
 

 

 

“Eiropas eksāmens” 2019 
Pieaugušo jautājumi ar pareizajām atbildēm 

 (zemākā grūtības pakāpe )  
 
 
 

1. 
Eiropas Savienība rūpējas par tīru dabu. Cik ilgā laikā 
pilnībā sadalās plastmasas pudele? 

aptuveni 450 gados 

2. Latvija kļuva par Eiropas Savienības dalībvalsti: 2004. gadā 

3. CO2 palielināšanās atmosfērā: izraisa Zemes temperatūras paaugstināšanos 

4. Latvija atrodas vienā laika zonā ar: Bulgāriju un Somiju 

5. Latvijas dalību Eiropas Savienībā pozitīvi vērtē: 56% iedzīvotāju 

6. Uz Eiropas Savienības lēmumiem Latvijā tiek balstīti: līdz 80% likumu 

7. 
Kurā Eiropas Savienības pilsētā riteņbraucēju skaits 
ikdienas satiksmē ir 38%? 

Amsterdamā 

8. 
Vienīgā Eiropas Savienības dalībvalsts, kuras valsts 
valodā lieto kirilicu, ir: 

Bulgārija 

9. Energoefektīvākie produkti ir apzīmēti ar: A+++ 

10. 
Brīva preču kustība; brīva pakalpojumu kustība; brīva 
personu kustība; brīvība veikt uzņēmējdarbību – 
raksturo: 

Eiropas Savienības vienoto tirgu 

11. 
Skaitļus 5 un 15 Eiropas Savienības kontekstā var 
skaidrot kā: 

5 gadus Latvijas valūta ir eiro (kopš 2014. gada); 
15 gadus Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts 
(kopš 2004. gada) 

12. Atzīmē pareizo apgalvojumu: 
eirozonā ietilpst tikai Eiropas Savienības 
dalībvalstis, taču vēl dažas valstis lieto eiro kā 
vienīgo maksāšanas līdzekli 

13. Svarīgs Eiropas Savienības (ES) mērķis ir: 
miera, ES vērtību un iedzīvotāju labklājības 
stiprināšana 

14. Atzīmē pareizo apgalvojumu: 
Eiropas Parlamenta deputātu skaits tiek 
aprēķināts proporcionāli dalībvalsts iedzīvotāju 
skaitam 

15. Balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās var: deklarētajā dzīvesvietā ar pasi vai ID karti 

16. 
Kurās Eiropas Savienības dalībvalstīs Eiropas 
Parlamenta deputātu kandidātiem ir jābūt vismaz 25 
gadus veciem? 

Itālijā un Grieķijā 

17. 
Kuru Eiropas Savienības valsti 2017. gadā apmeklēja 
lielākais tūristu skaits? 

Franciju 

18. 
Eiropas Savienībā ir vienots ārkārtas palīdzības 
izsaukuma numurs 112. Tā priekšrocības ir: 

darbojas visās Eiropas Savienības valstīs un 
numuru ir viegli atcerēties, kā arī 112 ir 
sazvanāms bez maksas no jebkura tālruņa – 
fiksētā, mobilā, taksofona 



19. 

2018. gadā izdota eiro 
piemiņas monēta, kas attēlo 
pirts kultūru. Kuras valsts 
ainava un pirts uz tās 
attēlota? 
 
 

Somijas 

20. 

Kā sauc lielāko dzelzceļa infrastruktūras projektu, 
kuru pēdējo 100 gadu laikā plānots īstenot Baltijas 
valstīs un kuram piešķirts Eiropas Savienības 
atbalsts? 

„Rail Baltica” 

21. Pēdējā valsts, kas pievienojās eirozonai, ir: Lietuva 

22. 
Vācija ir lielākā Eiropas Savienības dalībvalsts 
iedzīvotāju skaita ziņā. Vācijā dzīvo: 

aptuveni 82 miljoni iedzīvotāju 

23. 
Kur Rīgā atrodas Eiropas Komisijas pārstāvniecība un 
Eiropas Parlamenta birojs Latvijā? 

Eiropas Savienības mājā 

24. 
Kurš karogs plīvo pie Eiropas Savienības mājas Rīgā, 
Aspazijas bulvārī 28? 

 

25. 
Kad Latvijā notiks tuvākās Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas? 

2019. gada 25. maijā 

26. Eiropas vēlēšanas 2019. gada 25. maijā nozīmē: Eiropas Parlamenta deputātu vēlēšanas 

27. Roma, Brisele un Madride ir: Itālijas, Beļģijas un Spānijas galvaspilsētas 

28. Vienota Eiropa tika un tiek veidota: lai valstis sadarbotos, nevis karotu savā starpā 

29. 
Pēc kura vēsturiska notikuma Eiropas valstis pauda 
ideju par sadarbību, lai nodrošinātu mieru? 

pēc Otrā pasaules kara 

30. 
Apgalvojums „ja tu esi Latvijas valsts pilsonis, tu esi 
arī Eiropas Savienības pilsonis” ir: 

pareizs 

31. Latvijā dalība vēlēšanās ir: 
ikviena pilngadīga pilsoņa pienākums, jo tiek 
izvēlēti pārstāvji, kas aizstāv viņu intereses 

32. 
Ja demokrātiskas valsts iedzīvotāji iebilst pret kādu 
likumu, viņi: 

runā ar politiķiem, piketē, iet demonstrācijās 

33. Eiropas Savienības valstīs dzīvo: 7% no visiem pasaules iedzīvotājiem 

34. 
Rūpes par tīru vidi Eiropas Savienībā izpaužas šādās 
un vēl citās darbībās: 

dažādu vienreizlietojamu plastmasas 
izstrādājumu aprites aizliegums; krāna ūdens 
kvalitātes paaugstināšana 

 


