10.februāris

ĒNU DIENA

SAEIMĀ
Piedalies konkursā par Saeimu un parādi savas zināšanas!
Atzīmē pareizās atbildes (katrā jautājumā iespējams tikai viens pareizs 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. Saeima sastāv no simts tautas priekšstāvjiem – deputātiem, kuru mandātus (pilnvaras) Saeima
apstiprinājusi. No cik gadiem var kļūt par Saeimas deputātu?
18

16

21

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

trešdienā

ceturtdienā

4. Cik deputātu ir Saeimā?
100

80

110

5. Saeimas Sēžu zāle savu pašreizējo izskatu ieguva 1997.gadā, kad arhitekts Andris Veidemanis izmainīja
zāles izvietojumu amfiteātra formā. Cik durvis redzamas zālē?
trīs

četras

piecas

6. Pieminot barikāžu laiku, pie Saeimas nama šogad tika atjaunoti uzraksti un zīmējumi uz betona blokiem,

kuri 1991.gada janvāra barikādēs sargāja Latvijas parlamentu. Kāds uzraksts redzams uz betona blokiem?
“Tev mūžam dzīvot, Latvija”

“Par brīvu Latviju”

“Brīvību Latvijai”

7. Par godu gaidāmajai 25.gadadienai kopš Latvijas valstiskās neatkarības faktiskās atjaunošanas Saeimas

Balsošanas zālē šodien iespējams salikt puzles “Brīvības ceļš” (#Brīvībasceļš), kas detalizēti skaidro mūsu
valsts ceļu uz neatkarības atjaunošanu. Kurā datumā tika pieņemts konstitucionālais likums “Par Latvijas
Republikas valstisko statusu” (de facto)?
1990.gada 4.maijā

1991.gada 21.augustā

1918.gada 18.novembrī

8. Jauniešu Saeima ir parlamenta rīkots projekts, kas šogad norisināsies 29.aprīlī. Projekta ietvaros 100

jauniešiem no visas Latvijas ir iespēja kļūt par Jauniešu Saeimas deputātiem, kandidējot ar savu ideju
un caur savu pieredzi iegūstot izpratni par parlamenta darbu un likumdošanas procesu. Kuru gadu
pēc kārtas sanāks Jauniešu Saeima?
3.
5.
6.

9. Parlamenta izglītojošajā skolu programmā piedalījušies jau vairāk nekā 4 300 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, Foursqare un Vimeo. Kāds ir Saeimas Instagram konta nosaukums?
parlaments

Saeima

jekaba11

Par Tevi:
Vārds, Uzvārds ........................................................................................................................................
Skola, klase ..............................................................................................................................................
Tālrunis ......................................................................................................................................................
E-pasta adrese ........................................................................................................................................

PALDIES!

#ĒnudienaSaeimā

