
Zināšanu pārbaudes saturu veido: valsts himnas teksts, Latvijas vēstures un kultūras 

pamati, Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumi. 

 

 

ZINĀŠANU PĀRBAUDE (TESTS) 

 

Zināšanu pārbaudē pretendents uzraksta valsts himnas tekstu un izpilda pārbaudes testu 

 Latvijas vēstures un kultūras pamatjautājumi 

 Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumi. 

Darba izpildei ir paredzētas 45 minūtes. Šajā laikā pretendentam jāuzraksta valsts himnas teksts 

un jāizvēlas pareizā atbilde uz 18 jautājumiem. 

 

Valsts himnas tekstu pretendents pēc izvēles var atbildēt mutvārdos komisijas norādītajā laikā. 

 

Pretendenta zināšanas tiek vērtētas punktu sistēmā ar atzinumu “nokārtots” vai “nav nokārtots” 

par katru pārbaudes satura daļu atsevišķi. Par katru pareizu atbildi uz testa jautājumu pretendents 

saņem 1 punktu, bet par nepareizu – 0. Maksimālais punktu skaits par katru pārbaudes satura daļu ir 

šāds: 

 

 par valsts himnas tekstu      2 punkti 

 Latvijas vēstures un kultūras pamatos 

(10 jautājumi, katra pareizā atbilde 1 punkts)      kopā  10 punktu 

 Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumos 

(8 jautājumi, katra pareizā atbilde 1 punkts)       kopā  8 punkti 

 

 

 Pārbaude ir nokārtota, ja pretendents ir saņēmis 

 par valsts himnas tekstu    - vismaz 1 punktu 

 Latvijas vēstures un kultūras pamatos   - vismaz 7 punktus 

 Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumos - vismaz 5 punktus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DAĻA      LATVIJAS VALSTS HIMNA 

 

 

 

 

 

 

valsts himnas teksts 
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______.gada ______________           PRETENDENTA PARAKSTS____________ 
 



 
 

Pretendents_____________________    ________________________ 
  Vārds, uzvārds           Personas kods 

PAREIZĀS ATBILDES IZVĒLE 

 

1. Uzmanīgi izlasiet katru jautājumu! 

3. Ar krustiņu kvadrātiņā    atzīmējiet pareizo atbildi! 

4. Ja tiek atzīmētas divas vai trīs atbildes, tad atbilde tiek uzskatīta par nepareizu. 

5. Ja esat kļūdījies, tad atzīmējiet pareizo atbildi un apstipriniet to ar savu parakstu! 

6. Nesaprotami labojumi un svītrojumi tiek uzskatīti par nepareizu atbildi. 

 

 

2.DAĻA   Latvijas vēsture un kultūra 

 

1. Kurš ir Latvijas valsts himnas autors? 

a) Jāzeps Vītols            

b) Kārlis Baumanis             

c) Emīls Dārziņš             

2. Kāds ir aptuvenais Latvijas iedzīvotāju skaits? 

a) 800 tūkstoši             

b) 2 miljoni             

c) 5 miljoni             

3. Kuras valsts pakļautībā 16. - 19. gadsimtā bija vismaz daļa Latvijas teritorijas? 

a) Zviedrijas             

b) Somijas             

c) Norvēģijas             

4. Kāpēc 11. novembrī tiek atzīmēta Lāčplēša diena? 

a) Šajā dienā Latvijas armija izcīnīja nozīmīgu uzvaru Brīvības cīņās     

b) Šajā dienā tiek atzīmēta Rīgas dibināšanas gadadiena       

c) Šajā dienā tika atklāti Pirmie Vispārējie dziedāšanas svētki      

5. Kā sauc pieminekli, kuru par tautas saziedotajiem līdzekļiem atklāja 1935.gadā Rīgā? 

a) Brīvības piemineklis           

b) Raiņa piemineklis             

c) Strēlnieku piemineklis            

6. Kādas sekas Latvijai bija Molotova - Ribentropa 1939. gada 23. augusta līgumam? 

a) Latvija tika iekļauta PSRS ietekmes sfērā         

b) Latvija iekļuva ASV un Anglijas ietekmes sfērā        

c) Latvija tika uzņemta Tautu Savienībā         

7. Kurā nozīmīgā starptautiskā organizācijā Latvijas valsts ir pilntiesīga dalībvalsts? 

a) Neatkarīgo Valstu Savienībā (NVS)          

b) Eiropas Savienībā (ES)            

c) Skandināvijas valstu savienībā (SVS)         

8. Kādu kultūras mantojumu latviešu tauta ir saglabājusi gadsimtu gaitā?  

a) Fabulas             

b) Dainas              

c) Mītus             

 

 



9. Kāpēc latviešu kultūrā ir nozīmīgs Krišjānis Barons? 

a) K.Barons apkopoja latviešu tautasdziesmas         

b) K.Barons nodibināja Rīgas Latviešu biedrību        

c) K.Barons ir valsts himnas teksta autors         

10. Kas raksturīgs latviešu kultūras attīstībai pēc Otrā pasaules kara?  
a) Latviešu kultūra attīstījās tikai emigrācijā         

b) Latviešu kultūra attīstījās tikai Latvijā         
c) Latviešu kultūra attīstījās gan emigrācijā, gan Latvijā        

 

 

 

3.DAĻA   Latvijas Republikas Satversme 

1. Kādas krāsas ir Latvijas valsts karogā?       

a) Sarkana un zila             

b) Sarkana un balta            

c) Zila un balta            

2. No cik gadu vecuma pilsoņi var tikt ievēlēti Saeimā? 

a) No 16 gadu vecuma           

b) No 18 gadu vecuma            

c) No 21 gada vecuma           

3. Kas ievēlē Valsts prezidentu? 

a) Latvijas iedzīvotāji            

b) Saeima             

c) Satversmes tiesa            

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? 

a) Valsts prezidentam            

b) Augstākajai tiesai             

c) Ministru kabinetam (valdībai)           

6. Kura ir Ministru kabineta (valdības) pamatpilnvara? 

a) Atlaist Saeimu            

b) Vadīt valsts pārvaldes iestādes          

c) Apžēlot noziedzniekus           

7. Kam ir tiesības uz advokāta palīdzību? 

a) Ikvienam             

b) Tikai Latvijas pilsoņiem           

c) Tikai citu valstu pilsoņiem           

8. Kura izglītība Latvijā ir obligāta? 

a) Pamatizglītība            

b) Vidējā izglītība            

c) Augstākā izglītība            

 
 
 
_____.  gada _____. _____________        PRETENDENTA PARAKSTS______________ 

 



 

Atbildes 

Latvijas vēsture un kultūra   LR Satversme 

1. - b      1. - b  

2. - b      2. - c 

3. - a      3. - b 

4. - a      4. - b  

5. - a      5. - c 

6. - a      6. - b 

7. - b      7. - a  

8. - b      8. - a 

9. - a 

10. - c 

 


