Nr

Jautājumi 7.- 9.klase

Pareizā atbilde

1

Atzīmē skaitļu 508, 28, 12 pareizo skaidrojumu:

miljoni iedzīvotāju Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības dalībvalstu skaits, zvaigžņu
skaits Eiropas Savienības karogā

2

Platākais Eiropas ūdenskritums atrodas:

Latvijā

Eiropas Savienībā eiro kā skaidras naudas maksāšanas līdzeklis tika ieviests 2002.
gadā. Apskati monētu un atzīmē, kam par godu un kad tā izdota:

pieminot eiro banknošu un monētu ieviešanas 10. gadadienu, kas tika atzīmēta 2012.
gadā

3

4

Atzīmē pareizo vārdu virkni:

Čehija, čehs, čehiete, čehu valoda

5

Atzīmē precīzāk izteikto Eiropas Savienības izveides ideju:

labākais veids, kā valstīm izvairīties no kara savā starpā, ir sadarbība

6

28 Eiropas Savienības dalībvalstu galvaspilsētas sākas ar dažādiem alfabēta burtiem.
Bet 5 galvaspilsētu nosaukumi sākas ar burtu B. Atzīmē ES valstu galvaspilsētas:

Brisele, Bukareste, Bratislava, Budapešta, Berlīne

7

Kad notiks nākamās Eiropas Parlamenta vēlēšanas:

2019. gadā

8

Dalība vēlēšanās ir:

ikviena pilngadīga pilsoņa tiesības un pienākums

Kurš logotips būs redzams uz informatīvās plāksnes pie Daugavas stadiona:

9

10 Teritorijas ziņā lielākā Eiropas Savienības dalībvalsts ir:
11

Cauri triju Eiropas Savienības valstu galvaspilsētām plūst upes – Vltava, Donava,
Sēna. Atzīmē pareizo valstu rindu:

12 Vārdi „Eiropas Savienības dalībvalsts” nozīmē:

Francija
Čehija, Ungārija, Francija
valsts, kura ir iestājusies Eiropas Savienībā vai to ir dibinājusi

13 Šengenas līgums, Lisabonas līgums, Romas līgums – ko vēsta šie līgumu nosaukumi: līguma nosaukumā izmantots pilsētas nosaukums, kurā līgums parakstīts
Eiropas Savienībā kā demokrātiskā valstu savienībā katram pilsonim ir iespējas
14
ietekmēt notiekošo:

piedaloties vēlēšanās, izsakot viedokli, rakstot petīcijas, apvienojoties domubiedru
grupās u. tml. Sabiedrības viedokli uzklausa lēmumu pieņēmēji, kas izstrādā un
pieņem atbilstošus likumus

15 Pateicoties Šengenas līgumam, ko parakstījusi arī Latvija:

Latvijas pilsoņi var ceļot bez robežkontroles uz pārējām Šengenas zonas valstīm

16 Latvija brīvprātīgi izvēlējās pievienoties Eiropas Savienībai, lai:

nodrošinātu valstī stabilitāti, drošību un attīstību, kā arī ieņemtu vietu starp
demokrātiskām Eiropas valstīm

Kādu iespēju pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā ir izmantojusi Jelgavas 6.
vidusskola:

17

iespēju piedalīties ES projektā, iepazīstoties, mācoties un sadarbojoties ar citu valstu
jauniešiem

18 Atzīmē pareizo apgalvojumu:

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

19 Atzīmē pareizo apgalvojumu:

Eiropas Parlamentā strādā 8 deputāti no Latvijas, ko ievēlē Latvijas pilsoņi Eiropas
Parlamenta vēlēšanās

20 Demokrātija nozīmē, ka:
21

Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek ievērotas un cilvēkus vieno kopīgas vērtības.
Atzīmē, ko ietekmē vērtības:

vara pieder tautai, tāpēc mums visiem ir tiesības un pienākums kopīgi veidot Latvijas
un Eiropas nākotni
cilvēka, tautas, organizācijas vērtības nosaka pārliecībā balstīta rīcība, attieksme,
mērķi, ideāli. Eiropas Savienības vērtības ir brīvība, demokrātija, cieņa u. c.

Atzīmē pareizo apgalvojumu:

22

dalība protestā pret dzīvnieku izmantošanu cirkā ir aktīva līdzdalības forma – ikviens
izsaka savu viedokli, parāda attieksmi, tā var ietekmēt lēmumus

23 Ar kādu ikdienas rīcību pilsoņi var ietekmēt notikumus valstī vai citur Eiropā:

interesējoties un izprotot, kas notiek Latvijā, Eiropā, pasaulē! Izsakot savu viedokli par
notiekošo, piemēram, apvienojoties domubiedru grupās, piedaloties piketā, rakstot
savu viedokli politiķiem vai sociālajos tīklos, tādējādi aizstāvot sev svarīgas lietas

Kuras Eiropas Savienības institūcijas logotips šis ir, un ko šī institūcija dara:
Eiropas Komisija. Eiropas Komisija ierosina jaunus likumus un seko līdzi, kā katra
valsts tos ievieš

24

Kuras Eiropas Savienības institūcijas logo šis ir, un ko šī institūcija dara:

25

Eiropas Parlaments. Vienīgā Eiropas Savienības pilsoņu tieši ievēlētā institūcija.
Pieņem likumus, kas ietekmē katra cilvēka ikdienas dzīvi

Atzīmē pareizo atbildi par mājaslapu www.esmaja.lv:
šajā mājaslapā var uzzināt sīkāk par dažādiem Eiropas Savienības projektiem un
notikumiem, kuros var iesaistīties arī skolēni

26

Atzīmē pareizo apgalvojumu:

27

šo valstu pārstāvji veidoja ideju par vienotu Eiropu, parakstot Romas līgumu

28 Atzīmē pareizo apgalvojumu:

1972. gadā Eiropas Padome apstiprināja Eiropas himnu – Ludviga van Bēthovena
„Oda priekam” bez vārdiem, tikai mūziku, tomēr nav arī liegts to dziedāt kādā no
Eiropas Savienības dalībvalstu valodām

29 Eiropas dienu 9. maijā atzīmē par godu:

Francijas ārlietu ministra Robēra Šūmana deklarācijas gadadienai. Deklarācijā, kas
tika nolasīta 1950. gada 9. maijā, Robērs Šūmans iezīmēja vienotas Eiropas ideju

30 Eiropas Savienība ir:

valstu ekonomiska un politiska apvienība. Tā darbojas uz līgumu pamata, kuros
noteikti svarīgākie kopīgie mērķi un uzdevumi

2018. gadā Latvijā un citur Eiropā atzīmē Eiropas Kultūras mantojuma gadu. Tajā:

31

32

jaunieši un pieaugušie ir aicināti apzināt un kopt savas kultūras vērtības

Pēc kura vēsturiska notikuma daudzas Eiropas valstis pauda ideju par savstarpēju
sadarbību, lai nodrošinātu mieru:

pēc Otrā pasaules kara

