
NAUJAI GAUTI LEIDINIAI 

2018 m. 

 

 

Viešbučio valdymas 

Rimantas Miknius 

  
Leidėjas: Versus aureus 

Išleidimo metai: 2017 

Formatas: 14x21, minkšti viršeliai 

Puslapių skaičius: 272 

ISBN ar kodas: 9789955346708 

 

 
Leidinys "Viešbučio 
valdymas" viešbučių ir turizmo įmonių 

darbuotojams bei šių sričių specialistus 
rengiančioms mokymo įstaigoms. 

 

Aiškinamasis 
maitinimo įmonių 
terminų lietuvių-anglų 
kalbų žodynas 

Marija Jonikienė 
  

Leidėjas: Homo liber 

Išleidimo metai: 2017 

Formatas: 15x21, minkšti viršeliai 

Puslapių skaičius: 164 

ISBN ar kodas: 9786094461590 

 

"Aiškinamasis maitinimo įmonių 
terminų lietuvių–anglų kalbų 
žodynas" parengtas pagal valstybinės 

lietuvių kalbos komisijos patvirtintą 
Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, 
ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. 
programą. 
Jame pateikta apie 2700 maitinimo 
įmonėse dažniausiai vartojamų terminų. 
Šitame žodyne rasite dažniausiai 
vartojamų maitinimo įmonių įrangos, 
serviravimo reikmenų, produktų, gaminių 
lankytojų aptarnavimo terminų.  

 

Technologiniai 
įrenginiai ir įrankiai 

Vytautas Ostaševičius, 
Romualdas Dundulis 

  
Leidėjas: KTU leidykla 
Technologija 

Išleidimo metai: 2004 

Formatas: 21x30, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 608 

ISBN ar kodas: 9955-09-743-4 

 

Vadovėlyje apžvelgiamas gaminių 
gamybos mokslas. Čia nemokoma, kaip 
pagaminti atskirus gaminius arba 
panaudoti vienokias ar kitokias 
medžiagas, bet aiškinama, kaip 
nagrinėjamieji procesai gali būti 
pritaikomi daugeliui medžiagų ir 
daugeliui situacijų. Taip pat aptariamos 
galimybės organizuoti šiuos procesus ir 
pagrindinės organizacinės struktūros, 
leidžiančios tai daryti. 

 Lengvųjų automobilių 

variklių oro pripūtimo 

agregatai ir sistemos  

 
Paulius Mačerinskas, Saulius 

Stepulis, Mindaugas Šnipaitis 

 

Leidėjas :VšĮ Marijampolės 

kolegija 

 

 

http://www.patogupirkti.lt/Rimantas-Miknius-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Marija-Jonikiene-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Autoriu-rodykle/Vytautas-Ostasevicius-Romualdas-Dundulis/
http://www.patogupirkti.lt/Autoriu-rodykle/Vytautas-Ostasevicius-Romualdas-Dundulis/


 

Informacinių 
technologijų pagrindai. 
Duomenų bazių 
kūrimas su MS Access 
2010. Laboratoriniai 
darbai 

Vitolis Sekliuckis, Tatjana 
Dulinskienė, Eimutis 
Karčiauskas, Vitalija Keršienė 

  

  
Leidėjas: KTU leidykla 
Technologija 

Išleidimo metai: 2012 

Formatas: 15x21, minkšti viršeliai 

Puslapių skaičius: 84 

ISBN ar kodas: 9786090202722 

 

 

 

 

Transporto vadybininkų 
mokomoji medžiaga 

 

 Mokymo centras „9 sritys“, UAB 

 

Mokomojoje medžiagoje pateikti 
rinkodaros, buhalterinės apskaitos  ir 
ekonomikos pagrindai, įskaitant formules 
įmonės finansiniams rodikliams, tokiems 
kaip pelno normos rentabilumas, 
pelningumas, turto apyvartumas ir kt., 
apskaičiuoti. 

 

 

 

ADR  I ir II tomai 

 Mokymo centras „9 sritys“, UAB 

 

2017 m. sausio 1 d. redakcijos Europos 
sutarties dėl pavojingų krovinių 
tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B 
techniniai priedai, I ir II tomai. 

http://www.patogupirkti.lt/Vitolis-Sekliuckis-Tatjana-Dulinskiene-Eimutis-Karciauskas-Vitalija-Kersiene-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Vitolis-Sekliuckis-Tatjana-Dulinskiene-Eimutis-Karciauskas-Vitalija-Kersiene-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Vitolis-Sekliuckis-Tatjana-Dulinskiene-Eimutis-Karciauskas-Vitalija-Kersiene-knygos/


 
 
 
 

 

 

ADR I  tomas (CD) 

 Mokymo centras „9 sritys“, UAB 

 

2017 m. sausio 1 d. redakcijos Europos 
sutarties dėl pavojingų krovinių 
tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B 
techniniai priedai, I  tomas 

 
 

 

 

ADR  II tomas (CD) 

 Mokymo centras „9 sritys“, UAB 

 

2017 m. sausio 1 d. redakcijos Europos 
sutarties dėl pavojingų krovinių 
tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B 
techniniai priedai, II tomas 

 

Makiažo receptai 
Greta Girdžiūtė-Kazlauskienė 

 Leidėjas: Makiažo galia 
Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 17x24, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 256 

ISBN ar kodas: 9786099605906 

 

 
Greta Girdžiūtė- Kazlauskienė – 
bestselerio knygos „Makiažo galia“ 
autorė, vizažo meistrė, dėstytoja, grožio 
salono „Greta Make Up Artist“ Kaune 
įkūrėja. Ši mergina septynerius metus 
sėkmingai dirba su klientais, skina 
apdovanojimus konkursuose, grožio 
specialistų čempionatuose, televizijos 
projektuose, nuolat tobulėja, užsienyje 
veda mokymus.  

 

 
 

Jaunas veidas. Veido 
savimasažas - maloni 
priklausomybė 

Viktorija Baltramiejūnienė 

 

Leidėjas: Tyto alba 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 17x24, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 272 

ISBN ar kodas: 9786094663451 

 

Veido mankštos ir savimasažo ekspertės 
Viktorijos Baltramiejūnienės 
knyga „Jaunas veidas: veido 
savimasažas – maloni 
priklausomybė“ atskleis naujų metodų 

ir galimybių, kaip atjauninti savo veidą ir, 
žinoma, pagerinti nuotaiką.  

http://www.patogupirkti.lt/knyga/Makiazo-receptai.html
http://www.patogupirkti.lt/Greta-Girdziute-Kazlauskiene-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Viktorija-Baltramiejuniene-knygos/


 
 

Veido revoliucija 

Viktorija Baltramiejūnienė 
 

Leidėjas: Alma littera 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 17x24, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 136 

ISBN ar kodas: 978609013196 

 

 
Viktorija Baltramiejūnienė – vienintelė 
sertifikuota veido mankštos 
(angl. facebuilding) trenerė Lietuvoje. Ji 
taip pat yra ir diplomuota kosmetikė, 
veido masažo ir savimasažo specialistė. 
Autorė dalyvavo televizijos laidose apie 
sveikatą, grožį, nuolat kalba įvairiose 
konferencijose, renginiuose apie grožį ir 
natūralumą. Viktorijos tikslas – parodyti 
moterims, kad žmogaus rankos ir veido 
raumenys gali daryti stebuklus. 

 

 

Kosmetologijos 
pradmenys 

Undinė Beloglavkienė 

 

Leidėjas: Ciklonas 

Išleidimo metai: 2013 

Formatas: 15x21, minkšti viršeliai 

Puslapių skaičius: 218 

ISBN ar kodas: 9789955695707 

 

Leidinyje "Kosmetologijos pradmenys" 
pateikiamos užduotys, kurios padės 
pasitikrinti įgytas žinias. Pagrindinis 
vadovėlio "Kosmetologijos pradmenys" 
tikslas - pateikti medžiagą, reikalingą 
rengiant specialistus, dirbančius grožio 
industrijoje, bei atskleisti šio darbo 
specifiką ir svarbą 

 

 

 

Ligonių ir neįgaliųjų 
masažas (3-ias 
pataisytas leidimas) 

Jūratė Požėrienė, Vida 
Ostasevičienė, Diana 
Rėklaitienė ir kt. 
 

 

Leidėjas: Lietuvos sporto 
universitetas 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 15x21, minkšti vrišeliai 

Puslapių skaičius: 224 

ISBN ar kodas: 9786098200164 

 

Studijų knygoje "Ligonių ir neįgaliųjų 
masažas" aprašomas ligonių ir 

neįgaliųjų masažas taikant klasikinę 
masažo sistemą. Pradžioje 
supažindinama su įvairiomis masažo 
rūšimis ir sistemomis, vėliau aptariamas 
fiziologinis masažo poveikis visam 
organizmui ir tam tikroms jo sistemoms, 
pateikiami klasikinio masažo būdai, 
masažo higienos pagrindai. Pirmiausia 
dėstoma sveikų žmonių kūno dalių 
higieninio masažo pagrindai. Toliau 
kalbama apie masažą po įvairių traumų, 
ligų ir esant negalioms. Norint geriau 
suprasti ryšį tarp sąvokų sveikata, liga ir 
negalia, tikslinga išnagrinėti jų apibrėžtis. 

http://www.patogupirkti.lt/Viktorija-Baltramiejuniene-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Undine-Beloglavkiene-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Jurate-Pozeriene-Vida-Ostaseviciene-Diana-Reklaitiene-ir-kt-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Jurate-Pozeriene-Vida-Ostaseviciene-Diana-Reklaitiene-ir-kt-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Jurate-Pozeriene-Vida-Ostaseviciene-Diana-Reklaitiene-ir-kt-knygos/


 

Plona rausva linija 

Jandy Nelson, Annalisa 
Strada 

Iš italų k. vertė Ieva Mažeikaitė 

168 p., minkštas virš. 

19,8x12,5x1,4 cm 

Leidykla: Alma littera, 2016 

ISBN 9786090121405 

Prekės kodas 9786090121405 

 

Paaugles nuo moterų skiria 
plonytė linija. 

Visos ją peržengia. 

Visos siekia tapti suaugusiomis. 

Kai šia linija tampa rausva 
nėštumo testo juostelė, viskas 
gerokai pasunkėja... 

 

 

Karaliaus narvas. 
Trečia "Raudonosios 
karalienės" knyga 

Victoria Aveyard 
Iš anglų k. vertė Rita 
Kaminskaitė 
520 p., kietas virš. 
21,3x14,3x3,5 cm 
Leidykla: Alma littera, 2017 
ISBN 9786090130544 
Prekės kodas 9786090130544 

„Jaudinanti, vaizdinga istorija, 
kurioje susiduria meilė ir 
revoliucija, į dvikovą stoja galia ir 
teisingumas. Iš karto 
sudominanti. Kupina veiksmo. 
Tokia, kad negali atsitraukti.“ 

USA Today 

 

 

Padalinti likimai. Antra 
"Pažymėtųjų" knyga 

Veronica Roth 

Iš anglų k. vertė Gediminas 
Auškalnis 
kietas virš. 
21,3x14,3x3,6 cm 
Leidykla: Alma littera, 2018 
ISBN 9786090135037 
Prekės kodas 
9786090135037 

 
Likimas juos suvedė. Likimas juos ir 
išskirs 
Sairos ir Akoso gyvenimus valdo jų 
likimai, kuriuos išpranašavo 
orakulai vos jiems gimus. Likimas 
neišvengiamas, neįmanoma jo 
pakeisti. 

https://www.pegasas.lt/?sid=s-eefad4c5a0560afcd29671415e9cbb1b11fd8863&cl=kkspeclist&cnid=l3cdb22511
https://www.pegasas.lt/?sid=s-eefad4c5a0560afcd29671415e9cbb1b11fd8863&cl=kkspeclist&cnid=l3cdb30803
https://www.pegasas.lt/?sid=s-eefad4c5a0560afcd29671415e9cbb1b11fd8863&cl=kkspeclist&cnid=l3cdb30803
https://www.pegasas.lt/?sid=s-eefad4c5a0560afcd29671415e9cbb1b11fd8863&cl=kkspeclist&cnid=l3cdb21368
https://www.pegasas.lt/?sid=s-eefad4c5a0560afcd29671415e9cbb1b11fd8863&cl=kkspeclist&cnid=l3cdb8119


 

Istorija kaip upė 

Rasa Aškinytė 
  

Leidėjas: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 15x22, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 168 

ISBN ar kodas: 9786094800467 

 

 
Penktasis vienos įdomiausių šiuolaikinių 
Lietuvos rašytojų Rasos Aškinytės 
romanas „Istorija kaip upė“ pasakoja 

apie moteris. Moteriška seserystė ir 
likimai – pritrenkiamai panašūs, nešami 
tos pačios upės. 

 

HEPI FJŪČER 

Laura Sintija Černiauskaitė, 
Renata Šerelytė 

  

  
Leidėjas: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla 

Išleidimo metai: 2015 

Formatas: 15x22, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 160 

ISBN ar kodas: 9789986398448 

 

 
Knygoje "HEPI FJŪČER" 18 novelių. 

 
Naujiena: dvi žinomos prozininkės 
sukomponavo bendrą naujų novelių 
rinkinį.  
Romantiška Lauros Sintijos 
Černiauskaitės vaizduotė remiasi į vaiko 
ir jaunos moters patirtis, meilės ir 
vienatvės, pažeminimo išgyvenimus.  
Renatos Šerelytės novelėms būdinga 
aštrus siužetas, futurologiniai motyvai, 
jos kūrinių veikėjai – teisėjai, seimūnai, 
verslininkai.  

 

 

Pušis, kuri juokėsi 

Kęstutis Šapoka 

  

  
Leidėjas: Kitos knygos 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 15x21, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 184 

ISBN ar kodas: 9786094273216 

 

 
Aušta naujosios Lietuvos aušra. Ką tik 
nutilo Dainuojanti revoliucija. Pasroviui 
per gyvenimą plaukia keletas jaunuolių. 
1992-ųjų, o gal 1994-ųjų Vilnius. Žadėtą 
šviesų rytojų nušlavė ezoterikos banga. Iš 
televizoriaus ekrano žodį skelbia 
Kašpirovskis ir į kosmosą skrenda jau 
nebe Gagarinas, o kunigas 
Paltanavičius... Klesti Gariūnai, kur, 
matuojantis naują odinę striukę, 
pardavėjas iš kišenės pavagia pinigus. 
Mieste sproginėja mafijos automobiliai. 
Tiesiog gatvėje urlos nuauna kedus, o 
kolektyviniuose soduose vyksta tūsai. 

http://www.patogupirkti.lt/Rasa-Askinyte-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Laura-Sintija-Cerniauskaite-Renata-Serelyte-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Laura-Sintija-Cerniauskaite-Renata-Serelyte-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Kestutis-Sapoka-knygos/


 

KOMPLEKTAS. Dievų 
saulėlydis + Istorija 
neteisi 

Erich von Daniken 

  

  
Leidėjas: Didakta 

ISBN ar kodas: KOMPLEKTAS89 

 

"Dievų saulėlydis" 

Drąsiausias Ericho fon Denikeno kūrinys 
"Dievų saulėlydis"! 
 
Knygoje remdamasis nenuneigiamais 
daiktiniais įrodymais, senovės rašytiniais 
šaltiniais autorius teigia, kad senovėje 
Žemę lankė ateiviai iš kosmoso. 
 
"Istorija neteisi" 
 
Bestselerių autorius Erichas fon 
Denikenas vėl demonstruoja savo 
nuojautą atskleisdamas tiesas, kurių 
nepastebėjo jo amžininkai. Atidžiai 
išnagrinėjęs šimtus senovinių, iš pažiūros 
nesusijusių tekstų, dabar pasiryžęs teigti, 
kad žmonijos istorija yra visiškai ne tokia, 
kaip skelbia pasaulio religijos. Ir jis turi 
įrodymų! 

 

 

Lietuviškos apybraižos 

Herkus Kunčius 

  

  
Leidėjas: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 15x21, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 256 

ISBN ar kodas: 9786094800146 

 

 
"Lietuviškos apybraižos" - ironiški 

pasakojimai apie istorines asmenybes. 
 
Šį romaną "Lietuviškos apybraižos" 
sudaro septyni atskiri pasakojimai. Juos 
jungianti grandis – istorinės asmenybės, 
įvairiu metu ilgesniam ar trumpesniam 
laikui apsilankiusios Lietuvoje. 

 

 

Apie tuos, kurie 
pabėga, ir tuos, kurie 
lieka (serijos 
"Neapolietiška saga" 
3-oji knyga) 

Elena Ferrante 
  

Leidėjas: Alma littera 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 14x24, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 400 

ISBN ar kodas: 9786090131558 

 

"Neapolietiška saga“ – italų autorės 
Elenos Ferrante keturių įspūdingų knygų 
serija, kurioje pasakojama apie daugiau 
nei penkis dešimtmečius trunkančią 
dviejų moterų – Lilos Čerulo ir Elenos 
Greko, užaugusių skurdžiame Neapolio 
kvartale, draugystę. 
 
Elena ir Lila, kurių istoriją skaitytojai sekė 
dalyse „Nuostabioji draugė“ ir „Naujoji 
pavardė“, dabar jau moterys. Ir tapo 
jomis labai anksti: Lila ištekėjo vos 
šešiolikos, susilaukė vaikelio, metė vyrą 
bei turtus ir dabar dirba itin sunkų, 
alinantį darbą; Elena paliko kvartalą, 
baigė mokslus Pizos universitete ir 
išleido romaną, kuris sulaukė didžiulio 
pasisekimo ir atvėrė jai duris į 
pasiturinčių intelektualų sluoksnius. Jos 
abi veržėsi iš gniuždančio skurdo, 
tamsumo, nepaklusdamos likimui ir 
sustabarėjusioms kvartalo nuostatoms. 

http://www.patogupirkti.lt/Autoriu-rodykle/Erich-von-Daniken/
http://www.patogupirkti.lt/knyga/Dievu-saulelydis.html
http://www.patogupirkti.lt/knyga/Istorija-neteisi-serija-Pasaulio-paslaptys.html
http://www.patogupirkti.lt/Herkus-Kuncius-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Elena-Ferrante-knygos/


 

 

Istorija apie prarastą 
mergaitę (serijos 
"Neapolietiška saga" 
4-oji knyga) 

Elena Ferrante 

  
Leidėjas: Alma littera 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 14x24, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 456 

ISBN ar kodas: 9786090134337 

 

 
Istorija apie prarastą mergaitę“ – 
pasakojimo kulminacija. Metai bėga. 
Elenos ir Lilos keliai tai išsiskiria, tai vėl 
susikerta, tačiau jos visad išlieka 
geriausiomis draugėmis. Per ilgus metus 
būta viską – ir džiaugsmo, ir netekčių, ir 
skausmo, ir meilės. Jos abi troško pabėgti 
iš Neapolio skurdo ir gniuždančios miesto 
atmosferos, tačiau jų likimai susiklostė 
skirtingai. 

 

 

Lietuvos istorija 
visiems, I tomas 

Tomas Venclova 

  

  
Leidėjas: R. Paknio leidykla 

Išleidimo metai: 2018 

Puslapių skaičius: 336 

ISBN ar kodas: 9789955736783 

 

 
Nauja įdomi knyga apie šalies 
istoriją  „Lietuvos istorija visiems, I 
tomas“ - tai vieno žinomiausių Lietuvos 

intelektualų, poeto, eseisto, Jeilio 
universiteto profesoriaus Tomo 
Venclovos darbas.  
 
Išleistas pirmasis „Lietuvos istorijos 
visiems“ tomas pasakoja istoriją nuo 
neandertaliečių ir kromanjoniečių laikų iki 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
padalijimų. Autorius taip pat rengia 
antrąjį tomą, apie naujųjų laikų Lietuvos 
istoriją.  

 

 

Fatum 

Jolita Skablauskaitė 

  
Leidėjas: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 15x22, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 344 

ISBN ar kodas: 9786094800436 

 

 
Vienos originaliausių šiuolaikinės lietuvių 
literatūros kūrėjų – rašytojos ir 
dailininkės Jolitos Skablauskaitės 
novelių ir apsakymų 
knyga „Fatum“atveria gilius, 

antgamtinių jėgų valdomus, žmogaus 
protui nesuvokiamus pasaulius.  

http://www.patogupirkti.lt/Elena-Ferrante-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Tomas-Venclova-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Jolita-Skablauskaite-knygos/


 

 

Be penkių pasaulio 
pradžia 

Marius Povilas Elijas 
Martynenko 

  

  
Leidėjas: Tyto alba 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 13x20, minkšti viršeliai 

Puslapių skaičius: 224 

ISBN ar kodas: 9786094662904 

 

 
Knyga „Be penkių pasaulio pradžia“ – 

autentiški ir sukrečiantys, asmeniški 
autoriaus Mariaus Povilo Elijo 
Martynenko išgyvenimai, sugulę į 
istorijas ir apmąstymus, kurie kuria 
neįprastas patirtis ir atveria tragikomišką 
pasaulio vaizdą. 

 

 

Šeštadienį, aštuntą 
valandą 

Rebeka Una 

  
Leidėjas: Alma littera 

Išleidimo metai: 2017 

Formatas: 13x20, minkšti viršeliai 

Puslapių skaičius: 394 

ISBN ar kodas: 9786090130575 

 

 
 
„Šeštadienį, aštuntą valandą“ – 

Rebekos Unos psichologinė drama 
paaugliams, kurioje nagrinėjamas 
sudėtingas jaunų žmonių vidinis pasaulis. 

 

 

Izaokas 

Antanas Škėma 

  
Leidėjas: Odilė 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 14x21, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 152 

ISBN ar kodas: 9786098222074 

 

 
Vieno žymiausių Lietuvos modernizmo 
literatūros atstovų Antano Škėmos 
apysaka „Izaokas“ – vienas iš 

paskutiniųjų jo kūrinių. Tai šokiruojantis 
pasakojimas apie kaltę ir atpirkimą, 
nuolankumą ir maištą.  

http://www.patogupirkti.lt/Marius-Povilas-Elijas-Martynenko-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Marius-Povilas-Elijas-Martynenko-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Rebeka-Una-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Antanas-Skema-knygos/


 

 

Pravardės 

Leonardas Gutauskas 
  

Leidėjas: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 15x22, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 432 

ISBN ar kodas: 9786094800351 

 

 
Lietuvos rašytoją Leonardą Gutauską 
galima laikyti vingrybių meistru. 
Autoriaus bibliografija plati ir šiandien jau 
artėja prie pusšimčio knygų. Apysakų 
rinkinys „Pravardės“ – pasakojimai, 

kuriuose autorius dabartį gręždamas į 
praeitį rekonstruoja įvairius kultūrinius ir 
socialinius kontekstus. 

 

 

Amžinybė manęs 
nejaudina 

Sigitas Parulskis 
  

Leidėjas: Alma littera 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 14x21, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 240 

ISBN ar kodas: 9786090131527 

 

 
Šeštoji Sigito Parulskio eseistikos knyga 
„Amžinybė manęs nejaudina“ – 

žvilgsnis į stingstantį dabarties laiką ir 
bandymas fiksuoti tikrovę, peržengiant 
žanro rėmus. 

 

Poeto ir kunigo drama. 
Biografinė knyga apie 
rašytojo Vinco 
Mykolaičio-Putino 
gyvenimą 

Stasys Lipskia 

  
Leidėjas: Žuvėdra 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 14x21, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 320 

ISBN ar kodas: 9786098219067 

 

 
 Knygoje "Poeto ir kunigo drama. 
Biografinė knyga apie Vinco 
Mykolaičio-Putino gyvenimą" 

vaizduojami dramatiški šio rašytojo 
gyvenimo vingiai, jiems autentiškumo 
suteikia amžininkų paliudijimai, daugybė 
archyvinių dokumentų. Kūrėjo vidinį 
pasaulį padės atskleisti ir Putino 
dienoraščiai.  

 

 

Verksnių klubas 

Ilona Ežerinytė 

  

  
Leidėjas: Dominicus Lituanus 

Formatas: 14x21, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 120 

ISBN ar kodas: 9789955811978 

 

 
Jautrus žvilgsnis į jauno žmogaus 
pasaulį naujausioje Ilonos Ežerinytės 
apysakoje "Verksnių 
klubas" paaugliams.  

http://www.patogupirkti.lt/Leonardas-Gutauskas-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Sigitas-Parulskis-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Stasys-Lipskia-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Ilona-Ezerinyte-knygos/


 

Brodekas 

Philippe Claudel 
  

Leidėjas: Baltos lankos 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 15x21, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 288 

ISBN ar kodas: 9786094790591 

 

 
Paprastai ir aiškiai parašytas, meistriškai 
sukonstruotas „Brodekas“ – alegorinis 

romanas apie kitoniškumą. Jame 
nefigūruoja nei žodis „žydas“, nei 
„Holokaustas“, bet netrukus paaiškėja, 
kad knygoje įvykusios katastrofos 
šaknys slypi kaip tik čia. Tai itin 
tapybiškas pasakojimas apie mitą ir 
istoriją, meilę ir ištikimybę, atskleidžiantis 
žmogiškojo žiaurumo ir gėrio ribas. 

 

 

Apšviestoji 

Tara Westover 
  

Leidėjas: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 15x22, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 456 

ISBN ar kodas: 9786094800511 

 

 
„Apšviestoji“ – tai pasakojimas apie 

savęs paieškas ir savo gyvenimo kūrimą. 
Apie gedulą, kurį tenka išgyventi 
atsiskyrus nuo šeimos, net jei tas 
žingsnis sąmoningas ir neišvengiamas. 
„Apšviestoji“ - tai memuarai merginos, 
kuri gyvenime nemačiusi mokyklos ar 
gydytojų, ryžtasi palikti savo mormonų 
survivalistų šeimą ir tampa mokslų 
daktare. 

 

 

Drambliai nematomi 

Susan Kreller 

  
Leidėjas: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla 

Išleidimo metai: 2016 

Formatas: 13x20, minkšti viršeliai 

Puslapių skaičius: 192 

ISBN ar kodas: 9789986399162 

 

 
"Drambliai nematomi" - tai romanas 

paaugliams smurto šeimoje tema. 

 

 

Beveidės aukos 

Stefan Ahnhem 

  
Leidėjas: Baltos lankos 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 15x21, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 584 

ISBN ar kodas: 9786094791369 

 

 

Šiaurės šalčiu ir įtampa dvelkiantis 
pirmasis rašytojo Stefan Ahnhem 
romanas „Beveidės 
aukos“ supažindins su detektyvu 

Fabianu Risku ir kvapą gniaužiančia 
keršto istorija. Kas ir kodėl užsimojo 
išžudyti visus buvusius klasiokus? 

http://www.patogupirkti.lt/Philippe-Claudel-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Tara-Westover-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Susan-Kreller-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Stefan-Ahnhem-knygos/


 

KOMPLEKTAS. 
HOMO SAPIENS: 
Sapiens. Glausta 
žmonijos istorija + 
Homo deus. Glausta 
rytojaus istorija 

Yuval Noah Harari 
  

Leidėjas: Kitos knygos 

Išleidimo metai: 2018 

ISBN ar 
kodas: KOMPLEKTAS240 

 

"Sapiens. Glausta žmonijos istorija" 

Prieš 100 tūkstantmečių žeme vaikščiojo 
bent šešios žmonių rūšys, viena iš kurių 
šiandien vadinama Homo sapiens. Šios 
rūšies atstovai buvo gyvūnai, aplinką 
veikę ne daugiau nei gorilos, jonvabaliai 
ar medūzos. 
Tačiau prieš 70 tūkstančių metų 
prasidėjo procesas, kurį šiandien 
vadiname kognityvine revoliucija. 
"Homo deus. Glausta rytojaus 
istorija" 

„Homo deus“ šokiruos. Skaityti bus 
smagu. Bet svarbiausia – knyga pakvies 
mąstyti taip, kaip dar nemąstėte." 
Daniel Kahneman, psichologas, 
rašytojas, Nobelio ekonomikos premijos 
laureatas 

 

Tekstų persekiojimas. 
Esė apie rašytojus ir 
žmones 

Giedra Radvilavičiūtė 
  

Leidėjas: Apostrofa 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 15x21, minkšti viršeliai 

Puslapių skaičius: 233 

ISBN ar kodas: 9786098205084 

 

 

 
"Tekstų persekiojimas. Esė apie 
rašytojus ir žmones" - trečioji rašytojos 

knyga. Ankstesnės: "Suplanuotos 
akimirkos. Esė rinktinė" (2004) ir 
"Šiąnakt aš miegosiu prie sienos. Esė 
rinkinys" (2010). 

 

 

Mano kova. Mirtis 
šeimoje 

Karl Ove Knausgård 
  

Leidėjas: Baltos lankos 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 14x24, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 416 

ISBN ar kodas: 9786094790539 

 

Visame pasaulyje išgarsėjusiame šešių 
autobiografinių romanų cikle „Mano 
kova“ Karlas Ove Knausgardas 
šokiruojamai atvirai aprašo savo paties, 
o ne išgalvotų personažų gyvenimą, 
tačiau kiekviena ciklo knyga skaitoma 
kaip talentingai parašytas, tvirtais siužeto 
siūlais sukabintas romanas.  
Savito stiliaus pasakojime autorius 
supina intymias kasdienio gyvenimo 
detales su pamatiniais – mirties, meilės, 
meno, žmogaus baimių ir gėdos jausmo 
– klausimais. Šis literatūros šedevras 
duoda galimybę pažinti vieną 
originaliausių šių dienų rašytojų. 

http://www.patogupirkti.lt/Yuval-Noah-Harari-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/knyga/Sapiens-Glausta-zmonijos-istorija.html
http://www.patogupirkti.lt/knyga/Homo-deus-Glausta-rytojaus-istorija.html
http://www.patogupirkti.lt/knyga/Homo-deus-Glausta-rytojaus-istorija.html
http://www.patogupirkti.lt/Giedra-Radvilaviciute-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Karl-Ove-Knausgard-knygos/


 

 

Šulinys 

Laura Sintija Černiauskaitė 
 

Leidėjas: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 15x22, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 192 

ISBN ar kodas: 9786094800047 

 

Iš ankstesnių Lauros Sintijos 
Černiauskaitės romanų ir novelių 
įsimintinas itin savitas motinos ir vaiko 
temos traktavimas – neretai vieniša 
mama su vaiku nepritampa prie grubios 
aplinkos, patiria aplinkinių pažeminimą. 
Naujame romane „Šulinys“ siužetas 
pasukamas kitu kampu – auka tampa 
nusikaltėle. Kai žlugo vienišos mamos 
Juditos viltys, jog mylimasis paliks savo 
žmoną ir ateis pas ją, šoko būsenoje ji 
įstumia dukrelę į šulinį. 
 
 

 

Lietuvio kodas. Įpročiai 
ir būdas senovės 
lietuvio prieš 100 metų 

Gediminas Kulikauskas 
  

Leidėjas: Tyto alba 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 17x24, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 416 

ISBN ar kodas: 9786094663000 

 

Gediminas Kulikauskas knygoje „Lietuvio 
kodas. Įpročiai ir būdas senovės lietuvio 
prieš 100 metų“ pasakoja, kaip carinės ir 
smetoninės Lietuvos žmonės reagavo į 
verslą ir amatus, koks buvo požiūris į 
mišką, žemę ir emigraciją, kokie buvo 
mitybos ir higienos įpročiai. Nuo 
knygnešystės fenomeno iki lauko tualetų 
atsiradimo ir kalbos tvarkymo reikalų, 
nuo alkoholio prekybos reguliavimo būdų 
iki "mūšių dėl paminklų"... Šioje įvykių ir 
faktų kronikoje pateikiamas Lietuvos 
paveikslas turi nemažai panašumų su 
šiandienos tikrove. 

 

Dūžtančios formos. 
Romanas apie Vytautą 
Mačernį 

Aldona Ruseckaitė 

  
Leidėjas: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla 

Išleidimo metai: 2017 

Formatas: 15x22, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 224 

ISBN ar kodas: 9789986399728 

 

 

Aldona Ruseckaitė, įsimenančių knygų 
apie Maironį ir Žemaitę autorė, 
atskleidžia dar vieno rašytojo gyvenimo 
slėpinius. Kuo gi sudomino autorę 
Vytautas Mačernis (1921–1944)? 
Pirmiausia – poeto vizionieriaus 
pasaulėvoka, jos atspindžiais poezijoje, 
ir ypač – jausmų pasauliu, neįvykusia 
santuoka. Mačernis – mąstytojas, 
filosofinis poetas ir – meilės kankinys? 

 

Barbarosa 

Robertas Petrauskas 

  

  
 

Leidėjas: Protų kovos 

Išleidimo metai: 2018 

Puslapių skaičius: 706 

ISBN ar kodas: 9786099606309 

 

 

Trečioji Roberto Petrausko knyga apie 
Antrąjį pasaulinį karą – „Barbarosa. 
Antrasis pasaulinis karas Europoje. 
Trečia knyga“ yra išsamiausia iki šiol 

parašyta lietuviška knyga apie 
Barbarosos operaciją, prasidėjusią 1941 
metais, kai Vokietijos kariuomenė 
veržėsi į Sovietų sąjungą.  

http://www.patogupirkti.lt/Laura-Sintija-Cerniauskaite-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Gediminas-Kulikauskas-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Aldona-Ruseckaite-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Robertas-Petrauskas-knygos/


 

Stasys Šaltoka. Vieneri 
metai 

Gabija Grušaitė 
  

Leidėjas: Lapas 

Išleidimo metai: 2017 

Formatas: 13x20, minkšti viršeliai 

Puslapių skaičius: 276 

ISBN ar kodas: 9786098198034 

 
 

 

Gabijos Grušaitės antrasis 
romanas „Stasys Šaltoka: vieneri 
metai“ – šiandienos istorija apie vidinę 

trisdešimtmečio transformaciją, 
gilumines laimės ir prasmės paieškas 
gyvenimo paviršiuose ir žmogiškąjį 
santykį. 

 

99 metai po įvykio 

Liudas Mažylis 
  

  
Leidėjas: Šviesa 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 16x22, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 320 

ISBN ar kodas: 9785430068066 

 

 

Liudas MAŽYLIS (g. 1954 m.) – 
chemikas, politologas. Ši jo knyga – 
literatūrinis debiutas. Tai žanras, kurį 
pats autorius vadina „veiksmo 
dokumentika“. Knygoje "99 metai po 
įvykio" istoriniai faktai persipina su 
išmone. Rizikingos rekonstrukcijos 
papildo neginčytiną realybę. Tikras 
istorinis faktas – Vasario 16-osios Akto 
suradimas Berlyne – aiškinamas 
fantastinėmis prielaidomis. 

 

Paskutinė Antuano de 
Sent-Egziuperi 
paslaptis 

Jacques Pradel, Luc Vanrell 

  
Leidėjas: Žara 

Išleidimo metai: 2010 

Formatas: kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 196 

ISBN ar kodas: 9789986342250 

 

Bastja Borgo aerodromas, 1944 metų 
liepos 31 diena, 8 val. 45 min. Majoras 
Antuanas de Sent-Egziuperi lėktuvu 
"Lightning P-38" pakilo žvalgyti pietų 
Prancūzijos. Iš užduoties jis negrįžo. 
Beveik šešiasdešimt metų bergždžiai 
ieškota orlaivio liekanų. 1998 metais 
vienas žvejys iš Marselio tinkluose rado 
dingusio piloto apyrankę. Kiek vėliau 
naras ir archeologas Lukas Vanrelis 
nustatė, kad netoli Marselio, įlankėlių 
rajone, guli rašytojo lėktuvo nuolaužos. 
Taip prasidėjo ši neįtikėtina istorija. 

 

Dziedas 

Romas Treinys 
  

Leidėjas: Tyto alba 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 15x22, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 344 

ISBN ar kodas: 9786094663079 

 

 

„Dziedas“ – vienintelis teatro šviesų 

dailininko Romo Treinio romanas, 
pasakojantis apie škotų šeimos istoriją 
Lietuvoje ir tragiškus Lietuvos istorijos 
tarpsnius. 

http://www.patogupirkti.lt/Gabija-Grusaite-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Liudas-Mazylis-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Autoriu-rodykle/Jacques-Pradel-Luc-Vanrell/
http://www.patogupirkti.lt/Romas-Treinys-knygos/


 

Aš esu Vanagas 

Arvydas Anušauskas 
  

  
Leidėjas: Dominicus Lituanus 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 17x24, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 272 

ISBN ar kodas: 9786098227079 

 

 

„Aš esu Vanagas“ – istoriko Arvydo 

Anušausko knyga, kurioje remiantis 
naujausiais tyrimais pasakojama apie 
anksčiau nežinomus Lietuvos partizanų 
vado gyvenimo, kovos, tardymo ir mirties 
epizodus. 

 

Basakojis bingo 
pranešėjas 

Antanas Šileika 
 
Leidėjas: Baltos lankos 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 15x21, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 232 

ISBN ar kodas: 9786094790485 

 

 

„Basakojis bingo pranešėjas“ – tai 

žaismingi ir atviri, ironiški ir jaudinantys 
lietuvių emigrantų sūnaus atsiminimai 
apie dvi jo tėvynes: gyvenimą Kanadoje 
ir nuolatinį grįžimą – mintimis ar fiziškai – 
į Lietuvą nuo XX a. septintojo 
dešimtmečio iki šių dienų. 

 

Mergaitė ir naktis 

Guillaume Musso 
  

Leidėjas: Baltos lankos 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 15x21, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 320 

ISBN ar kodas: 9786094791383 

 

Naujausias Prancūzijos numylėtinio 
Guillaume Musso romanas „Mergaitė ir 
naktis“ nukels į snieguotą Prancūzijos 

Rivjerą, kuri daugiau nei du 
dešimtmečius saugojo siaubingą trijų 
draugų paslaptį.  
 
Kadaise neišskiriama draugų trijulė – 
Fani, Tomas ir Maksimas – nesikalbėjo 
nuo pat licėjaus baigimo. Tačiau tam 
buvo priežasčių…  

 

Žodžiai iš Dievų miško 

Stasys Yla 

  
Leidėjas: Odilė 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 14x21, minkšti viršelai 

Puslapių skaičius: 222 

ISBN ar kodas: 9786099592275 

 

 

Šioje knygoje "Žodžiai iš Dievų 
miško" kunigo Stasio Ylos (1908–1983) 

tekstai – paskaitos, maldos, pamokslai – 
rašyti 1943–1944 metais Štuthofe ir 
skaityti nacių koncentracijos stovykloje 
kalėjusiems lietuviams. Iš išlikusių 
rankraščių skelbiami pirmą kartą. 

http://www.patogupirkti.lt/Arvydas-Anusauskas-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Antanas-Sileika-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Guillaume-Musso-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Stasys-Yla-knygos/


 

Užraktas 

Daina Opolskaitė 
  

Leidėjas: Tyto alba 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 15x21, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 184 

ISBN ar kodas: 9786094663154 

 

 

Ši istorija apie tai, kiek daug vienas 
žmogus gali padaryti dėl kito, net jeigu jų 
nesieja kraujo ryšys. 

 

Anapus sienos. Tarsi 
feniksas iš pelenų 

Monika Mikėnaitė 

  
Leidėjas: Aukso pieva 

Išleidimo metai: 2016 

Formatas: 15x21, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 320 

ISBN ar kodas: 9786098105292 

 

 

JIS sugriovė mano gyvenimą. 
Aš sunaikinsiu JO pasaulį.  

Pasakojime netrūksta veiksmo, nuotykių, 
intrigų, meilės ir paslapčių. Iki pat 
paskutinės minutės viskas atrodo kitaip, 
nei yra iš tiesų.  

 

Lietaus dievas ir kiti 

Alvydas Šlepikas 
  

Leidėjas: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla 

Išleidimo metai: 2016 

Formatas: 15x22, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 152 

 

 

Alvydo Šlepiko apsakymų 
rinkinį „Lietaus dievas ir kiti“ sudaro 

meistriškai pasakojamos provincijos 
miestelio istorijos, aprėpiančios žmonių 
nuopuolius, kasdienybės skaudulius ir 
šviesias vaiko svajones, gėrio daigus, 
pačios būties dėsnius.  

 

Malūnų gatvė be 
malūnų 

Jurgis Kunčinas 

  
Leidėjas: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla 

Išleidimo metai: 2017 

Formatas: 14x23, minkšti viršeliai 

Puslapių skaičius: 496 

ISBN ar kodas: 9789986399346 

 

 

Į šią unikalią rinktinę "Malūnų gatvė be 
malūnų" sudėti gražiausi ir būdingiausi 

eilėraščiai iš penkių poetui gyvam esant 
išėjusių rinkinių, dabar jau tapusių 
bibliografine retenybe: debiutinio „Takas 
per girią“ (1977), „Atidėtas rugsėjis“ 
(1984), „Liepų ratas“ (1988), Alytuje 
išleisto „Atgimimo Kryžius“ (1990) bei 
paskutiniojo – „Namai be žiburių“ (1991). 
Taip pat atrinktas nemažas pluoštas 
eilėraščių, spausdintų vien šiandien jau 
sunkiai pasiekiamuose periodiniuose 
leidiniuose. 

http://www.patogupirkti.lt/Daina-Opolskaite-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Monika-Mikenaite-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Alvydas-Slepikas-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Jurgis-Kuncinas-knygos/


 

XXI a. Kudirka 

Žygimantas Kudirka 
  

  
Leidėjas: Kitos knygos 

Išleidimo metai: 2016 

Formatas: 14x22, minkšti viršeliai 

Puslapių skaičius: 88 

ISBN ar kodas: 9786094272028 

 

 

„XXI a. Kudirka“ – tai Žygimanto 

Kudirkos-Mesijaus, vieno jauniausių 
Kudirkų iš Vinco linijos, pirmoji knyga. 

 

Šilko pirklio dukra 

Dinah Jefferies 

  
Leidėjas: Baltos lankos 

Išleidimo metai: 2017 

Formatas: 16x21, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 392 

ISBN ar kodas: 9789955239741 

 

 

„Šilko pirklio dukra“ – romanas apie 

vienos šeimos istoriją tolimame ir 
egzotiškame Vietname. 

 

Asmeniniai kursai 

Viktorija Daujotytė 
  

Leidėjas: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla 

Išleidimo metai: 2017 

Formatas: 15x22, kieti viršeliai 

Puslapių skaičius: 596 

ISBN ar kodas: 9789986399384 

 

Knyga „Asmeniniai kursai“ parašyta 

skaitytų paskaitų ir seminarų pagrindu. 
Čia svarstoma lietuvių literatūros raida 
nuo XX amžiaus pradžios (Maironis, 
Putinas, Nėris) iki šių dienų (G. 
Kazlaukaitė, R. Brundzaitė), aptariami 
lietuvių literatūros sąlyčiai su pasaulinės 
literatūros ir kultūros kontekstais, 
literatūros istorija atrandama kaip kitų 
menų ir mokslų – filosofijos, semiotikos, 
feministinės minties – atspindys.  

 

Už brūkšnio 

Viktorija Daujotytė 

  

  

  
Leidėjas: Tyto alba 

Išleidimo metai: 2015 

Formatas: 15x21, minkšti viršeliai 

Puslapių skaičius: 206 

ISBN ar kodas: 9786094660894 

 

 

„Už brūkšnio“ – trečioji profesorės 

Viktorijos Daujotytės refleksijų trilogijos 
knyga. Pirmoji – „Laisvojo mąstymo 
properšos“ (2012), antroji – „Lašas 
poezijos“ (2013). 

 

http://www.patogupirkti.lt/Zygimantas-Kudirka-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Dinah-Jefferies-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Viktorija-Daujotyte-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Viktorija-Daujotyte-knygos/

