Eiropas eksāmens 2020
Pieaugušo jautājumi ar pareizām atbildēm
(vidēja grūtības pakāpe)
Nr.
1.

Eiropas Savienība ir:

27 valstu ekonomiska un politiska apvienība

2.

Latvija ir Eiropas Savienības valsts jau 16 gadu. Šis
patiess apgalvojums
ir:

3.

Eiropas Komisija:

4.

Atzīmē politisko iekārtu, kas ir pretēja demokrātiskai
Autoritārs režīms
valsts iekārtai!

5.

Ar Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes
palīdzību Eiropas Parlaments pieņēma noteikumus,
kas noteica augstāko cenu, kādu drīkst piemērot
Zvani un īsziņas starp Eiropas Savienības
kādiem noteiktiem pakalpojumiem, – visā ES tie
valstīm
kļuva salīdzinoši lētāki un pieejamāki. Jaunie
noteikumi stājās spēkā 2019. gada 15. maijā. Kas ir
šie pakalpojumi?

6.

Māstrihtas līgums, Lisabonas līgums, Romas līgums daudzi ES līgumi tiek nosaukti pilsētu vārdā,
– no šiem nosaukumiem var secināt, ka:
kurā tiek parakstīti

7.

Pēc Otrā pasaules kara Robēra Šūmana deklarācijā
tika izteikta ideja, ka ekonomisko interešu
apvienošana palīdzēs uzlabot dzīves līmeni un būs
70
pirmais solis ceļā uz vienotāku Eiropu. Cik gadu
kopš ievērojamās R. Šūmana runas šogad 9. maijā
aprit?

8.

Kur strādā: Jānis Rozenbergs, Ināra Mūrniece un
Ivars Ījabs?

Cēsu pašvaldībā, Latvijas Republikas Saeimā
un Eiropas Parlamentā

9.

Šķirojot atkritumus, konteinerā STIKLS nemet:

logu stiklus, māla un porcelāna traukus,
spoguļus, spuldzes

10.

Rīga šo statusu ieguva 2014. gadā, un 2027. gadā
kāda no Latvijas pilsētām atkal iegūs šo statusu.

Eiropas kultūras galvaspilsēta

ierosina tiesību aktu projektus, īsteno tiesību
aktus, pārstāv un aizstāv ES kopējās intereses

Eiropas Komisijas stratēģija „No lauka līdz galdam”
11. nosaka jaunus globālus standartus ilgtspējīgai
pārtikai. Tā paredz:

samazināt pesticīdu, mēslošanas līdzekļu un
antibiotiku lietošanu dzīvniekiem un augiem

Šis koris 2019. gadā ieguva Eiropas kormūzikas
“Grand Prix” un līdz ar to kļuva par vienīgo kori
12.
pasaulē, kas šo balvu tās pastāvēšanas vēsturē ir
izcīnījis trīs reizes.

Jauniešu koris “Kamēr”

Gints Zilbalodis 2019. gadā ar filmu “Projām” ieguva
13. galveno balvu Eiropas lielākajā un nozīmīgākajā
animācijas filmu konkurss
šādu filmu konkursā “Contrechamp”. Tas ir:
14. Lielākā Eiropas Savienības dalībvalsts pēc

nepatiess apgalvojums

iedzīvotāju skaita ir Polija. Tas ir:
2018. gadā ES valstu ostās kopumā pārkrauti vairāk
nekā 4 miljardi tonnu kravu, kas ir lielākais apjoms
15.
beramkravas
pēdējā desmitgadē. Latvijas ostās visvairāk tiek
pārkrautas:
16. Eiropas klimata izmaiņas:

samazinās Grenlandes ledus sega; pieaug silto
temperatūru galējības; samazinās gada
nokrišņu apjoms

Pēc 2019. gada “Eurostat” datiem, Latvija ir otra
17. zaļākā Eiropas Savienības valsts, vērtējot
galvenokārt:

siltumnīcefektu izraisošās gāzes

18.

Vidējā pasaules iedzīvotāju attiecība ir 101 vīrietis
pret 100 sievietēm. Savukārt Eiropas Savienībā:

ir otrādi – uz 100 vīriešiem vidēji ir 105 sievietes

19. Visās ES valstīs:

automobilī ir obligāti jālieto drošības jostas

20. Pa ceļa kreiso pusi ir jābrauc:

trīs ES dalībvalstīs – Īrijā, Kiprā un Maltā

21.

Igaunijā – igauņu, Grieķijā – grieķu, Čehijā – čehu,
Austrijā -

vācu

Eiropas Savienības valstīs populāra ir ideja par
22. bezatkritumu dzīvesveidu. Atzīmē tā atslēgas vārdu
piramīdu!
“Taisnīguma pamatprincips, kas nosaka, ka visas
personas, arī amatpersonas, likuma priekšā ir
23.
vienlīdzīgas; ka personu var tiesāt tikai likumīga
tiesa", raksturo:

Eiropas Savienības pamatvērtību – tiesiskumu

24. Solidaritāte ir:

Eiropas Savienības pamatvērtība, kas apzīmē
gan valstu, gan iedzīvotāju savstarpējo
palīdzību un atbalstu

25.

Kanāriju salas atrodas netālu no Āfrikas, taču tās ir
Eiropas Savienības daļa. Tas iespējams, jo:

Kanāriju salas pieder Spānijai, kas ir ES valsts

26. Eirozona apvieno 19 valstis, kurās:

izmanto vienoto valūtu – eiro

27. ES 2020. gada budžeta lielākā daļa atvēlēta:

ilgtspējīgai izaugsmei

rescEU ir ES civilās aizsardzības mehānisms, lai
28. novērstu katastrofas, sagatavotos un reaģētu uz
tām. rescEU sniedz palīdzību:

ugunsgrēku dzēšanā, vētru, plūdu, zemestrīču
postījumu likvidēšanā, cīņā ar pandēmijām,
piemēram, Covid-19

Eiropas Savienības aizsargāto ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu reģistrā iekļauj produktus, kurus
29. ražo tikai noteiktā teritorijā. Produkta pamata
izejvielai ir jābūt iegūtai šajā vietā. No Latvijas
reģistrā ir:

Jāņu siers

30. Ilgtspējīga attīstība:

nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu,
saudzīgi izturoties pret planētas resursiem un
samazinot piesārņojumu

31. Eiropas diena 9. maijā ir veltīta:

mieram un vienotībai Eiropā, kas aizsākās ar R.

Šūmana priekšlikumiem 1950. gada 9. maijā
Viens no mērķiem ES valstīs izglītības jomā ir
iedzīvotāju kritiskās domāšanas pilnveide. Ja
32.
cilvēks analizē informāciju, netic visam, ko raksta
vai stāsta, tas liecina par:

kritisko domāšanu

Eiropas Komisijas programma “Digitālā Eiropa”
paredz arī iedzīvotāju digitālo prasmju pilnveidi. Cik
33.
procentiem Eiropas Savienības iedzīvotāju 2019.
gadā piemita digitālās pamatprasmes?

57%

Eiropas Komisija ir pieņēmusi stratēģisku ilgtermiņa
redzējumu par pārtikušas, modernas,
cilvēku saimnieciskā darbība, ekonomika
34. konkurētspējīgas un klimatneitrālas ekonomikas
nerada nekādas pārmaiņas klimatā
izveidi līdz 2050. gadam “Tīra planēta visiem”.
Termins “klimatneitrāla” nozīmē, ka:
35. Eiropas Savienības valstis vieno:

kopīgas vērtības

Izvērtē apgalvojumu “Veselības politikas jomā
36. Eiropas Savienības institūcijas var atbalstīt
nacionālo valstu veselības politikas”! Tas ir:

patiess apgalvojums, jo Eiropas Savienība
atbalsta esošās dalībvalstu nacionālās politikas,
piemēram, palīdz ar informācijas un labās
prakses apmaiņu, finanšu piesaisti valstu
iniciatīvu īstenošanai

2019. gadā ievēlētos Latvijas pārstāvjus Eiropas
37. Parlamentā var raksturot ar attiecību 50%/50% jeb
4/4. Ko tā izsaka?

2019. gadā tika ievēlētas četras deputātes un
četri deputāti

38.
39.

Šis marķējums norāda, ka produkts:

Atzīmē šajā virknē iederīgo: digitālais vienotais
tirgus; e-tirdzniecība;

40. Atzīmē vārda “emisija” pareizo skaidrojumu!

ir ražots saskaņā ar Eiropas Savienības
likumiem, tas ir brīvi realizējams visā Eiropas
Savienībā
e-pārvalde
Naudas un vērtspapīru laišana apgrozībā

