
“Eiropas eksāmens” 2019 

Vidusskolas jautājumi ar pareizajām atbildēm 

 

1. 
Aptuveni cik ilgā laikā pilnībā sadalās plastmasas 
pudele? 

450 gados 

2. 
Kurās Eiropas Savienības valstīs izaudzē visvairāk 
apelsīnu? 

Spānijā, Grieķijā, Itālijā 

3. Uz Zemes saldūdens no visiem ūdens krājumiem ir: 
tikai 2,5%, tāpēc Eiropas Savienība aicina 
saldūdeni tērēt gudri 

4. 
2014.–2020. gadā klimata uzlabošanas pasākumiem 
Eiropas Savienība tērē: 

20% budžeta 

5. Ilgtspējīga attīstība: 
nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, 
saudzīgi izturoties pret planētas resursiem un 
mazinot piesārņojumu 

6. 
Valsts, kuras sabiedrība divos referendumos ir 
noraidījusi iestāšanos Eiropas Savienībā, ir: 

Norvēģija 

7. 
Austrijā tiesības vēlēt ir no 16 gadu vecuma, Grieķijā 
– no 17, Baltijas valstīs no: 

18 

8. Eiropas Savienības vienotais tirgus: 
ļauj brīvi pārvietoties cilvēkiem, precēm, 
pakalpojumiem, kapitālam 

9. 

Svarīgas darbības, kurās izpaužas Eiropas 
Savienības rūpes par tīru vidi ir: 
 
 

atkritumu samazināšana poligonos, dažādu 
vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu aprites 
aizliegums ES tirgū, krāna ūdens kvalitātes 
paaugstināšana 

10. 
Šengenas zonas valstīs: 
 

ir atceltas robežpārbaudes uz iekšējām robežām 

11. Augstākā virsotne Eiropas Savienībā ir: 
Alpu kalnu virsotne Monblāns uz Itālijas un 
Francijas robežas 

12. 
„Šodien Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans 
nāca klajā ar ideju par vienotu Eiropu!” Kad šī ziņa ir 
publicēta? 

1950. gada 9. maijā 

13. Atzīmē skaitļu 2019; 25; 8 skaidrojumu: 
Eiropas Parlamenta vēlēšanu gads; vēlēšanu 
datums 25. maijā; Latvijā ievēlamo deputātu skaits 

14. 
Latvija ir: 
 

viena no 50 finansiāli bagātākajām valstīm pasaulē 

15. Ja Tavs draugs ir dzimis 2000. gadā, tad šogad viņš: pirmo reizi piedalīsies Eiropas vēlēšanās 

16. 
2012. gadā Eiropas Savienībai piešķīra Nobela miera 
prēmiju par: 

ieguldījumu miera un izlīguma veicināšanā, 
demokrātijas un cilvēktiesību attīstībā Eiropā 60 
gadu garumā 

17. 
Kas kopīgs šīm valstīm: Vācija, Francija, Itālija, 
Nīderlande, Beļģija, Luksemburga? 

tās ir Eiropas Savienības dibinātājvalstis 

18. Kas ir „Erasmus+”? 
„Erasmus+” ir Eiropas Savienības programma, kas 
atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un sporta 
jomu Eiropā 



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

20. 
Latvijā Eiropas Parlamenta vēlēšanu norisi koordinē 
un vada: 

Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija, 
www.cvk.lv 

21. Eiropas Solidaritātes korpuss ir: 
iniciatīva, kas ļauj 18–30 gadu veciem jauniešiem 
brīvprātīgi iesaistīties vai strādāt projektos, kas nes 
labumu sabiedrībai un cilvēkiem Eiropā 

22. 
Jaunākajiem Eiropas Parlamenta vēlētājiem Austrijā 
ir: 

16 gadi 

23. 
Cik Eiropas Savienības dalībvalstīs jābrauc pa ceļa 
kreiso pusi? 

4 

24. 

Eiropas Komisija ir nolēmusi uzlabot marķējumus un 
pievērst lielāku uzmanību pārtikas zaudējumiem, jo 
liela daļa saražotās pārtikas iet zudumā. Cik daudz 
tas ir? 

apmēram 170 kg uz iedzīvotāju gadā 

25. 
Ar kuru līgumu tika izveidota Eiropas Savienība un 
Eiropas pilsonība, kas papildina nacionālo pilsonību? 

Māstrihtas līgumu 

26. 
Kurā ES institūcijā katrus sešus mēnešus mainās 
prezidentūra? 

Eiropas Savienības Padomē 

27. 

Nosauc militāru savienību, kas apvieno vairākas 
Eiropas un Ziemeļamerikas valstis, lai „saglabātu un 
attīstītu savas aizsardzības spējas gan individuāli, 
gan kopējiem spēkiem”: 

NATO 

28. 
Valsts ar lielāko ievēlēto deputātu skaitu Eiropas 
Parlamentā ir: 

Vācija 

29. Ja valstī politiku nosaka armijas vadība: tā nav demokrātiska valsts 

30. Eiropas Savienības dalībvalstīs dzīvo aptuveni: 7% no visiem pasaules iedzīvotājiem 

31. Eiropas Savienība kopā veido 24% no: pasaules ekonomikas 

32. Bēglis ir: 
cilvēks, kas bēg no savas mītnes valsts, jo viņam ir 
pamatotas bailes no vajāšanas, kara 

33. Eiropas Savienība 53% no patērētās enerģijas: importē 

34. 
Eiropas Savienība ir panākusi, ka minimālais 
garantijas laiks elektroniskajām precēm ir divi gadi. 
Un: 

nav svarīgi, kurā Eiropas Savienības valstī esi 
iegādājies preci 

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

 


