Latvijas vēstures un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu zināšanu
pārbaudes testa paraugs
PAREIZĀS ATBILDES IZVĒLE
1. Uzmanīgi izlasiet katru jautājumu!
2. Uzrakstiet atbildi uz tiem jautājumiem, kuriem nav doti atbilžu varianti!
3. Ar krustiĦu kvadrātiĦā  atzīmējiet pareizo atbildi uz tiem jautājumiem, kuriem
ir doti trīs atbilžu varianti!
4. Ja tiek atzīmētas divas vai trīs atbildes, tad atbilde tiek uzskatīta par nepareizu.
5. Ja esat kĜūdījies, tad atzīmējiet pareizo atbildi un apstipriniet to ar savu parakstu!
6. Nesaprotami labojumi un svītrojumi tiek uzskatīti par nepareizu atbildi.
2.DAěA
Latvijas vēsture
1. Kādā nozīmīgā pasākumā pirmo reizi publiski izpildīja Dievs, svētī Latviju! ?
a) Rīgas Latviešu biedrības atklāšanā

b) Pirmo Vispārējo dziedāšanas svētku laikā

c) Latvijas un Padomju Krievijas miera līguma parakstīšanas ceremonijā

2. Ar kuru valsti Latvijai ir sauszemes robeža?
a) Ar Zviedriju

b) Ar Somiju

c) Ar Igauniju

3. Kādas sekas bija krustnešu iebrukumam Latvijas teritorijā 13.gadsimtā?
a) Tika pārtraukta Senlatvijas valstu attīstība

b) Krustneši masveidā izveda iedzīvotājus verdzībā uz Rietumiem

c) Latvijas teritorijā dzīvojošās tautas nodibināja savas valstis

4. Kad tika pasludināta neatkarīga Latvijas valsts?
………………………………………………………………………
5. Kāpēc Latvijai ir nozīmīgs 1920.gada miera līgums ar Padomju Krieviju?
a) Latvija atguva Pirmā pasaules kara laikā izvestās rūpniecības iekārtas
b) Latvijas teritorijā tika izvietotas Padomju Krievijas kara bāzes
c) Padomju Krievija atzina Latvijas neatkarību
6. Kas notika Latvijā 1940.gada 17.jūnijā?
a) K.Ulmanis ar līdzgaitniekiem veica valsts apvērsumu
b) Sākās padomju okupācija
c) PieĦēma Latvijas Republikas Satversmi
7. Kā Latvijā tika realizēta rūpniecības attīstība padomju varas gados?
a) Sagatavojot kvalificētus strādniekus ārzemēs
b) Ievedot izejvielas un darbaspēku no citām republikām
c) Atbrīvojot rūpniecības uzĦēmumus no nodokĜu maksāšanas
8. Kurš ir pašreizējais Latvijas Valsts prezidents?
……………………………………………………………………….
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9. Kādu kultūras mantojumu latviešu tauta ir saglabājusi gadsimtu gaitā?
a) Rūnu rakstus
b) Dainas
c) Sāgas
10. Kura no minētajām ir lielākā reliăiskā konfesija Latvijā?
a) Baptisti
b) Adventisti
c) Pareizticīgie
3.DAěA
Latvijas Republikas Satversme
1. Kam pieder Latvijas valsts suverēnā vara?
a) Latvijas tautai
b) ANO Drošības Padomei
c) Tikai Eiropas Savienības Padomei
2. Kādas krāsas ir Latvijas valsts karogā?
………………………………………………………………………
3. No cik gadu vecuma pilsoĦi iegūst tiesības vēlēt Saeimu?
a) No 16 gadu vecuma
b) No 18 gadu vecuma
c) No 21 gada vecuma
4. Uz cik gadiem tiek ievēlēts Valsts prezidents?
a) Uz 2 gadiem
b) Uz 4 gadiem
c) Uz 6 gadiem
5.Kam Latvijā pieder augstākā izpildvara?
……………………………………………………………………….
6. Kādā gadījumā nepieciešama tautas nobalsošana?
a) Saeima izteikusi neuzticību Ministru kabinetam (valdībai)
b) Saeima nevar vienoties par budžeta apstiprināšanu
c) Tiek apturēta likuma publicēšana un nobalsošanu prasa 1/10 daĜa vēlētāju
7. Kam ir tiesības uz advokāta palīdzību?
a) Ikvienam
b) Tikai pilsoĦiem
c) Tikai Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem
8. Kādas tiesības ietver vārda brīvība?
a) Tiesības brīvi iegūt informāciju
b) Tiesības paust jebkurus uzskatus un aicinājumus
c) Tiesības nepamatoti aizliegt informācijas sniegšanu





























_____ . gada _____ . ___________PRETENDENTA PARAKSTS_______________
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