
NOSAUKUMS UN AKTĪVĀ SAITE

UZ APRAKSTU WWW.ZVAGIZNE.LV  
TIPS LIETOTĀJI

TEHNISKIE

LIMITI

CENA

(EUR)
PIEZĪMES

Dabaszinības
5.–6. klasei 1.daļa.

Tiešsaistes piekļuve
Tiešsaiste Visa skola

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Windows vide,

Flash.

€ 60,00
1 gada
abone-
ments

izvaigzne.lv
abonements

izglītības iestādei

Dabaszinības
5.–6. klasei 2.daļa.

Tiešsaistes piekļuve
Tiešsaiste Visa skola

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Windows vide,

Flash.

€ 60,00
1 gada
abone-
ments

izvaigzne.lv
abonements

izglītības iestādei

Matemātika
5. klasei.

Tiešsaistes piekļuve
Tiešsaiste Visa skola

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Windows vide,

Flash.

€ 60,00
1 gada
abone-
ments

izvaigzne.lv
abonements

izglītības iestādei

Matemātika
6. klasei.

Tiešsaistes piekļuve
Tiešsaiste Visa skola

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Windows vide,

Flash.

€ 60,00
1 gada
abone-
ments

izvaigzne.lv
abonements

izglītības iestādei

Matemātika
7. klasei.

Tiešsaistes piekļuve
Tiešsaiste Visa skola

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Windows vide,

Flash.

€ 60,00
1 gada
abone-
ments

izvaigzne.lv
abonements

izglītības iestādei

Ķīmija
8. klasei. 

Tiešsaistes piekļuve
Tiešsaiste Visa skola

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Windows vide,

Flash.

€ 60,00
1 gada
abone-
ments

izvaigzne.lv
abonements

izglītības iestādei

Ķīmija
9. klasei. 

Tiešsaistes piekļuve
Tiešsaiste Visa skola

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Windows vide,

Flash.

€ 60,00
1 gada
abone-
ments

izvaigzne.lv
abonements

izglītības iestādei

Ķīmija 
10. klasei. 

Tiešsaistes piekļuve
Tiešsaiste Visa skola

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Windows vide,

Flash.

€ 60,00
1 gada
abone-
ments

izvaigzne.lv
abonements

izglītības iestādei
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http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/150224-kimija_9_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/150224-kimija_9_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/150224-kimija_9_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/150224-kimija_9_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/150224-kimija_9_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/150224-kimija_9_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/150224-kimija_9_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107180-kimija_8_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107180-kimija_8_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107180-kimija_8_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134983-matematika_7_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134983-matematika_7_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134983-matematika_7_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/113283-matematika_6_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/113283-matematika_6_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/113283-matematika_6_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107181-matematika_5_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107181-matematika_5_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107181-matematika_5_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/106123-dabaszinibas_5_6_klasei_2_dala_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/106123-dabaszinibas_5_6_klasei_2_dala_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/106123-dabaszinibas_5_6_klasei_2_dala_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/106111-dabaszinibas_5_6_klasei_1_dala_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/106111-dabaszinibas_5_6_klasei_1_dala_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/106111-dabaszinibas_5_6_klasei_1_dala_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/106111-dabaszinibas_5_6_klasei_1_dala_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/106123-dabaszinibas_5_6_klasei_2_dala_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107181-matematika_5_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/113283-matematika_6_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134983-matematika_7_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107180-kimija_8_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/150224-kimija_9_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/150224-kimija_9_klasei_tiessaistes_piekluve.html
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(EUR)
PIEZĪMES

Fizika 8.–9. klasei
1. daļa.

Tiešsaistes piekļuve
Tiešsaiste Visa skola

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Windows vide,

Flash.

€ 60,00
1 gada
abone-
ments

izvaigzne.lv
abonements

izglītības iestādei

Fizika 8.–9. klasei
2. daļa.

Tiešsaistes piekļuve
Tiešsaiste Visa skola

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Windows vide,

Flash.

€ 60,00
1 gada
abone-
ments

izvaigzne.lv
abonements

izglītības iestādei

Fizika
10. klasei.

Tiešsaistes piekļuve
Tiešsaiste Visa skola

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Windows vide,

Flash.

€ 60,00
1 gada
abone-
ments

izvaigzne.lv
abonements

izglītības iestādei

Fizika
11. klasei.

Tiešsaistes piekļuve
Tiešsaiste Visa skola

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Windows vide,

Flash.

€ 60,00
1 gada
abone-
ments

izvaigzne.lv
abonements

izglītības iestādei

Fizika
12. klasei.

Tiešsaistes piekļuve
Tiešsaiste Visa skola

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Windows vide,

Flash.

€ 60,00
1 gada
abone-
ments

izvaigzne.lv
abonements

izglītības iestādei

Raibā pasaule. 1. klase.
Latviešu valoda 1.
Interaktīvs mācību

materiāls
Tiešsaiste

Viens
skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
HTML5

€ 5,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

Raibā pasaule. 1. klase.
Latviešu valoda 2.
Interaktīvs mācību

materiāls
Tiešsaiste Viens

skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
HTML5

€ 5,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

Tiešsaistes testi
matemātikā

9. klasei
Tiešsaiste

Viens
skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
telefoni.
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 
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http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/149834-tiessaistes_testi_matematika_9_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/149834-tiessaistes_testi_matematika_9_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/149834-tiessaistes_testi_matematika_9_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/162135-raiba_pasaule_1_klase_latviesu_valoda_2_interaktivs_macibu_materials.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/162135-raiba_pasaule_1_klase_latviesu_valoda_2_interaktivs_macibu_materials.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/162135-raiba_pasaule_1_klase_latviesu_valoda_2_interaktivs_macibu_materials.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/162135-raiba_pasaule_1_klase_latviesu_valoda_2_interaktivs_macibu_materials.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/162135-raiba_pasaule_1_klase_latviesu_valoda_2_interaktivs_macibu_materials.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/162135-raiba_pasaule_1_klase_latviesu_valoda_2_interaktivs_macibu_materials.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148990-raiba_pasaule_1_klase_latviesu_valoda_1_interaktivs_macibu_materials.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148990-raiba_pasaule_1_klase_latviesu_valoda_1_interaktivs_macibu_materials.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148990-raiba_pasaule_1_klase_latviesu_valoda_1_interaktivs_macibu_materials.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107179-fizika_12_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107179-fizika_12_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107179-fizika_12_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107178-fizika_11_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107178-fizika_11_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107178-fizika_11_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107175-fizika_10_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107175-fizika_10_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107175-fizika_10_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107154-fizika_8_9_klasei_2_dala_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107154-fizika_8_9_klasei_2_dala_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107154-fizika_8_9_klasei_2_dala_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107124-fizika_8_9_klasei_1_dala_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107124-fizika_8_9_klasei_1_dala_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107124-fizika_8_9_klasei_1_dala_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107154-fizika_8_9_klasei_2_dala_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107175-fizika_10_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107178-fizika_11_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/107179-fizika_12_klasei_tiessaistes_piekluve.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148990-raiba_pasaule_1_klase_latviesu_valoda_1_interaktivs_macibu_materials.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/162135-raiba_pasaule_1_klase_latviesu_valoda_2_interaktivs_macibu_materials.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/149834-tiessaistes_testi_matematika_9_klasei.html


NOSAUKUMS UN AKTĪVĀ SAITE
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TEHNISKIE
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CENA

(EUR)
PIEZĪMES

Tiešsaistes testi fizikā
12. klasei.
Komplekts

Tiešsaiste Viens
skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
telefoni.
HTML5

€ 9,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

I Maiņstrāva.
Tiešsaistes testi fizikā

12. klasei
Tiešsaiste

Viens
skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
telefoni.
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

II Elektromagnētiskie
viļņi.

Tiešsaistes testi fizikā
12. klasei

Tiešsaiste Viens
skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
telefoni.
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

III Ģeometriskā optika.
Tiešsaistes testi fizikā

12. klasei
Tiešsaiste

Viens
skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
telefoni.
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

IV Viļņu optika.
Tiešsaistes testi fizikā

12. klasei
Tiešsaiste Viens

skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
telefoni.
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

V Atoms un atoma
kodols.

Tiešsaistes testi fizikā
12. klasei

Tiešsaiste
Viens

skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
telefoni.
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

VI Fotoefekts un
spektri.

Tiešsaistes testi fizikā
12. klasei

Tiešsaiste Viens
skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
telefoni.
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv
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http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148490-fotoefekts_un_spektri_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148490-fotoefekts_un_spektri_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148490-fotoefekts_un_spektri_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/146263-atoms_un_atoma_kodols_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/146263-atoms_un_atoma_kodols_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/146263-atoms_un_atoma_kodols_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148489-vilnu_optika_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148489-vilnu_optika_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148489-vilnu_optika_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148486-geometriska_optika_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148486-geometriska_optika_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148486-geometriska_optika_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/141297-elektromagnetiskie_vilni_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/141297-elektromagnetiskie_vilni_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/141297-elektromagnetiskie_vilni_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148014-mainstrava_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148014-mainstrava_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148014-mainstrava_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144472-tiessaistes_testi_fizika_12_klasei_komplekts.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144472-tiessaistes_testi_fizika_12_klasei_komplekts.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144472-tiessaistes_testi_fizika_12_klasei_komplekts.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144472-tiessaistes_testi_fizika_12_klasei_komplekts.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144472-tiessaistes_testi_fizika_12_klasei_komplekts.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144472-tiessaistes_testi_fizika_12_klasei_komplekts.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148014-mainstrava_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/141297-elektromagnetiskie_vilni_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148486-geometriska_optika_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148489-vilnu_optika_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/146263-atoms_un_atoma_kodols_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148490-fotoefekts_un_spektri_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
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VII Pasaules uzbūve.
Tiešsaistes testi fizikā

12. klasei
Tiešsaiste Viens

skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
telefoni.
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

10.1. Matemātikas
lietošana fizikā.

Atkārto vidusskolas
fizikas kursu!

Tiešsaiste Viens
skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

10.2. Vienmērīga
taisnlīnijas kustība.
Atkārto vidusskolas

fizikas kursu!

Tiešsaiste
Viens

skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

10.3. Vienmērīgi
paātrināta kustība.
Atkārto vidusskolas

fizikas kursu!

Tiešsaiste Viens
skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

10.4. Kustība
gravitācijas laukā.

Atkārto vidusskolas
fizikas kursu!

Tiešsaiste
Viens

skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

10.5. Mijiedarbība un
spēks.

Atkārto vidusskolas
fizikas kursu!

Tiešsaiste Viens
skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

10.6. Darbs, enerģija
un impulss.

Atkārto vidusskolas
fizikas kursu!

Tiešsaiste Viens
skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

10.7. Mehāniskās
svārstības un viļņi.

Atkārto vidusskolas
fizikas kursu!

Tiešsaiste
Viens

skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

–   4   –

http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/138055-mehaniskas_svarstibas_un_vilni_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/138055-mehaniskas_svarstibas_un_vilni_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/138055-mehaniskas_svarstibas_un_vilni_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/138056-darbs_energija_un_impulss_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/138056-darbs_energija_un_impulss_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/138056-darbs_energija_un_impulss_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/138050-mijiedarbiba_un_speks_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/138050-mijiedarbiba_un_speks_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/138050-mijiedarbiba_un_speks_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/137869-kustiba_gravitacijas_lauka_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/137869-kustiba_gravitacijas_lauka_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/137869-kustiba_gravitacijas_lauka_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134692-vienmerigi_paatrinata_kustiba_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134692-vienmerigi_paatrinata_kustiba_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134692-vienmerigi_paatrinata_kustiba_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134687-vienmeriga_taisnlinijas_kustiba_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134687-vienmeriga_taisnlinijas_kustiba_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134687-vienmeriga_taisnlinijas_kustiba_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/150377-matematikas_lietosana_fizika_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/150377-matematikas_lietosana_fizika_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/150377-matematikas_lietosana_fizika_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148491-pasaules_uzbuve_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148491-pasaules_uzbuve_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148491-pasaules_uzbuve_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148491-pasaules_uzbuve_tiessaistes_testi_fizika_12_klasei.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/150377-matematikas_lietosana_fizika_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134687-vienmeriga_taisnlinijas_kustiba_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134692-vienmerigi_paatrinata_kustiba_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/137869-kustiba_gravitacijas_lauka_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/138050-mijiedarbiba_un_speks_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/138056-darbs_energija_un_impulss_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/138055-mehaniskas_svarstibas_un_vilni_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html


NOSAUKUMS UN AKTĪVĀ SAITE

UZ APRAKSTU WWW.ZVAGIZNE.LV  
TIPS LIETOTĀJI

TEHNISKIE

LIMITI

CENA

(EUR)
PIEZĪMES

11.1. Gāzu likumi.
Atkārto vidusskolas

fizikas kursu!
Tiešsaiste Viens

skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

11.2. Siltums un darbs.
Atkārto vidusskolas

fizikas kursu!
Tiešsaiste

Viens
skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

11.3. Vielu fizikālās
īpašības.

Atkārto vidusskolas
fizikas kursu!

Tiešsaiste Viens
skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

11.4. Elektriskie lādiņi
un elektriskais lauks.
Atkārto vidusskolas

fizikas kursu!

Tiešsaiste
Viens

skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

11.5. Oma likums.
Atkārto vidusskolas

fizikas kursu!
Tiešsaiste Viens

skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

11.6. Slēgumi un jauda.
Atkārto vidusskolas

fizikas kursu!
Tiešsaiste

Viens
skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

11.7. Elektro-
magnētisms.

Atkārto vidusskolas
fizikas kursu!

Tiešsaiste Viens
skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 

12.8. Pasaules uzbūve.
Atkārto vidusskolas

fizikas kursu!
Tiešsaiste

Viens
skolēns

Pastāvīgs
interneta

pieslēgums.
Datori,

planšetes,
HTML5

€ 1,99
1 gada
abone-
ments

1 lietotāja
abonements

http://maconis.
zvaigzne.lv 
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http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134691-pasaules_uzbuve_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134691-pasaules_uzbuve_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134691-pasaules_uzbuve_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144469-elektromagnetisms_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144469-elektromagnetisms_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144469-elektromagnetisms_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144469-elektromagnetisms_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144469-elektromagnetisms_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144469-elektromagnetisms_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144468-slegumi_un_jauda_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144468-slegumi_un_jauda_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144468-slegumi_un_jauda_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144466-oma_likums_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144466-oma_likums_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144466-oma_likums_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144465-elektriskie_ladini_un_elektriskais_lauks_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144465-elektriskie_ladini_un_elektriskais_lauks_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144465-elektriskie_ladini_un_elektriskais_lauks_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144464-vielu_fizikalas_ipasibas_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144464-vielu_fizikalas_ipasibas_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144464-vielu_fizikalas_ipasibas_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/152210-siltums_un_darbs_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/152210-siltums_un_darbs_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/152210-siltums_un_darbs_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/138054-gazu_likumi_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/138054-gazu_likumi_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/138054-gazu_likumi_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/138054-gazu_likumi_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/152210-siltums_un_darbs_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144464-vielu_fizikalas_ipasibas_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144465-elektriskie_ladini_un_elektriskais_lauks_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144468-slegumi_un_jauda_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/144469-elektromagnetisms_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134691-pasaules_uzbuve_atkarto_vidusskolas_fizikas_kursu.html


NOSAUKUMS UN AKTĪVĀ SAITE

UZ APRAKSTU WWW.ZVAGIZNE.LV  
TIPS LIETOTĀJI

TEHNISKIE

LIMITI

CENA

(EUR)
PIEZĪMES

Dabaszinības
5.–6. klasei, 1. daļa.
Interaktīvs mācību
materiāls (DVD)

Programmas
instalācijas

DVD ar licences
kodu

max 3 datori
DVD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 28,38
Licence 3
datoriem

Dabaszinības
5.–6. klasei, 2. daļa.
Interaktīvs mācību
materiāls (DVD)

Programmas
instalācijas

DVD ar licences
kodu

max 3 datori
DVD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 28,38 Licence 3
datoriem

Matemātika
5. klasei.

Interaktīvs mācību
materiāls (DVD)

Programmas
instalācijas

DVD ar licences
kodu

max 3 datori
DVD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 28,38 Licence 3
datoriem

Matemātika
6. klasei.

Interaktīvs mācību
materiāls (DVD)

Programmas
instalācijas

DVD ar licences
kodu

max 3 datori
DVD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 39,95
Licence 3
datoriem

Matemātika
7. klasei.

Interaktīvs mācību
materiāls (DVD)

Programmas
instalācijas

DVD ar licences
kodu

max 3 datori
DVD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 39,95 Licence 3
datoriem

Spēles matemātikā
5.–9. klasei (CD)

Programmas
instalācijas  CD
ar licences kodu

max 3 datori
CD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 8,52 Licence 3
datoriem

Ķīmija 8. klasei.
Interaktīvs mācību
materiāls (DVD)

Programmas
instalācijas

DVD ar licences
kodu

max 3 datori
DVD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 29,99 Licence 3
datoriem

Ķīmija 9. klasei.
Interaktīvs mācību
materiāls (DVD)

Programmas
instalācijas

DVD ar licences
kodu

max 3 datori
DVD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 39,95
Licence 3
datoriem
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http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/89691-kimija_9_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/89691-kimija_9_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/89691-kimija_9_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/89691-kimija_9_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/82935-kimija_8_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/82935-kimija_8_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/82935-kimija_8_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/82935-kimija_8_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134129-speles_matematika_5_9_klasei_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134129-speles_matematika_5_9_klasei_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/112945-matematika_7_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/112945-matematika_7_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/112945-matematika_7_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/112945-matematika_7_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/94287-matematika_6_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/94287-matematika_6_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/94287-matematika_6_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/94287-matematika_6_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/88810-matematika_5_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/88810-matematika_5_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/88810-matematika_5_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/88810-matematika_5_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/70903-dabaszinibas_5_6_klasei_2_dala_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/70903-dabaszinibas_5_6_klasei_2_dala_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/70903-dabaszinibas_5_6_klasei_2_dala_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/70903-dabaszinibas_5_6_klasei_2_dala_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/69921-dabaszinibas_5_6_klasei_1_dala_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/69921-dabaszinibas_5_6_klasei_1_dala_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/69921-dabaszinibas_5_6_klasei_1_dala_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/69921-dabaszinibas_5_6_klasei_1_dala_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/69921-dabaszinibas_5_6_klasei_1_dala_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/70903-dabaszinibas_5_6_klasei_2_dala_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/88810-matematika_5_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/94287-matematika_6_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/112945-matematika_7_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134129-speles_matematika_5_9_klasei_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/82935-kimija_8_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/89691-kimija_9_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html


NOSAUKUMS UN AKTĪVĀ SAITE

UZ APRAKSTU WWW.ZVAGIZNE.LV  
TIPS LIETOTĀJI

TEHNISKIE

LIMITI

CENA

(EUR)
PIEZĪMES

Ķīmija 10. klasei.
Interaktīvs mācību
materiāls (DVD)

Programmas
instalācijas

DVD ar licences
kodu

max 3 datori
DVD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 28,38 Licence 3
datoriem

Fizika 8.–9. klasei,
1. daļa.

Interaktīvs mācību
materiāls (DVD)

Programmas
instalācijas

DVD ar licences
kodu

max 3 datori
DVD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 28,38 Licence 3
datoriem

Fizika 8.–9. klasei,
2. daļa.

Interaktīvs mācību
materiāls (DVD)

Programmas
instalācijas

DVD ar licences
kodu

max 3 datori
DVD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 28,38 Licence 3
datoriem

Fizika 10. klasei.
Interaktīvs mācību
materiāls (DVD)

Programmas
instalācijas

DVD ar licences
kodu

max 3 datori
DVD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 28,38 Licence 3
datoriem

Fizika 11. klasei.
Interaktīvs mācību
materiāls (DVD)

Programmas
instalācijas

DVD ar licences
kodu

max 3 datori
DVD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 28,38
Licence 3
datoriem

Fizika 12. klasei.
Interaktīvs mācību
materiāls (DVD)

Programmas
instalācijas

DVD ar licences
kodu

max 3 datori
DVD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 28,38 Licence 3
datoriem

Mazā interaktīvā
enciklopēdija.

Augi (CD)

Programmas
instalācijas  CD
ar licences kodu

max 3 datori
CD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 8,52 Licence 3
datoriem

Mazā interaktīvā
enciklopēdija.
Dzīvnieki (CD)

Programmas
instalācijas  CD
ar licences kodu

max 3 datori
CD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 8,52 Licence 3
datoriem
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http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/130883-maza_interaktiva_enciklopedija_dzivnieki_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/130883-maza_interaktiva_enciklopedija_dzivnieki_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/130883-maza_interaktiva_enciklopedija_dzivnieki_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/95657-maza_interaktiva_enciklopedija_augi_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/95657-maza_interaktiva_enciklopedija_augi_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/95657-maza_interaktiva_enciklopedija_augi_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/79540-fizika_12_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/79540-fizika_12_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/79540-fizika_12_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/79540-fizika_12_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/79539-fizika_11_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/79539-fizika_11_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/79539-fizika_11_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/79539-fizika_11_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/69920-fizika_10_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/69920-fizika_10_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/69920-fizika_10_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/69920-fizika_10_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/79400-fizika_8_9_klasei_2_dala_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/79400-fizika_8_9_klasei_2_dala_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/79400-fizika_8_9_klasei_2_dala_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/79400-fizika_8_9_klasei_2_dala_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/79067-fizika_8_9_klasei_1_dala_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/79067-fizika_8_9_klasei_1_dala_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/79067-fizika_8_9_klasei_1_dala_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/79067-fizika_8_9_klasei_1_dala_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/96240-kimija_10_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/96240-kimija_10_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/96240-kimija_10_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/96240-kimija_10_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/96240-kimija_10_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/79067-fizika_8_9_klasei_1_dala_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/79400-fizika_8_9_klasei_2_dala_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/69920-fizika_10_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/79539-fizika_11_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/79540-fizika_12_klasei_interaktivs_macibu_materials_dvd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/95657-maza_interaktiva_enciklopedija_augi_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/130883-maza_interaktiva_enciklopedija_dzivnieki_cd.html


NOSAUKUMS UN AKTĪVĀ SAITE

UZ APRAKSTU WWW.ZVAGIZNE.LV  
TIPS LIETOTĀJI

TEHNISKIE

LIMITI

CENA

(EUR)
PIEZĪMES

Mazā interaktīvā
enciklopēdija.

Vielas (CD)

Programmas
instalācijas  CD
ar licences kodu

max 3 datori
CD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 8,52 Licence 3
datoriem

Mazā interaktīvā
enciklopēdija.
Elektrība (CD)

Programmas
instalācijas  CD
ar licences kodu

max 3 datori
CD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 8,52 Licence 3
datoriem

Mazā interaktīvā
enciklopēdija.

Gaisma un skaņa (CD) 

Programmas
instalācijas  CD
ar licences kodu

max 3 datori
CD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 8,52
Licence 3
datoriem

Mazā interaktīvā
enciklopēdija.

Spēks un ātrums (CD)

Programmas
instalācijas  CD
ar licences kodu

max 3 datori
CD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 8,52
Licence 3
datoriem

Mazā interaktīvā
enciklopēdija.

Zeme (CD)

Programmas
instalācijas  CD
ar licences kodu

max 3 datori
CD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 8,52
Licence 3
datoriem

Mazā interaktīvā
enciklopēdija.

Ģeogrāfija (CD)

Programmas
instalācijas  CD
ar licences kodu

max 3 datori
CD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 8,52
Licence 3
datoriem

Mazā interaktīvā
enciklopēdija.

Siltums un
enerģija (CD)

Programmas
instalācijas  CD
ar licences kodu

max 3 datori
CD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 8,52
Licence 3
datoriem

Mazā interaktīvā
enciklopēdija.
Visums (CD)

Programmas
instalācijas  CD
ar licences kodu

max 3 datori
CD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 8,52
Licence 3
datoriem
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http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/97165-maza_interaktiva_enciklopedija_speks_un_atrums_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/97165-maza_interaktiva_enciklopedija_speks_un_atrums_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/97165-maza_interaktiva_enciklopedija_speks_un_atrums_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/97165-maza_interaktiva_enciklopedija_speks_un_atrums_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/97165-maza_interaktiva_enciklopedija_speks_un_atrums_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/95033-maza_interaktiva_enciklopedija_visums_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/95033-maza_interaktiva_enciklopedija_visums_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/95033-maza_interaktiva_enciklopedija_visums_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/95033-maza_interaktiva_enciklopedija_visums_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/95957-maza_interaktiva_enciklopedija_siltums_un_energija_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/95957-maza_interaktiva_enciklopedija_siltums_un_energija_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/95957-maza_interaktiva_enciklopedija_siltums_un_energija_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/95957-maza_interaktiva_enciklopedija_siltums_un_energija_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/117570-maza_interaktiva_enciklopedija_geografija.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/117570-maza_interaktiva_enciklopedija_geografija.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/117570-maza_interaktiva_enciklopedija_geografija.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/95956-maza_interaktiva_enciklopedija_zeme_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/95956-maza_interaktiva_enciklopedija_zeme_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/95956-maza_interaktiva_enciklopedija_zeme_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/95956-maza_interaktiva_enciklopedija_zeme_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/94529-maza_interaktiva_enciklopedija_gaisma_un_skana_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/94529-maza_interaktiva_enciklopedija_gaisma_un_skana_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/94529-maza_interaktiva_enciklopedija_gaisma_un_skana_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/94528-maza_interaktiva_enciklopedija_elektriba_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/94528-maza_interaktiva_enciklopedija_elektriba_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/94528-maza_interaktiva_enciklopedija_elektriba_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/94530-maza_interaktiva_enciklopedija_vielas_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/94530-maza_interaktiva_enciklopedija_vielas_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/94530-maza_interaktiva_enciklopedija_vielas_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/94530-maza_interaktiva_enciklopedija_vielas_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/94528-maza_interaktiva_enciklopedija_elektriba_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/94529-maza_interaktiva_enciklopedija_gaisma_un_skana_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/97165-maza_interaktiva_enciklopedija_speks_un_atrums_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/95956-maza_interaktiva_enciklopedija_zeme_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/117570-maza_interaktiva_enciklopedija_geografija.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/95957-maza_interaktiva_enciklopedija_siltums_un_energija_cd.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/95033-maza_interaktiva_enciklopedija_visums_cd.html


NOSAUKUMS UN AKTĪVĀ SAITE

UZ APRAKSTU WWW.ZVAGIZNE.LV  
TIPS LIETOTĀJI

TEHNISKIE

LIMITI

CENA

(EUR)
PIEZĪMES

Mazā interaktīvā
enciklopēdija.

Astronomija (CD)

Programmas
instalācijas  CD
ar licences kodu

max 3 datori
CD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 8,52 Licence 3
datoriem

Mazā interaktīvā
enciklopēdija.

Cilvēks I. Cilvēka
orgānu sistēmas (CD)

Programmas
instalācijas  CD
ar licences kodu

max 3 datori
CD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 8,52
Licence 3
datoriem

Mazā interaktīvā
enciklopēdija.

Cilvēks II. Cilvēku
vairošanās, veselība un

uzturzinātne (CD)

Programmas
instalācijas  CD
ar licences kodu

max 3 datori
CD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 8,52
Licence 3
datoriem

Mazā interaktīvā
enciklopēdija.
Optika (CD)

Programmas
instalācijas  CD
ar licences kodu

max 3 datori
CD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 8,52 Licence 3
datoriem

Mazā interaktīvā
enciklopēdija.

Tehnika. Elektrība (CD)

Programmas
instalācijas  CD
ar licences kodu

max 3 datori
CD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 8,52 Licence 3
datoriem

Mazā interaktīvā
enciklopēdija.

Tehnika. Viļņi un
svārstības (CD)

Programmas
instalācijas  CD
ar licences kodu

max 3 datori
CD lasītājs

Windows vide,
Flash.

€ 8,52
Licence 3
datoriem

Raibā pasaule. 6 gadi.
Mana interaktīvā

elektroniskā grāmata
Mācību CD

viens
lietotājs

CD lasītājs
Windows vide,

Flash.
€ 15,62

Darbojas no CD
bez instalēšanas
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http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/75375-raiba_pasaule_6_gadi_mana_interaktiva_elektroniska_gramata.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/75375-raiba_pasaule_6_gadi_mana_interaktiva_elektroniska_gramata.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/75375-raiba_pasaule_6_gadi_mana_interaktiva_elektroniska_gramata.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/127146-maza_interaktiva_enciklopedija_tehnika_vilni_un_svarstibas.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/127146-maza_interaktiva_enciklopedija_tehnika_vilni_un_svarstibas.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/127146-maza_interaktiva_enciklopedija_tehnika_vilni_un_svarstibas.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/127145-maza_interaktiva_enciklopedija_tehnika_elektriba.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/127145-maza_interaktiva_enciklopedija_tehnika_elektriba.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/127145-maza_interaktiva_enciklopedija_tehnika_elektriba.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/123689-maza_interaktiva_enciklopedija_optika.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/123689-maza_interaktiva_enciklopedija_optika.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/123689-maza_interaktiva_enciklopedija_optika.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/106459-maza_interaktiva_enciklopedija_cilveks_ii_cilveku_vairosanas_veseliba_un_uzturzinatne.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/106459-maza_interaktiva_enciklopedija_cilveks_ii_cilveku_vairosanas_veseliba_un_uzturzinatne.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/106459-maza_interaktiva_enciklopedija_cilveks_ii_cilveku_vairosanas_veseliba_un_uzturzinatne.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/96049-maza_interaktiva_enciklopedija_cilveks_i_cilveka_organu_sistemas.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/96049-maza_interaktiva_enciklopedija_cilveks_i_cilveka_organu_sistemas.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/96049-maza_interaktiva_enciklopedija_cilveks_i_cilveka_organu_sistemas.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/123706-maza_interaktiva_enciklopedija_astronomija.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/123706-maza_interaktiva_enciklopedija_astronomija.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/123706-maza_interaktiva_enciklopedija_astronomija.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/123706-maza_interaktiva_enciklopedija_astronomija.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/96049-maza_interaktiva_enciklopedija_cilveks_i_cilveka_organu_sistemas.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/106459-maza_interaktiva_enciklopedija_cilveks_ii_cilveku_vairosanas_veseliba_un_uzturzinatne.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/123689-maza_interaktiva_enciklopedija_optika.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/127145-maza_interaktiva_enciklopedija_tehnika_elektriba.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/127146-maza_interaktiva_enciklopedija_tehnika_vilni_un_svarstibas.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/75375-raiba_pasaule_6_gadi_mana_interaktiva_elektroniska_gramata.html
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