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Randai 

Auður Ava Ólafsdóttir 

Leidėjas: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla 

Išleidimo metai: 2019 

Formatas: 15x22, kieti viršeliai 

Knygos puslapių skaičius: 208 

ISBN ar kodas: 9786094801211 

 

Islandų rašytojos Auður Ava 
Ólafsdóttir (Oidur Ava 
Oulafsdoutir) 
romano „Randai“ herojui Jounui 
gyvenimas, bent jam pačiam taip 
atrodo, – baigtas. 48-erių metų 
vyras kenčia ir nebemato 
priežasčių gyventi. Jį neseniai 
paliko žmona, bet jų bendras 
gyvenimas baigėsi gerokai 
anksčiau: „Aš neprisiliečiau prie 
nuogo moters kūno jau aštuonis 
metus ir penkis mėnesius“, savo 
netektis skaičiuoja nelaimėlis. 

 

Elektriko vadovas 

Anatolijus Drabatiukas,  

Mindaugas Lubys,  

Renata Miliūnė 

Leidėjas: Super namai 
Išleidimo metai: 2020 
Formatas: 17x24, kieti viršeliai 
Knygos puslapių skaičius: 368 
ISBN ar kodas: 9786098270013 

 

Elektra yra tiesiogiai susijusi su 
mūsų gyvenimo kokybe. Ja ne 
tik apšviečiame namus bei 
biurus, bet ja ir šildome, 
valdome įvairius buities bei 
apsaugos įrenginius. Tam, kad 
įrengtume kokybiškas elektros 
instaliacijas yra būtinos 
specifinės žinios. Neteisingai 
įdiegtos sistemos gali ne tik 
sukelti materialinių nuostolių, bet 
ir kelti pavojų gyvybei. 
Bendraautoriai Anatolijus 
Drabatiukas, Mindaugas Lubys ir 
Renata Miliūnė parengė praktinę 
knygą „Elektriko vadovas“, 
kurioje apžvelgiamos 
šiuolaikines tendencijas ir 
saugos reikalavimus 
atitinkančios elektros 
instaliacijos. 

 

Vizualinės turinio 
raiškos priemonės 
Laimutė Fedosejeva 

 Leidėjas: Vilniaus kolegija 

 Metai: 2020 

 Puslapiai: 60 

 ISBN: 9786094360572 

 

 

 

Reklamos 
technologijos: 
mokomoji dalyko 
medžiaga 
Laimutė Fedosejeva 

 Leidėjas: Vilniaus kolegija 

 Metai: 2020 

 Puslapiai: 104 

 ISBN: 9786094360565 
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Blogas kraujas. 
Silicio slėnio 
startuolio melai ir 
paslaptys 

John Carreyrou 

Serija: Verslo liūtai 

Leidėjas: Liūtai ne avys 

Išleidimo metai: 2019 

Formatas: 16x22, kieti viršeliai 

Knygos puslapių skaičius: 368 

ISBN ar kodas: 9786098254068 

 

JAV žurnalisto Johno Carreyrou 
knyga „Blogas kraujas: Silicio 
slėnio startuolio melai ir 
paslaptys“ buvo išleista 2018 
metų gegužės mėnesį, kai šalyje 
jau vyko startuolio „Theranos“ 
įkūrėjos Elizabeth Holmes 
teismas, ir jis tęsis iki 2020 
metų. Verslininkei gresia iki 20-
ies metų kalėjimo. 

 

Šildymas, 
vėdinimas, oro 
kondicionavimas. 
Teorija ir praktika 

Jolanta Čiuprinskienė,  

Kęstutis Čiuprinskas,  

Violeta Motuzienė 

Leidėjas: Super namai 

Išleidimo metai: 2018 

Formatas: 17x24, kieti viršeliai 

Knygos puslapių skaičius: 416 

ISBN ar kodas: 9786099596044 

 

„Šildymas, vėdinimas, oro 
kondicionavimas. Teorija ir 
praktika“ – mokomoji praktinė 
knyga, skirta pastatų šildymo, 
vėdinimo ir kondicionavimo 
sistemų montuotojų profesinei 
kvalifikacijai kelti, statybos 
specialiųjų darbų vadovams, 
naudingas ruošiant specialistus 
mokymo įstaigose. 

 

D. Barragan ferrer, 

M.Gintilienė, Ž.Mickienė, 

S.Zlatkuvienė 

Spa technologijų taikymas 

kosmetologinėse kūno 

procedūrose 

Leidykla: Kauno kolegijos 

Reklamos ir medijų centras 

Išleista: 2018 

Knygos kalba: Lietuvių 

Formatas: A4 

Puslapių: 86 

Leidinys skirtas 

Kosmetologijos studentams , 

studijuojantiems SPA 

technologijas 

kosmetologijoje. Leidinyje 

integruotos teorinės ir 

praktinės žinios iš anatomijos 

bei fiziologijos, pagrindžiant 

kūno procedūrų poveikio 

mechanizmą. 

Skyriuje apie kosmetikos 

produktus bei medžiagas, 

naudojamas SPA 

procedūrose, pateikiamos 
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 kosmetinės chemijos, 

medžiagotyros ir kosmetinių 

priemonių gamybos žinios. 

 


