
                             Eiropas eksāmens 2020 
 
               Pieaugušo jautājumi ar pareizām atbildēm 

 (zemākā grūtības pakāpe) 
 

 

Nr.  

1. Eiropas Savienība ir:  
27 valstu ekonomiska un politiska 
apvienība 

2. 
Latvija ir Eiropas Savienības valsts kopš 2004. gada 1. 
maija. Šis ir:  

patiess apgalvojums 

3. Atzīmē pareizo apgalvojumu! Latvijā ir vairāk iedzīvotāju nekā Igaunijā 

4. 
Atzīmē politisko iekārtu, kas ir pretēja demokrātiskai 
valsts iekārtai! 

Autoritārs režīms 

5. Kura ir lielākā Eiropas Savienības institūcija? Eiropas Komisija 

6. Lasi otrādi! EZĪRAP ir:  Francijas galvaspilsēta 

7. Eiropas Savienība angļu valodā saīsina: EU 

8. Kur strādā Ināra Mūrniece un Sandra Kalniete?  
Latvijas Republikas Saeimā un Eiropas 
Parlamentā 

9. 
Šķirojot atkritumus, konteinerā SADZĪVES ATKRITUMI 
nemet:  

baterijas, medicīnas preces, spuldzes, 
nolietotas elektroiekārtas 

10. 

Kuras valsts 2 eiro monēta šī ir?  

Kipras 

11. 
Ar 2019. gadu ir pārtraukta kādas eiro banknotes emisija, 
taču tā saglabājas kā likumīgs maksāšanas līdzeklis. 
Kura tā ir?  

500 

12. Siltumnīcefektu radošās gāzes rodas no: cilvēku darbības 

13. 
Temperatūras paaugstināšanās, ledāju kušana, jūras 
līmeņa celšanās raksturo:  

klimata pārmaiņas 

14. 
Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kur tēvi nevar doties bērna 
kopšanas atvaļinājumā.  

Viltus ziņa 

15. Dalība vēlēšanās ir:  
pilngadīga pilsoņa pienākums un iespēja 
ietekmēt procesus pašvaldībā, valstī, 
Eiropā 

16. 
Augstākais TV tornis Eiropas Savienībā atrodas:  

Rīgā 

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

siltumnīcefektu izraisošās gāzes 

18. Lielākais plēsējs, kas dzīvo Eiropas Savienībā, ir: brūnais lācis 



19. 

Šis koks ir īpašs, jo tas ir:  

2020. gada koks Latvijā – Eiropas 
dižskābardis 

20. 
Briselē atrodas parks “Mini Eiropa”. Latviju simbolizējošā 
objekta makets ir:  

Brīvības piemineklis 

21. 
1987. gadā Maroka lūdza sākt sarunas par iestāšanos 
Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības Padome atteicās 
izskatīt šo jautājumu, jo:  

Maroka nav Eiropas valsts 

22. 
Eiropas Savienības valstīs ir populāra ideja par 
bezatkritumu dzīvesveidu. Atzīmē tā atslēgas vārdu 
piramīdu! 

 

23. 
Apgalvojums „Ja esi Latvijas valsts pilsonis, tu esi arī 
Eiropas Savienības pilsonis” ir: 

pareizs 

24. Kuru kino balvu mēdz dēvēt par Eiropas “Oskaru”? Eiropas Kinoakadēmijas balvu 

25. Ekonomiska un politiska valstu apvienība: Eiropas Savienība 

26. 
Kurā no šīm institūcijām strādā ikvienā ES valstī tieši 
ievēlēti deputāti? 

Eiropas Parlamentā 

27. 
rescEU ir ES civilās aizsardzības mehānisms, lai novērstu 
katastrofas, sagatavotos un reaģētu uz tām. rescEU 
sniedz palīdzību: 

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

28. 

Pabeidz teikumu! 2009. gadā jauniešu bija 11% (238 
000), bet 2019. gadā – vairs tikai 6,4% (122 000) no 
visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tas ir otrs zemākais rādītājs 
Eiropas Savienībā. Jauniešu skaits Latvijā... 

samazinās straujāk nekā iedzīvotāju skaits 

29. 

Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans 1950. gada 
9.maijā teica runu, kurā ierosināja Eiropā ieviest jaunu 
politiskās sadarbības veidu, kas padarītu karu starp 
Eiropas valstīm neiedomājamu. Šajā dienā svinam:  

Eiropas dienu 

30. Eiropas Savienība ir izveidota, lai:  nodrošinātu valstu sadarbību un mieru 

31. Ko Eiropas Savienībā svin 9. maijā? Eiropas dienu 

32. Valsts ar lielāko iedzīvotāju skaitu Eiropas Savienībā ir: Vācija 

33. 
Eiropas Savienības himna ir šī komponista skaņdarba 
daļa. Šogad svinam komponista 250 gadu jubileju.  

Ludvigs van Bēthovens 

34. Zaļā domāšana ir:  pamats videi nekaitīgam dzīvesveidam 

35. 
Kuri atkritumi piesārņo vidi visvairāk, ja tos iemet 
konteineros nešķirotus? 

Baterijas, zāles, krāsas, elektroierīces 

36. 
Lai gan izglītība ir ES valstu kompetence, ES atbalsta 
pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot iedzīvotāju digitālās 
prasmes. Digitālās prasmes ir atkarīgas no: 

lietotāja zināšanām, prasmēm un to 
pilnveides 

37. 
Viens no mērķiem ES valstīs izglītības jomā ir iedzīvotāju 
kritiskās domāšanas pilnveide. Kritiskā domāšana 

analizēt un vērtēt informāciju 



izpaužas prasmē: 

38. 
Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks, kura 
uzdevums ir veicināt ekonomiku, kas strādā cilvēku labā, 
ir: 

Valdis Dombrovskis 

39. 
Lai kāda valsts iestātos Eiropas Savienībā, ir 
nepieciešams:  

100% ES valstu atbalsts 

40. Latvija no ES:  
saņem daudz lielāku finanšu atbalstu, 
nekā iemaksā ES budžetā 

 


