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Jautājumi - Pieaugušie

Pareizā atbilde

Atzīmē skaitļu 2019., 19, 26 pareizo skaidrojumu:

Eiropas Parlamenta vēlēšanu gads, eirozonas valstu skaits, Šengenas zonas valstu
skaits
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Atzīmē pareizo apgalvojumu:

eiro banknošu dizaina autors ir Roberts Kalina (Robert Kalina) no Austrijas
Nacionālās bankas. Viņš piedāvāja eiro banknošu dizainā attēlot dažādu Eiropas
vēstures periodu arhitektūras stilus
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Saīsinājums ECB, kas redzams uz eiro banknotēm, nozīmē:

Eiropas Centrālā banka
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Šāds logo liecina, ka:

4

projekts ir saņēmis Eiropas Savienības finansiālo atbalstu
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Valdis Dombrovskis ir Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā
dialoga jautājumos, viņš atbild arī par finanšu stabilitāti, finanšu pakalpojumiem un
kapitāla tirgu savienību. Viņa tiešās atbildības jomas ir:

iesniegt priekšlikumus, kā panākt ciešāku ekonomisko un monetāro savienību; lemt
par atbalstu grūtībās nokļuvušām eirozonas valstīm; izstrādāt priekšlikumus, kā
veicināt turpmākās strukturālās reformas eirozonas valstīs
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Eiropas Komisijas priekšsēdētājs par situāciju Eiropas Savienībā 2017. gada rudenī
teica: „Mēs esam sākuši labot mūsu kopējās Eiropas mājas jumtu. Bet šis darbs ir
jāpabeidz, kamēr saule vēl spīd.” Šos vārdus teica:

Žans Klods Junkers
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Atzīmē pareizo apgalvojumu:

pašlaik notiek Eiropas Savienības dalībvalstu konsultācijas par ciešāku militāro
sadarbību
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Latvija ir:

viena no 50 finansiāli bagātākajām valstīm pasaulē
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Eiropas Savienība darbojas:

uz valstu starpā noslēgtu līgumu pamata, kuros noteikti svarīgākie kopīgie mērķi,
politikas, darbības instrumenti, tiesību sistēma, institūcijas un to funkcijas un lomas
lēmumu pieņemšanas procesā
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2012. gadā Eiropas Savienībai tika piešķirta Nobela miera prēmija par:

ieguldījumu miera un izlīguma veicināšanā, demokrātijas un cilvēktiesību attīstībā
Eiropā 60 gadu garumā

11

2004. un 2014. gads Latvijai ir nozīmīgi, jo:

2004 . gadā Latvija pievienojās Eiropas Savienībai, 2014. gadā Latvija iestājās
eirozonā un ieviesa eiro kā oficiālo valūtu
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Lielākā daļa Eiropas Savienības valodu pieder:

indoeiropiešu valodu saimei

Šis izdevums ietver:
pārdomas un scenārijus attiecībā uz Eiropas Savienības nākotni 27 valstu sastāvā
līdz 2025. gadam

13
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Kas šīm valstīm – Vācijai, Francijai, Itālijai, Nīderlandei, Beļģijai, Luksemburgai – ir
kopīgs? Tās ir:
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Atzīmē pareizo zvaigžņu izvietojumu un izskatu Eiropas Savienības karogā:

Eiropas Savienības dibinātājvalstis

CE simbols apstiprina, ka:
preces projektēšana un izgatavošana atbilst visām Eiropas Savienības (ES)
izvirzītajām prasībām; ir veiktas preces atbilstības novērtēšanas procedūras
(laboratorijas testi u. c.); ražotājs ir ievērojis savus pienākumus saskaņā ar ES
direktīvām
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Atzīmē Eiropas Savienības vadošo institūciju priekšsēdētājus:

A. Tajani, Ž. K. Junkers, D. Tusks
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Atzīmē pareizo apgalvojumu:

eirozonā ietilpst tikai Eiropas Savienības dalībvalstis, taču vēl dažas valstis lieto eiro
kā vienīgo maksāšanas līdzekli

Šī platforma nodrošina:
19

„ManaBalss” ir politiskās līdzdalības forma internetā. Katra iniciatīva, ko internetā
paraksta vismaz 10 000 pilsoņu un kas atbilst Saeimas juridiskajiem kritērijiem,
nonāk Saeimā
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Eiropas Savienības mērķi ir:

miera, ES vērtību un iedzīvotāju labklājības stiprināšana; brīvība, drošība un
tiesiskums visā ES teritorijā bez iekšējo robežu kontroles; ilgtspējīga attīstība, kā arī
vides aizsardzība; cieņa pret kultūru un valodu daudzveidību
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Eiropas Savienības augstākais punkts ir:

Monblāns
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Eiropas Savienības piecas oficiālās kandidātvalstis ir:

Albānija, Maķedonija, Melnkalne, Serbija, Turcija
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Eiropas ekonomikas zonā ietilpst:

Eiropas Savienības valstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
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68% Latvijas iedzīvotāju Eiropas Savienība personīgi nozīmē*: * pēc Eirobarometra
Nr.88 datiem

brīvas ceļošanas, mācību un darba iespējas jebkur Eiropas Savienībā
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Trīs pozitīvākās lietas, ko devusi Eiropas Savienība Latvijas pilsoņiem*: * pēc
Eirobarometra Nr.88 datiem

1) brīva cilvēku, preču un pakalpojumu kustība Eiropas Savienība teritorijā, 2) miers
Eiropas Savienības dalībvalstu starpā, 3) studentu apmaiņas programmas
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materiālais mantojums: ēkas, pieminekļi u. c.; nemateriālais mantojums: paražas,
2018. gadā Eiropas Savienībā atzīmē Kultūras mantojuma gadu. Atzīmē, kas ir kultūras spēles un mutvārdu daiļrades formas u. c.; dabas mantojums: ainavas, flora un
mantojums un kam sabiedrība aicināta pievērst īpašu uzmanību:
fauna; digitālais mantojums: resursi, kas ir radīti digitālā formā, piemēram, digitālā
māksla vai animācija, vai kas ir digitalizēti, lai tos saglabātu

Eiropas pilsoņu iniciatīva ir:

līdzdalības demokrātijas rīks, ar kura palīdzību pilsoņi var ieteikt regulējuma
izmaiņas jebkurā jomā, par kuru Eiropas Komisijai ir tiesības ierosināt jaunus tiesību
aktus. Piemēram, tādās jomās kā vide, lauksaimniecība, enerģētika, transports un
tirdzniecība
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Atzīmē vārdu rindu, kas precīzi apraksta vienoto digitālo tirgu Eiropā:

viesabonēšanas maksas atcelšana, datu aizsardzības modernizācija, nepamatotas
ģeogrāfiskās bloķēšanas izbeigšana, tirdzniecība tiešsaistē, iedzīvotāju digitālo
prasmju pilnveide
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Eiropas dienu 9.maijā atzīmē par godu:

Robēra Šūmana deklarācijas gadadienai. Deklarācijā, kas tika nolasīta 1950. gada
9. maijā, Robērs Šūmans iezīmēja vienotas Eiropas ideju
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2019. gada 25. maijā notiks:

ceturtās Eiropas Parlamenta deputātu vēlēšanas Latvijā
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Cik Latvijas vēstniecību darbojas Eiropas Savienības dalībvalstīs?

17
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Kurš logotips būs redzams uz informatīvās plāksnes pie Daugavas stadiona:
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