
 

“Eiropas eksāmens” 2019 
 

7. - 9.klašu jautājumi ar pareizajām atbildēm 
 

1. 
Viens no Eiropas Savienības mērķiem ir cieņa 
pret valodu daudzveidību. Tas izpaužas tā, ka: 

ES ir 24 oficiālās valodas, tostarp arī latviešu valoda 

2. Budžets ir: 
ieņēmumu un izdevumu plāns kādam noteiktam laika 
posmam, darbam, pasākumam 

3. Latvija 2019. gadā atzīmē: 15 gadus kopš iestāšanās Eiropas Savienībā 

4. Mazākā Eiropas Savienības dalībvalsts ir: Malta 

5. Čehijā, Lietuvā un Vācijā nacionālais putns ir: baltais stārķis 

6. 
Zemes sasilšana, ko izraisa cilvēku 
neapdomīga rīcība, izpaužas klimata 
pārmaiņās: 

jūras līmeņa celšanās, ledāju kušana, nokrišņu 
izmaiņas, gadalaiku ilguma izmaiņas 

7. 
Apgalvojums „Ja Tu esi Latvijas valsts pilsonis, 
Tu esi arī Eiropas Savienības pilsonis” ir: 

pareizs 

8. Par Eiropas Savienības dalībvalsti var kļūt: tikai demokrātiska Eiropas valsts 

9. 
Kopenhāgena, Prāga, Helsinki ir 
galvaspilsētas: 

Dānijai, Čehijai, Somijai 

10. 
Katru gadu septembrī norisinās Eiropas Sporta 
nedēļa. Tās mērķis ir: 

aicināt iedzīvotājus būt fiziski aktīvākiem 

11. 
Pirms 2014. gada, kad Latvija ieviesa eiro, 
Latvijas valūta bija: 

lats 

12. Eiropas Savienība ir: 
vairāku Eiropas valstu ekonomiska un politiska 
savienība 

13. 
Eiropas dienu Latvijā, tāpat kā citur Eiropā, 
svin 9. maijā, jo: 

1950. gada 9. maijā Francijas ārlietu ministrs aicināja 
Eiropas valstis sadarboties, nevis karot 

14. 
Kādās vēlēšanās var piedalīties pilngadīgie 
Latvijas pilsoņi? 

pašvaldību, Saeimas, Eiropas Parlamenta 

15. 
Latvijā dalība vēlēšanās ir: 
 

ikviena pilngadīga pilsoņa tiesības, jo tiek izvēlēti 
pārstāvji, kas aizstāv viņa intereses 

16. 
Apgalvojums "Jaunieši savu viedokli par 
notiekošo sabiedrībā drīkst izteikt tikai pēc 18 
gadu vecuma" ir: 

nepatiess, jo ikvienā vecumā ir svarīgi interesēties par 
to, kas notiek, domāt, izteikt savas domas vienaudžiem, 
mājās, skolā, komentēt internetā, īpaši par lietām, kas 
skar viņus 

17. 
Kopš 2017. gada Eiropas Savienībā (ES) 
darbojas viesabonēšanas princips „viesos kā 
mājās”. Tas paredz: 

maksāt savas valsts cenu par telefona pakalpojumiem 
neatkarīgi no tā, kurā ES valstī atrodas 

18. 
Iepērkoties internetā, Eiropas Savienība 
aizsargā Tevi: 

ļaujot 14 dienu laikā atdot atpakaļ internetā iegādātas 
preces 

19. Deputāts ir: tautas vēlēts pārstāvis 

20. 
Eirovīzijas dziesmu konkursā drīkst piedalīties 
tikai Eiropas Savienības valstis: 

nē 



21. 
Ja demokrātiskas valsts iedzīvotāji iebilst pret 
kādu likumu, viņi: 

runā ar politiķiem, rīko piketus, iet demonstrācijās 

22. Politiķu pieņemtie lēmumi var ietekmēt: ikvienu iedzīvotāju 

23. Eiropas Savienības karogā zvaigžņu skaits: nemainās, 12 zvaigznes simbolizē harmoniju 

24. 

Valūtas 
nosaukumu latviski 
pareizi raksta: eiro 

25. Uz visām eiro monētām ir attēlota: Eiropas karte 

26. 
Tas, ka starp vairumu ES valstu nepastāv 
robežkontrole, nozīmē, ka: 

var šķērsot robežu, neapstājoties un neuzrādot pasi 

27. 

Šis ir: 

Vācijas karogs 

28. 
Vai valstis, kurās ir atļauts nāvessods, var 
pievienoties Eiropas Savienībai? 

nē 

29. 
Eiropas Savienība ir pasaulē lielākā humānās 
palīdzības sniedzēja. Humānā palīdzība ir: 

palīdzība katastrofās cietušajiem, dzīvības briesmās un 
krīzes situācijās esošajiem pasaules iedzīvotājiem 

30. Eiropas Savienības valstīs dzīvo: 7% no visiem pasaules iedzīvotājiem 

31. 
Pirms Eiropas Komisija ierosina jaunus likumus 
un programmas, tā: 

uzklausa sabiedrību, ekspertus, valstu valdības 

32. Demonstrācija ir: 
gājiens, kura laikā liels skaits cilvēku pauž savu nostāju 
par kādu viņiem svarīgu jautājumu 

33. 
Apgalvojums „Latvija pirms Otrā pasaules kara 
arī bija Eiropas Savienības dalībvalsts” ir: 

nepareizs, jo Eiropas Savienība vēl nebija dibināta 

 


