
Konkursa "LASI, MEKLĒ un CEĻO!" 1. kārtas LASĪTĀJU līgas jautājumi. 

Platformā www.3td.lv publicēti vairāki darbi, ko sarakstījis latviešu rakstnieks, kurš dzimis 1941. gadā vienā pilsētā ar 

dzejnieku Jāni Peteru. Kā sauc šo rakstnieku? 

Ēriks Kūlis 

Kurā šī rakstnieka darbā, kas pieejams arī platformā www.3td.lv, aprakstīta dzīve pagājušā gadsimta piecdesmitajos 

gados? 

Iezīmētie 

Šogad pie skatītājiem nonākusi režisores Ināras Kolmanes filma “Mātes piens”, kas pēc skaita ir jau 16. Ināras 

Kolmanes režisētā filma. Par savas citas filmas tapšanu režisore norāda: “Man bija svarīgi sajust katru tēlu kā 

laikmeta liecību, kā tādu mazu 30. gadu pasaulīti, kas kopā veido kolorītu Rīgas nomales un Latvijas lauku ainu – 

katram ir savs raksturs, manieres, vizuālais tēls”. Atrodi laikrakstu bibliotēkā www.news.lv, par kuru no savām filmām 

režisore I. Kolmane saka šos vārdus? 

Bille 

www.letonika.lv resursos atrodi grāmatu, pēc kuras motīviem tapusi šī Ināras Kolmanes filma, un aprakstu par šo 

grāmatu! Kāds ir grāmatas galvenās varones pilnais vārds? 

Sibilla Gūtmane 

Kā šīs grāmatas galvenās varones draudzene Anita ir raksturojusi varoni? “Tāda ____________ vien ir un, par viņas 

aplamām runām kārtīgam lauciniekam smiekli nāk.” 

Pilsētas vāvere 

Grāmatas galvenajai varonei ir arī cita "draudzene", ko varone raksturo ar vārdiem “Skaista princese ar vidukli. Zilā 

zīda kleitā”. Kā sauc šo galvenās varones “draudzeni”? 

Saulcerīte 

Platformā www.3td.lv ir vairāki šī rakstnieka/rakstnieces darbi. Atšifrējiet rakstnieka/rakstnieces vārdu: INADA 

BŪRGE 

Daina Grūbe 

Cik e-grāmatu šim autoram/autorei ir platformā www.3td.lv 2023. gada martā? 
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Kurā no šī autora/autores e-grāmatām, kas pieejama www.3td.lv, puisis savu iemīļoto meiteni iesauca par Riekstiņu 

acu košbrūnās krāsas dēļ? 

Vienīgie 

Viņš ir rakstnieks un laikraksta "Le Monde" žurnālists, un viens viņa darbs arī ievietots platformā www.3td.lv. Viņa 

pirmais latviski tulkotais kriminālromāns saņēmis vairāk nekā 20 literatūras balvas un lasītāju aizved ceļojumā uz 

skarbajiem Skandināvijas ziemeļiem. Kāds ir šī rakstnieka vārds? 

Olivjē Triks 

Kāds dzīvnieks minēts platformā www.3td.lv izlasāmajā šī rakstnieka grāmatas nosaukumā? 

Vilks 


