
EIROPAS EKSĀMENS 2022 

7.-9. klase 
 

Nr Jautājums Pareizi Nepareizi Nepareizi 

1 

  

Tie ir Eiropas 

Savienības iestāžu 

logotipi 

Šādus logotipus var 

izvēlēties sev ikviens 

uzņēmums Eiropas 

Savienībā 

Tie ir Saeimas, 

prezidenta un Ārlietu 

ministrijas logotipi 

2 

Muzikāls darbs, kuram 

vārdus sacerējis 

Frīdrihs Šillers, bet 

mūziku – Ludvigs van 

Bēthovens:  

“Oda priekam” “Gulbju ezers” “Lauztās priedes” 

3 
Eiropas dienā 9. maijā 

atzīmē:  

vēsturiskās Robēra 

Šūmana deklarācijas 

gadskārtu 

Latvijas iestāšanos 

Eiropas Savienībā 
Eirovīzijas aizsākumus 

4 

Ideja par vienotu 

Eiropu tika izteikta un 

īstenota pēc:  

Otrā pasaules kara "aukstā kara"  Pirmā pasaules kara 

5 

  

preci nedrīkst izmest 

sadzīves atkritumu 

tvertnē 

preci nedrīkst izmest 

atkritumu tvertnē uz 

riteņiem 

preci drīkst izmest 

atkritumu tvertnē, bet 

pirms tam tā jāieliek 

plastmasas maisiņā 

6 

  

precei ir “Eiropas 

Atbilstība” – tā atbilst 

Eiropas Savienības 

prasībām 

prece ražota Francijā 

preci drīkst pārdot tikai 

valstīs, kurās izmanto 

eiro 

7 Auto koplietošana:  
samazina auto skaitu 

un gaisa piesārņojumu 

samazina degvielas 

patēriņu 

rada iespēju uz ceļiem 

izveidot platākas 

velojoslas 

8 

  

ir dabai draudzīga 

rīcība 

ir rīcība, kas var novest 

pie valsts bankrota 

ir rīcība, kas veicina 

strauju ražošanas 

pieaugumu 

9 
Eirovīzijas dziesmu 

konkurss notiek:  
maijā oktobrī augustā 



10 

  

Jā, tā ir 2021. gadā 

Latvijas Bankas izdotā 

kolekcijas monēta 

Nē, tā nav reāla monēta 

Jā, šo monētu Latvijas 

Banka izdod katru 

gadu, nomainot tikai 

izdošanas gadskaitli  

11 

  

Helsinki–Tallina–

Rīga–Viļņa–Varšava 

Helsinki–Parīze–

Roma– Daugavpils–

Liepāja 

Helsinki–Tallina– 

Rīga–Minska–Kijeva 

12 

  

Eiropas Savienības 

Zemes novērošanas 

programma 

Eiropas Savienības 

finanšu institūcija 

Kiprā 

Eiropas Savienības 

apvienotā basketbola 

komanda 

13 

  

viens no 24 Eiropas 

Savienības oficiālo 

valodu alfabētiem 

viens no 10 lielāko 

pasaules valodu 

alfabētiem 

viens no ģermāņu 

valodu alfabētiem 

14 

  

apzināti sagrozīta, 

nepareiza informācija 
uzticama informācija 

informācija par 

dezodorantu lietošanu 

15 
Eiropas Savienībā (ES) 

var iestāties:  

ikviena demokrātiska 

Eiropas valsts, kura 

izpilda iestāšanās 

kritērijus un par kuras 

uzņemšanu nobalso 

visas ES valstis 

ikviena demokrātiska 

pasaules valsts 

ikviena Eiropas valsts 

neatkarīgi no tās 

politiskās iekārtas  

16 

  

skolēnu iespēja 

piedalīties un 

pilnveidot skolas dzīvi 

aktīvāko skolotāju 

organizācija skolā 

olimpiāžu uzvarētāju 

klubs, kas rīko skolas 

izklaides pasākumus 

17 

  

līdzsvaru starp 

kaitīgām un pozitīvām 

darbībām klimata 

pārmaiņu kontekstā 

neitrāli izturēties pret 

klimata pārmaiņām 

līdzsvaru starp peļņu 

un ražošanas izmaksām 



18 

  

darbs sabiedrības labā 

bez atalgojuma 

brīva grafika darbs 

noteiktā darbavietā 

darbs, kas paredz brīvu 

piekļuvi slepenai 

informācijai 

19 
2022. gada 1. oktobrī 

Latvijā:  

notiks Saeimas 

vēlēšanas 

Centrālā statistikas 

pārvalde sāks tautas 

skaitīšanu Latvijā 

notiks Eiropas 

Parlamenta vēlēšanas 

20 2022. gads ir:  

   

21 

  

Latvijas depozīta zīme 

visu Eiropas 

Savienības valstu 

depozīta zīme 

jebkuras plastmasas 

pudeles zīme 

22 

Depozīta maksa par 

dzērienu depozīta 

iepakojumā nozīmē to 

pašu, ko:  

priekšapmaksa atlaide dāvana 

23 Taromāts ir:  
depozīta iepakojuma 

pieņemšanas automāts 

akmens laikmeta 

dzīvnieks 
smaržu veids 

24 

Jaunatnes likumā 

noteikts, ka jaunieši ir 

personas vecumā no:  

   

25 

  

Tā var būt patiesība, ja 

puisis dzīvo Igaunijā 

Tā var būt patiesība, ja 

puisis dzīvo Latvijā 

Tā nevar būt patiesība 

nevienā Eiropas 

Savienības dalībvalstī 

26 

  

interneta ātrumu līdz 

pat vienam gigabitam 

sekundē 

interneta ātrumu līdz 

pat vienam baitam 

sekundē 

interneta ātrumu līdz 

pat vienam zetabaitam 

sekundē 



27 

  

starptautiski pieņemts 

autortiesību simbols 

starptautiski pieņemts 

eko produktu simbols 

maksas pakalpojumu 

simbols 

28 

  

   

29 
Eiropas Savienības 

(ES) pilsoņiem ir:  

tiesības dzīvot, strādāt 

un mācīties jebkurā 

citā ES valstī 

pienākums dzīves laikā 

dzīvot un strādāt ne 

mazāk kā divās ES 

valstīs 

tiesības piedalīties 

jebkuras valsts 

parlamenta vēlēšanās 

30 
Demokrātiska lēmuma 

pieņemšana nozīmē:  

visu iesaistīto pušu 

līdzdalība lēmumu 

pieņemšanā, atklāta 

diskusija  

viena cilvēka viedokļa 

uzspiešana citiem 

visu pieaugušo cilvēku 

un deputātu domu 

uzklausīšana 

31 

  

Eiropas Savienība pauž 

atbalstu Ukrainai 

Ukraina ir Eiropas 

Savienības dalībvalsts 

Ukrainas un Eiropas 

Savienības saīsinājums 

angļu valodā sakrīt – 

EU, tāpēc karogi ir 

blakus  

32 

  

gājiens vēlēšanas streiks 

 


