
 

“Eiropas eksāmens” 2019 
 

5.- 6.klašu jautājumi ar pareizajām atbildēm 
 

1. Kas ir Eiropa? Eirāzijas kontinenta rietumu daļa 

2. Cik ilgā laikā pilnībā sadalās plastmasas maisiņš? 200–1000 gados 

3. Latviešu un lietuviešu valoda ir: indoeiropiešu saimes baltu valodas 

4. Eiropas dienu Latvijā un Eiropā svin 9. maijā, jo: 
1950. gada 9. maijā Francijas ārlietu ministrs 
aicināja Eiropas valstis sadarboties, nevis karot 

5. Eiropas Savienība ir: valstu politiska un ekonomiska apvienība 

6. 
Ja lādētājs nav pievienots telefonam, bet ir 
iesprausts rozetē: 

tas patērē elektrību 

7. Eiropas Parlamenta deputātus: 
ievēlē Eiropas Savienības pilsoņi Eiropas 
vēlēšanās 

8. 
Šajā rindā neiederas: 1 cents, 2 centi, 5 centi, 10 
centi, 25 centi, 50 centi? 

25 centi 

9. 
Pēc kura vēsturiska notikuma 1950. gadā sešas 
Eiropas valstis nolēma sadarboties, lai 
nodrošinātu mieru? 

pēc Otrā pasaules kara 

10. 
Kā Latvijas pilsoņi var kļūt par Eiropas Savienības 
pilsoņiem? 

Latvijas pilsoņi automātiski ir arī Eiropas Savienības 
pilsoņi 

11. 
Kādās vēlēšanās var piedalīties Latvijas 
pilngadīgie pilsoņi? 

pašvaldību, Saeimas, Eiropas Parlamenta 

12. Latvijā dalība vēlēšanās ir: 
ikviena pilngadīga pilsoņa tiesības, jo tiek izvēlēti 
pārstāvji, kas aizstāv viņa intereses 

13. Parīze, Berlīne, Brisele ir: Francijas, Vācijas, Beļģijas galvaspilsētas 

14. Eiropas Savienība ir: 
valstu ekonomiska un politiska apvienība. Eiropas 
Savienības valstis vieno kopīgas vērtības 

15. Atzīmē pareizo apgalvojumu: 
2019. gada 25. maijā Latvijā tiks ievēlēti astoņi 
deputāti, kuri pārstāvēs mūsu intereses Eiropas 
Parlamentā 

16. 
 
 
 

Šis ir: 

Itālijas karogs 



17. 

Šis ir: 
 

eiro simbols 

18. 
Latvijas galvaspilsētas pirmais burts sakrīt ar citas 
Eiropas Savienības dalībvalsts galvaspilsētas 
pirmo burtu. Kura ir otra valsts? 

Itālija 

19. Ziemassvētku vecītis, pēc nostāstiem, esot no: Somijas 

20. Olimpisko spēļu dzimtene ir: Grieķija 

21. Eiropas Savienības moto „Vienoti daudzveidībā”: 
parāda ES būtību – katra valsts ir atšķirīga, bet 
visām ir kopīgas vērtības 

22. 2019. gadā Latvija Eiropas Savienībā ir: 15 gadus 

23. Eiropas Savienības dalībvalstis lemj: 
par to, kas ietekmē ikviena dzīvi – tīrāku vidi, drošu 
un veselīgu pārtiku, labiem ceļiem, pārvietošanos 
bez robežām, u. c. 

24. Eiropas Savienības dalībvalstīs cilvēkus vieno: 
kopīgas vērtības –cieņa, brīvība, demokrātija, 
vienlīdzība, tiesiskums, cilvēktiesības 

25. 
Eiropas Savienībā būtiska vērtība ir cieņa. Tā 
jāievēro: 

vienam pret otru neatkarīgi no vecuma, dzimuma, 
naudas daudzuma vai citām pazīmēm 

26. Pikets ir: 
pasākums, kurā viens vai vairāki cilvēki publiskā 
vietā ar plakātiem, lozungiem pauž savu viedokli, lai 
ietekmētu kādu lēmumu 

27. Referendums ir demokrātijas rīks, lai: 
noskaidrotu balsstiesīgo valsts iedzīvotāju domas, 
par kādu svarīgu jautājumu 

28. Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Šis ir: fakts 

29. 
Latviešu valoda ir viena no Eiropas Savienības 
oficiālajām valodām, tāpēc: 

ikviens var rakstīt uz jebkuru Eiropas Savienības 
iestādi latviešu valodā un saņemt arī atbildi latviešu 
valodā 

30. Eiropas Savienības karogā uz zila fona ir: 12 zelta zvaigznes 

31. 
Lielākā daļa Eiropas Savienības dalībvalstu ir 
atteikušās no: 

robežkontroles uz savstarpējām robežām 

32. Eiropas Savienība nodrošina jauniešiem tiesības: mācīties jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī 

33. Mazākā Eiropas Savienības dalībvalsts ir: Malta 

34. NATO un ES ir: dažādas organizācijas 

35. 
Ja kāds svešs cilvēks Tevi nofotografē un ievieto 
bildi internetā, nesaskaņojot ar Tevi vai Taviem 
vecākiem, tiek pārkāpta/as: 

Vispārīgā datu aizsardzības regula 

 


