
Eiropas eksāmens 2021 

Pieaugušie – pamata līmenis 

Nr. Jautājums Pareiza atbilde Nepareiza atbilde Nepareiza atbilde 

1. Eiropas Savienībā ir: vairāk iedzīvotāju 
nekā ASV 

mazāk iedzīvotāju 
nekā ASV 

tikpat iedzīvotāju kā 
ASV 

2. Vai atšķiras dažādās valstīs izdoto 
eiro banknošu dizains un izmērs?  

Nē Jā Dizains neatšķiras, bet 
atšķiras izmērs 

3. Šengenas brīvās ceļošanas zonā 
ietilpst: 

ne tikai ES dalībvalstis tikai ES 
dalībvalstis 

visas Eiropas valstis 

4. Eiropas Savienības sekmē ēku 
siltināšanu, lai: 

palielinātu ēkas 
energoefektivitāti, 
novērstu siltuma 
zudumus un mazinātu 
videi kaitīgos izmešus 

palielinātu ēku 
izmērus  

gatavotos klimata 
pārmaiņām 

5. Kādus enerģijas veidus apzīmē šie 

simboli? 
 

Tādus, kas nerada 
kaitējumu apkārtējai 
videi vai rada to 
mazākā mērā nekā citi 
enerģijas veidi 

Tādus, kas 
izmantojami tikai 
tropu klimata joslā 

Tādus, ko izmanto ar 
tehnoloģijām aizrāvušies 
cilvēki 

6. Šis simbols liecina, ka: 

 

atkritumu ir iespējams 
pārstrādāt  

produkts ir 
audzēts ekoloģiski 
tīrā vidē  

produkts satur 
kodolenerģiju 

7. Eiropas Parlamentā no Latvijas ir 
ievēlēti: 

8 deputāti 18 deputāti 6 deputāti 

8.  Eiropas diena 9. maijā ir veltīta: mieram un vienotībai 
Eiropā, kas aizsākās 
ar R. Šūmaņa 
priekšlikumiem 1950. 
gada 9. maijā 

bijušā Francijas 
ārlietu ministra 
R. Šūmaņa 
dzimšanas dienai 

mieram un vienotībai 
Eiropā, kas aizsākās ar 
R. Šūmaņa 
priekšlikumiem 1900. 
gada 9. maijā 

9. Francijā ir kāds objekts, kas ir 
augstāks par Eifeļa torni. Tas ir : 

Mijo viadukts  Monparnasas 
tornis 

Eiropas tornis 

10. Atzīmējiet pareizo atbildi! Dzert krāna ūdeni ir 
lētāk un videi 
draudzīgāk, kā pirkt 
ūdeni plastmasas 
pudelēs 

Pirkt ūdeni 
plastmasas 
pudelēs ir lētāk un 
videi draudzīgāk 

No vides aizsargāšanas 
viedokļa nav atšķirības, 
vai dzert krāna ūdeni vai 
pudeļu ūdeni  



11. Šīs ir sasveicināšanās frāzes: 

 

ģermāņu valodu 
saimes valodās 

slāvu valodu 
saimes valodās 

romāņu valodu saimes 
valodās 

12. Pēc iedzīvotāju skaita trīs lielākās 
Eiropas Savienības valstis ir: 
 

Vācija, Francija, Itālija Francija, Itālija, 
Lietuva 

Vācija, Polija, Beļģija 

13. 
 

Baltijas jūra apskalo: 8 Eiropas Savienības 
valstu krastus 

9 Eiropas 
Savienības valstu 
krastus 

5 Eiropas Savienības 
valstu krastus 

14.  Pirmā valsts pasaulē, kas izmantoja 
interneta balsošanas sistēmu 
vietējās vēlēšanās 2005. gadā un 
vēlāk arī vispārējās un Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās, ir: 

Igaunija Vācija Beļģija 

15. Piemiņas monēta “Baltijas valstīm 
100” tika izdota: 

 

2018. gadā 2020. gadā 2017. gadā 

16. Pirmā valsts Eiropā, kas 1906. gadā 
piešķīra balsošanas tiesības 
sievietēm, ir: 
 

Somija Lietuva Spānija 

17. 2 eiro, 50 centi, 1 eiro: monētas sakārtotas 
pēc diametra, sākot no 
lielākās 

monētas 
sakārtotas pēc 
vēsturiskajiem 
periodiem, kas uz 
tām attēloti 
 

monētas sakārtotas pēc 
zvaigžņu skaita uz tām 

18. 

 
Uz Īrijas eiro monētas ir redzama: 
 
 

ķeltu arfa kokle cītara 



19. Uz šīs valsts 1 centa monētas 
redzams stārķis. Šī ir: 

 

Slovēnijas monēta Vācijas monēta Lietuvas monēta 

20. Eiropas purva bruņurupucis ir 
iekļauts “Natura2000” aizsargājamo 
rāpuļu sarakstā. Tas:  

 

dzīvo arī Latvijā nedzīvo Latvijā dzīvo tikai Sicīlijas 
vulkānu augstienēs 
Itālijā 

21. Dabas rezervāts ir teritorija ar 
gandrīz neskartu dabu: 

kur drīkst uzturēties 
tikai ar īpašām 
atļaujām zinātniskās 
izpētes vajadzībām 

kur drīkst 
uzturēties, tikai 
nopērkot ieejas 
biļetes internetā 

kuru var apmeklēt 
ikviens interesents 

22. Vai Latvijas pilsoņi var pieteikties 
Eiropas astronautu konkursam? 
 
 

Jā Nē Tikai ārpus Latvijas 
dzīvojošie Latvijas 
pilsoņi 

23. Depozītu sistēmu dzērienu 
iepakojumam Latvijā plānots ieviest: 

2022. gadā 2030. gadā 2025. gadā 

24. Depozītu sistēma dzērienu 
iepakojumam dos iespēju: 

nodot dzērienu 
iepakojumu un saņemt 
par to samaksu 

dzērienu pildīt 
paša atnestā 
iepakojumā  

maksāt par dzērienu 
mazāku cenu, ja, 
maksājot pie kases, soli 
iepakojumu atnest 
atpakaļ 

25. 

 
 

ES atbalsta 
programmā “Piens un 
augļi skolai” tiek 
nodrošināta skolu 
apgāde ar augļiem, 
dārzeņiem un pienu, 
veicinot veselīgu 
ēšanas un uztura 
paradumu veidošanos 

ES atbalsta 
programmā “Piens 
un augļi skolai” 
tiek nodrošināta 
ikviena skolēna 
ģimenes apgāde 
ar augļiem, 
dārzeņiem un 
pienu 

Atbalsta programmu 
“Piens un augļi skolai” 
īsteno Polijas ābolu 
audzētāji, lai palielinātu 
ābolu noieta tirgu 

26. Valdis Dombrovskis ir Eiropas 
Komisijas priekšsēdētājas 
izpildvietnieks, atbildīgs par 
ekonomiku, arī ES tirdzniecības 
komisārs. Viņa uzdevums ir 
pārstāvēt: 

Eiropas Savienības 
kopējās intereses  

Latvijas intereses 
Eiropas Savienībā 

Eiropas Bankas 
intereses 

27. Beziepakojuma veikalos iespējams 
iegādāties preces: 

bez iepakojuma vai 
videi draudzīgā 
iepakojumā 

ko iespējams nest 
rokās bez 
iepakojuma 

preces bojātos 
iepakojumos 
 
 



28. Šīs ir: 

 

Eiropas Savienības 
himnas “Oda priekam” 
rindas 

Vācijas himnas 
“Oda priekam” 
rindas 

Lietuvas himnas “Oda 
priekam” rindas 

29. Eiropas Savienība 2012. gadā 
saņēma Nobela Miera prēmiju par:  

miera un izlīguma, 
demokrātijas un 
cilvēktiesību 
veicināšanu Eiropā 
 

ieguldījumu 
vēstures mācīšanā 
skolā 

miera un izlīguma 
veicināšanu Otrajā 
pasaules karā 

30. 2012. gadā Rēzeknē, izmantojot 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzekļus, tika uzcelta ēka, kurā 
atrodas akustiskās koncertzāles 
simfoniskās mūzikas, 
kamermūzikas un populārās 
mūzikas pasākumiem, kā arī kino. 
Šī ēka ir: 

 

Latgales vēstniecība 
“GORS” 

Olimpiskais centrs Koncertzāle “Lielais 
Dzintars” 

 

 


