
 

EIROPAS EKSĀMENS 2022 

Pieaugušie – izaicinājuma līmenis 

Nr Jautājums Pareizi Nepareizi Nepareizi 

1 

  

Francijas kā 2022. gada 

Eiropas Savienības 

Padomes 

prezidentvalsts logo 

Francijas kā 2022. gada 

Eiropas Parlamenta 

prezidentvalsts logo 

Francijas kā Eiropas 

Savienības Padomes 

prezidentvalsts 22. 

gadskārtas logo 

2 
Atzīmējiet pareizo 

apgalvojumu!  

Eiropas Padomē ir 

vairāk dalībvalstu nekā 

Eiropas Savienībā. 

Eiropas Padomē un 

Eiropas Savienībā ir 

vienāds dalībvalstu 

skaits. 

Eiropas Padomē ir 

mazāk dalībvalstu nekā 

Eiropas Savienībā. 

3 

Arhitektūras stils, kas 

cieši saistīts ar Eiropas 

zaļo kursu, ir:  

Eiropas Bauhaus 
Eiropas 

konstruktīvisms 
nacionālais romantisms 

4 
Urzula fon der Leiena 

ir:  

Eiropas Komisijas 

priekšsēdētāja 

Eiropas Centrālās 

bankas prezidente 

Eiropas Padomes 

priekšsēdētāja 

5 Viedā māja ir:  

energoefektīva, ar 

automatizētu 

infrastruktūru, kas 

kontrolē un pārvalda 

apgaismojumu, 

temperatūru, drošību 

un enerģijas patēriņu 

modernisma stilā celta 

māja 

māja, kas 

elektroenerģiju iegūst 

tikai no saules 

paneļiem 

6 

Interneta platformā 

“Ripo zaļi” ir apkopota 

informācija par:  

elektroauto modeļiem, 

to uzlādes iespējām, 

sniegto atbalstu 

elektromobiļu iegādei 

degvielas cenām 

dažādās degvielas 

uzpildes stacijās 

visām Baltijas tirgū 

esošajām zaļās krāsas 

automašīnām 

7 

Izmestas veļas 

mazgājamās mašīnas 

un elektriskās 

cepeškrāsnis kļūst par:  

e-atkritumiem, kas ir 

visstraujāk augošais 

atkritumu veids 

Eiropas Savienībā 

sadzīves atkritumiem, 

kas ir visvairāk 

pārstrādātais atkritumu 

veids Eiropas 

Savienībā 

dabai draudzīgiem 

atkritumiem, kas nav 

jāpārstrādā 

8 

Kā sauc balvu, ko 

pasniedz par Latvijā 

radītiem digitālajiem 

risinājumiem?  

Platīna pele Dimanta vads Zelta algoritms 

9 

Katru gadu katrai 

Eiropas Savienības 

dalībvalstij ir tiesības 

izlaist:  

divas 2 eiro piemiņas 

monētas, kas veltītas 

valsts, Eiropas vai 

pasaules nozīmes 

notikumam 

neierobežotu skaitu 2 

eiro piemiņas monētu, 

kas veltītas valsts, 

Eiropas vai pasaules 

nozīmes notikumam 

tik eiro monētu, cik 

gadu valsts valūta ir 

eiro 



10 

     

11 

  

Eiropas Savienības 

Tiesas logo 

Latvijas Augstākās 

tiesas logo 

Eiropas mērnieku 

asociācijas logo 

12 

“Eiropas tautas, 

veidojot arvien ciešāku 

savstarpēju sadarbību, 

ir nolēmušas veidot 

mierpilnu nākotni, 

kuras pamatā ir kopējas 

vērtības.” Šis ir citāts 

no:  

Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartas 
Šengenas līguma 

Eiropas Savienības 

Cilvēktiesību hartas 

13 
Jēdziens "iekļaujoša 

sabiedrība" nozīmē:  

iespēju vienlīdzību 

sabiedrībā neatkarīgi 

no dzimuma, vecuma, 

izglītības līmeņa u. c. 

faktoriem 

iespēju vienlīdzību 

sabiedrībā konkrēta 

vecuma, dzimuma, 

izglītības līmeņa 

ietvaros 

sabiedrība, kurā 

ikvienam tiek piešķirta 

valsts pilsonība 

14 

4. novembrī Eiropas 

Komisija rīko 

Vienlīdzīgas darba 

samaksas dienu. Tā 

veltīta:  

sieviešu un vīriešu 

vienlīdzīgam 

atalgojumam 

dažādu paaudžu 

profesionāļu 

vienlīdzīgam 

atalgojumam 

dažādu amatu 

vienādam atalgojumam 

15 
2021. gada Eiropas 

cilvēks Latvijā ir:  

   

16 
2022. gads Eiropas 

Savienībā ir:  
Eiropas Jaunatnes gads Eiropas Dzelzceļa gads 

Eiropas tautu 

draudzības gads 

17 

2022. gadā viena no 

Eiropas Kultūras 

galvaspilsētām ir:  

Kauņa Klaipēda Viļņa 

18 

Viens no Eiropas 

politikas 

pamatnostādņu (2019–

2024) sešiem 

virzieniem ir:  

jauns impulss Eiropas 

demokrātijai 

tiešās demokrātijas 

iedzīvināšana Eiropas 

Savienības valstīs 

ikgadēja demokrātijas 

testa izpilde visiem 

Eiropas Savienības 

valstu iedzīvotājiem 

19 Lietotu alumīnija 92% mazāk enerģijas 100% mazāk enerģijas 5% mazāk enerģijas 



skārdeņu pārstrāde 

prasa par:  

nekā jaunas skārdenes 

izgatavošana 

nekā jaunas skārdenes 

izgatavošana 

nekā jaunas skārdenes 

izgatavošana 

20 Aprites ekonomika:  

samazina atkritumu 

daudzumu un 

vajadzību pēc jauniem 

resursiem 

palielina atkritumu 

daudzumu un 

vajadzību pēc jauniem 

resursiem 

neietekmē atkritumu 

daudzumu un 

vajadzību pēc jauniem 

resursiem 

21 

Eiropas Savienības 

himnas “Oda priekam” 

oriģinālais teksts ir 

rakstīts:  

vācu valodā franču valodā angļu valodā 

22 

Solidaritātes 

instruments, ar kura 

palīdzību Eiropas 

Savienība sniedz 

atbalstu Ukrainas 

bēgļiem, ir:  

kohēzijas politika migrācijas politika publiskā pārvalde 

23 
Eiropas Savienības 

moto latīņu valodā ir:  
In varietate concordia Festina lente Acta non verba 

24 

Eiropas Savienības 

kultūras un radošo 

nozaru atbalsta 

instruments (vairāk 

nekā 2,4 miljardu eiro 

budžets) ir:  

Radošā Eiropa Kulturālā Eiropa Eiropa mākslā 

25 

Eiropas Savienība 

sniedz politisku, 

finansiālu un humānu 

palīdzību Ukrainai. Tā 

izpaužas:  

Eiropas Savienības 

solidaritāte 

Eiropas Savienības 

tiesiskums 

Eiropas Savienības 

vienlīdzība 

26 

Kuras institūcijas 

pieņem Eiropas 

Savienības budžetu?  

  

 

27 

Konkursā “Eiropas 

Gada koks 2022” 

Latviju pārstāvēja:  

Aģes dižozols Turaidas liepa Kaņepju dižozols 

28 

  

Eiropas skatītāju kino 

balva 

Eiropas dārgāko 

apģērbu zīmolu balva 

Luksemburgas kino 

balva 

29 
1992. gadā tika 

parakstīts Māstrihtas 

Līgumu par Eiropas 

Savienību 

Līgumu par eiro 

ieviešanu 

Līgumu par Šengenas 

zonas izveidi 



līgums, kas tiek saukts 

arī par:  

30 

Patiesas vai maldīgas 

informācijas 

izplatīšana lielam 

skaitam cilvēku vēlamā 

efekta panākšanai ir:  

propaganda dezinformācija algoritmi 

 


