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Autor     Pealkiri     Liik 

Mägi, Triin    40 tervisepäeva - 120 taimset,  641 / kokandus. 
gluteeni- ja suhkruvaba toitu  kokaraamatud 

 
Lõhmus, Lembit   70 vasegravüüri - 70 copper   76 / graafika 

engravings 
 
Grišakov, Ülle    Aiakujundus ja maastikuarhitektuur– 71 / linnaplaneeri- 

30 aastat koostöökogemust   mine. muinsus- 
loodusega    kaitse. arhitektuur 

 
Swart, Tara    Allikas - avage oma meel : muutke 159.9/psühholoogia 
      oma elu 
 
Pikamäe, Anu    Alustavale õpetajale - mõtteainet ja 37 / haridus.  

praktilisi nõuandeid   pedagoogika 
 
Aalto-Alanen, Heikki   Armastan sinus inimest - Aino ja 72 / linnaplaneeri-  

Alvar Aalto lugu   mine. muinsus- 
     kaitse. arhitektuur 

 
Borg Skoglund, Lotta   ATH - tublist tüdrukust läbipõlenud 616.8/neuroloogia.  

naiseks    psühhiaatria 
 
Granö, Johannes Gabriel  Eesti maastikulised üksused  91 / geograafia 
 
Allik, Jüri    Eesti psühholoogia lugu  159.9/psühholoogia 
 
     Ehitusõiguse käsiraamat  349 / õiguse  
          eriharud 
 
Fink, Jesse    Eht narkoärikas - 25 pöörast aastat  343 / kriminaalõigus 

kokaiinikartellides 
 
Om Swami    Ela. Armasta. Naera. Anna –  2 / religioon. 

valgustunud munga meenutused teoloogia 
 
     
Wallace-Wells, David   Elamiskõlbmatu Maa - elu pärast  502/504/ loodus- 

kliima soojenemist   kaitse. keskkonna- 
     kaitse 

 
Kuurmaa, Lenna   Elu ilmaveerel – Lenna  78(474.2) / Eesti 
          muusika 
 
Härm, Tiit    Esitantsija    792 / teater. 
          lavakunst 
 
Taylor, Neil    Estonia - the Bradt guide  913(474.2)/Eesti 
          geograafia 
 
 



Webster, Richard   Feng shui algajatele   133 / okultism. 
          astroloogia.  
          spiritism 
 
Schlögel, Karl                                    Impeeriumide lõhn - Chanel N° 5 ja  66 / keemiatööstus 
                                     Punane Moskva 
 
                                     Jutukalt, sõnakalt ja nutikalt - laste   372 / kooli- 
                                                          kõne ja sõnavara arengu toetamine  eelne ja alg-  
                                                          koolieelses eas                                  haridus 
 
Jarman, Cat                                    Jõekuningad - uus vaade viikingitele 94(3) / vanaaja 
                                     Skandinaaviast kuni Siiditeeni           ajalugu 
 
Roosaare, Jaak                                 Kinnisvaraga rikkaks saamise õpik   33 / majandus.  
                                     2.0 - teadmised kinnisvarast, mis      majandusteadus  
                                                          aitavad Sul saavutada rahalist  
                                     vabadust! 
 
Sheldrake, Rupert                             Kuidas minna edasi                           2 / religioon. 
                                                                                               teoloogia 
 
Sauga, Asse                                    Kõik sai alguse bitcoinist                   336 / rahandus. 
                                                                                               pangandus 
 
Lipsius, Justus                                  Laimamisest. Meelekindlusest          1 / filosoofia 
 
Raig, Riina                                   Loo oma tuniis - tuniisitehnika           746H/heegeldamine 
                                    arhitektuur 
 
Whipple, Chris                                  Luurejuhid - kuidas CIA direktorid     327/välispoliitika  
                                    kujundavad ajalugu ja tulevikku 
 
Pilt, Kalle                                   Majavammist - puust ja punaseks –  69 / ehitus 
                                    ennetamine, avastamine, tõrje 
 
Jenkinson, Andrew                           Miks me (liiga palju) sööme? – uus    613 / hügieen  
                                    isuteadus 
 
Black, Claudia                                   Minuga ei lähe iialgi nii – lapsepõlv    159.9/psühholoogia 
                                    sõltlase peres ja selle mõju  
                                    täiskasvanueas 
  
Pitamic, Maja                                   Montessori meetod –                           372 / koolieelne ja 
                                    Igapäevaoskused ja kehaline areng – algharidus 
                                    loova ja enesekindla lapse kasvatamine 
 
Pitamic, Maja                                   Montessori meetod - Sõnad ja             372 / koolieelne ja   
                                    numbrid - loova ja enesekindla lapse  algharidus  
                                    kasvatamine 
 
Fortune, Dion                                   Müstiline kabala                                  133 / okultism 
 
 
 



Laan, Toivo                                   Naerdes läbi pisarate, ehk, 3700 km    910 / reisikirjad 
                                    jalgsi läbi laguneva NSVL-i :  

[01. juuni - 15. august 1990. a] 
 
Caioli, Luca                                   Neymar - maailma kõige parema         796 / sport 
                                               number 10 lugu 
 
                                    Pargi- ja aialindude taskugiid               59 / zooloogia 
 
Suárez, Luis Alberto                         Piire ületades - minu lugu                    796 / sport 
 
Leivak, Verni                                   Pille Pürg - pisarais päikesetüdruk      792 / teater. 
                                                                                                 lavakunst 
 
Puhak, Shelley                                 Pimeduse kuningannad – verine         94(4) / Euroopa  
                                    vastasseis, mis kujundas keskaegset ajalugu 
                                    maailma 
 
Kant, Immanuel                                Prolegomena - igale tulevasele           1 / filosoofia  
                                    metafüüsikale, mis on võimeline  
                                              esinema teadusena 
 
Hamblin, James                               Puhtus - uus nahateadus tervise         613 / hügieen 
                                   kasuks 
 
Belton, Catherine                             Putini inimesed - kuidas KGB võttis     32 / poliitika.  
                                   tagasi Venemaa ja tungis siis edasi     politoloogia 
                                   Läände 
 
Hiiemäe, Reet                                  Pärimuslikud märgid ja sümbolid          398 / folkloor.  
                                   Eestis                                                    folkloristika. 
                                                                                                 rahvausund 
 
Liiv, Vello                                  Seened                                                 635.8/söögiseened 
 
Vilé, Jurga                                  Siberi haiku                                           741 / joonistamine. 
                                                                                                 joonestamine.
                                                                                                 tarbekunst 
 
Rebas, Hain                                  Sukeldumised - 16 etüüdi                     94(4) / Euroopa  
                                   Läänemereruumi ajaloost                     ajalugu 
 
                                   Teraviljakasvatuse käsiraamat             633 / põllu- 
                                                                                                kultuurid 
 
Fry, Stephen                                  Trooja                                                   2 / religioon. 
                                                                                                teoloogia 
 
Lo, Andrew W.                                 Täiusliku portfelli otsinguil - lood,        336 / rahandus. 
                                   arvamused, olulised tarkuseterad       pangandus 
                                                        meie investeerimisviise kujundanud 
                                   teerajajatelt 
 
 
 



Liivamägi, Ülle                                 Uue elu algus - naise maailm.            618 / günekoloogia. 
                                   Meditsiini maailm. Ema maailm          sünnitusabi 
 
Valk, Maarja                                  Valmistu eesti keele riigieksamiks      811.511.113 / Eesti 
                                   2022                                                    keel 
 
Mõttus, Lembe                                Vanuatu - welkam, frens, lukim           910 / reisikirjad 
                                   paradise! = Tere tulemast paradiisi,  
                                   sõbrad! 
 
Warburton, Nigel                             Väike filosoofia ajalugu                       1 / filosoofia 
 
Clark, Stuart                                  Öötaeva all - kuidas tähed inimkonna 52 / astronoomia. 
                                   ajalugu on kujundanud                        geodeesia 
 
Webb, Jonice                                  Üksindusse jäetud - mis on lapseea   159.9/psühholoogia 
                                   emotsionaalne hüljatus, kuidas see  
                                   mõjutab sinu suhteid ja mida selle  
                                   lõpetamiseks ette võtta 
 
 
 
    
 
                                    

 
 
 


