
NOSAUKUMS ĪSS APRAKSTS 

Latvijas Enciklopēdiskā 
vārdnīca 

Izdots sadarbībā ar Nacionālo Apgādu. Konspektīva daudznozaru enciklopēdiskā 
vārdnīca. 

Latvijas vēstures 

enciklopēdija 

Latvijas vēsture no aizvēstures līdz 21. gadsimtam. Papildināta ar attēliem, audio 

un video materiāliem 

Dzejas vārdnīca 
Sastādījusi profesore Janīnas Kursīte. Aptver dzejas jēdzienus, terminus, 

virzienus, piemērus un citātus. 

Vērtspapīru darījumu 

vārdnīca 

Andra Klausa sastādītā skaidrojošā vārdnīca. Iekļauti būtiskākie un biežāk lietotie 

šīs jomas jēdzieni. 

Vidusvidzemnieku 

biogrāfiskā vārdnīca 

Viljara Tooma sastādītā vārdnīca. Informācija par personālijām, kas tā vai citādi 

saistītas ar Vidusvidzemi (aptuveni tagadējais Cēsu rajons). 

Meža enciklopēdija 
Pirmais fundamentālais enciklopēdiskais izdevums par mežiem Latvijā. Bagātīgi 

papildināts ar attēliem. 

Personu rādītāji 

 

Koncentrēta informācija par Latvijas vēsturē nozīmīgajām personām 20. gs. 

pirmās puses un atmodas laika aktīvistiem. 

Bibliotēku un skolu mape 
Publisko un skolu bibliotēku, dažādu projektu ietvaros radīts saturs. Sadarbībā ar 

LNB tiek publicēts arī Kalendārs bibliotēkām. 

Terminu un svešvārdu 

skaidrojošā vārdnīca 

LZA Terminoloģijas komisijas, Tulkošanas un terminoloģijas centra, kā arī citu 

nozares speciālistu izstrādātie termini ar skaidrojumiem latviešu valodā, kā arī no 

citām valodām aizgūtu svešvārdu skaidrojumi. 

Mūzikas literatūras tēmas 

Latviešu un 20. gadsimta ārzemju mūzikas autori un viņu daiļrades raksturojums, 

žanri un skaņdarbi. Papildināts ar nošu pierakstu attēla formātā un audio 

fragmentiem. 

Latvijas Kultūras kanona 

enciklopēdija 
Latvijas izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums, kas 
atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūrā. 

Angļu-latviešu-angļu 

vārdnīca 

Publicēto vārdnīcu pamatā ir profesora A. Veisberga 2001. gadā izdotā "Jaunā 

latviešu-angļu vārdnīca" un autoru kolektīva — Z. Belzējas, I. Birzvalkas,... 

sagatavotā "Angļu–latviešu vārdnīca".  

Krievu-latviešu-krievu 

vārdnīca 

Šī ir visapjomīgākā līdz šim publicētā latviešu-krievu-latviešu valodas vārdnīca, 

kas papildināta ar plašu dažādu nozaru terminoloģijas klāstu. 

Vācu-latviešu-vācu 

vārdnīca 

Abu vārdnīcu pamatā ir autoru kolektīva — A. Šteinbergas, D. Burves, I. Saliņas, 

I. Kļaviņas — 2001. gadā izdotā "Latviešu–vācu vārdnīca".  

Lietuviešu-latviešu-

lietuviešu vārdnīca 

"Latviešu–lietuviešu vārdnīcu" ir izstrādājis Kauņas Vītauta Dižā Universitātes 

Letonikas centra vadītājs Dr. Alvīds Butkus (Alvydas Butkus).  

Igauņu-latviešu vārdnīca 

Vārdnīcas pamatā ir plašākā pieejamā, valodnieka Karla Abena sastādītā un 

1967. gadā izdotā vārdnīca, kas pārskatīta un papildināta ar aptuveni 2000 

jauniem šķirkļiem. Latviešu-igauņu tulkošanas virziens pieejams caur meklēšanas 

iespējām. 

Latīņu-latviešu-latīņu 
vārdnīca 

Apkopoti dažādu nozaru vārdu, izteicienu un terminu latīņu valodā un to 
tulkojumi latviešu un citās valodās. 

Citvalodu personvārdu 

atveides vārdnīca 

Aptver četru valodu personvārdus un to atveidojumus latviešu valodā saskaņā ar 

atveides noteikumiem, vajadzības gadījumā tos precizējot un papildinot. 

Vārdnīca kopā aptver vairāk nekā 4000 personvārdu čehu, franču, itāļu un vācu 

valodā. 

Latviešu literatūras 

interneta bibliotēka 
Latviešu autoru pilnteksta darbi: dzejas krājumi, lugas, stāsti un noveļu izlases, 
romāni un citu žanru sacerējumi. Ietver arī Kultūras kanona darbus. Apraksti par 



autoriem un žanriem.  

Attēlu kolekcijas 
Mūsdienu Latvija attēlos, Sendienu Latvija attēlos, Latvijas kultūrvides takas, 
Mūzikas literatūras tēmas, Latvijas kultūras kanona Vizuālās mākslas vērtības un 

citas kolekcijas. 

Viedo ieraksti Vēstures enciklopēdijas video ieraksti 

Audio ierakstu kolekcijas Vēstures enciklopēdijas audio ieraksti, Mūzikas literatūras tēmas, Putnu balsis 

Latvijas kultūrvēstures 

objektu karte 

Latvijas kartei ģeogrāfiski piesaistīti objekti, kas ļauj dažādos mērogos un 
griezumos atlasīt, izzināt un  pētīt Latvijas kultūrvēsturi, dabu, arhitektūru, 

ģeogrāfiju, tūrismu uc. tēmas 

Latvijas Kultūras kanona 

karte Kultūras kanonā iekļauto vērtību karte laika griezumā ar izeju uz pašām vērtībām 

Vārda analīzes resurss Iespēja ikvienam latviešu valodas vārdam veikt vārda analīzi un ātri noskaidrot 
informāciju par vārdu pareizrakstību un vārdu locīšanas likumiem. 

Valodas uzziņas Latviešu valodas gramatikas pamatprincipu apraksti. 

Sinonīmu vārdnīca Lielisks palīgs vēstuļu un sacerējumu rakstīšanā. Tā noder, lai mācītos, pētītu un 
bagātinātu latviešu valodu.  
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