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Interneta vietnes, kurās ir atrodama informācija par latviešu valodu, latviešu 
valodas kultūru, literatūru, folkloru, multimediju mācību līdzekĜi, resursi, kuros ir 

teksti un uzdevumi, kas izmantojami mācoties latviešu valodu, vārdnīcas u.c. 
noderīga informācija 

 

Adrese 
 

Komentārs 

Latviešu  valodas aăentūra 
 

http://www.valoda.lv/lv/latviesuval 
 

SadaĜā Latviešu valoda atradīsiet gan 
vispārēju informāciju par latviešu 

valodu, gan dialektu karti, gan dialektu 
paraugus (tos iespējams lejuplādēt bez 

maksas MP3 formātā) 
 

Valsts valodas komisija 
 

http://www.vvk.lv/ 
 

Šī lapa ir novecojusi un jaunu 
informāciju tajā neatrast, taču šajā lapā 

atrodama I.Freimanes grāmata „Valodas 
kultūra” 

LZA Terminoloăijas komisija 
 

http://termini.lza.lv/index.php?category=15 
 

Lapa noderēs, ja ir interese par 
terminoloăijas jautājumiem, 

jaunākajiem apstiprinātajiem terminiem 
utt. 

 
http://www.liis.lv/latval/Valoda/index.htm 

 
 

 
Te ir M.BaltiĦas „Ievads latviešu 

valodas vēsturē” 

Mākslīgā intelekta laboratorija  
 

http://valoda.ailab.lv/latval/ 
 

Sākumlapa 

 
http://valoda.ailab.lv/latval/vispareji/ 

 

Vispārējas ziĦas par latviešu valodu 
(latviešu un angĜu valodā) 

 
http://valoda.ailab.lv/latval/vispareji/pamatv/pamatv.htm 

 

Pamatvārdu vārdnīca 
(latviešu-angĜu, angĜu-latviešu) 

 
http://valoda.ailab.lv/latval/vispareji/bilabc/ba.htm 

 
Bilžu vārdnīca 

 
http://valoda.ailab.lv/latval/vispareji/tautasdz/t00.htm 

 
Tautasdziesmu izlase 

 
http://valoda.ailab.lv/latval/vispareji/teksti/t01.htm 

 
Mūsdienu tekstu piemēri 

 
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/ 

 
Latviešu pasakas un teikas 

 
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ 

 
Latviešu tautas ticējumi 
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http://valoda.ailab.lv/latval/iesacejiem/ 

 

Multimediju līdzeklis iesācējiem  
„Ko Tu teici?” 

 
http://valoda.ailab.lv/latval/sakumskolai/galvena.swf 

 

Latviešu valoda sākumskolai (tas pats, 
kas diskā) 

 
http://valoda.ailab.lv/latval/pamatskolai/galvena.swf 

 
Latviešu valoda pamatskolai 

 
http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/ 

 
Latviešu valoda vidusskolai 

 
http://www.liis.lv/latval/latviesu/latv3.htm 

 
Latviešu valoda bilingvālai apmācībai 

 
http://www.liis.lv/latval/latviesu/latv4.htm 

 

Latviešu valoda bērniem ar dzirdes 
traucējumiem 

 
http://eksperimenti.ailab.lv/morfo/ 

 

Latviešu valodas vārdu analizators un 
sintezators – vēl nav pabeigts, taču 
pamatlietas darbojas, t.i., vismaz 

vienkāršākiem vārdiem var noteikt, 
piemēram, deklināciju, skaitli, dzimti 

u.tml. 
Auces vidusskolas latviešu valodas Web lapa 
 

http://latv.auce.lv/ 
 

 
Dažādi uzdevumi, kurus var izmantot 

zināšanu pārbaudei 

E-valoda 
 

http://lv.lefo.net/en/lmtests.html?theme=40 
 

Interesants projekts, kur ir gan 
uzdevumi latviešu valodā, gan literatūrā, 
gan lasāmie teksti, gan daiĜdarba analīze 

 
http://lv.lefo.net/en/lmtests.html 

 
Uzdevumi pa tēmām 

 
Latviešu valodas testi 

 
http://nevienc.sytes.net/lv/lv.php?id=saturs 

 

 
 

Diezgan grūti, bet noderīgi testi, kas 
izveidoti elektroniskā formā un 
izmantojami zināšanu pārbaudei 

 
http://www.liis.lv/latval/fonetika/index8.htm 

 

Informācija par latviešu valodas 
fonētiku 

 
http://www.liis.lv/latval/ortoep/index4.htm 

 

Informācija par latviešu valodas 
pareizrunu 

 
http://www.liis.lv/latval/morfol/index.htm 

 

 
Informācija par latviešu valodas 

morfoloăiju (ir arī uzdevumi) 
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http://www.liis.lv/latval/orto/default.htm 

 

Informācija par latviešu valodas 
ortogrāfiju jeb pareizrakstību (ir arī 

uzdevumi) 
 

http://www.liis.lv/latval/sintakse/index6.htm 
 

Informācija par latviešu valodas sintaksi 
(ir arī uzdevumi) 

 
http://www.liis.lv/latval/teksts/teksts1.htm 

 

Informācija par teksta izpēti latviešu 
valodā, kā arī saite uz J.Rozenberga 
raksts "Par latviešu valodas sintakses 

zinātnes attīstību" 
 

http://www.liis.lv/latval/stilistika/1lapa.htm 
 

Informācija par latviešu valodas 
stilistiku 

 
http://www.liis.lv/latval/leksikologija/leksikolog/index.htm 

 
Leksikoloăija un leksikogrāfija 

 
http://www.liis.lv/latval/ekurss/ 

 
Latviešu valodas e-kurss 

 
http://www.staff.amu.edu.pl/~naunicol/NNlatvmacib.html 

 

Nikolas Nau mācību līdzeklis latviešu 
valodas kā svešvalodas apguvei 

 
Adreses, kurās ir noderīga informācija, kas veiksmīgi izmantojama mācību procesa dažādošanai 

u.tml. (vienkārši teksti, pasakas, stāsti, informācija par Latvijas dabu utt. 
 

 
http://www.lulfmi.lv/ 

 

Latvijas Universitātes Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts 

(LU LFMI) 
 

www.satori.lv 
 

Filozofijas un literatūras portāls 

 
www.pasakas.net 

 

Pasakas, literārie darbi, burtu ābece, 
multfilmas un citas labas lietas 

 
http://www.labulabaisjv.times.lv/index.htm 

 
DzejoĜi utt. 

 
http://www.odiseja.lv 

 
Citāti un aforismi 

 
http://www.teicieni.lv/ 

 
Citāti, aforismi un dzeja 

 
http://www.dailytangents.com/tautasdz/lakst/TOC.shtml 

 
Tautasdziesmu portāls 

 
http://valoda.ailab.lv/kultura/ 

 
Latvijas kultūra 
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http://www.literature.lv/lv/index.html 

 

 
Latvijas Literatūras centra mājaslapa, 

kurā pieejama informācija par 
aktualitātēm latviešu literatūrā, arī 

žurnāls „Latvian Literature” 
(dažādās valodās) 

 
 

http://www.kultura.lv/lv/ 
 

 
Latvijas kultūras portāls 

 
http://www.citariga.lv/LV/index.php?page=2 

 

 
Rīgas vēstures enciklopēdija 

 
http://www.liis.lv/arh/teksts/speles/speles.html 

 

 
Interaktīvas spēles par Rīgas vietām, 

arhitektūru, stiliem utt. 
 

 
http://www.letonika.lv/ 

 

 
Enciklopēdiju, vārdnīcu un citu resursu 

datu bāze LETONIKA 
 

http://www.ailab.lv/SENIE/senie.jsp 
 

 
AILAB Seno tekstu bibliotēka 

 
http://www.ailab.lv/Teksti/def1.htm 

 

 
AILAB latviešu tekstu datorbibliotēka 

 
http://www.liis.lv/folklora/folkloristika/liter/ 

 

 
Folklora, mitoloăija un pseidomitoloăija 

literatūrā 
 

http://valoda.ailab.lv/folklora/ 
 

 
Latviešu folklora (sakāmvārdu 

datorfonds, pasakas, teikas, ticējumi) 
 

http://www.korpuss.lv/feb/ 
 

 
Folkloristikas elektroniskā bibliotēka 

 
http://www.tezaurs.lv/sv/ 

 

 
Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca 

 
http://www.liis.lv/folklora/gadsk/LD/rotalas.htm#1 

 

 
Latviešu folklora – gadskārtas, ieražas, 

rotaĜas 
 

http://www.colorear.net/dibujos/ 
 

 
Zīmējumi krāsošanai 

 
http://www.dainuskapis.lv/ 

 

 
Dainu skapis 

 
http://www.jurjans.lv/kaste/galvena.htm 

 

 
Cipari, burti, spēles un mozaīkas (burtĦi 

pie mozaīkas ir ar skaĦu) 
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http://www.music.lv/mpasaka/ 

 

 
SkaĦu meža pasaka – mācību līdzeklis 

bērniem par skaĦām un trokšĦiem 
 

http://www.jurjans.lv/kaste/burti/Alpha.htm 
 

 
Burtu spēles (burtu kārtis) 

 
http://www.latvijasdaba.lv/ 

 

 
Sugu enciklopēdija Latvijas daba 

 
http://www.lu.lv/daba/index.htm 

 

 
Latvijas dabas un kultūras pieminekĜu 

datubāze 
 

http://www.alas.lv/ 
 

 
Latvijas alas 

 
http://mapx.map.vgd.gov.lv/geo3/Ukr/Pamatlapas_Slices/Lat

vija_L/Latvija_L.htm 
 

Latvijas ūdenskritumi 

http://www.astro.lv/ 
 

 
Vienkārša un bērniem patīkama lapa par 

kosmosa noslēpumiem (zvaigznāji, 
zeme, mēness utt.) 

 
http://www.liis.lv/astro/ 

 

Gailīša astronomijas ābece maziem 
bērniem 

 
DabaszinātĦu saiti  

 
http://www.daba.lv/Adreses/Latviski.shtml#Butnes 

 

Lapa, kurā izvietotas saites uz daudzām 
un dažādām lapām, kas saistītas ar 

dabaszinātnēm 

 
http://www.putni.lv/ 

 

Putnu vērotāja Kaspara Funta mājas 
lapa 

 
 
Informāciju sagatavoja 
Latviešu valodas aăentūras Izglītības daĜas  
projektu vadītāja Inese VasiĜjeva-Muhka 
(e-pasts: inese.vasiljeva@valoda.lv 
Tel. 67201686, +371 29126631, +371 28604119) 
 


