
LASĪTĀJU 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) 

Letonika.lv resursos ir minēts, ka viņš ir viens no pirmajiem latviešu intelektuāļiem, kas izglītojies ārzemēs. Studējis 

Drēzdenes Karaliskajā konservatorijā, pēc tam ķīmiju Rīgas Politehniskajā institūtā, vēlāk turpat komerczinātnes. Un 

vienlaicīgi viņš arī ir latviešu literatūras romantiskā atzara pamatlicējs. Kā viņu sauc? 

Jānis Poruks 

Sameklē www.letonika.lv Lasītavā šī autora dzejas krājumu. Nocitē pirmās divas dzejoļa “Draugam” rindiņas: 

Vai tev ir tik daudz asaru, Ka vari dzejnieks būt? 

Atrodi www.letonika.lv piedāvājumā (boti.letonika.lv) virtuālo varoni no stāsta, ko sarakstījis iepriekš minētais 

autors!  Aprunājies ar šo virtuālo varoni! Ko viņš par sevi saka – kas viņš ir tagad, mūsdienās? 

Tagad man ir radusies jauna iespēja – esmu pieņemts darbā par literatūras virtuālo asistentu. Man bija jāiztur liels 

konkurss starp daudziem pretendentiem, un mana centība un vēlme dzīvē kaut ko sasniegt ir tikusi novērtēta. Es vēl 

daudz ko nezinu un joprojām mācos, tomēr jau tagad varu palīdzēt mācīties arī tev. 

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 

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 

Piedāvājums īsam un kodolīgam sauklim par tēmu – “Kā tu vienā teikumā aicinātu un motivētu savu draugu izmantot 

e-resursus, ko piedāvā Latvijas bibliotēku tīklā?” 


