Jautājumi vidusskolai

Nr

Jautājumi

Atbilde 1

1

Kurā no šīm valsts pārvaldības iekārtām vara pieder tautai?

Demokrātijā

2

Kad notiks Pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta
vēlēšanas?

Pašvaldību 2017., Saeimas 2018., Eiropas
Parlamenta 2019.

3

Vai Ludvigs van Bēthovens rakstīja Odu priekam kā Eiropas
Savienības himnu?

Nē, jo viņš dzīvoja 19. gadsimtā

4

Kura Eiropas Savienības institūcija tiek saukta par Tautas balsi?

Eiropas Parlaments, jo to ievēlē ES pilsoņi

5

Ar ko nodarbojas Eiropols?

Eiropols palīdz valstu tiesībaizsardzības iestādēm
cīnīties pret smagiem starptautiskiem
noziegumiem un terorismu

6

Eiropas Parlamenta un Saeimas deputātus ievēlē uz vienādu
termiņu

nē, Saeimas deputātus ievēlē uz 4 gadiem, Eiropas
Parlamenta deputātus uz 5 gadiem

7

Eirozona ir

Ekonomikas un monetārā savienība, kuras valūta
ir euro

8

No cik gadu vecuma var kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās
21
Latvijā?
Valstis, kuru nacionālie ēdieni redzami attēlā

9

Francija, Latvija, Itālija

Kā sauc otro garāko Eiropas upi, kas plūst cauri 10 valstīm un ir
vienīgā upe pasaulē, kas savieno 4 galvaspilsētas – Vīni,
Budapeštu, Belgradu un Bratislavu.

10

Donava

11

Kādā valodā minēti skaitļi no 1-5: yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi? somiski

12

Kura no šīm ES dalībvalstīm ir uzvarējusi Eirovīzijas dziesmu
konkursā visvairāk reižu?

Īrija

13

Kuras valsts sporta fani ir redzami attēlā?

Spānijas

14

Kura valsts 2016.gadā bija lielākā Latvijas importa un eksporta
partnere?

Lietuva

15

Kurš no šiem apgalvojumiem par ES vienoto tirgu ir patiess?

ES iekšējais tirgus, saukts arī par vienoto tirgu, ļauj
cilvēkiem un uzņēmumiem brīvi pārvietoties un
tirgoties visās 28 dalībvalstīs

16

Lielākā daļa ES budžeta tiek ieguldīta

dabas resursu saglabāšanā un apsaimniekošanā

17

Pilsoniskā līdzdalība ir

iedzīvotāju iesaistīšanās sabiedrībai nozīmīgu
jautājumu apspriešanā un īstenošanā

18

Par kādu dzīvnieku mītā par Eiropas nolaupīšanu pārvērtās
sengrieķu dievs Zevs?

Par vērsi

19

Kā jārīkojas situācijā, ja ārpus Eiropas Eiropas Savienības
pilsonim ir nozagti dokumenti un šajā valstī nav Latvijas
vēstniecības?

Jādodas uz tuvāko ES valsts vēstniecību, jo ES
paredz savstarpēju valstu sadarbību konsulārās
palīdzības sniegšanā ES pilsoņiem, kuriem
konkrētajā valstī nav savas valsts pārstāvniecības

20

Kāds ir attālums no Briseles līdz Rīgai?

~ 1454 km

21

Kurā atbildē tiek precīzi pamatots apgalvojums – Eiropas
Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņi ES politiku ietekmē divkārt?

ES pilsoņi ievēlē savas valsts parlamentu, no kura
izveidojas valdība, kas pārstāv valsti Eiropadomē;
pilsoņi vēlē Eiropas Parlamenta deputātus, kas
pārstāv valsti

22

Eiropas Savienības kopējā valūta eiro pastāv kopš

1999. gada

23

Kuras valsts šokolādes zīmoli ir Godiva un Neuhaus?

Beļģijas

24

Pēc iedzīvotāju skaita Eiropas Savienība ierindojas

3.vietā pasaulē

25

Valstis, kas pēc Latvijas pievienojās Eiropas Savienībai ir

Bulgārija, Rumānija, Horvātija

26

"Obrigado" ir "paldies"

portugāliski

27

Cik % Latvijas iedzīvotāju jūtas piederīgi Eiropas Savienībai?
(Eirobarometrs, 2015)

65%

28

Eiro ir oficiālā valūta

Somijā, Portugālē, Īrijā

