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Tests Nr.3 

Lūdzu, izvēlieties  pareizo atbildi, to atzīmējot! Lai nokārtotu pārbaudījumu, nepieciešamas 
vismaz 9 pareizas atbildes! 

 

1. Kādas tiesības ietver vārda brīvība? 

a) Runāt, ko vēlos 

b) Iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus 

c) Paust uzskatus, kas nesakrīt ar valdības politiku 

2. Kas ievēl Valsts prezidentu? 

a) Pilsoņi 

b) Saeima 

c) Pilnvarotās personas 

3. Kādas ir valsts prezidenta pilnvaras? 

a) Vadīt valsti, slēgt līgumus, veidot valdību 

b) Vadīt valdību, komandēt armiju, pieteikt karu 

c) Pārstāvēt valsti starptautiskajās attiecībās, izvēlēties personu, kas sastāda Ministru 
kabinetu 

4. Kāds tiesību akts nosaka Saeimas iekšējo kārtību un darbību? 

a) Saeimas iekšējās kārtības noteikumi 

b) Satversme 

c) Saeimas kārtības rullis 

5. Kādos gadījumos valsts aizsargā sapulču, gājienu un piketu brīvību? 

a) Kad tie ir atļauti 

b) Kad tie ir iepriekš pieteikti 

c) Vienmēr 

6. Kas bija Latvijas armijas pirmais komandieris  

a) Jānis Zemitāns 

b) Jānis Balodis 

c) Oskars Kalpaks 

7. Kam ir tiesības apvienoties politiskās partijās un sabiedriskās organizācijās ? 

a) Pilsoņiem 

b) Iedzīvotājiem 
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c) Ikvienam 

8. Kura ir valsts valoda Latvijā? 

a) Latviešu valoda 

b) Krievu valoda 

c) Angļu valoda 

9. Kādā gadījumā var ierobežot personas tiesības? 

a) Likumā paredzētajos gadījumos 

b) Ja apdraud citus cilvēkus 

c) Ja ir tiesas lēmums 

10. Kāds politisks režīms  bija Latvijā laikā no 1934. līdz 1940. gadam? 

a) Totalitārs 

b) Autoritārs 

c) Demokrātisks 

11. Kura ir nozīmīgākā Frančesko Bartolomeo Rastrelli projektētā baroka celtne Latvijā? 

a) Melngalvju nams 

b) Rīgas Doms 

c) Rundāles pils 

12. No cik gadu vecuma pilsoņi iegūst tiesības vēlēt  Saeimu? 

a) No 16 gadiem 

b) No 18 gadiem 

c) No 21 gada 

13. Kādi bija nacionālkomunistu mērķi Latvijā 20.gs. 50 gadu beigās? 

a) Panākt Latvijas ciešāku integrāciju Padomju Savienībā 

b) Veicināt komunisma uzvaru 

c) Panākt Latvijas apstākļiem atbilstošu ekonomikas un kultūras attīstību komunisma 
ideoloģijas ietvaros 

14. Kāpēc Latvijas vēsturē nozīmīgs  20. janvāris? 

a) 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena 

b) Satversmes sapulces sasaukšanas diena 

c) Ebreju genocīda atceres diena 

15. Kā persona drīkst izmantot savu īpašumu? 

a) Kā vēlas 

b) Kā paredz Satversme 

c) Saskaņā ar likumu 

 


