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Autor     Pealkiri     Liik 

     Ajalooteaduse uued suunad  930 / ajalugu 

 

Pappas, Alexi    Bravey - chasing dreams,  796 / sport  

befriending pain, and other big ideas 

 

Kõivupuu, Marju   Eesti põrgute lood - põrgu   398 / folkloor 

pärimuses ja maastikul 

 

Loog, Jüri    Eesti raudteeveeremi ajalugu –  629 / transpordi- 

Kolmas osa 1940-2003: Teise  vahendid 

Maailmasõja ja Nõukogude Liidu  

aeg ning taasiseseisvunud Eesti 

algusaastad 

 

     Ehita ja remondi - tee ise  69 / ehitus  

vundamendist katuseni 

 

Selosse, Marc-André   Ei iial üksi - mikroobid - taimede, 57 / bioloogia  

loomade ja ühiskonna alus 

 

Ziege, Madlen    Ei ole vaikust metsa all – kuidas 57 / bioloogia  

loomad ja taimed üksteisega  

suhtlevad 

 

     Esimese maailmasõja lugu –  355/359 / sõjandus 

[suure ilmasõja tähtsaimad  

lahingud, isikud ja sündmused] 

 

Veesaar, Anne   Helgi Sallo – elulugu   792 / teater. 

          lavakunst 

 

Morland, Paul    Inimtulv - kuidas on rahvastik  31 / demograafia. 

kujundanud tänapäeva maailma sotsioloogia. 

statistika 

 

      

Ise oled vana! - kõigil on õigus 31 / demograafia.  

vananeda    sotsioloogia. 

     statistika 

 

Reiljan, Kaire    Jalutajana vanas Haapsalus  94(474.2) / ajalugu 

 

Smolander-Slotte, Riikka  Jari-Matti Latvala – elukestev 796 / sport  

kiiruskatse 

 

 

 



Suuroja, Martin   Järvamaa loodusmonumendid 502/504 / loodus- 

          kaitse. kesk- 

          konnakaitse 

 

     Kaitsepolitsei aastaraamat 2019 – 35 / riigivalitsemine.  

KAPO 100    haldus. kohalikud 

     omavalitsused 

 

     Katki - kodu. Küüditamine. Gulag 94(474.2) / ajalugu 

 

     Krusensterni ring - Adam Johann 929 / biograafiad  

von Krusensterni elu ja tegevust  

kajastavate artiklite ja dokumentide  

kogumik, pandud kokku tema  

250. sünniaastapäevaks 

 

Dunn, Jancee    Kuidas mitte vihata oma meest 159.9/psühholoogia  

pärast laste sündi 

 

Iila, Mati    Lennusalk - ajalooline ülevaade 656 / transpordi- ja 

          postiteenindus 

 

Ojamets, Merle   Lihtne lugemine - lugemisoskust  82 / kirjandus- 

arendavaid ülesandeid põhikoolis teadus 

 

Oudolf, Piet    Loodusaia imed   635.9 / iluaiandus. 

          Lillekasvatus 

 

Bredesen, Dale E.   Lõpp Alzheimeri tõvele – põhjalik 616.8 / neuroloogia. 

käsitlus kognitiivse languse   psühhiaatria 

ennetamisest ja tagasipööramisest 

 

     Läti reisijuht - linnad. Mõisad.  913 / geograafia 

Muuseumid. Tuletornid.  

Looduspaigad. Matkarajad.  

Lastepargid. Läti söök ja jook.  

Rahvustraditsioonid : [kaasas kaart] 

 

Burns, Jimmy    Maradona - jumala käsi  796 / sport 

 

Balagué, Guillem   Maradona - poiss. Mässaja. Jumal 796 / sport 

 

Seppa, Katrin    Meie kodulinnud - kanakari ja 636/loomakasvatus  

lestadega bande 

 

Leito, Tiit    Meri räägib tuulte keeles  502/504 / loodus-

          kaitse. keskkonna- 

          kaitse 

 

 

 



Bock, Petra    Mindfuck - armastus : kuidas me  159.9/psühholoogia 

oma armuelu saboteerime ja mida  

selle vastu teha saame : [praktiline  

käsiraamat] 

 

Toulouze, Eva    Minu Udmurdimaad –   39 / etnoloogia. 

välitöömärkmeid ja mõtisklusi etnograafia.  

     kombed. tavad 

 

     Nastja rahamaagia   133 / astroloogia 

 

Haavikko, Paavo   Peakorter - Soome õukond  94(4) / ajalugu 

 

Kormašov, Peeter   Peatusest peatusesse - üksinduse  910 / reisikirjad 

põlvkonna reisijutt 

 

Sinek, Simon    Piirideta mäng    658 / ettevõtlus.

          äri. turundus 

 

Johnson, Matt    Pimenägemine - (enamasti)   659/suhtekorraldus 

varjatud viisid, kuidas turundus  

meie aju ümber kujundab 

 

     Rapla kahe koolimajaga kooli lugu 37 / pedagoogika 

 

Allas, Ülar    Rändan Eestis   913(474.2)/geo- 

          graafia 

 

Burman, Edward   Sardiinia - müütide ja maagia saar 910 / reisikirjad 

 

Karuks, Tiit    Seitse vaprat - Uudmäe, Spasski, 796 / sport  

Lewis, Dryden, Küttis, Tiik, Tamm 

 

Bly, Nellie    Seitsmekümne kahe päevaga  910 / reisikirjad 

ümber maailma 

 

     Siberis - vangistuses ja asumisel =  94(474.2) / ajalugu 

In Siberia : imprisoned and exiled 

 

Reinart, Heili    Supelsaksad - elu ja melu Eesti 94(474.2) / ajalugu

      kuurortides 1940. aastani 

 

Paavel, Sven-Olav   Sure, koer! - Eesti poiste  67 / kergetööstus.  

mängurelvad 20. Sajandil  teised tööstusharud 

 

Ruben, Aarne    Tallinna turud - petmine ja andmine 94(474.2) / ajalugu 

Tallinna turgudel läbi aegade 

 

Karu, Andres    Teekond tippu - nüüd on neid 82 796 / ajalugu 

 

 



Stibal, Vianna  Teetatervendamine - teie ja Looja :  615/farmakoloogia. 

[looge tugevam ühendus Looja terapeutika  

loova energiaga] 

 

Silcox, Katie    Terve, õnnelik, seksikas –   615/farmakoloogia. 

ajurveeda moodsale naisele  terapeutika 

 

Spano, Marie A   Toitumine, treening ja tervis  613 / isiklik tervis 

          ja hügieen 

 

Koppel, Priit    Tugitoolisport - [karikatuurid]  741 / joonistamine.

          joonestamine. 

          tarbekunst 

 

     Tuuma energia - nüüdisaegse  621 / masinaehitus. 

tuumaenergeetika arengusuunad  elektrotehnika. 

ja väikesed moodulreaktorid  telekommunikatsi- 

     oon 

 

Õun, Mati    Wehrmachti ja Relva-SS-i väejuhid 355/359 / sõjandus 

 

Berry-Dee, Christopher  Vestlusi sarimõrvaritega – maailma 343 / kriminaalõigus 

jõhkraimad inimesed räägivad oma  

loo 

 

Gaigg, Daniela   Õiendamispaast - seitse sammu 159.9/psühholoogia  

tasakaalustatud suhteni lapse ja  

vanema vahel 

 

Paukson, Edda   XXXIII Pauksoni astroloogiline 133 / astroloogia  

abimees – 2022 

 

     YOUCAT Eesti - katoliku kiriku 2 / religioon.  

katekismus noortele : paavst  teoloogia  

Benedictus XVI eessõnaga 

 

 

  

 

  

 

 


