 

dažādu nosaukumu laikrakstu un žurnālu – 

vairāk kā 2,5 miljonu lappušu – gan no 

Latvijas, gan trimdā izdotas periodikas. 

Labs resurss novadpētniecībai un dzimtas 

koka veidošanai. 
Raduraksti Resurss, kas paredzēts dzimtas koka un 

vēstures pētīšanai. 
Europeana Visaptverošs resurss. 
Valsts izglītības satura centrs Viss par izglītību Latvijā. 
Latvija Latvijas portāls, kurā iespējams izmantot 

dažādus e-pakalpojumus, kā arī iegūt 

dažādas izziņas. 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
https://lnb.lv/
http://www.zudusilatvija.lv/
http://www.periodika.lv/
http://www.lvva-raduraksti.lv/lv.html
https://www.europeana.eu/portal/en
https://visc.gov.lv/
https://www.latvija.lv/

