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Tests Nr.6 
 

Lūdzu, izvēlieties  pareizo atbildi, to atzīmējot! Lai nokārtotu eksāmenu, nepieciešamas 

vismaz 9 pareizas atbildes! 

 

1. Kāpēc Latvijai nozīmīgs 1920. gada miera līgums ar Padomju Krieviju? 

a. Krievija apsola atdot evakuētos uzņēmumus 

b. Krievija atzīst Latvijas neatkarību 

c. Krievija apsola ekonomisku palīdzību 

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

a. Latvija ieguva Sāremā salu 

b. Latvija kļuva par Nāciju Līgas dalībnieci 

c. Latvija zaudēja neatkarību 

3. Kāpēc 1.pasaules kara laikā daudzi latvieši stājās latviešu strēlnieku pulkos 

a. Lai cīnītos par Latvijas brīvību 

b. Lai aizstāvētu savas intereses 

c. Lai cīnītos par caru un tēvzemi 

4. Kas notika Latvijā 1934. gada 15. maijā? 

a. Revolūcija 

b. Atklāja Brīvības pieminekli 

c. Valsts apvērsums 

5. Ar kurām valstīm Latvijai  ir sauszemes un jūras robeža? 

a. Krieviju un Baltkrieviju 

b. Igauniju un Zviedriju 

c. Lietuvu un Igauniju 

6. Kas notika 1940. gada 17. jūlijā 

a. Latvijas teritorijā ienāca Padomju karaspēks, Latvija zaudēja neatkarību 

b. Latvija parakstīja līgumu ar Padomju Savienību 

c. Latvijā ienāca vācu karaspēks, Latvija zaudēja neatkarību 

7. Kāds  politisks režīms bija Latvijā no 1920. līdz 1934. gadam  

a.  Autoritārs 

b. Totalitārs 

c. Demokrātisks 

8. Ar ko ievērojams Krišjānis Barons? 

a. Nodibināja Latviešu biedrību 

b. Vāca un apkopoja tautasdziesmas 

c. Sarakstīja eposu Lāčplēsis 

9. Kāds bija Latvijas ebreju un čigānu liktenis 2. pasaules kara laikā? 

a. Tika izvesti uz Sibīriju 

b. Tika izvesti uz Vāciju 

c. Tika iznīcināti 

10. Kuram valsts darbiniekam bija vislielākie nopelni Latvijas diplomātiskās atzīšanas 

panākšanā 20. gadsimta sākumā 

a. Kārlim Ulmanim 

b. Jānim Čakstem 

c. Zigfrīdam Annai Meijerovicam 
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11. Kāda bija K.Ulmaņa režīma attieksme  pret politiskajām partijām pēc 1934. gada 

apvērsuma? 

a. Aizliedza visas partijas 

b. Aizliedza visas partijas, izņemot vienu 

c. Izveidojās divpartiju sistēma 

12. Kuru valstu armijās cīnījās latviešu karavīri otrā pasaules kara laikā 

a. Latvijas un Somijas 

b. Krievijas un Somijas 

c. Krievijas un Vācijas 

13. Kas notika ar daļu Latvijas iedzīvotāju 2. pasaules kara beigās 

a. Emigrēja uz Austrumiem 

b. Emigrēja uz Rietumiem 

c. Iestājās armijā 

14. Kas notika ar Latvijas vācbaltu (Baltijas vāciešu) minoritāti laikā no 1939/ līdz 1941. 

gadam? 

a. PSRS valdība viņus izsūtīja uz Sibīriju 

b. Vācijas valdība viņus izveda uz Vāciju 

c. Latvijas valdība viņus  arestēja 

15. Kāpēc Latvija atceras 1949. gada 25. martu? 

a. Tika pieņemta jauna konstitūcija 

b. Tika nodibināts pirmais kolhozs 

c. Notika otrā deportācija 

 

 


