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Autor     Pealkiri     Liik 

Clear, James    Aatomharjumused - lihtne ja  159.9 /psühho-  

tõestatud viis heade harjumuste loogia  

tekitamiseks ja halbade murdmiseks 

 

     Allergia    616 / patoloogia. 

          kliiniline meditsiin 

 

     Avalik poliitika - II Avaliku poliitika 32 / poliitika. 

disain     politoloogia 

 

     Avalik poliitika - III Avaliku poliitika 32 / poliitika.  

teooriad ja analüüsi metoodikad politoloogia 

 

Applebaum, Anne   Demokraatia videvik –   32 / poliitika. 

autoritaarsuse ahvatlev võlu  politoloogia 

 

Jõeste, Kristi    Eesti silmuskudumine.  746 / käsitöö  

3, Labakindad 

 

Palandi, Veronika   Eesti-rumeenia-prantsuse-inglise- 811 / teised keeled 

vene vestmik - Ghid de conversaţie  

eston-român-francez-englez-rus =  

Guide de conversation estonien- 

roumain-français-anglais-russe 

 

Jakobson, Peter   Eestlasest laevakapten - kahe  929 / biograafiad 

perekonna ja ühe riigi avastamise  

retk 

 

Morton, Andrew   Elizabeth & Margaret - Windsori 929 / biograafiad

     õdede intiimne maailm 

 

Goleman, Daniel   Emotsionaalne intelligentsus –  159.9/psühholoogia 

miks võib EQ olla tõhusam kui IQ 

 

Gibson, Lindsay C   Emotsionaalselt ebaküpsete   159.9/psühholoogia 

vanemate pärand - kuidas saada  

üle eemaloleva, tõrjuva või  

enesekeskse vanema tekitatud valust 

 

Liiv, Jüri    Füüsika õhtuõpik   53 / füüsika 

 

Saar, Liis    Graafilise disaini näpunäited –  76 / graafika 

abiks algajale kujundajale 

 

Raudsik, Riina   Helide tervendav jõud  615/farmakoloogia.

          terapeutika 



 

Wan, Kwoklyn    Hiina kiirtoidu kokaraamat - Chop  641 / kokandus 

suey'st magushapuni, üle 70 retsepti,  

mille järgi ise oma lemmikroogi  

valmistada 

 

Laar, Mart    Hoia Ronk - ühe konservatiivi  82 / kirjandus- 

elukaar : [Karl August Hindrey] teadus 

 

Lumberg, Tiiu    Investeerimine - põnevust pikaks  336 / töö. ameti- 

ajaks - märkmeid kõhklevale  ühingud. ümber- ja  

investorile, ehk, Kuidas aktsiatesse  täiendõpe 

investeerimisel emotsioonidega  

toime tulla 

 

Värri, Veli-Matti   Kasvatus ökokriisi ajastul  37 / pedagoogika 

 

Maté, Gabor    Kui keha ütleb ei - varjatud stressi 159.9/psühholoogia  

hind 

 

Wojcicki, Esther   Kuidas kasvatada edukaid inimesi – 37 / pedagoogika  

lihtsad õppetunnid märkimisväärsete  

tulemuste saavutamiseks 

 

Molloy, Hannah   Kuidas koerad mõtlevad - mõistev  636.7 / koera- 

omanik - õnnelik koer   kasvatus 

 

Osho     Kuulsus, edukus, auahnus - mis on 159.9/psühholoogia  

edu tõeline tähendus? 

 

Õun, Mati    Lahingud Atlandi ookeanil   94(4) / ajalugu 

II maailmasõjas 

 

Conroy, Mary    Lihtsama elu nimel   64 / kodumajandus 

 

     Lisamaterjal eesti keele kui   811.511.113 / eesti 

võõrkeele õppimiseks tasemele A2  keel 

= Supplementary materials for  

learners of Estonian as a foreign  

language at the A2 level 

 

Kask, Andres    Maailm Milanos - Eesti paviljoni 910 / reisikirjad  

lugu 

 

Taimre, Merilin   Mu süda kuulub magusale –   641 / kokandus

     täistaimsele ja gluteenivabale –  

20 eriti maitsvat, tervislikku ja lihtsat  

magustoitu 

 

 

 



Ocker, J. W    Neetud asjad - kummalised, aga  133 / astroloogia 

tõestisündinud lood maailma kõige  

kurikuulsamatest asjadest 

 

Höfler, Heike    Nõuandeid osteoporoosi  616 / patoloogia.  

leevendamiseks ja ennetamiseks – kliiniline meditsiin  

parimad harjutused. Õige toitumine 

 

Zõgar, Mihhail    Olete vabad, võite minna – lugu 32 / poliitika.  

sellest, millega lõppesid Venemaal politoloogia  

1996. aasta valimised 

 

Porvali, Mikko    Operatsioon Hokki - kaugluureretk,  94(4) / ajalugu 

mille peakorter maha vaikis 

 

Grauberg, Heli   Palverännud Tiibeti müstilise  910 / reisikirjad  

Kailaši mäe juurde 

 

Tawwab, Nedra Glower  Pane paika oma piirid - enese  159.9/psühholoogia 

taasleidmise käsiraamat 

 

     Peipsimaa teejuht   913(474.2) / geo-

          graafia 

 

Leitsalu, Inna    Piiritu igatsus - Nikolai Baturini  82 / kirjandus- 

kirjad Innale    teadus 

 

Holmberg, Pelle   Põhjamaa seened   635.8 / söögi- 

          seened 

 

     Päewalehe Luiga - Eesti esimese  929 / biograafiad 

suuremõõtmelise ajakirjaniku  

vaimne pärand ja suguseltsi lugu 

 

Housel, Morgan   Raha psühholoogia – ajatud  336 / töö.  

õppetunnid jõukusest, ahnusest ja ametiühingud.  

õnnest     ümber- ja täiend- 

     õpe 

 

Vernon, Mark    Ristiusu salajane ajalugu - Jeesus,  2 / religioon. 

viimane inkling ja teadvuse  teoloogia  

evolutsioon 

 

Leedjärv, Laurits   Rännakud kõiksuses   52 / astronoomia.

          geodeesia 

 

Ojalo, Hanno    Tallinn augustis 1941   94(474.2) / ajalugu 

 

Merikallio, Katri   Tarja Halonen - ühe aktivisti lugu 32 / poliitika 

          politoloogia 

 



Šapošnikova, Ljudmila  Teadlane, mõtleja, kunstnik  75 / maalikunst 

 

Stirling, Sarah    Teekond loodusesse - 52 viisi 502/504 / loodus- 

looduse tunnetamiseks  kaitse. keskkonna- 

     kaitse 

 

Linkola, Pentti    Teisitimõtleja märkmed  502/504 / loodus-

          kaitse. keskkonna-

          kaitse  

 

Figueres, Christiana   Tulevik on meie teha – jonnaka 502/504 / loodus- 

optimisti teejuht kliimakriisis  kaitse. keskkonna-

     kaitse 

 

Vassiljev, Viktor   TV Tervisevõti    613 / isiklik tervis 

          ja hügieen 

 

Ojalo, Hanno    Unustatud väeosa - Admiral Pitka 94(474.2) / ajalugu  

Löögiüksus 1944 

 

Sokolov, Boriss   Uue Venemaa sõjad - 1991-2019 94(4) / ajalugu 

 

Muuli, Kalle    Vabaduse tulek – laulva  94(474.2) / ajalugu 

revolutsiooni kroonika 1987-1991 

 

Laaman, Eduard   Vapside vandeselts - kohtuliku  94(474.2) / ajalugu 

juurdluse andmetel 

 

Peet, Hedda    Wilhelmid ja Wilhelmined  929 / biograafiad 

 

Gottlieb, Lori    Võibolla sa peaksid kellegagi  615/farmakoloogia.  

rääkima    terapeutika 

 

Reinsalu, Urmas   Välisminister - koroonakriis.  327 / rahvusvahe-  

Isamaa, EKRE ja Keskerakond lised suhted. välis-  

valitsuses. Tormid maailmas  poliitika 

 

Bland, David J.   Äriideede testimine   658 / ettevõtete 

          juhtimine. kauban- 

          duse organiseeri- 

          mine  

   

 

  

      

 

      

 


