
BIBLIOTEKĀRU LĪGA. OTRĀ KĀRTA 

Platformā www.3td.lv publicēts latviešu rakstnieka darbs, kurā aprakstīta viņa bērnība; pazīstams latviešu režisors 

pēc šī autora cita darba motīviem uzņēmis filmu, kuras pirmizrāde notika 2020. gadā. Kā sauc rakstnieku? 

Gunars Janovskis 

Kāds nosaukums ir www.3td.lv platformā pieejamajam šī autora darbam? 

Ines (ņemot vērā sākotnējo neprecizitāti jautājumā, pieņemta kā pareiza arī atbilde “Pilsēta pie upes”, ja tā iesūtīta 

līdz 13. marta plkst. 15.35, kad tika precizēts jautājums) 

“[putns], ar kuru tiešām kādreiz varējām lepoties, mūsdienās ir kļuvis par kaunpilnu apliecinājumu tam, kā 

noplicinām dabu mūsu mežos, par spīti formālai mežu platību augšupejai,” norāda Latvijas Ornitoloģijas biedrības 

valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus. Atrodi Laikrakstu Bibliotēkā www.news.lv, par kuru putnu V. Ķerus teicis šos 

vārdus? 
 

Melnais stārķis 

www.letonika.lv resursos meklē informāciju par iepriekšējā jautājumā raksturoto putnu! Kāds sinonīms putna 

nosaukumam ir minēts Meža enciklopēdijā? 

Gandrs  

Ievieto šo iepriekšējā jautājumā atrasto sinonīmu citātā:  
“Atskrien […], aizskrien […], Sasit spārnus kliukš, klaukš”. Kādu nodarbi raksturo šīs rindas?  
Atbildi meklē www.letonika.lv Lasītavā atrodamajā Jēkaba Janševska romānā “Bandavā”. 
 

Aušanu 

www.letonika.lv resursos atrodi, kurš arī Latvijā sastopamais augs savu nosaukumu ir aizguvis no šī putna knābim 

līdzīgā augļa? 

Gandrene 

Atšifrējiet platformā www.3td.lv pieejamā/s rakstnieka/rakstnieces vārdu: NUZENSA GREBERE 

Suzanne Bregere 

Rakstnieka/rakstnieces latviešu valodā publicētā un www.3td.lv pieejamā darba nosaukumā ir minēts akmens, ko 

bieži izmanto kā veiksmes simbolu. Uzrakstiet šī darba nosaukumu! 

Nefrīta kaķis. Dzimtas sāga (Pieņemts tiek arī variants “Nefrīta kaķis”) 

Šobrīd 3td e-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv ir pieejams autora/autores darbs, kurā ir šāds fragments: 
“[...] bija divējāda pilsēta. No vienas puses, atpalikusi bauru kultūra, no otras –, internacionālas, smalkas iebraucēju 
aprindas ar ārzemju diplomātiem, uzņēmējiem un spiegiem, kuriem netrūka darba, ošņājot, kas notiek jaunajā valstī 
aiz austrumu robežas. Padomju revolūcija bija notikusi nesen, un valdīja bažas, ka tā ar savu spēku un dzīvelīgumu 
varētu izplatīties pa visu pasauli kā mēris. Tomēr šī komerciālā diplomātija notika saviesīgā formātā, ar neskaitāmiem 
sarīkojumiem – Tobiasam bija jāliek lietā savs sarkanais zīda domino –, lētu alkoholu un flirtu. Sekss bija patīkams 
laika kavēklis – tāpat kā golfs un kāršu spēles. Un visi, kas bija atbraukuši no Rietumeiropas vai kam algu maksāja 
Rietumu valūtā, […] automātiski bija miljonāri un high society.” Kura pilsēta ir minēta […] vietā? 
 
Rīga 

Platformā www.3td.lv pieejami vairāki darbi rakstniecei, kura radījusi ļoti populāru detektīvromānu sēriju, kas martā 

piedzīvo jau 18. grāmatu. Kā sauc raktnieces radīto tēlu, kurš devis nosaukumu visai sērijai? 

Anna Elizabete 

Viens no romāniem, kas pieejams www.3td.lv, ieguvis nosaukumu no medicīniska sindroma, ko raksturo atmiņas 

zudums galvas smadzeņu saslimšanas gadījumā. Kā sauc šo romānu? 

Amnēzija 


