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

Romas līgumā noteiktas četras brīvības. Tās ir:

brīva preču, pakalpojumu, kapitāla
un personu pārvietošanās

2.

Atzīmē valstu pāri, kas atbilst aprakstam: ES valsts ar lielāko
iedzīvotāju skaitu un ES valsts ar mazāko iedzīvotāju skaitu!

Vācija un Malta

3.

Zona, kurā 1995. gadā atcēla robežpārbaudes uz ES iekšējām
robežām ir:

Šengenas zona

4.

Latvija pievienojās Šengenas zonai:

2007. gadā

5.

Viena no prioritātēm un risināmiem uzdevumiem spēcīgas,
konkurētspējīgas, inovatīvas un digitalizētas Eiropas
nodrošināšanai ir:

iedzīvotāju e-prasmju uzlabošana

6.

ES vēsturē vērienīgākais divpusējais tirdzniecības nolīgums
2018. gadā tika parakstīts ar:

Japānu

7.

Sievietes joprojām nav pietiekami pārstāvētas vadošos amatos;
ES lielākajos uzņēmumos izpilddirektoru vidū sieviešu īpatsvars
ir tikai 8%. Tas liecina par:

dzimumu nevienlīdzību Eiropas
Savienībā, tāpēc ES ir izstrādājusi
dzimumu līdztiesības stratēģiju
2020.–2025. gadam

8.

Seksuālo minoritāšu tiesību jautājumos Latvija 2020. gadā
ierindota:

pēdējā vietā Eiropas Savienībā

9.

Kuri jautājumi šobrīd nav Eiropas Komisijas darba kārtībā?

Valstu budžeta tēriņu
ierobežojumu uzraudzīšana
Māstrihtas kritēriju striktai
ievērošanai

10.

ES mērķis ir panākt, ka līdz 2050. gadam Eiropa kļūst
klimatneitrāla. Šis mērķis ir izvirzīts:

ceļvedī “Eiropas zaļais kurss”

11. 2020. gadā ES nolēma sākt iestāšanās sarunas ar:

Albāniju un Ziemeļmaķedoniju

Šis ir:
12.

Horvātijas kā prezidējošās valsts
Eiropas Savienības Padomē logo

Latvijas prezidentūras laikā ES Padomē tika sākta iniciatīva, lai
nodrošinātu kvalitatīvus un pieejamus elektroniskos sakarus.
2015. gadā Eiropas Parlaments pieņēma regulu par piekļuvi
13. atvērtam internetam. Lai interneta pakalpojumu sniedzēji
nepārkāptu regulas ieviešanu, ar Eiropas Elektronisko
komunikāciju regulatoru iestādes atbalstu tika izstrādātas
vadlīnijas. Tās ietver:

nosacījumu, ka interneta piekļuves
pakalpojumi un visa datplūsma
jāapstrādā vienādi – bez
diskriminācijas, ierobežojumiem
vai traucējumiem

Dr. Miķelis Valters, jurists, politiķis,
Kurš ievērojams Latvijas valstsvīrs, politiķis un diplomāts kopā ar
diplomāts un sabiedrisks
14. V. Čerčilu, A. de Gasperi, P. A. Spāku un citiem piedalījās
darbinieks, viens no Satversmes
Starptautiskās Eiropas kustības dibināšanā?
izstrādātājiem
15.

Eiropas Savienības un Eiropas Padomes valstu skaits sakrīt. Šis
nepatiess apgalvojums
ir:

16. Kurš ir lieks? R. Šūmans, Ž. Monē, H. S. Trumens, K. Adenauers H. S. Trumens
17.

„Eiropa tiks veidota uz konkrētu panākumu pamata, kas vispirms
citāts no R. Šūmana deklarācijas
radīs faktisku solidaritāti.” Tas ir:

18.

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

19.

Nākamās divas prezidējošās valstis Eiropas Savienības Padomē
Vācija un Portugāle
būs:

20.

Apgalvojums “Veselības politikas jomā Eiropas Savienības
institūcijas var atbalstīt nacionālo valstu veselības politikas” ir:

ir otrādi – uz 100 vīriešiem vidēji ir
105 sievietes

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

Jauniešu skaits (18–24) Latvijā samazinās straujāk nekā
iedzīvotāju skaits kopumā. 2009. gadā jauniešu bija 11% (238
21.
000), 2019. gadā – vairs tikai 6,4% (122 000) no visiem Latvijas
iedzīvotājiem. Tas ir:

otrs zemākais rādītājs Eiropas
Savienībā

Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre Ilze Juhansone ieņem
22. augstāko ES ierēdnes amatu. Kādā amatā viņa iepriekš nav
strādājusi?

Saeimas Eiropas lietu komisijas
vadītājas amatā

Valdis Dombrovskis, Frans
Atzīmē pareizo Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieku
23.
Timmermanss, Margrēte
sarakstu!
Vestagere
Eiropas Komisijas 6 prioritātes 2019.–2024. gadā: Eiropas zaļais
kurss; Ekonomika cilvēku labā; Eiropa, kas sagatavota
Jauns impulss Eiropas
24.
digitālajam laikmetam; Mūsu eiropeiskā dzīvesziņa; Spēcīgāka
demokrātijai
Eiropa pasaulē un
Eiropas Komisijas programma “Digitālā Eiropa” paredz arī
iedzīvotāju digitālo prasmju pilnveidi. Cik procenti Eiropas
25.
Savienības iedzīvotāju 2019. gadā bija apguvuši digitālās
pamatprasmes?

57%

Inovatīviem uzņēmumiem kredītu garantijas ar vēl izdevīgākiem
26. nosacījumiem Eiropas Stratēģiskā investīciju fonda
“InnovFin”programmas ietvaros Latvijā izsniedz:

ALTUM

27.

28.

Kurā sarakstā ir trīs 2020. gada aprīļa Eiropadomes sanāksmes
dalībnieki?

Krišjānis Kariņš, Emanuels
Makrons, Marks Rite

Kvalificētam balsu vairākumam, ar ko tiek pieņemti dažādi
lēmumi Eiropas Savienības Padomē, nepieciešami:

vismaz 55% Padomes locekļu
balsu, turklāt šīm valstīm jāaptver
vismaz 65% visas Eiropas
Savienības iedzīvotāju

Kurš jautājums šobrīd nav Eiropas Parlamenta oficiālajā darba
29.
kārtībā?

ES valsts, kas savāc procentuāli
lielāko apjomu lietoto bateriju,
apbalvošana

“Eiropas Solidaritātes korpuss” ir ES programma, kuras mērķis ir
veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus
solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus
30.
teju 1,3 miljoni eiro
izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo
iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. Latvijas budžets šajā
programmā 2019. gadā bija:
31.

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

samazināt pesticīdu, mēslošanas
līdzekļu un antibiotiku lietošanu
dzīvniekiem un augiem

32.

R. Šūmana deklarācijā paustajai idejai par vienotu Eiropu šogad
aprit:

70 gadu

33.

Kurš fakts ir ietverts Eiropas Komisijas dzimumu līdztiesības
stratēģijā?

Sievietes pelna vidēji par 16%
mazāk nekā vīrieši

attīstības sadarbības aktivitātes,
ES valstu ministri 2020. gada 8. aprīlī deva zaļo gaismu Vienotās
humāno palīdzību un atbalstu
34. Eiropas komandas (“Team Europe”) īstenotajiem pasākumiem
daudzpusējo organizāciju darbam
vairāk nekā 20 miljardu EUR apmērā. Pasākumi ietvers:
partnervalstīs uz vietas
35.

Divām ES valstīm sakrīt valsts un galvaspilsētas nosaukuma
pirmais burts. Tās ir:

36. Eiropas Savienības moto latīņu valodā ir:
Kāpēc izdota šāda eiro monēta?
37.
Kurš ievērojams mūsdienu
grafiti mākslinieks ir šī sienas
gleznojuma autors ostas
38. pilsētā Doverā?

Beļģija un Luksemburga
In varietate concordia
Andora 2011. gadā parakstīja
monetāro vienošanos ar Eiropas
Savienību

Banksy

Eiropas Savienībai šobrīd nav savu tiešo ienākumu, tie nāk
pastarpināti caur dalībvalstu budžetiem. Divi piemēri, ko augstas
39.
ES valstu amatpersonas ir minējušas kā iespējamus tiešus
budžeta ienākumus, ir:

finanšu darījumu nodoklis un
nodoklis uz nereciklētā izlietotā
plastmasas iepakojuma, t.sk.
vienreizlietojamiem plastmasas
maisiņiem

Ja esi saskāries ar problēmām, iegādājoties preces vai
pakalpojumus, netaisnīgiem līguma noteikumiem vai negodīgu
40. komercpraksi kādā citā ES dalībvalstī, kā arī Norvēģijā un
Islandē, tad vērsies ____________________, kas ir Patērētāju
tiesību aizsardzības centrā.

Eiropas Patērētāju informēšanas
centrā

