Grāmatas par Latvijas dabu
1.

35 dārzi ceļojumiem un iedvesmai : dārzi apskatei visos Latvijas novados, krāšņi augi, akmens skulptūras un
ūdenskritumu kaskādes, 19. gs. ainavu parks un privāts botāniskais dārzs / [autores Anita Banziņa un Vija Vāvere ;
redaktore Inta Brikere]. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 64 lpp. : il. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze , 1407-4338 ;
2015/5 (244). - Nosaukums no vāka. . - Autores uzrādītas redaktora ievadrakstā [1.] lpp.: Inta Brikere un Vija
Vāvere. ISBN 9771407433005.ISSN 1407-4338. Daiļdārzniecība - Latvija.

2.

45 tūrisma pērles Latvijā : pilis un muiţas, cietokšņi un pilsdrupas, etnogrāfiskās un muzejmājas : baznīcas un
pilskalni : vēstures dārgumi un kultūrliecības Latvijas novados / Anita Banziņa, Lolita Kozlovska, Sarmīte Pujēna,
Vija Vāvere ; redaktore un priekšvārda autore Inta Brikere ; 1. vāka dizains: Aija Andţāne ; foto: Anita Banziņa,
Ilmārs Birulis, Aldis Denčiks, Reinis Hofmanis, Lolita Kozlovska, Lita Krone, Irina Kurčanova, Sarmīte Pujēna,
Raimonds Reinis, Gunārs Silakaktiņš, Vija Vāvere. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 80 lpp. : il., ģīm. - (Lauku Avīzes
tematiskā avīze , 1407-4338 ; 2014/5 (231). ISBN 9771407433005.ISSN 1407-4338. Vēsturiskās vietas - Latvija Ceļveţi. Pilis - Latvija - Ceļveţi. Muiţas - Latvija - Ceļveţi. Pilskalni - Latvija - Ceļveţi. Pilsētas - Latvija Ceļveţi. Latvija - Ceļveţi. Latvija - Vēsture. Latgale (Latvija). Daugavpils novads (Latvija). Daugavpils (Latvija).
Daugavpils cietoksnis (Daugavpils, Latvija). Slutišķi (Daugavpils novads, Latvija).

3.

Augi, putni un kukaiņi / Kristofers Dţ. Hamfriss, Ezmonds Heriss, Pīters Holdens, Entonijs Vutons ; no angļu val.
tulk. Juris Bitenieks ; red. Inese Liepiņa ; māksl.: Hilarija Bērna, Anabela Milna, Pīters Stebings, Trevors Boiers,
Fils Vers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 255 lpp. : krās. il., tab. - (Ceļvedis dabā). - Rād.: 250.-255. lpp. - Oriģ.
nos.: Spotter's guide to Nature. ISBN 9789934009389. Augi - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Putni Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Kukaiņi - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

4.

Ausmas zeme : enciklopēdisks izdevums skolēniem / Rēzeknes Augstskola ; autoru kolektīvs ; red. Sanita Lazdiņa.
- Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2012. - 475 lpp. : il. - Bibliogr. katras nodaļas beigās. - Tas ir starpdisciplinārs
enciklopēdisks izdevums vidusskolēniem par mūsdienu Latgali. Izdevuma struktūras pamatā ir 34 Latgales
teritoriālās vienības (pilsētas un novadi) - izdevuma nodaļas, kuras veido 9-13 apakšnodaļas par nozīmīgākajām
vietām, cilvēkiem, dabas objektiem, izdevumiem, uzņēmumiem, kultūrvēstures objektiem u. tml. Tie ir Latgales
veiksmes stāsti. - Grāmata tapusi ESF projekta "Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie
aspekti Latgales reģiona attīstībā". ISBN 9789984441122. Kultūras mantojums - Latgale (Latvija). Tūrisms Latgale (Latvija). Motosports - Daugavpils (Latvija). Dabas pieminekļi - Latvija - Latgale. Latgale (Latvija).
Daugavpils cietoksnis (Daugavpils, Latvija). Daugavpils (Latvija). Daugavpils novads (Latvija). Ilūkste (Ilūkstes
novads, Latvija). Ilūkstes novads (Latvija). Krāslava (Latvija). Krāslavas novads (Latvija). Rēzekne (Latvija).
Rēzeknes novads (Latvija). Līvāni (Līvānu novads, Latvija). Līvānu novads (Latvija). Preiļu novads (Latvija). Preiļi
(Latvija). Aglonas novads (Latvija). Ludza (Latvija).

5.

Baumanis, Jānis, 1940-2006. Putni Latvijā : palīgs putnu novērošanai dabā / Jānis Blaumanis, Viesturs Klimpiņš. Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. - 299 lpp. : il. ISBN 9984360911. . - ISBN 9789984360911. Putni.

6.

Beitiņa, Inga. Klusā daba kopā ar mazo Mulu : [izzinošas grāmata, kas rosina uz radošu līdzdarbošanos un
popularizē latviešu mākslu] / Inga Beitiņa, Kristīne Morozova, Baiba Grīnberga ; redaktore Oļesja Burkevica ;
ilustrējis Reinis Pētersons. - [B. v.] : Biedrība bērniem DROŠI un KOŠI, 2015. - 38, [3] lpp. : il., ģīm. - (Mazā Mula
pēta). ([Bērniem par latviešu vizuālās mākslas klasiķiem]). - Mākslas grāmatiņu sērija "Bērniem par latviešu
vizuālās mākslas klasiķiem" adresēta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Grāmata balstīta uz jaunradīta
tēla literāru stāstu, kurš palīdz iepazīt latviešu māksliniekus un viņu radītos darbus. Šis ir ceturtais mazās Mulas
ceļojums mākslas pasaulē. - 1.-4. kl. - Ceturtā grāmata par mazās Mulas ceļojumu mākslas pasaulē. ISBN
9789934840838. Glezniecība, latviešu - Literatūra bērniem. Klusā daba - Latvija - Literatūra bērniem.

7.

Bērnijs, Deivids. Ilustrētā dabas enciklopēdija / Deivids Bērnijs ; no angļu val. tulk.: Egija Biseniece, Inguna
Krastiņa, Andris Piterāns, Artūrs Stalaţs, Linda Strode, Gints Tenbergs ; tulk. red. Maruta Kusiņa. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [B. g.]. - 320 lpp. : krās. il. - Rād.: 312.-319.lpp. - Oriģ. nos.: Burnie, David. The Kingfisher
illustrated nature encyclopedia, 2004. ISBN 9789984369938. Daba - Enciklopēdijas. Dabaszinātnes Enciklopēdijas.

8.

Bioloģiskās augkopības pamati / sast.: Irina Miške, Dagmāra Brutāne, Ilze Ţola. - Rīga : Nordik, 2007. - 255 lpp.
: il. OBLIGĀTAIS EKSEMPLĀRS. ISBN 9789984792385.

9.

Brigadere, Anna, 1861-1933. Dievs. Daba. Darbs : [triloģijas pirmā daļa] / Anna Brigadere. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2003]. - 506, [1] lpp. : il. ISBN 9984228304. Latviešu proza.

10.

Ceļojam no Alsungas līdz Rāznai / teksta aut. Andris Klepers ; red. Inta Brikere. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 64

1. lapa no 1

lpp. : il. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze , 1407-4338 ; 2016/5 (256). - Nosaukums no vāka. . - Autors uzrādīts
redaktora ievadrakstā [1.] lpp.: Andris Klepers. ISBN 9771407433005.ISSN 1407-4338. Latvija - Ceļveţi. Latvija Tūrisma maršruti.
11.

Dabas aizsardzība / Oļģerta Nikodemus un Gunta Brūmeļa redakcijā ; [autori: O. Nikodemus ... [u.c.] ; redaktore
Ieva Zarāne]. - 2. izd. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. - 287 lpp. : diagr., il., tab. - Bibliogrāfija nodaļu
beigās un rādītājs: 281.-287. lpp. ISBN 9789934180606. Dabas aizsardzība - Mācību līdzekļi augstskolām.
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana - Mācību līdzekļi augstskolām.

12.

Dabas dārzā : izkrāsojami attēli pieaugušajiem. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - [72] lpp. : il. - (Antistress).
(Mākslas terapija). - Oriģ. nos.: Inspiration nature. - "Mākslas terapija" un "Antistress"--Uz vāka. . - "70
izkrāsojami attēli"--Uz muguriņas. . - Bez teksta. ISBN 9789934055744. Mākslas terapija. Krāsojamās grāmatas.
Sprieguma relaksācija.

13.

Dabaszinību atlants 1.-6.klasei + kontūrkartes / galvenais redaktors Jānis Turlajs ; māksl. Agija Staka-Jansone. Rīga : Jāņa sēta, Karšu izdevniecība, 2012. - 24 lpp. : il., kartes + kontūrkartes (8 lpp.). - (Jāņa sēta). - Piel.:
Kontūrkartes dabaszinībās 1.-6.klasei (Saturs: Eiropa ; Pasaule ; Pasaules siltuma joslas un straumes ; Latvijas upes
un ezeri ; Latvijas reljefs ; Latvijas vēsturiskie novadi). - Mērogi daţādi. - Grām. nav titlp. ISBN 9789984076188.
Atlanti - Mācību līdzekļi pamatskolām. Dabaszinātnes - Mācību līdzekļi pamatskolām. Pasaules kartes - Mācību
līdzekļi pamatskolām.

14.

Dāniele, Inita. Sēnes Latvijā : [enciklopēdija par sēņu valsts noslēpumiem] / Inita Dāniele ; māksl. Māra Alševska.
- Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 296 lpp. : il. - (Latvijas mazā enciklopēdija ; 15). OBLIGĀTAIS EKSEMPLĀRS.
ISBN 9789984379159.

15.

Dārza putnu mazā dziesmu grāmata / no angļu valodas tulkojis Gints Tenbergs ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2017. - [24] lpp. : il. - 1.-4. kl. - Oriģ. nos.: The little book of garden bird song. - Grāmatai
pievienota skaņu atskaņošanas ierīce. . - Cietlapu grāmata. ISBN 9789934066160. Putnu dziedāšana. Putni.

16.

Drēviņa, Jana, 1972-. Vīnogas Latvijā / Jana Drēviņa [teksts un foto] ; [atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; Ivars
Vimba, grafiskais noformējums]. - Rīga : Jumava, 2016. - 37, [3] lpp. : il., tab. - J. Drēviņa grāmatā aprakstījusi
savu ilggadīgo pieredzi audzējot vīnogu stādiņus. Autore stāsta par vīnkoku apgriešanu, mēslošanu, to slimībām un
kaitēkļiem, par ziemošanu, par vīnogu šķirnēm un vīnogu izmantošanu. ISBN 9789934119217. Vīnogas - Latvija.

17.

Drēvsa, Judīte. Ejam ārā! : mana dabas grāmata / Judīte Drēvsa, Lillija Balcere ; no vācu valodas tulkojusi Inga
Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 429, [1] lpp. : il. - 1.-4. kl. - Rādītājs: 427.-[430.] lpp. ISBN
9789984235851. Dabaszinātnes - Literatūra bērniem. Dabas vērošana - Literatūra bērniem.

18.

Dukšte, Gunārs, 1952-. Lidojumā! : pieskārieni Latvijai = Latvia from above / Gunārs Dukšte ; [tekstu autore Inga
Ābele]. - Rīga : DUE dizains, 2014. - 208 lpp. : il. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. ISBN
9789934817489. Latvija - Aerofotogrāfijas. Latvija - Albumi.

19.

Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā : skolēnu literārie darbi un zīmējumi / [redaktore Mārīte Āboltiņa ; projekta
vadītāja Velga Līcīte-Meldere]. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2014. - 148 lpp. : il. ISBN 9789984829050.
Skolas proza, latviešu. Bērnu literārie darbi, latviešu. Jauniešu literārie darbi, latviešu. Bērnu zīmējumi. Ģimenes Latvija - Daiļliteratūra. Latvija - Daiļliteratūra.

20.

Eglītis, Andris, 1959-. Zaļā Latvija : viesmīlīga, draudzīga, zaļa un ekoloģiski tīra valsts Eiropas centrā / Andris
Eglītis, Pēteris Apinis ; [literārais redaktors Jānis Loja ; mākslinieks Guntars Sietiņš]. - Rīga : Medicīnas apgāds,
2015. - 111 lpp. : il. ISBN 9789984813769. Latvija - Albumi.

21.

Eniņa, Vija, 1941-. Veselība pie mājas sliekšņa : 100 populārākie ārstniecības augi Latvijā / Vija Eniņa ; Guntas
Plotkas dizains ; fotogrāfiju autori: Julita Kluša, Ansis Opmanis ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 264 lpp. : ilustrācijas, tabulas. - Bibliogrāfija: 258.-259. lpp. un
augu nosaukumu alfabētiskais rādītājs: 260.-264. lpp. - Grāmatā ietverti augu apraksti, to fotogrāfijas, izmantošanas
iespējas, drogu ievākšanas kalendārs, receptes profilaksei un konkrētu veselības problēmu risināšanai. Grāmatā
īpaši piedomāts pie informācijas strukturēšanas un izklāsta, lai ikviens pēc iespējas ātrāk varētu atrast un praktiski
pielietot tajā ietvertās zināšanas. - Augu nosaukumi doti arī latīņu, krievu un angļu valodā. ISBN 9789934067747.
Ārstniecības augi - Latvija. Uzziņu līdzekļi.

22.

Eniņš, Guntis, 1933-. Alas Latvijā : enciklopēdija [par tukšumiem Latvijas pazemē, par alu unikālo un
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noslēpumaino pasauli] / Guntis Eniņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2004]. - 76 lpp. : il. - (Latvijas mazā enciklopēdija ;
6). Saturā: Kurš no Latvijas apvidiem ir visbagātākais ar alām ; Kas ir speliologi ; Kas tie tādi Līgatnes gaņģi ;
Interesanti fakti par alām un to pētniekiem ... ISBN 998436111X. Alas.
23.

Gailītis, Gundaris.Dabaszinības vidusskolai : eksper. māc. grām. / Gundaris Gailītis. - Rīga : RaKa, 2003. - 290
lpp. : il. 1. d. Fizika un astronomija. ISBN 9984154106. Fizika. Astronomija.

24.

Grigulis, Kārlis, 1884-1972. Putnu grāmata : iepazīsti 220 Latvijas putnus / Kārlis Grigulis ; Ilzes Isakas vāka
dizains ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. 235, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - "Putnu grāmatas" autora vārds ir labi zināms vairāku paaudţu Latvijas dabas
draugiem. Lieliskais stāstnieks, ikgadējo putnu dienu aizsācējs Kārlis Grigulis šajā, galvenokārt bērniem un
jauniešiem sarakstītajā darbā aizrautīgi dalās savā pieredzē un zināšanās par daţādiem meţu, lauku un ūdeņu
putniem, kurus var novērot Latvijai raksturīgajos četros gadalaikos. Lasītājs uzzinās, kādas putnu dzīves īpatnības
un kā novērot; kur, kad un kādus putnus var novērot daţādās vietās (meţā, pļavā, pie ūdeņiem) Latvijas dabā; kas
raksturīgs aprakstītajām putnu sugām; kā palīdzēt putniem, izgatavojot, izliekot un apkopjot putnu būrīšus un
barotavas. - Putnu alfabētiskais rādītājs: 233.-[236.] lpp. . - Grāmata sagatavota pēc Latvijas Valsts izdevniecības
1964. gada izdevuma. ISBN 9789934061370. Putni. Latvija.

25.

Grīnberga, Maija.Koksnes makroskopiskā uzbūve. Latvijā augošo koku sugu makroskopiskais raksturojums un
noteikšanas shēmas : māc.līdz. / Maija Grīnberga ; Jāņa Talberga krāsu foto ; Lindas Lūses zīmējumi. - Rīga :
Jumava, 1997. - 45 lpp. : il. ISBN 9984051013.

26.

Iedvesmas zeme Latvija. Bilţu karte [kartogrāfiskais materiāls] : karte-plakāts. - [Rīga : The White Book, 2013]. Šī Latvijas bilţu karte ir unikāls mākslas darbs, un līdzīga apjoma Latvijas bilţu karte pēdējo reizi izdota 1938.
gadā. "Iedvesmas zeme Latvija" ir lielformāta (60 x 100 cm) bilţu karte - plakāts, kurā attēloti aptuveni 200
Latvijas kultūrvēsturiskie, dabas un atpūtas objekti. Šī izdevuma mērķis ir rosināt interesi par Latviju un atainot tās
vēstures, kultūras, dabas un atpūtas vietu daudzveidību un unikalitāti. Katra karte (69 x 100 cm, drukāta uz 170 g
karšu papīra, laminēta no vienas puses) ir iepakota apaļā kartona futrālī (garums 74 cm, diametrs 6,4 cm), uz futrāļa
ir uzlīme ar informāciju par karti. ISBN 9789934516047. Latvija - Karte.

27.

Igaunija. Latvija. Lietuva : Baltijas jūras pērles / Kristinas Porgasāres teksts ; tulk. Maima Grīnberga. - [Tallinn] :
Grenader, 2008. - 64 lpp. : il., kartes. ISBN 9789949422982. Igaunija - Ģeogrāfija. Latvija - Ģeogrāfija. Lietuva Ģeogrāfija.

28.

Kalns, Guntis. Latvijas pase / Guntis Kalns ; red. Dace Markota ; dizains: Laura Akmane ; Lauras Akmanes, Ulda
Brieţa, Ilzes Briģes, Ulda Davidova, Eduarda Groševa, Vijas Kilblokas, Viestura Klimpiņa, Unas Leitānes, Aivara
Markota, Daces Markotas, Aigara Truhina, Viļa Rīdzenieka foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 40 lpp. : il.,
ģīm., karte, notis. ISBN 9789984406633. Latvija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Latvija - Daţādi fakti.

29.

Kampe-Pērsone, Gundega, 1972-. Latvijas zīdītāji : pilnīgs sugu apskats / Gundega Kampe-Pērsone ; redaktors
Gints Tenbergs ; Gundegas Kampes-Pērsones zīmējumi ; Guntas Plotkas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2017. - 192 lpp. : ilustrācijas, tabulas. - Bibliogrāfija: 186.-188. lpp. - Grāmatas autore G. Kampe-Pērsone ir
bioloģe, kas specializējusies zīdītāju izpētē. Grāmatas galvenajā daļā aprakstītas visas līdz šim Latvijas faunas
sarakstā iekļautās sugas - šo dzīvnieku morfoloģija, izplatība, dzīvesveids, barošanās un vairošanās.
Papildinformācijā lasītājs atradīs īsus aprakstus par galvenajām zīdītāju sugām, kuras Latvijas teritorijā bija
izplatītas pēc pēdējā leduslaikmeta, tomēr pašlaik šeit vairs nav sastopamas, kā arī pilnu Latvijas zīdītājdzīvnieku
sugu sarakstu un to aizsardzības statusu. - Uz vāka: Pārnadţi, vaļveidīgie, plēsēji, grauzēji, zaķveidīgie, sikspārņi,
kukaiņēdāji. ISBN 9789934064241. Zīdītājdzīvnieki - Latvija. Uzziņu līdzekļi.

30.

Kavacs, Guntis. Populārā dabas enciklopēdija / Guntis Kavacs. - Rīga : Jumava, 2007. - 573 lpp. : il. - (Jumavas
grāmatas-Tava laika patiesā vērtība). OBLIGĀTAIS EKSEMPLĀRS. ISBN 9789984382715.

31.

Kārkliņa, Vaira, 1953-. Augu hidrolāti veselībai, labsajūtai un uzturam : senās zināšanas mūsdienās / Vaira
Kārkliņa, Vineta Kulmane ; literārā redaktore Dzintra Šulce, Dr.philol. ; fotogrāfijas: Vaira Kārkliņa ; dizains:
Uldis Baltutis. - Liepāja : LiePA, 2017. - [Talsi] : Talsu tipogrāfija. , 2017. - 223 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas.
- Bibliogrāfija: 221.-223. lpp. Hidrolātu vispārīgais raksturojums ; Ieskats destilēšanas vēsturē ; Augu destilēšanas
process ; Destilēšana mājas apstākļos ; Bioloģiski aktīvo vielu sastāvs hidrolātos ; Hidrolātu lietošanas
daudzveidīgās iespējas ; Augi, dabas pamatelementi un planētas ; Augi no A līdz Z ; Receptes. ISBN
9789934569081. Ārstnieciskās vielas, augu. Ekstrakcija (ķīmija). Ekstrakcija (ķīmija) - Vēsture.

32.

Krastiņa, Kristīne.Dārza zvēriņi : kompozīcijas no dabas veltēm / Kristīne Krastiņa ; māksl. Ieva Nagliņa. - Rīga :
Jumava, 2013. - 64 lpp. : krās. fotogr. - (Pirmsskolai un sākumskolai). - Grāmatā apkopotas idejas, kā ātri un
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vienkārši no dabas veltēm izveidot jaukus zvēriņus un citas figūriņas - ezi, bruņurupuci, Havajiešu princesi, rudens
rūķi. Darba gaitas aprakstu papildina krāsainas fotogrāfijas. ISBN 9789934115080. Rokdarbi. Dārzeņi Kompozīcijas.
33.

Kundziņš, Māris, 1936-. Dabas formu estētika : bionika un māksla / Māris Kundziņš ; māksl. Aivars Sprūdţs. Rīga : Madris, 2008. - 167, [1] lpp. : il. ISBN 9984317560. . - ISBN 9789984317564. Bionika. Estētika.

34.

Kurzeme [kartogrāfiskais materiāls] : ar karti dabā ; pilsētu plāni: 1 : 20 000 ; detalizēta apvidus karte: 1 : 100 000.
- Rīga : Karšu izdevniecība Jāņu sēta, 2014. - 55 lpp. - (Mammadaba dzīvo Latvijas valsts meţos). - Apvidus karte:
1:100000. . - Pilsētu plāni: 1:20000. ISBN 9789984076485. Kartes - Latvija - Kurzeme.

35.

Latgale [kartogrāfiskais materiāls] : ar karti dabā ; pilsētu plāni: 1 : 20 000 ; detalizēta apvidus karte: 1 : 100 000. Rīga : Karšu izdevniecība Jāņu sēta, 2014. - 55 lpp. - (Mammadaba dzīvo Latvijas valsts meţos). - Apvidus karte:
1:100000. . - Pilsētu plāni: 1:20000. ISBN 9789984076515. Kartes - Latvija - Latgale.

36.

Latviešu bērnu folklora / sastādītāja Vilma Greble ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; Līgas Miklaševičas
ievads ; Vitas Lēnertes grafiskie zīmējumi ; Dinas Ābeles vāka ilustrācijas ; Evijas Stukles-Zuitiņas vāka grafiskais
noformējums. - Rīga : Jumava, [2012]. - 284, [3] lpp. : il. - Grāmatas pamatā ir 1973. gada izdevums (izdevniecība
"Zinātne"). Grāmatā apkopotas tautasdziesmas, anekdotes, pasakas, teikas, mīklas, sakāmvārdi, rotaļas un spēles.
Folkloras materiāli kārtoti 11 nodaļās, kas atklāj bērna dzīvi, sākot no piedzimšanas līdz pasaules un apkārtnes, kā
arī daţādu parādību izziņai. Grāmatā apkopota gan pieaugušo radītā folklora bērniem, gan bērnu pašu radītā
folklora. Saturā: Lai pādīte diţa auga (Kūmu dziesmas). Aijā, ţūţū, lāča bērni (Šūpuļa dziesmas). Vāru, vāru
putriņu (Bērna ēdiens). Glaud, māmiņa, man galviņu! (Bērna kopšana un apģērbs). Sudraba, zeltīta saulīte lēca
(Dabas parādības, Gadalaiki). Kur, gailīti, tu tecēsi? (Mājdzīvnieki un putni). Kas kaitēja man dzīvot (Meţa putni
un dzīvnieki). Gudru ņēmu padomiņu (Mācība tikumos un darbā). Balts tīrums, melna sēkla (Mācību grāmatā.
Skolā). Divi par maz, trīs par daudz (Spēles). Viegli darbu padarīju (Darba gaitas). ISBN 9789934110801. Bērni Folklora.

37.

Latviešu zelta stāsti : [izlase] / sast. Raimonds Briedis. - Rīga : Lauku Avīze, 2007. - 320 lpp. ISBN
9789984542508. Stāsti, latviešu.

38.

Latvija - zaļā paradīze Eiropas centrā / lit. red. Ginta Poriete. - Rīga : Nacionālais apgāds, 2006. - 94, [2] lpp. : il.
ISBN 9984262766. Latvija. Daugavpils (Latvija). Rēzekne (Latvija). Daugavas loki, dabas parks (Latvija). Ludza
(Latvija).

39.

Latvija : [ceļvedis] = Lettland : [Reisefũhrer] / teksta autors Juris Smaļinskis ; fotogr. Raitis Ābelnieks ... [u.c.]. [Rīga] : Jumava, [2005]. - 63, [1] lpp. : il., fotogr. - Teksts paral. latviešu un vācu val. ISBN 9984059618. Latvija Ceļveţi.

40.

Latvija : atlants bērniem / Dace Markota, Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 1 atlants (64 lpp.). - 5.7. kl. - Autores uzrādītas iespiedziņās. ISBN 9789934061387. Pilsētas - Latvija. Latvijas novadi. Pašvaldību
ģerboņi - Latvija. Zīmes un simboli - Latvija. Fiziskā ģeogrāfija - Latvija. Dabas aizsardzība - Latvija. Latvija Ģeogrāfija. Atlanti. Kartes. Darbi bērniem. Daţādi fakti.

41.

Latvija : tūrisma ceļvedis / galv. red.: Jānis Turlajs ; red.: Ilze Antēna, Mareks Kilups ; teksta aut.: Ilze Antēna,
Muntis Auns, Kaspars Blekte, Ritvars Eglājs, Mareks Kilups, Juris Smaļinskis, Raitis Strautiņš, Jānis Turlajs,
Mārtiņš Vimba ; kartogrāfi: Jana Čimoka, Ieva Grabe, Edijs Habenhorns, Ilona Kilupa, Ieva Ozoliņa, Ingūna
Pūkaine, Oskars Rencis, Alvis Šerenda, Rūdolfs Vingris, Edmunds Gvido Zvaigzne ; māksl.: Līga Dubrovska. Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012. - 280 lpp. : il., kartes. Saturs: Vispārīgā informācija. Ģeogrāfiskais
stāvoklis. Reljefs un ūdeņi. Klimats. Augi un dzīvnieki. Valsts iekārta. Saimniecība. Vēsture. Senie laiki. Livonija.
Poļu un zviedru laiks. Kurzemes hercogiste. Cara laiks. Latvijas laiks. Kara laiks. Padomju laiks. Atjaunotā Latvija.
Hronologija. Iedzīvotāji. Latvieši, latviešu valoda. Krievi. Ebreji. Vācieši. Rīga. Jūrmala un Pierīga.
Ziemeļkurzeme. Dienvidkurzeme. Zemgale. Vidusdaugava un Sēlija. Centrālā Vidzeme. Ziemeļvidzeme. Maliena
un Ziemeļlatgale. Viduslatgale. Dienvidlatgale. Uzziņu informācija - tūrisma informācija, muzeji, naktsmītnes.
Vietu un objektu rādītājs. ISBN 9789984076270. Tūrisms - Latvija - Ceļveţi. Latvija - Tūrisms - Ceļveţi.

42.

Latvija. Daba. Tauta. Kultūra / teksts: Edgars Dubiņš. - Rīga : Astlandia ; Grenader, 2006. - 64 lpp. : il. ISBN
9984987507.

43.

Latvijai. Dzeja / [sakārtojušas: Zaiga Lasenberga, Lolija Soma ; Vitas Lēnertes dizains]. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2015. - 79 lpp. ISBN 9789934057038. Patriotiskā dzeja. Latviešu dzeja.

4. lapa no 4

44.

Latvijas 100 skaistākās vietas / [tekstu autori Magda Riekstiņa ... [u.c.] ; projekta vadītāja un redaktore Aija
Balcere]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 206, [1] lpp. : il., kartes. ISBN 9789934028939. Pilsētas - Latvija. Dabas
pieminekļi - Latvija. Vēsturiskās celtnes - Latvija. Latvija - Skaistākas vietas.

45.

Latvijas ģeogrāfija : jautājumi un atbildes / sast. Gunta Šustere ; red. Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011
(Poligrāfists). - 135, [1] lpp. - (Špikeris). - Rād.: 132.- [136.] lpp. ISBN 9789934017391. Latvija - Ģeogrāfija Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

46.

Latvijas koku noteicējs : kartīšu komplekts / [sastādījusi Aija Staškeviča ; redaktore Oļesja Burkevica]. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2015. - 22, [2] ats. lp. : il. - Kartīšu komplekts ar ilustrācijām kartītes vienā pusē, koku aprakstu
otrā pusē. ISBN 9789934052439. Koki - Latvija - Identifikācija.

47.

Latvijas nacionālie parki un rezervāti : enciklopēdija : [par teritorijām, kas raksturo Latvijas dabas daudzveidību]
/ teksts un fotogr.: Līga Ozoliņa-Molla, Markuss Molla. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2005]. - 72 lpp. : il. - (Latvijas
mazā enciklopēdija ; 11). Moricsalas, Grīņu, Krustkalna, Teiču dabas rezervāti; Gaujas, Ķemeru un Slīteres
nacionālie parki; Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts. ISBN 9984365395. Dabas parki - Latvija.

48.

Latvijas novadu dārgumi / sastādītāja: Ilze Būmane ; māksliniece: Nataļja Kugajevska ; redkolēģija: Irina
Zeibārte, Anna Ţīgure ; atbildīgā redaktore: Renāte Neimane ; literārā konsultanate: Sigita Kušnere ; foto: Gunārs
Janaitis, Pēteris Korsaks. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 166, [1] lpp : il., fotogr. - Latvijas novadu dārgumu
alfabētiskais rādītājs: 158. - 160. lpp. . - Autoru kolektīvs: 161.- [167]. lpp. ISBN 9789934150487. Latvijas novadi.

49.

Latvijas vēsture, kultūra, daba : teksti lasīšanai = В помощь изучающим латышский язык : книга для чтения /
tekstu sakop. un apstrād. Biruta Kubuliņa ; il. Aina Alksne-Alksnīte. - Rīga : LATED, [1994]. - 111 lpp. : il. 2. d.
ISBN 9984902919. Latviešu valoda - Mācīšana un mācīšanās.

50.

Latvijas viensētu stāsti / sastādītāja Ilze Būmane. - Rīga : Lauku Avīze, [2013]. - 238 lpp. : il. ISBN
9789984878904. Zemnieku saimniecības - Latvija. Sīkuzņēmumi - Latvija.

51.

Latvju spēka zīmes dabā : krāso un meditē ar latvju spēka zīmēm! / Beātes Poikānes zīmējumi ; [mākslinieciskā
redaktore, vāka dizains, Māra Alševska ; projekta vadītāja, redaktore Meldra Āboliņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2016. - [16] lpp. : il. - Šī ir unikāla krāsojamā grāmata, kurā ietvertie dabas un latvju spēka zīmju motīvi palīdz
nomierināt prātu, pievērsties šeit un tagad norisei un smelties gudrību senču viedumā. - Aprakstīts pēc vāka. . Vāka 4. lpp.: Grāmatā iekļauti jaunās mākslinieces Beātes Poikānes 16 oriģinālzīmējumi. ISBN 9789934062209.
Zīmes un simboli - Latvija. Krāsojamās grāmatas. Meditācija. Mākslas terapija.

52.

Lielais Latvijas atlants : 1 : 100 000 / 1 : 20 000 / galv. red. Jānis Turlajs ; red. Mareks Kilups, Gints Milliņš ;
kartogrāfija, ĢIS : Ilze Antēna... [u.c.] ; māksl. Līga Dubrovska ; vāka foto: Andris Eglītis. - Pirmizdevums. - Rīga :
Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012. - 392 lpp. : il., kartes. - Ietver vietu rādītāju (325.-358. lpp.) un ielu nosaukumu
rādītāju (359.-392. lpp.). - Atlantā ietverta arī Baltijas reģiona autoceļu karte mērogā 1:3,500,000, Latvijas
fizioģeogrāfiskā karte mērogā 1:1,300,000, Latvijas administratīvā iedalījuma karte mērogā 1:1,300,000, Latvijas
administratīvā iedalījuma karte līdz 2009.g. mērogā 1:5,000,000, Latvijas vēsturisko novadu karte mērogā
1:5,000,000 un Latvijas autoceļu pārskata karte mērogā 1:1,300,000. . - Apjomīgākais karšu krājums, kāds jebkad
izdots par Latvijas teritoriju. Saturs: Noderīga informācija autovadītājiem Latvijā ; Baltijas reģiona autoceļu karte ;
Latvija. Fizioģeogrāfiskā karte ; Latvija. Administratīvais iedalījums: Administratīvais iedalījums līdz 2009.g. ;
Vēsturiskie novadi ; Latvija. Autoceļu pārskata karte : Latvijas pilsētu un ciemu plāni. ISBN 9789984076287.
Atlanti. Latvija - Ģeogrāfija - Atlanti.

53.

Marcinkeviča, Dace. Mājas aptieciņa : augi un dabas veltes / Dace Marcinkeviča ; atbildīgā redaktore Liene
Soboļeva ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; vāka grafiskais noformējums: Ivars Vimba. - 2. izd. - [Rīga] : Jumava,
2016. - 181, [1] lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 181.-[182.] lpp. - D. Marcinkevičas grāmatā atrodami uzskatāmi,
praktiski un noderīgi padomi, sagaidot pavasari un aizvadot vasaru, pārciešot rudeni un ziemu. Informācija palīdzēs
izvairīties no nepatīkamām situācijām un ļaus pareizi sagatavoties rudens un ziemas drēgnajiem mēnešiem.
Profilakses līdzekļi ir vērtīgākā mājas aptieciņas sastāvdaļa. Grāmata palīdzēs uzlabot veselību ar dabīgām
metodēm. Saturā nodaļas: Raksturīgākās veselības problēmas pavasarī un vasarā ; Organisma īpatnības un daţādu
līdzekļu lietošana ; Ārstniecības augu izmantošana slimību ārstēšanai un profilaksei ; Pielikums. ISBN
9789934119392. Tautas medicīna. Dziedniecība. Pašārstēšanās.

54.

Melbārde, Zinaida.Latvijas ģeogrāfija 9. klasei : eksper. māc. grām. / Zinaida Melbārde, Oļģerts Nikodemus,
Maija Rozīte ; māksl. Aivars Rušmanis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. - 224 lpp. : il. ISBN 9984225968. Latvija.
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55.

Meža putnu mazā dziesmu grāmata / no angļu valodas tulkojis Gints Tenbergs ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017. - [24] lpp. : il. - 1.-4. kl. - Oriģ. nos.: The little book of woodland bird songs. - Grāmatai
pievienota skaņu atskaņošanas ierīce. . - Cietlapu grāmata. ISBN 9789934066177. Putnu dziedāšana. Putni.

56.

Mēness, daba, cilvēki : mēness fāzes un darbi mājās un dārzā, veiksme, nauda, attiecības / [sastādījusi Ilze Vjatere
; vāka dizainu veidojusi Lilija Rimicāne ; redaktore Ilze Čerņevska]. - Rīga : Avots, 2016. - 177, [2] lpp. : il. ISBN
9789934534249. Cilvēks - Mēness ietekme. Augi - Mēness ietekme. Mēness - Fāzes.

57.

Neimane, Lolita.Veselības kokteiļi / Lolita Neimane. - Rīga : Jumava, 2004. - 138 lpp. : il. OBLIGĀTAIS
EKSEMPLĀRS Saturā: Svaigi spiestu sulu un veselības dzērienu receptes gan no pašmāju augļiem un ogām, gan
eksotiskākām dabas veltēm; Kokteiļi, kas noder pret saaukstēšanos, alerģijām, anēmiju un nepietiekamu svaru ...
ISBN 9984057607.

58.

Ose, Alīda. Nenoplūktās jāņuzāles : stāsti / Alīda Ose ; vāka māksl. Didzis Puriņš. - Rīga : Vērtums, [2004]. - 168
lpp. Saturs: Nenoplūktās jāņuzāles. Kad pīlādţi sārtojas. Māsas. Čūska. Seifa atslēga. Rozes. Pirmais sniegs.
Vecgada vakarā. Teiksma par Izkaušāras krodziņu un skaisto krodzinieci Ģertrūdi. Dabas mistērijas. ISBN
9984920216. Stāsti, latviešu.

59.

Ozoliņa-Molla, Līga, 1970-. Nacionālie parki un rezervāti Latvijā / Līga Ozoliņa-Molla, Markuss Molls (teksts
un fotogrāfijas) ; [vāka dizains Aigars Truhins ; redaktores Maruta Kusiņa, Dace Markota ; izmantotas arī M.
Alševskas, V. Klimpiņa, D. Markotas, L. Salmiņas, A. Titova, E. Vimbas, V. Vintuļa fotogrāfijas]. - 2. lab. un
papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 72 lpp. : il., kartes, tab. - Uz vāka autori nav minēti. ISBN
9789934049484. Nacionālie parki un rezervāti - Latvija.

60.

Paiders, Juris, 1963-. Zemes dzīļu noslēpumi : enciklopēdija / Juris Paiders, Aivars Markots. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2004]. - 64 lpp. : il. - (Latvijas mazā encoklopēdija ; 10). Kā radās priekšstati par elli Zemes dzīlēs? Kad
Latvijā dzīvoja dinozauri? Kā radās leģendas par grēku plūdiem? Vai Latvijā iespējamas zemestrīces un cunami? ...
ISBN 998436545X.

61.

Pedersens, Jans. Putnu dziesmas : 150 pazīstami putni un to dziesmas / teksts Jans Pedersens ; skaņa Lāršs
Svensons ; fotoattēli Jari Peltomeki un Markuss Vāresvū ; ilustrācijas Jonijs Ēriksons ; [no zviedru valodas
tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Gunta Šustere]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 255 lpp. : il. - Bibliogrāfija:
254. lpp. un alfabētiskais putnu saraksts: 252.-253. lpp. ISBN 9789934048821. Putnu dziedāšana.

62.

Rancāne, Anna, 1959-. Divpadsmit Latgales loki kopā ar Annu Rancāni / Anna Rancāne ; redaktore Elga
Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 232, [32] lpp. : il., kartes. - Bibliogrāfija: 229.-232. lpp. ISBN
9789934037429. Latgale (Latvija). Rēzekne (Latvija). Ludza (Latvija). Pasiene (Zilupes novads, Latvija). Dagda
(Dagdas novads, Latvija). Krāslava (Latvija). Daugavpils (Latvija). Balvi (Latvija). Viļaka (Balvu rajons, Latvija).

63.

Raudseps, Indreks. Papīra putni : 14 Latvijas putnu modeļi / Indreks Raudseps ; [no igauņu val. tulk. Laila
Ontensone ; red. Indra Putre]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 48 lpp. : il. - (Izkrāso, izgriez, saloki!). - Oriģ. nos.:
Raudsepp, Indrek. Paberlinnud. - Uz vakā: Bez līmes. ISBN 9789934034435. Papīra darbi - Putni. Rokdarbi.
Praktisko darbu grāmatas. Izglītība, pirmsskolas.

64.

Rodena, Klaudija.Pikniks un citi svētki brīvā dabā / Klaudija Rodena ; no angļu val. tulk. Ieva Rudzinska ;
Lindas Kitsones il. - Rīga : Madris, 2003. - 352 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 340.-341.lpp. - Alf. rād.: 342.-352.lpp.
ISBN 9984314200. Kulinārija.

65.

Rokasgrāmata bioloģijā / Valdis Ģirts Balodis, Guntis Brūmelis, Andris Čeirāns, Kamita Eglīte, Uldis
Kalnenieks, Uldis Kondratovičs, Astrīda Krūmiņa, Maruta Kusiņa, Māris Lazdiņš, Anna Meţaka, Vizma
Nikolajeva, Līga Ozoliņa Molla, Alfons Piterāns, Ilze Priedniece, Īzaks Rašals, Nils Rostoks, Tūrs Selga,
Voldemārs Spuņģis, Māra Vikmane, Edgars Vimba, Tatjana Zorenko, Anna Ţeiviniece ; redaktores: Maruta
Kusiņa, Agnese Biteniece ; Eduarda Groševa vāka noformējums un dizains ; Kārļa Kalviška, Aivara Rušmaņa
zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 432 lpp. : diagr., il., tab. - Rokasgrāmata palīdzēs izprast bioloģiskos
procesus un likumsakarības, dabas unikālo daudzveidību un saglabāšanas neopieciešamību. Tā noderēs gan tiem,
kuri gatavojas studēt bioloģiju vai medicīnu, gan tiem, kuri vēlas palašināt savu redzesloku un izzināt, kādi pētījumi
bioloģijā mūsdienās tiek veikti. Vidusskolēni varēs labāk sagatavoties bioloģijas eksāmenam un pirmo kursu
studenti - atkārtot bioloģijas pamatus. - Alfabētiskais rādītājs: 412.-427. lpp. un personu rādītājs: 428. lpp. ISBN
9789934015953. Bioloģija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

66.

Rubine, Helēna. Ārstniecības augi : ieteikumi ārstniecības augu vākšanā un lietošanā / Helēna Rubine, Vija Eniņa.
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- Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 344 lpp. : il. ISBN 9789934014628. Ārstniecības augi.
67.

Rudovics, Andris. Latvijas ģeogrāfija : [enciklopēdija par Latvijas dabu, cilvēkiem un saimniecību] / Andris
Rudovics. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2002]. - 68 lpp. : il. - (Latvijas mazā enciklopēdija) ; 2). ISBN 9984222659.

68.

Segliņš, Valdis, 1958-. Derīgie izrakteņi Latvijā : monogrāfija / Valdis Segliņš, Austra Stinkule, Ģirts Stinkulis ;
literārās redaktores: Gita Bērziņa, Anna Šmite ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2013. - 184 lpp. : diagr., il., tab., kartes. - Bibliogrāfija: 184. lpp. - Monogrāfijā apskatīti derīgie izrakteņi Latvijā to izzināšanas vēsture, zemes dzīļu resursu daudzveidība un izplatības galvenās likumsakarības, derīgo izrakteņu
izpēte un nozīmīgākās atradnes. Izdevums sniedz plašu pārskatu par izmantojamiem, kā arī mazizplatītiem un
problemātiskiem derīgajiem izrakteņiem. Tas iecerēts kā nozīmīgs izziņas avots pētniekiem, studentiem un citiem
interesentiem. ISBN 9789984457413. Derīgo izrakteņu ģeoloģija - Latvija. Derīgie izrakteņi un to ieguve - Latvija.

69.

Segliņš, Valdis. Zemes dzīļu resursi / Valdis Segliņš. - Rīga : RaKa, 2007. - 380 lpp. : il. OBLIGĀTAIS
EKSEMPLĀRS. ISBN 9789984159157.

70.

Sēja, Gundega. Kas? Kur? Kad? : enciklopēdiska vārdnīca skolēniem / Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2005]. - 357, [3] lpp. : il. Saturs: Mitoloģija. Literatūra. Valoda. Frazeoloģismi. Mūzika un skatuves māksla.
Tēlotājmāksla un arhitektūra. Bībele. Reliģija un filozofija. Politika un sabiedrība. Pasaules vēsture. Latvijas
vēsture. Bioloģija. Augi un dzīvnieki. Bioloģija. Cilvēks. Dabas ģeogrāfija. Pasaules ģeogrāfija. Latvijas ģeogrāfija.
Visums. Fizika un ķīmija. Tehnoloģijas. Matemātika. Ekonomika. Alfabētiskais rādītājs. ISBN 9984366200. . ISBN 9789984366203.

71.

Sēja, Gundega. Mana Latvija / Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]. - 128 lpp. : il. - (Mana pirmā
enciklopēdija). Enciklopēdija bērniem, kurā rodamas pirmās zināšanas un priekšstats par mūsu zemi. Fakti sniegti
bērniem saprotamā valodā, saistošā formā un ilustrēti ar krāšņiem attēliem ... ISBN 9984229564. . - ISBN
9789984229560. Bērnu enciklopēdijas. Latvija.

72.

Sēja, Gundega. Mana Latvija : mana pirmā enciklopēdija / Gundega Sēja ; red. Marika Taube ; māksl. Inguna
Kļava, Edgars Švanks ; fotogr.: Marija Alševska, Jānis Buls, Jānis Deinats, Eduards Groševs, Ināra Iesalniece, Atis
Ieviņš, Kristaps Kalns, Vija Kilbloka, Viesturs Klimpiņš, Romāns Kokšarovs, Juris Krūmiņš, Ēvalds Lācis, Arnis
Liberts, Māris Lielkalns, Aivars Liepiņš, Georgs Manzurovs, Zigurds Meţavilks, Uldis Millers, Uldis Pāţe, Imants
Prēdelis, Jānis Pilskalns, Armands Puče, Raitis Puriņš, Vilis Rīdzenieks, Andris Rudovics, Edgars Švanks,
Aleksandrs Titovs, Aigars Truhins, Velga Vītola, Indra Zeltiņa, Ilmārs Znotiņš ; uz vāka Mārtiņa Briģa foto. - 2.
izd. ar labojumiem un papild. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007 (Preses nams). - 128 lpp. : il., ģīm., kartes, notis. Vārdu skaidrojums: 126.-128. lpp. - Enciklopēdijā bērniem rodamas pirmās zināšanas un priekšstats par mūsu zemi.
Tajā var uzzināt, kas dzīvo un aug mūsu zemē, kurš kalns ir visaugstākais, kurš ezers - visdziļākais, kura upe vigarākā, ar ko nodarbojas un kādus svētkus svin Latvijas iedzīvotāji, kā arī var uzzināt par Latvijas kino, teātri,
cirku, mākslu, pilsētām, izklaidi un daudz ko citu. 1. izdevums iznāca 2003. gadā. Saturā: Latvijas Valsts. Latvijas
Valsts simbolika. Nauda. Ģeogrāfiskais stāvoklis, teritorija. Iedzīvotāji. Kultūrvēsturiskie novadi. Kurzeme,
Zemgale. Vidzeme, Latgale. Mitoloģija. Latviešu valoda. Reliģija un baznīcas. Latvijas vēsture. Latvijas Valsts
veidošanās. Klimats. Dzīvnieku pasaule. Baltijas jūra, krasta līnija. Pazemes ūdeņi un avoti. Upes. Ezeri. Pļavas un
purvi. Meţi. Augstienes un zemienes. Alas un klintis. Aizsargājamās dabas teritorijas. Nacionālie parki. Pilis un
muiţas. Rīga. Latvijas pilsētas. Jūrmala. Saimniecība. Valsts svētki un atceres dienas. Gadskārtu svētki. Muzeji.
Literatūra. Teātris. Mūzika. Māksla. Kino. Cirks. Sports. Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs. Izklaide. ISBN
9789984377452. Latvija - Enciklopēdijas bērniem.

73.

Skrabule, Ilze. Kartupeļi : šķirnes, stādīšana, kopšana, novākšana, glabāšana / Ilze Skrabule ; redaktors: Ilmārs
Birulis. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 64 lpp. : il. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze , 14074338 ; 2011 / 03 (192).
ISBN 14074338. Lauksaimniecība.

74.

Skrīvele, Māra. Latvijas ābeles / Māra Skrīvele, Laila Ikase ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārais
redaktors Kaspars Poikāns ; 132. lpp. Imanta Ziedoņa dzejolis ; Jāņa Pavlovska vāka mākslinieciskais noformējums
; izmantoti Lailas Ikases, Edgara Rubauska, Māras Skrīveles, Artūra Stalaţa, Agra Šiliņa, Valda Semjonova, Ineses
Drudzes fotoattēli. - Rīga : Jumava, 2013. - 135, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 134. lpp. - Latvijas Valsts augļkopības
institūta vadošās pētnieces M. Skrīvele un L. Ikase soli pa solim vienkārši un saprotami stāsta par ābeļdārza izveidi,
dārza un raţas kopšanu, kā arī ābolu glabāšanu, sniedz padomus, kā novērst ābeļu slimības dārzā un glabāšanas
laikā, kā izvairīties no nozīmīgākajiem kaitēkļiem. Plaša nodaļa veltīta ābeļu šķirņu apskatam, raksturojot gan augļu
izskatu, gan garšu, koka īpašības un ābeles izturību. Grāmatā raksturotas arī jaunākās Latvijā izaudzētās šķirnes. Kopsavilkums angļu valodā. ISBN 9789934113529. Āboli - Latvija.

75.

Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem : [ceļvedis] / Līga Strazdiņa, Ligita Liepiņa, Anna Meţaka, Linda Madţule ; zin.

7. lapa no 7

konsult.: Austra Āboliņa, Brigita Laime ; vāku dizains un sūnu zīmējumi: Lauma Strazdiņa, Līga Strazdiņa ; vāka
dizains: Agris Dzilna. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. - 127 lpp. : il. Saturs: Ievads un terminu
skaidrojums / Ligita Liepiņa, Līga Strazdiņa. Epifīti / Anna Meţaka. Epiksili / Līga Liepiņa, Linda Madţule.
Epigeīdi / Līga Liepiņa, Līga Strazdiņa. Epilīti / Līga Strazdiņa. Slīteres nacionālā parka sūnu sugu saraksts / Anna
Meţaka, Līga Strazdiņa. Izmantotā literatūra. ISBN 9789934180590. Sūnas (botānika) - Ceļveţi.
76.

Štelmahere, Vita. Es dzīvoju zaļajā Latvijā : mūsu dabas bagātības un to saudzēšana / Vita Štelmahere ; atbildīgā
redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Kristīnes Ramanes ilustrācijas. - Rīga : Jumava, 2016.
- 94, [1] lpp. : il. - V. Štelmaheres grāmata ir veltīta Latvijas dabas bagātībām, aizsargājamiem augiem un
dzīvniekiem, kā arī zaļajam dzīvesveidam, ko piekopt var ikviens. Izdevums paredzēts jauniešiem un visiem, kurus
interesē Latvijas daba. ISBN 9789934119347. Dabas teritorijas - Latvija - Literatūra bērniem. Dabas resursi Latvija - Literatūra bērniem. Dabas aizsardzība - Latvija - Literatūra bērniem. Bioloģiskā daudzveidība - Latvija Literatūra bērniem.

77.

Štelmahere, Vita.Es dzīvoju Latvijā : aizraujošs ceļojums pa Latviju / Vita Štelmahere ; atbildīgā redaktore Dace
Krecere ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Kristīnes Ramanes ilustrācijas ; Maijas Turkas zīmējums 69. lpp. ;
Evijas Stukles-Zuitiņas mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2014]. - 88 lpp. : il., kartes, notis. ISBN
9789934115165. Latvija - Literatūra bērniem.

78.

Tai zaļā dabas jūrā : [krājums] / sast.: E. Gţibovska, R. Remass. - Rīga : Zvaigzne, 1984. - 207 lpp. : il. Grāmatā
ietvertas latviešu tautasdziesmas, teikas un pasakas, latviešu pirmspadomju un padomju dzeja un prozas fragmenti,
kas stāsta par dabas skaistumu, par cilvēka attieksmi pret dabu. Latviešu dzeja. Latviešu proza. Tautasdziesmas,
latviešu. Leģendas.

79.

Taube, Marika. Mūsu Latvija / Marika Taube ; [redaktore Aija Balcere ; māksliniece Juta Tīrona ; zīmējumi: Agija
Staka, Aina Alksne-Alksnīte ; Edgara Švanka dizains]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 23, [1] lpp. : il., karte. - Aut.
norādīta uz vāka. ISBN 9789934048036. Latvija - Literatūra bērniem.

80.

Tereško, Artūrs, 1952-.Dieva dārza ārstniecības augi / Artūrs Tereško. - 2. izd. - [Cēsis : Artūrs Tereško], 2014. 167, [5] lpp. : il. ISBN 9789934141683. Ārstniecības augi.

81.

Trejas ezeru zemes : Latvija, Baltkrievija, Lietuva / sast.: Lolita Kozlovska ; red.: Ilmārs Birulis. - Rīga : Lauku
Avīze, 2011. - 64 lpp. : il. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze , 14074338 ; 20011. Speciālizlaidums (195). ISBN
14074338. Latvija. Baltkrievija. Lietuva.

82.

Trēbena, Marija. Dieva aptiekā rastā veselība : padomi un pieredze ārstniecības augu izmantošanā / Marija
Trēbena. - Rīga : Madris, 2007. - 104 lpp. : il. ISBN 9789984314457. Ārstniecības augi.

83.

Vides zinātne / red. Māris Kļaviņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 599 lpp. : il. ISBN 9789984825094. .
- ISBN 9984825094. . - ISBN 9789984825090. Vides zinātnes.

84.

Vidzeme [kartogrāfiskais materiāls] : ar karti dabā ; pilsētu plāni: 1 : 20 000 ; detalizēta apvidus karte: 1 : 100 000.
- Rīga : Karšu izdevniecība Jāņu sēta, 2014. - 63 lpp. - (Mammadaba dzīvo Latvijas valsts meţos). - Apvidus karte:
1:100000. . - Pilsētu plāni: 1:20000. ISBN 9789984076508. Kartes - Latvija - Vidzeme.

85.

Zemgale un Vidusdaugava [kartogrāfiskais materiāls] : ar karti dabā ; pilsētu plāni: 1 : 20 000 ; detalizēta apvidus
karte: 1 : 100 000. - Rīga : Karšu izdevniecība Jāņu sēta, 2014. - 55 lpp. - (Mammadaba dzīvo Latvijas valsts
meţos). - Apvidus karte: 1:100000. . - Pilsētu plāni: 1:20000. ISBN 9789984076492. Kartes - Latvija - Zemgale.

86.

Ţizņevska, Tamāra. Dabaszinību bilžu vārdnīca skolēniem : latviešu-krievu-angļu-vācu valodā / Tamāra
Ţizņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 56 lpp. : il. OBLIGĀTAIS EKSEMPLĀRS. ISBN 9984370321.

87.

Šteiselis, Juris. Bites un medus : biškopība un tās produkti - medus, ziedputekšņi, bišu maize, bišu māšu peru
piens, propoliss : Lauku Avīzes tematiskā avīze / Juris Šteiselis ; redaktors un priekšvārda autors Ilmārs Birulis ; 1.
vāka dizains: Ints Vilcāns. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 63, [1] lpp. : diagr., il., ģīm. - (Lauku Avīzes tematiskā
avīze , 1407-4338 ; 2013/3 (217). : 14074338. Biškopība. Medus. Biškopības produkti.

88.

Šteiselis, Juris, 1958-. Bites piemājas dravā : 100 jautājumi un atbildes / Juris Šteiselis [teksts un fotogrāfijas]. Rīga : J.L.V., [2016]. - 158, [1] lpp., [16] lpp. ielīmes : il. - J. Šteiseļa grāmatā vienkāršā valodā sniegti praktiski
padomi par bišu kopšanu. Dotas atbildes uz daudziem jautājumiem par biškopību. Autors stāsta par dravu, stropu,
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veselām un paēdušām bitēm, to slimībām un barību. ISBN 9789934119064. Biškopība – Latvija.
89.

Siliņš, Uldis, 1951-. Āderu krusti : divpadsmit jaunas atziņas / Uldis Siliņš: teksts, fotoattēli ; redaktore Līvija
Baumane-Andrejevska ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Veranda, [2017]. , 2017. - 83, [2] lpp. : ilustrācijas. - Koku
veidotās āderes, koku "savstarpējās saziņas" tīkli daudzu kilometru garumā, koku enerģiju struktūra un tās trīs
līmeņi. Kā novērot, pētīt un iemācīties sajust enerģijas ar vai bez svārsta? Autora pieredze, novērojumi un
secinājumi par to, kā koki pārveido enerģētiku, kā cilvēki to var izmantot (iespējams, izmantoja arī pirms 2000
gadiem), koku saistība ar tautas dziednieku darbību, hipotēze par latvju rakstu zīmēm un no jauna veidojamām
svētbirzīm. Sens, bet mazpazīstams dabas enerģijas veids — dzīvības enerģija, kā koki to veido, kāpēc autoram
nācās apgūt dziednieka prasmes un kā jūs paši varat sevi dziedināt pašu veidotajās svētbirzīs. Zinātnisks
skaidrojums par īsto ūdens āderu veidošanos. Pastāv arī neīstas ūdens āderes — tās aku vietu atradēji jeb rīkstnieki
uzskata par ūdens āderēm, kuras krusto īstās āderes. Padoms, kā raktajā grodu akā iespējams pasmelt dziedniecisku
ūdeni, kas ir tikpat dziedniecisks kā no daudziem svētavotiem smeltais. Akmeņu spējas un pilskalnu enerģija,
pārpratumi un mīti, kas saistīti ar šīm spējām, kuras varēsiet parbaudīt paši, ja apgūsiet prasmi sajust enerģētiku,
iekustinot savu sesto maņu - magni. ISBN 9789934121715. Bioenerģētika. Radiestēzija. Rīkstniecība. Pazemes
ūdeņi. Koki - Psihiskie aspekti. Akmens - Psihiskie aspekti. Pilskalni - Psihiskie aspekti. Svētās vietas. Psihiskā
dziedināšana.

90.

Balode, Dina.Dzīvnieki cilvēku pasaulē : stāsti / Dina Balode ; māksl. Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, 2010
(Jelgavas tipogrāfija).). - 164, [2] lpp. : il. - D. Balodes grāmatā ievietoti stāsti par dzīvnieku patversmes ikdienu un
dzīvnieku likteņiem. Grāmata adresēta tiem, kas grib rūpēties par dzīvniekiem, bet nezina, kā to darīt vai arī tiem,
kas domā, ka zina. ISBN 9789984854144. Stāsti, latviešu. Dzīvnieku patversmes - Daiļliteratūra. Dzīvnieki Daiļliteratūra.

91.

Roţkalne, Regīna. Veselības rokasgrāmata : kā pazīt slimības un kā tās ārstēt ar augu palīdzību / Regīna Roţkalne
; lit. red. Anita Roţkalne ; māksl. Normunds Pucis ; vāka foto: Anita Roţkalne. - Atjaunots un papild. izd. - Rīga :
Pētergailis, [2008]. , [2008]. - 493 lpp. : il. - Bibliogr.: 484. lpp. . - Receptēs izmantoto ārstniecības augu nos.
latviešu un latīņu val.: 475.-477. lpp. . - Slimību rād.: 478.-483. lpp. - R. Roţkalnes grāmatā aprakstītas bieţāk
sastopamās akūtās un hroniskās slimības, šo slimību agrīnās pazīmes, cēloņi un slimības veicinošie faktori.
Grāmata domāta visiem, kam rūp sava un līdzcilvēku veselība, kā arī tiem, kas interesējas par ārstniecības augiem
un to lietošanu. Grāmatā plašāk apskatītas sirds un asinsvadu sistēmas un gremošanas orgānu slimības, nervu un
infekciju slimības. Tā papildināta ar jaunu nodaļu par seksuāli transmisīvām slimībām. 1. izdevums iznāca 2001.
gadā. ISBN 9789984332444.

92.

Viskaistākās dārza rozes : kur stādīt un kā pareizi kopt ; roţu grupu un šķirņu raksturojums ; kā apkarot roţu
slimības un kaitēkļus ; "Zelta" klasika un modernie jaunumi roţu dobē / [redaktore Inta Brikere]. - Rīga : Lauku
Avīze, 2014. - 64, [1] lpp. : il. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze , 1407-4338 ; 2014/7 (234). - Nosaukums no vāka.
ISBN 9771407433005.ISSN 1407-4338. Rozes.

93.

Klovāne, Ilona. Skaists un ērts pagalms : kā plānot un ierīkot ; zāliens, celiņi un ţogs ; terase, lapene,
rotaļlaukums bērniem ; ugunsvieta un dīķis ; saimniecības zona / [autore Ilona Klovāne ; redaktore Inta Brikere ;
vāka dizains Aija Andţāne]. - [Rīga] : Lauku Avīze, 2015. - 64 lpp. : il. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze ; 2015/9
(248). - Nosaukums no vāka. . - Autore uzrādīta redaktora slejā [1.] lpp.: Ilona Klovāne. ISBN
9771407433005.ISSN 1407-4338. Pagalmi - Projektēšana un celtniecība. Daiļdārzniecība.

94.

Blūma-Kauliņa, Marija. Katram savs dārzs : daţāda rakstura un temperamenta cilvēkiem atbilstošākie daiļdārza
modeļi un krāšņumaugi / Marija Blūma-Kauliņa ; redaktors un priekšvārda autors Ilmārs Birulis ; 1. vāka dizains:
Ints Vilcāns. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 64 lpp. : il. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze , 1407-4338 ; 2013/4
(218).ISSN 1407-4338. ISSN 9771-407433005. Dārzi.

95.

Svilāns, Andrejs.Dekoratīvie krūmi : krāšņi ziedoši un izteiksmīgi lapoti, zemi sedzoši un dīķmalas rotājoši,
dzīvţogiem un alpinārijiem piemēroti, bagātīga izvēle katram dārzam! : Lauku Avīzes tematiskā avīze / Andrejs
Svilāns ; redaktore Inta Brikere ; 1. vāka dizains: Aija Andţāne. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 64 lpp. : il., ģīm. (Lauku Avīzes tematiskā avīze , 1407-4338 ; 2014/4 (230).ISSN 1407-4338. Dekoratīvie krūmi.

96.

Kondratovičs, Rihards, 1932-. Rododendri manā dārzā : mūţzaļo un vasarzaļo rododendru daudzveidība,
audzēšana, kopšana, pavairošana : Lauku Avīzes tematiskā avīze / Rihards Kondratovičs, Gunita Riekstiņa, Uldis
Kondratovičs ; redaktors un priekšvārda autors Ilmārs Birulis ; 1. vāka dizains: Ints Vilcāns. - Rīga : Lauku Avīze,
2012. - 64 lpp. : il., ģīm. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze , 1407-4338 ; 2012/5 (207). ISBN 9771407433005.
Rododendri.

97.

Nereta, Ilma.Dārza krāšņā rota : visdaţādākās puķes daiļdārzā no pavasara līdz rudenim / Ilma Nereta ; redaktors:
Ilmārs Birulis. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 64 lpp. : il. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze ; 4 (162).ISSN 1407-
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4338. Ziedi.
98.

Balkondārzs : puķes, garšaugi, dārzeņi / redaktore: Inta Brikere ; autores: Ilze Sktastiņa, Aiva Kalve. - Rīga :
Lauku Avīze, 2016. : il. - (Lauku avīzes tematiskā avīze , 1407-4338 ; 2016/4 (255). - Nosaukums no vāka. ISBN
9771407433005.ISSN 1407-4338. Balkonu apzaļumošana.

99.

Skrabule, Ilze. Kartupeļi : šķirnes, stādīšana, kopšana, novākšana, glabāšana / Ilze Skrabule ; redaktors: Ilmārs
Birulis. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 64 lpp. : il. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze , 14074338 ; 2011 / 03 (192).
ISBN 14074338. . - ISBN 9771407433005. Lauksaimniecība.

100. Zītara, Līga, 1951-. Pašu audzēti tomāti : no sēklas un dēsta līdz raţai, Braţūnu ģimenes pieredze dārzniecībā
"Neslinko", praktiķu ieteikumi, kaitēkļu un slimību apkarošana, kā tomātus audzē "Getliņi Eko", tomāti veselībai
un maltītēm : Lauku Avīzes tematiskā avīze / Līga Zītara ; redaktore un priekšvārda autore Inta Brikere ; 1. vāka
dizains: Aija Andţāne. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 64 lpp. : il., ģīm. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze , 1407-4338
; 2014/3 (229). ISBN 9771407433005.ISSN 1407-4338. Tomāti - Latvija.
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