
Eiropas eksāmens 2021 

4.- 6. klase 

Nr. Jautājums Pareiza atbilde Nepareiza atbilde Nepareiza atbilde 

1. Eiropas Savienības saīsinājums ir: 
  

ES  Eiro EiSa 

2. Šis ir: 

 

vēja ģenerators, 
kas ražo elektrību 
dabai draudzīgā 
veidā 

bāka, kas informē 
kuģus par 
sauszemes tuvumu 

ierīce putnu 
atbaidīšanai no augļu 
kokiem 

3. Šie ir: 

 

saules paneļi, kas 
saules starojumu 
pārvērš 
elektroenerģijā 

paneļi, kuru 
galvenais mērķis ir 
sargāt jumtu no 
nokrišņiem 

saules paneļi, kas 
ražo ūdeni 

4. Šāda numurzīme ir: 

 

elektromobilim, tā 
motors darbojas ar 
elektrību 

parastai mašīnai, 
Latvijā var izvēlēties 
savai mašīnai 
melnu vai zilu 
numuru 

mašīnai, kas ievesta 
Latvijā no Grieķijas, 
jo krāsa saskan ar 
Grieķijas karoga 
krāsu 

5. Lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu 
ir: 
 

vienota valūta kopīga valsts 
valoda 

kopīgs prezidents 

6. Latviešu valoda: ir viena no 
oficiālajām Eiropas 
Savienības 
valodām 

ir vienīgā oficiālā 
Eiropas Savienības 
valoda 

nav oficiālā Eiropas 
Savienības valoda 

7. Kurš vārds neiederas: Latvija, Rīga, 
Lietuva, Igaunija? 
 

Rīga Latvija Igaunija 



8. Latvija ir viena no 27 Eiropas Savienības 
dalībvalstīm. 
 

Pareizs 
apgalvojums 

Nepareizs 
apgalvojums 

Daļēji pareizs 
apgalvojums 

9. Visām Eiropas Savienības valstīm ir: iespēja ietekmēt 
Eiropas Savienības 
lēmumus 

vienādas preču 
cenas 

vienādi likumi 

10. 
 

Katras Eiropas Savienības valsts pilsoņi 
ievēlē savus pārstāvjus Eiropas 
Parlamentā. 
 

Pareizs 
apgalvojums 

Nepareizs 
apgalvojums 

Daļēji pareizs 
apgalvojums 

11.  Parīze ir: Francijas 
galvaspilsēta 

Itālijas galvaspilsēta Vācijas galvaspilsēta 

12. Viļņa ir: Lietuvas 
galvaspilsēta 

Igaunijas 
galvaspilsēta 

Polijas galvaspilsēta 

13. Šajā konteinerā nedrīkst mest: 

 

elektroierīces un 
baterijas 

saslaucītos mājas 
putekļus vai netīru 
papīru 

piena un sulas 
iepakojumus 

14. Šo zīmi izvieto pie: 

 

aizsargājamām 
dabas teritorijām 

visiem Latvijas 
ozoliem  

jebkura krūma vai 
koka 

15. Zīme atgādina: 
 

 
 

Neatstāj dabā 
atkritumus! 

Nebaro āpšus 
Latvijas mežos! 

Neēd dabā, jo tad 
nevarēsi aiznest 
tikpat mantu, cik 
atnesi! 



16. Klimata pārmaiņu sekas ir:  pieaug vidējā 
pasaules gaisa un 
okeāna 
temperatūra, kūst 
polārais sniegs un 
ledus, paaugstinās 
vidējais pasaules 
okeānu līmenis 

pazeminās vidējā 
pasaules gaisa un 
okeāna 
temperatūra, nekūst 
sniegs un ledus,   
pazeminās vidējais 
pasaules okeāna 
līmenis 

visos turpmākajos 
gados Latvijā vismaz 
3 mēnešus būs 
kārtīgs sniegs 

17. Domāt un dzīvot zaļi nozīmē: rūpēties par dabu 
un vidi 

valkāt zaļas krāsas 
apģērbu 

sūdzēties par lietām, 
kas nepatīk 

18. Beziepakojuma veikalā: 

 

neizmanto videi 
nedraudzīgus  
plastmasas 
iepakojumus 

pārdod tikai tādas 
preces, ko var 
paņemt rokās un 
nest bez 
iepakojuma 

preces var atnest vai 
saņemt bez maksas 

19. Atzīmē pareizo apgalvojumu! Latvijā piedalīties 
vēlēšanās var no 
18 gadu vecuma 

Latvijā piedalīties 
vēlēšanās var no 
12 gadu vecuma 

Latvijā piedalīties 
vēlēšanās var no 
25 gadu vecuma 

20. Kurš vārds rindā neiederas? 
Dators, planšete, krēsls, telefons. 
 

Krēsls Telefons Dators 

21. Šī ir Eiropas Savienības apmaksāta: 

 

programma skolu 
apgādei ar augļiem, 
dārzeņiem un 
pienu, lai veicinātu 
bērniem veselīgu 
ēšanas un uztura 
paradumu 
veidošanos 

programma, kas 
Ziemassvētkos 
dāvina pienu un 
augļus skolai 

programma, kurā pie 
skolām stāda ābeles 
un bumbieres, lai 
skolai būtu savu augļi  

22. Zīme liecina, ka:  

 
 

skeitparka izveidē 
izmantots Eiropas 
Savienības 
finansējums 

skeitparks atrodas 
Eiropas Savienībā 

visi celtniecības 
materiāli ir nākuši no 
Beļģijas, kur atrodas 
Eiropas Savienības 
galvenās institūcijas 



23. Frāze “Latvija eksportē datorus” nozīmē: 
 

 

Latvija ražo un 
citām valstīm 
pārdod datorus 

Latvija no citām 
valstīm ieved 
datorus 

Latvijā ir daudz 
datoru 

24. Frāze “Latvija importē apelsīnus” 
nozīmē: 

 

Latvija no citām 
valstīm ieved 
apelsīnus 

Latvija citām 
valstīm pārdod 
apelsīnus 

Latvijā pārdod tikai 
pie mums audzētus 
apelsīnus 

25. Eiropas Savienības moto “Vienoti 
daudzveidībā”: 

parāda, ka katra 
valsts ir atšķirīga, 
bet atbalsta viena 
otru, sadarbojas 

parāda, ka visas 
valstis ir vienāda 
lieluma 

parāda, ka valstīm 
nekad neatšķiras 
viedokļi, uzskati, 
visas vienmēr domā 
vienādi 

26. Frāze “Eiropas Savienībā dzīvo 
446 miljoni iedzīvotāju” nozīmē, ka: 

visās Eiropas 
Savienības valstīs 
kopā dzīvo 
446 miljoni 
iedzīvotāju 

Eiropā ir  
446 miljoni 
iedzīvotāju 

katrā Eiropas 
Savienības valstī 
dzīvo šāds skaits 
cilvēku  

27. Šis ir: 

 

Eirovīzijas dziesmu 
konkursa logotips 

Latvijas dziesmu 
svētku logotips 

Eiropas Bankas 
logotips 

28. Eiropas dienu Latvijā un Eiropā svinam 
9. maijā, jo: 

1950. gada 9. maijā 
Francijas ārlietu 
ministrs aicināja 
Eiropas valstis 
sadarboties, nevis 
karot 

1950. gada 9. maijā 
Latvija pievienojās 
Eiropas Savienībai 

9. maijs vienmēr ir 
vasaras siltākā diena 



29. Izmanto pirmos burtus un atšifrē Eiropas 
Savienībā nozīmīgu vārdu! 

 

Miers Mīkla Mājas 

30.  Izmanto pirmos burtus un atšifrē vienu no 
Eiropas Savienības pamatvērtībām! 
 

 

Brīvība Bagātība Draudzība 

31. Izmanto pirmos burtus un atšifrē vienu no 
Eiropas Savienības pamatvērtībām! 
 

 
 
 

Cieņa  Cilvēks Ģimene  

32. Ja kāda lieta salūst, dabai draudzīga 
rīcība ir to: 
 

remontēt izmest un pirkt 
jaunu 

izmest mežā, kur 
neviens neredz 

33. Atrast vajadzīgo informāciju, prast atšķirt 
viedokli no faktiem ir: 

ikdienā 
nepieciešamas 
prasmes 

tikai žurnālistiem  
vajadzīgas prasmes 

tikai pieaugušajiem 
vajadzīgas prasmes 

34. Tev ir ierosinājums, kā savā skolā kaut 
ko uzlabot. Lai tas notiktu, tu: 

pasaki to 
klasesbiedriem, 
skolotājam, 
direktoram, 
vecākiem  

nesaki to nevienam raksti vēstuli Valsts 
prezidentam 

35. Uz eiro monētas redzama: 

 

Eiropas karte konkrētās valsts 
karte 

pasaules karte 

 

 

 


