
Eiropas eksāmens 2021  

Pieaugušie - izaicinājuma līmenis 

Nr. Jautājums Pareiza atbilde Nepareiza atbilde Nepareiza atbilde 

1. Urzula fon der Leiena ir priekšsēdētāja 
ES izpildiestādē, par kuras priekšteci var 
uzskatīt: 

1951. gada Parīzes 
līgumā izveidoto 
Augsto iestādi  

1949. gadā 
Francijas ārlietu 
ministra R. Šūmaņa 
izveidoto Augsto 
iestādi 

1952. gada Eiropas 
Parlamenta balsojumā 
apstiprināto Augsto 
iestādi 

2. ES iestāde, kas ierosina vairākumu 
jaunu tiesību aktu, ir: 

Eiropas Komisija Eiropadome Eiropas Parlaments 

3. Eiropas Parlamenta prezidentu Dāvidu 
Mariju Sasolī ievēlēja: 

Eiropas 
Parlamenta 
deputāti 

Eiropas Komisija Eiropadome 

4. ES valstu un valdību līderi 2020. gada 
samitā, kas ilga 91 stundu un 45 
minūtes, panāca vienošanos par 
ievērojamu finansiālu atbalstu Covid-19 
radīto seku samazināšanai. Kuras valsts 
premjeram bija būtiska loma kompromisa 
izcīnīšanā un kurš rezultātus prezentēja 
kolēģiem? 

Latvijas Šveices Portugāles, jo tā 
pašlaik vada ES 
Padomes darbu 

5. Kāpēc Itālijas premjerministra Mario 
Dragi paraksts ir uz liela skaita eiro 
banknošu?  
 

M. Dragi no 2011. 
gada līdz 
2019. gadam bija 
Eiropas Centrālās 
bankas prezidents. 
Šajā laikā drukāta 
lielākā daļa šobrīd 
izmantoto 
banknošu 

Katrā Eiropas 
Savienības 
dalībvalstī eiro 
banknotes rotā 
savas valsts 
premjerministra 
paraksts 

Itālijā tiek drukāts 
lielākais skaits eiro 
banknošu. 
Premjerministrs 
uzrauga procesa 
drošību 

6. Visilgāk ES dalībvalsts valdības 
vadītāja/-as amatu ieņem: 

Angela Merkele, 
Vācija 

Marks Rute, 
Nīderlande 

Mario Dragi, Itālija 

7. Logo norāda, ka: 

 
 

Portugāle šobrīd ir 
prezidējošā valsts 
ES Padomē 

portugāļu valoda 
2021. gadā kļuva 
par oficiālo ES 
valodu 

2021. gadā lielu skaitu 
vadošo ES amatu 
ieņem portugāļi 

8. Francijas valdības politiskais un 
ekonomiskais padomdevējs Žans Monē 
nāk no: 

Konjakas reģiona 
Francijā 

Šampaņas reģiona 
Francijā 

Burgundijas reģiona 
Francijā 

9. Šis simbols liecina, ka: 

 

preci vai 
iepakojumu ir 
iespējams 
pārstrādāt  

produkts ir 
ekoloģiski audzēts 

produktā ir baterija  



10. Kā sauc ES fondu, kas sniedz finanšu 
atbalstu un tehnisko palīdzību tiem, 
kurus skar pāreja uz zaļo ekonomiku? 
 
 

Taisnīgas 
pārkārtošanās 
fonds 

Atveseļošanās 
fonds 

Vides aizsardzības 
fonds 

11. Ko nozīmē šis simbols?  

 
 
 

Zaļā punkta zīme 
liecina, ka preces 
ražotājs vai 
importētājs ir 
samaksājis par 
izlietotā 
iepakojuma 
savākšanu un 
pārstrādi 

Zīme liecina, ka šis 
ir ekoloģiski ražots 
produkts 

Zīme liecina, ka 
produkts ir ražots no 
otreizējās pārstrādes 
materiāliem 

12. Ko nozīmē šis simbols? 
  

 
 

Kokvilna – 
iespējama 
atkārtota pārstrāde 

Alumīnijs – 
iespējama atkārtota 
pārstrāde 

Litija baterija – 
iespējama atkārtota 
pārstrāde 

13. 
 

Kā sauc vides aktīvistes Grētas 
Tunbergas iedvesmoto jauniešu kustību, 
kas veicinājusi Eiropas zaļo kursu?  

Piektdienas 
nākotnei 

Piektdienas 
klimatam 

Vides pikets 

14.  Pirmā valsts pasaulē, kas izmantoja 
interneta balsošanas sistēmu vietējās 
vēlēšanās 2005. gadā un vēlāk arī 
vispārējās un Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās, ir: 

Igaunija Vācija Latvija 

15. Franču Rokforas siers, itāļu Parmas 
šķiņķis, grieķu Kalamatas olīveļļa, 
Latvijas lielie pelēkie zirņi ir uzskaitījums 
no: 

Eiropas Savienības 
Aizsargāto cilmes 
vietu nosaukumu 
reģistra  

Eiropas Savienības 
labāko produktu 
reģistra 

Garantēto tradicionālo 
īpatnību reģistra  

16. Uztura režīms, kas samazina negatīvo 
ietekmi uz apkārtējo dabu, ir: 

veģetārisms mājsēdes diēta kustīgs dzīvesveids 

17. Pirmā valsts Eiropā, kas 1906. gadā 
piešķīra balsošanas tiesības sievietēm, 
ir: 

Somija Lietuva Spānija 

18. Šī tīkla mērķis ir: 

 
 

Eiropā retu un 
apdraudētu augu 
un dzīvnieku sugu 
un to dzīves vietu 
aizsardzība 

Eiropā izmirušu 
dzīvnieku sugu 
atjaunošana 

pasaulē retu un 
apdraudētu augu un 
dzīvnieku sugu un to 
dzīves vietu 
aizsardzība 



19. Latvijas nodokļu sistēma saskaņā ar 
grafiku ir:  
 

 
 

konkurētspējīgāko 
un sabalansētāko 
Ekonomiskās 
sadarbības un 
attīstības 
organizācijas 
valstu trijniekā 

daudz sliktāka kā 
citās Ekonomiskās 
sadarbības un 
attīstības 
organizācijas valstīs 

identiska kā Igaunijā 
un Lietuvā 

20. Par lineāro vai patēriņa ekonomiku videi 
draudzīgāka ir: 

aprites ekonomika ķēdes ekonomika globālā ekonomika 

21. Kas kopīgs 2015. gadā parakstītajam 
Parīzes nolīgumam un Eiropas zaļajam 
kursam? 

Mērķis – klimata 
pārmaiņu 
apturēšana 

Mērķis – zaļās 
domāšanas 
popularizēšana 
sabiedrībā 

Mērķis – ekonomikas 
uzlabošana 

22. Robērs Šūmanis 1950. gada 9. maijā 
savu runu, kas bija būtisks solis uz 
Eiropas apvienošanu, teica: 

Parīzē Milānā Berlīnē 

23. Depozītu sistēmu dzērienu iepakojumam 
Latvijā plānots ieviest: 

2022. gadā 2030. gadā 2025. gadā 

24. Ekonomiskais un sociālais princips, ko 
dalībvalstis iekļāva 1986. gada Vienotajā 
Eiropas aktā, paredz “mazināt atšķirības 
starp dažādiem reģioniem un 
mazattīstīto reģionu atpalicību”. 
Aprakstīts: 

kohēzijas princips ilgtspējas princips harmonijas princips 

25. Konference par Eiropas nākotni tiks 
organizēta kā: 

 

publisks forums ar 
atklātām, 
iekļaujošām, 
pārredzamām 
iedzīvotāju 
diskusijām 

publiskas debates, 
kas noslēgsies ar 
tiešu ES pilsoņu 
balsojumu  

 

augstāko ES 
amatpersonu un 
ekspertu tikšanās ar 
preses konferenci 
noslēgumā 

26. Valstis pie Baltijas jūras, kurās sievietes 
vada valdību, ir: 
 

Somija, Igaunija, 
Lietuva, Dānija, 
Norvēģija, Vācija, 
Islande 

Dānija, Igaunija, 
Islande, Krievija, 
Latvija, Lietuva 

Norvēģija, Polija, 
Somija, Vācija, 
Zviedrija 

27. Cik no 11 Baltijas jūras valstu padomes 
valstīm premjerministri ir vīrieši?  
 

4 7 9 

28. Šis ir: 

 
 

Eiropadomes 
priekšsēdētājs 
Šarls Mišels 

bijušais Lietuvas 
ārlietu ministrs Lins 

Linkevičs 

Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājas 
izpildvietnieks Frans 
Timmermans 



29. Šī ir: 

 
 

Eiropas Centrālās 
bankas prezidente 
Kristīne Lagarda 

Igaunijas 
premjerministre Kaja 
Kallasa 

Somijas 
premjerministre Sanna 
Marina 

30. Kā sauc aplikāciju, kas ļauj ziņot Valsts 
vides dienestam par pārkāpumiem pret 
vidi? 
 
 

Vides SOS Palīgā! Vides noziedznieki 

31.  

 
Kāds ir Ilzes Juhansones amats? 

Eiropas Komisijas 
ģenerālsekretāre 

Eiropas 
Rekonstrukcijas un 
attīstības bankas 
viceprezidente 

Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu 
komitejas 
priekšsēdētāja 

32. Par 2020. gada Eiropas cilvēku Latvijā 
sabiedriskā balsojumā tika ievēlēta: 
 

Satversmes tiesas 
priekšsēdētāja 
Sanita Osipova 

Eiropas Savienības 
tiesas tiesnese Ineta 
Ziemele 

rakstniece Nora 
Ikstena 

33.  2021. gads ir pasludināts par:   
 
 

Eiropas Dzelzceļa 
gadu 
 

Eiropas Aviācijas 
gadu 

Eiropas Elektromobiļu 
gadu 

34. Kuru valstu pilsētām 2027. gadā tiks 
piešķirts Eiropas kultūras galvaspilsētas 
nosaukums? 

 

Portugāles un 
Latvijas 

Somijas un Vācijas Slovākijas un 
Slovēnijas 

35. 2020. gadā būtiski pieaugusi interneta un 
mobilo sakaru izmantošana. Kura 
institūcija uzrauga interneta datplūsmu, 
lai nepieļautu tīklu sastrēgumus?  

Eiropas 
Elektronisko 
komunikāciju 
regulatoru iestāde 
(BEREC) 

Eiropas Savienības 
Kiberdrošības 
aģentūra (ENISA) 

Eiropas Aģentūra 

lielapjoma IT sistēmām 

(eu-LISA) 

 


