“Eiropas eksāmens” 2019
Pieaugušo jautājumi ar pareizajām atbildēm
(vidējā grūtības pakāpe)

1.

Kuriem politiskajiem spēkiem visretāk pārmet, ka tie
varētu būtiski kaitēt tai Eiropas Savienībai, kādu
pazīstam šodien?

centriskiem spēkiem

2.

Eiropas Savienības dalībvalstis pārklāj:

trīs standarta laika zonas: Rietumeiropas,
Centrāleiropas un Austrumeiropas

3.

Vidējais Eiropas Savienības iedzīvotāju vecums 2014.
42,2 gadi
gadā bija:

4.

Saīsinājumus mt, pt, ga izmanto, lai apzīmētu:

5.

Eiropas Savienības ekonomikas galvenais dzinējspēks
vienotais tirgus
ir:

6.

"Latvijas dalība Eiropas Savienībā ir nesusi ieguvumus"
73% iedzīvotāju
tā uzskata:

7.

Leģenda vēsta, ka mīlestības un skaistuma dieviete
Afrodīte ir dzimusi:

Kiprā

8.

Pēdējā Eiropas Savienībai pievienojās:

Horvātija

9.

Šengenas zonā ietilpst arī:

Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice, Monako,
Sanmarīno

10. Marķējums CE norāda, ka:
Simbols ir cēlies no:

maltiešu, portugāļu un īru valodu

produkts atbilst Eiropas drošības, veselības un
vides aizsardzības prasībām

11.

grieķu burta epsilon un simboliski apzīmē vārda
Eiropa pirmo burtu

12. Ja uz mašīnu numura zīmēm redzami burti L, E, H:

mašīnas ir no Luksemburgas, Spānijas, Ungārijas

13.

Ģeobloķēšanas atcelšana Eiropas Savienībā (ES)
nozīmē, ka:

pārdevējs internetā nedrīkst bloķēt pieeju precēm
un pakalpojumiem vai novirzīt klientu uz citu lapu
ES iekšējā tirgus ietvaros valstspiederības,
dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas
dēļ

14.

2014.–2020. gadā klimata uzlabošanas pasākumos
Eiropas Savienība no sava budžeta iegulda:

20%

15. Eiropas Savienības daudzgadu budžets aptver:

septiņu gadu periodu

Eiropas Savienības aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes
norāžu reģistrā iekļauj produktus, ko ražo tikai noteiktā
16.
Rucavas baltais sviests
teritorijā. Produkta pamata izejvielai ir jābūt iegūtai šajā
vietā. No Latvijas reģistrā ir iekļauts:
17. Eiropas kultūras galvaspilsētas 2019. gadā ir:

Plovdiva (Bulgārijā) un Matēra (Itālijā)

18. 26 Šengenas zonas dalībvalstīs var pārvietoties bez

Luksemburgā

robežkontroles. Kurā valstī atrodas pilsēta Šengena?
Kopš 2009. gada Eiropas Savienībā piešķir Eiropas
Savienības Literatūras balvu, kuras mērķis ir radīt
19.
interesi par citu valstu daiļliteratūru. Kurš Latvijas
rakstnieks/ce šo balvu ieguva 2017. gadā?

Osvalds Zebris

2019. gadā stājās spēkā tirdzniecības nolīgums, kas
20. izveido pasaulē lielāko brīvās tirdzniecības zonu. Kas Eiropas Savienība un Japāna
to noslēdza?
21.

Pirmo reizi Eiropas Parlamentu pilsoņi varēja vēlēt
devīto reizi
1979. gadā. Šogad Eiropas Parlaments tiek vēlēts jau:

22. Kurā ES dalībvalstī ir visvairāk oficiālo ES valodu?

Beļģijā

23. Ilgtspējīga attīstība:

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

ieguldījumu miera un izlīguma veicināšanā,
2012. gadā Eiropas Savienībai piešķīra Nobela miera
24.
demokrātijas un cilvēktiesību attīstībā Eiropā 60
prēmiju par:
gadu garumā
25. Balsot Eiropas vēlēšanās var:

deklarētajā dzīvesvietā ar pasi vai ID karti

26. Latvijā Eiropas vēlēšanu norisi koordinē un vada:

Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija
(www.cvk.lv)

Eiropas Komisija ir nolēmusi pievērst lielāku uzmanību
apmēram 170 kg uz iedzīvotāju gadā, tātad gandrīz
27. pārtikas izšķērdēšanas novēršanai, jo liela daļa
½ kg dienā
saražotās pārtikas tiek izmesta. Cik daudz tas ir?
28.

Valsts ar lielāko ievēlēto deputātu skaitu Eiropas
Parlamentā ir:

Vācija

29. Eiropas Savienība kopā veido 24% no:

pasaules ekonomikas

30. Reemigrācija ir:

izceļotāju atgriešanās dzimtenē

31. Valdis Dombrovskis pašlaik ir:

ES komisārs eiro un sociālā dialoga jomā

32. Eiropas vēlēšanās Latvija ievēlē:

8 deputātus

33. Eiropas vēlēšanas notiek reizi:

piecos gados

34. Izteikums „vara pieder tautai” raksturo:

demokrātiju

35. Direktīva Eiropas Savienības dalībvalstīm:

izvirza kopējus mērķus. Katra dalībvalsts izstrādā
savus pasākumus, lai tos sasniegtu

