
EIROPAS EKSĀMENS 2022 

Pieaugušie - pamatlīmenis 
 

Nr Jautājums Pareizi Nepareizi Nepareizi 

1 

     

2 

  

Veiksmes monēta Ceriņziedu monēta 
Latvijas nacionālā 

zieda monēta 

3 

Apģērbu ražotāju un 

pircēju atbildība pret 

vidi tiek saukta par:  

ilgtspējīgu modi utramodernu modi vintage 

4 Šengenas zonā:  
var ceļot bez 

robežkontroles 
kopīgā valūta ir eiro 

apvienotas tikai 

lielākās Eiropas valstis 

5 

Kas vieno Andoru, 

Monako, Sanmarīno un 

Vatikānu?  

Eiro ir šo valstu valūta. 
Tās ir lielākās Eiropas 

valstis. 

Tās ir Eiropas 

Savienības dalībvalstis. 

6 
Vēja un saules enerģija 

ir:  

zaļā jeb atjaunīgā 

enerģija 

bīstamā jeb 

piesārņojumu izraisošā 

enerģija 

neatjaunojamā jeb 

izsīkstošā enerģija 

7 

2022. gada Eiropas 

kultūras galvaspilsētas 

ir:  

Kauņa, Novi Sada un 

Eša pie Alzetes 

Tallina, Berlīne un 

Daugavpils 

Kauņa, Bratislava un 

Novo mesto 

8 
2022. gadā Francija un 

Čehija ir:  

Eiropas Savienības 

Padomes 

prezidentvalstis 

prezidentvalstis 

Eiropas Parlamentā 

prezidentvalstis 

Eiropas Centrālajā 

Bankā 

9 

Preces tiek ražotas tā, 

lai būtu izturīgākas, 

atkārtoti izmantojamas, 

remontējamas, 

energoefektīvas. 

Apraksts raksturo:  

aprites ekonomiku lineāro ekonomiku krīzes ekonomiku 

10 
Eiropas Savienības 

pamatā ir:  
kopīgas vērtības  

vienāds iekšzemes 

kopprodukts  
viena laika josla 

11 

  

Redzamais cilvēks ir 

astronoms Nikolajs 

Koperniks, kura vārdā 

nosaukta Eiropas 

Savienības Zemes 

novērošanas 

Redzamais cilvēks ir 

literāts Johans 

Volfgangs fon Gēte, 

kura vārdā nosaukta 

Eiropas Savienības 

Zemes novērošanas 

Redzamais cilvēks ir 

astronoms Nikolajs 

Koperniks, kuram par 

godu nosaukta Eiropas 

Savienības ekonomikas 

attīstības programma 



programma 

“Copernicus”. 

programma “Fausts”. “Saule”. 

12 

  

870 km 780 km 1760 km 

13 

  

Laura Vinogradova Kārlis Vērdiņš Anna Brigadere 

14 

Kurš ir teicis: 

“Demokrātija ir 

vissliktākā valdības 

forma, ja neņem vērā 

visas pārējās?”  
   

15 

Kurš latviešu valodā 

ieviesa vārdus brīve un 

atjaunotne?  

   

16 

Kurš Eiropas 

Parlamenta deputāts ir 

radījis šķirkli 

"demokrātija" 

Nacionālajā 

enciklopēdijā?     

17 

Atzīmējiet trīs pēc 

platības lielākās 

Eiropas Savienības 

dalībvalstis!     

18 

Ar programmas 

“Erasmus” atbalstu no 

2014. līdz 2020. gadam 

citās Eiropas 

Savienības valstīs 

mācījušies un 

studējuši:  

~ 4 miljoni cilvēku ~ 250 000 cilvēku ~ 18 miljoni cilvēku 

19 

Eiropas Savienības 

stratēģija “No lauka 

līdz galdam” sekmēs:  

pāreju uz taisnīgu, 

veselīgu un videi 

draudzīgu pārtikas 

apgādes sistēmu 

ātrāku ēdiena un 

pārtikas produktu 

pasūtīšanu internetā 

humānās palīdzības 

paplašināšanu trešajām 

pasaules valstīm 

20 
Ikgadējā Eiropas 

Pilsoņu balva tiek 

par ieguldījumu 

savstarpējās sapratnes 

Eiropas Savienības 

dalībvalstij, kurā tajā 

pilsētai, kura noslēgusi 

visvairāk sadraudzības 



pasniegta:  un saliedētības 

veicināšanā 

gadā ir lielākais 

pilsonību ieguvušo 

skaits 

līgumu ar citām 

Eiropas Savienības 

pilsētām 

21 
Rundāles pils dārzs 

2021. gadā ieguva:  
Eiropas Dārza balvu Vācijas Rožu balvu 

Francijas imperatora 

ordeni 

22 
Eiropas e-identitāte jeb 

digitālā identitāte ļaus:  

kontrolēt, kā un kādi 

mūsu dati tiek 

izmantoti 

bez maksas pasūtīt 

preces interneta 

veikalos 

aizstāt konkrētās valsts 

pasi 

23 
Eiropas Demokrātijas 

rīcības plāna mērķis ir:  

atbalstīt brīvas un 

godīgas vēlēšanas, 

stiprināt plašsaziņas 

līdzekļu brīvību, 

apkarot dezinformāciju 

atbalstīt brīvas un 

godīgas vēlēšanas, 

stiprināt plašsaziņas 

līdzekļu cenzūru  

atbalstīt brīvu piekļuvi 

ikvienas personas 

sociālo mediju saturam 

24 

  

Bauhaus arhitektūras 

stilā 
jūgendstilā  

"marine" arhitektūras 

stilā 

25 

Miers, uzskatu brīvība, 

sociālā līdztiesība un 

solidaritāte, iecietība 

un atvērtība pret citiem 

ir vērtības, ko:  

salīdzinājumā ar citām 

valstīm Eiropas 

Savienība iemieso 

vislabāk 

(Eirobarometrs, 2022) 

salīdzinājumā ar citām 

valstīm Eiropas 

Savienība iemieso 

pilnībā (Eirobarometrs, 

2022) 

Eiropas Savienības 

valstis ir nolēmušas 

sākt iemiesot tuvākajos 

30 gados 

(Eirobarometrs, 2022) 

26 

  

2004. gadā Latvija 

pievienojās Eiropas 

Savienībai 

2004. gadā Latvijā 

notika referendums par 

pievienošanos Eiropas 

Savienībai 

2004. gadā Latvijā tika 

ieviests eiro 

27 Stikls:  
ir 100% pārstrādājams 

materiāls 

ir 30% pārstrādājams 

materiāls 

nav atkārtoti 

pārstrādājams materiāls 

28 
2022. gada 1. oktobrī 

Latvijā notiks:  

   

29 

Eiropas Pilsoņu 

iniciatīvu var ierosināt 

ikviena cilvēku grupa:  

aicinot Eiropas 

Komisiju ierosināt 

jaunus tiesību aktus 

aicinot Eiropas 

Parlamentu ierosināt 

jaunus tiesību aktus 

izstrādājot jaunus 

Eiropas Savienības 

likumus 

30 

  

ikvienu Eiropas 

Savienības iedzīvotāju 

paust savu viedokli par 

Savienības turpmāko 

politiku un darbību 

tikai Eiropas 

Parlamenta deputātus 

paust savu viedokli par 

Savienības turpmāko 

politiku un darbību 

ikvienu Eiropas 

Savienības 

dibinātājvalstu 

iedzīvotāju paust savu 

viedokli par Savienības 

turpmāko politiku un 

darbību 



31 

  

miera simbols mīlestības simbols tiesiskuma simbols 

32 
Kā atšķiras Eiropas 

Savienība un NATO?  

Eiropas Savienība ir 

politiski ekonomiska 

apvienība, NATO – 

militāra savienība. 

Atšķiras tikai izveides 

gads, darbības joma, 

mērķi ir identiski. 

Atšķiras tikai 

dalībvalstu skaits, 

darbības joma, mērķi ir 

identiski. 

33 
Termins "sankcijas" 

nozīmē:  

ekonomiska, finansiāla, 

militāra rīcība pret 

valsti, kas pārkāpj 

starptautiskus līgumus 

negatīvas attieksmes 

paušana diplomātiskās 

sarunās 

atbalsta sniegšana 

34 

Eiropas Savienība 

sniedz politisku, 

finansiālu un humānu 

palīdzību Ukrainai. Tā 

ir:  

solidaritāte vienlīdzība līdztiesība 

 


