Piedalies erudīcijas konkursā!
Atzīmē pareizās atbildes (katrā jautājumā ir tikai viens pareizais atbilžu
variants). Pareizo atbilžu autori izlozes kārtībā saņems pārsteiguma balvas 
1. Katra institūcija valsts pārvaldē pilda noteiktu funkciju. Kāda ir Saeimas galvenā funkcija?
 izpildvaras

 reprezentatīvā

 likumdošanas

2. Šomēnes atzīmējām Tautas padomes priekšsēdētāja, Satversmes sapulces prezidenta un pirmā Latvijas
Valsts prezidenta Jāņa Čakstes 160. dzimšanas dienu. Saeimas namā apskatāma Jānim Čakstem veltīta
ekspozīcija, kas aicina izzināt ievērojamā valstsvīra sabiedrisko darbību un politisko karjeru. Kurā
datumā uz pirmo sēdi sanāca Satversmes sapulce, kuru atklāja un vadīja Jānis Čakste?
 1918. gada 1. maijā

 1920. gada 1. maijā

 1922. gada 1. maijā

3. Reizi nedēļā deputāti sanāk uz Saeimas sēdi, lai apspriestu un pieņemtu likumus. Kā sauc zāli, kurā
deputāti sanāk uz sēdēm?
 Sarkanā zāle

 Sēžu zāle

 Balsošanas zāle

4. Kurā nedēļas dienā parasti notiek Saeimas sēdes?
 pirmdienā

 trešdienā

 ceturtdienā

5. Kādā no Saeimas nama zālēm ir redzams mākslinieka Rituma Ivanova zīmēts Jāņa Čakstes portrets. Kā
sauc šo zāli?
 Dzeltenā zāle

 Sarkanā zāle

 Kamīnzāle

6. Parlamenta projekta “Jauniešu Saeima” mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par Saeimas darbu un
likumdošanu. Kā sauc vēlēšanu platformu, kurā 15 līdz 20 gadus veci jaunieši var reģistrēties dalībai
pasākumā?
 www.jauniedeputati.lv

 www.jauniesusaeima.lv

 www.jauniepolitiki.lv

7. Godinot Jāņa Čakstes 160. dzimšanas dienu, Dārzkopības institūts izveidoja jaunu selekcionētu ābeļu
šķirni. Kā sauc šo šķirni?
 “Jānis Čakste”

 “Čakstes Auči”

 “Pirmais prezidents”

8. Kā sauc Latvijas Republikas pamatlikumu?
 Pamatlikums

 Kārtības rullis

 Satversme

Par Tevi:*
Vārds, uzvārds ..........................................................................................................................
Skola, klase ..............................................................................................................................
Tālrunis ................................................... E-pasts ……..............................................................

Paldies! 
*Informācija nepieciešama, lai sazinātos ar konkursa uzvarētājiem. Jūsu iesniegto personas datu pārzinis ir Latvijas Republikas
Saeima, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods LV90000028300, adrese - Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811 (turpmāk – Saeima). Datu
aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@saeima.lv. Piedaloties konkursā, Jūs piekrītat savu personas datu
apstrādei. Informējam, ka informācija par uzvarētājiem var tikt publicēta Saeimas informatīvajos kanālos. Ar plašāku informāciju
par Saeimā veikto personas datu apstrādi var iepazīties https://saeima.lv/datu-apstrade/.

