11.februāris

ĒNU DIENA

SAEIMĀ
PAREIZĀS ATBILDES
Piedalies konkursā par Saeimu un parādi savas zināšanas!
Atzīmē pareizās atbildes (katrā jautājumā iespējams tikai viens 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. Ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistīto parlamentāro notikumu atspoguļošanai
Saeima izveidojusi īpašu mājas lapu. Kāda ir mājas lapas adrese?
www.parleu2015.lv

www.eu2015.lv

www.jekaba11.lv

3. Reizi nedēļā deputāti sanāk uz Saeimas sēdi, lai apspriestu un pieņemtu likumus. Kurā nedēļas dienā
parasti notiek Saeimas sēde?
otrdienā

trešdienā

ceturtdienā

4. Saeima sastāv no simts tautas priekšstāvjiem – deputātiem, kuru mandātus (pilnvaras) Saeima apstiprinājusi. No cik gadiem var kļūt par Saeimas deputātu?
18
16

21

5. Katra Eiropas Savienības dalībvalsts rotācijas kartība kļūst par prezidējošo valsti un vada Eiropas

Savienības Padomes darbu. 2015.gada 1.janvārī Latvijā kļuva par Eiropas Savienības prezidējošo valsti.
Līdz kuram datuma ilgst Latvijas prezidentūra?
2015.gada 31.decembrim

2015.gada 30.jūnijam

2015.gada 1.septembrim

6. Prezidentūras logo ir viens no Latvijas prezidentūras atpazīstamības simboliem. Ko tas simbolizē?
dzirnakmeni

sauli

zemeslodi

7. Šogad 27.aprīlī sanāks Jauniešu Saeima, kuras laikā 100 jauniešiem no visas Latvijas būs iespēja diskutēt
par sev svarīgiem jautājumiem, kā arī iegūt pieredzi, ko nozīmē būt deputātam - tautas - vai šajā
gadījumā jauniešu - pārstāvim. Kuru gadu pēc kārtas sanāks Jauniešu Saeima?
2.
5.
9.

8. Līdz šī gada 15.martam norit virtuālas Jauniešu Saeimas vēlēšanas, kuru laikā kandidāti sacenšas par
vēlētāju atbalstu, kandidējot ar savu ideju. Kur var pieteikt idejas Jauniešu Saeimas vēlēšanām un
balsot par tām?
www.jauniedeputati.lv
www.saeima.lv
www.jauniesusaeima.lv

9. Parlamenta izglītojošajā skolu programmā piedalījušies jau vairāk nekā 3 300 skolēnu no visas Latvijas.
Kāds ir programmas nosaukums?
„Kas ir Saeima?”
„Iepazīsti Saeimu!”

„Saeimas darbs”

10. Saeima aktīvi komunicē sociālajos medijos. Šobrīd parlamentam ir savi konti Twitter, Youtube,
Instagram, Flickr un Foursqare. Kāds ir Saeimas Instagram konta nosaukums?
parlaments
Saeima
jekaba11

PALDIES!

#ĒnudienaSaeimā

