FON DER LEIENAS
KOMISIJA —
PAMATINFORMĀCIJA

Fon der Leienas vadītā Komisija kopš sava pilnvaru termiņu sākuma strādā,
lai pildītu savu solījumu padarīt Eiropas Savienību zaļāku, digitālāku un
taisnīgāku, kā arī meklē risinājumus, saskaroties ar vēsturiskiem notikumiem,
kas ietekmējuši daudzu eiropiešu dzīvi, — koronavīrusa pandēmiju un
Krievijas karu pret Ukrainu.
Ar šīs spēles palīdzību tu vari atskatīties uz Komisijas veikumu pēdējo trīs
gadu laikā un pārbaudīt savas zināšanas par galvenajām iniciatīvām, kuras
Komisija izvirzīja, lai izpildītu savus pilnvaru termiņa sākumā dotos solījumus
un risinātu vēl nepieredzētas problēmas, ar kurām tai nācās saskarties.

Spēles noteikumi
Par katru notikumu ir uzdoti trīs ar attiecīgo tēmu saistīti jautājumi. Kad
spēlētājs nonākt uz viena no lauciņiem, pārējie spēlētāji izlasa vienu no
attiecīgajiem jautājumiem no šī bukleta. Ja spēlētājs atbild pareizi, viņš var
mest kauliņu vēlreiz un mēģināt atbildēt uz citu jautājumu. Ja spēlētājs atbild
nepareizi, gājiens pāriet pie nākamā spēlētāja. Katrs spēlētājs metamo
kauliņu var mest ne vairāk kā trīs reizes pēc kārtas. Ja trešā atbilde pēc kārtas
ir pareiza, gājiens pāriet pie nākamā spēlētāja, bet veiksmīgais spēlētājs
saņem žetonu, kas dos iespēju veikt papildu metienu nākamajās kārtās, ja
viņš atbildēs nepareizi. Uzvar tas, kurš pirmais sasniedz finiša līniju.

Ņem vērā: bukletā sniegtā informācija atspoguļo stāvokli 2022. gada
16. augustā.

01.12.2019.

Urzulas fon der Leienas
Komisija sāk darbu
1. jautājums
Cik sieviešu ir vadījušas Eiropas Komisiju priekšsēdētājas amatā?


Tikai viena! 2019. gada decembrī Urzula fon der Leiena nomainīja
iepriekšējo Eiropas Komisijas priekšsēdētāju Žanu Klodu Junkeru,
kļūstot par pirmo sievieti šajā amatā.

2. jautājums
Kad Eiropas Parlaments ievēlēja Urzulu fon der Leienu par Eiropas Komisijas
priekšsēdētāju?
A. 2019. gada maijā
B. 2019. gada jūlijā
C. 2019. gada septembrī

3. jautājums
Vai vari nosaukt vienu no sešām fon der Leienas Komisijas politiskajām
prioritātēm?







Eiropas zaļais kurss;
digitālajam laikmetam gatava Eiropa;
ekonomika cilvēku labā;
spēcīgāka Eiropa pasaulē;
mūsu eiropeiskās dzīvesziņas popularizēšana;
jauns impulss Eiropas demokrātijai.

01
11.12.2019.

Uzsākts Eiropas
zaļais kurss
1. jautājums
Kāds ir galvenais mērķis, ko Eiropas Komisija vēlas sasniegt ar Eiropas zaļo
kursu?
A. Līdz 2050. gadam padarīt Eiropu par pirmo klimatneitrālo
kontinentu
B. Līdz 2050. gadam padarīt Eiropu par viszaļāko kontinentu
C. Līdz 2050. gadam padarīt Eiropu par pirmo zaļo produktu ražotāju

2. jautājums
Cik liela daļa no NextGenerationEU un ES septiņu gadu budžeta investīcijām
tiks izmantota zaļā kursa finansēšanai?
A. Viena trešdaļa
B. Divas trešdaļas
C. Trīs trešdaļas

3. jautājums
Par cik procentiem Eiropas Komisija vēlas līdz 2030. gadam samazināt
siltumnīcefekta gāzu emisijas (salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni)?
A. Vismaz par 15 %
B. Vismaz par 35 %
C. Vismaz par 55 %

02
14.01.2020.

Izziņots Eiropas zaļā kursa
investīciju plāns un Taisnīgas
pārkārtošanās mehānisms
1. jautājums
Kāds ir Eiropas zaļā kursa investīciju plāna uzdevums?
 Nodrošināt ES finansējumu publiskajām un privātajām
investīcijām, kas nepieciešamas, lai Eiropa līdz 2050. gadam
kļūtu par pirmo pasaulē klimatneitrālo valstu bloku.

2. jautājums
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms ir svarīgs rīks, ar kura palīdzību
nodrošināt, lai pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku notiktu taisnīgi,
nevienu neatstājot novārtā. Cik lielu finansējumu mobilizēs ar Taisnīgas
pārkārtošanās mehānismu?
A. Vismaz 20 miljardus eiro
B. Vismaz 60 miljardus eiro
C. Vismaz 100 miljardus eiro

3. jautājums
Kuriem reģioniem Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms dos vislielāko labumu?
 Atbalsts būs pieejams visām dalībvalstīm un koncentrēsies uz
visoglekļietilpīgākajiem reģioniem vai reģioniem, kuros daudz
darbvietu ir atkarīgas no fosilā kurināmā.

03
31.01.2020.

Apvienotā Karaliste izstājas no ES
1. jautājums
Kad tika panākta vienošanās par Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas
Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas
Atomenerģijas kopienas, un kad tas stājās spēkā?


Vienošanās par Izstāšanās līgumu tika panākta 2019. gada
1. oktobrī, un tas stājās spēkā 2020. gada 1. februārī.

2. jautājums
Kas no ES puses vadīja sarunas par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES?


Mišels Barnjē

3. jautājums
Kā sauc risinājumu, kas ES un Apvienotās Karalistes sarunu laikā tika rasts
Īrijai un Ziemeļīrijai?
A. Izstāšanās līgums
B. ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgums
C. Protokols par Īriju/Ziemeļīriju

04
05.02.2020.

Jauna metodika
sarunām par pievienošanos ES
1. jautājums
Kādi ir četri galvenie jaunās paplašināšanās metodikas principi?


Ticamība, paredzamība, dinamisms un spēcīgāka politiskā
virzība.

2. jautājums
Kuras Eiropas pilsētas vārdā ir nosaukti pievienošanās kritēriji, kas valstij
jāizpilda, lai tā varētu kļūt par ES kandidātvalsti?
A. Kopenhāgena
B. Brisele
C. Ļubļana

3. jautājums
Kuras ES partnervalstis mēs domājam, runājot par Rietumbalkāniem?


Albānija, Bosnija un Hercegovina,
Ziemeļmaķedonija un Serbija.

Kosova,

Melnkalne,

05
19.02.2020.

Publicēta programma Eiropas
digitālās nākotnes veidošanai
1. jautājums
Vai vari nosaukt vienu no trim galvenajiem Eiropas digitālās pārveides
pīlāriem?


Iespējamās atbildes: 1) tehnoloģijas, kas darbojas cilvēku
labā; 2) taisnīga un konkurētspējīga digitālā ekonomika; 3)
atvērta, demokrātiska un ilgtspējīga sabiedrība.

2. jautājums
ES mērķis ir kļūt par pasaules līderi digitālās pārveides jomā. Vai vari
iedomāties kādu veidu, kā to panākt?


Iespējamās atbildes: 1) kļūstot par digitālās ekonomikas
paraugu pasaules mērogā; 2) atbalstot digitalizāciju
jaunattīstības valstīs; 3) izstrādājot digitālos standartus un
veicinot to piemērošanu starptautiskā mērogā.

3. jautājums
Vai vari minēt kādu veidu, kā digitālā stratēģija palīdzēs ES kļūt
klimatneitrālai, izmantojot Eiropas zaļo kursu?



Iespējamās atbildes: 1) izveidot jaunu ES rūpniecības
stratēģiju; 2) pastiprināt ES spēju prognozēt un pārvarēt vides
katastrofas; 3) atbalstīt aprites ekonomiku; 4) uzsākt
elektronikas ierīču aprites iniciatīvu; 5) līdz 2030. gadam panākt,
lai datu centri un IKT infrastruktūra būtu klimatneitrāli; 6)
izmantot mākslīgā intelekta, 5G, mākoņdatošanas un
perifērdatošanas, kā arī lietu interneta priekšrocības; 7)
atbalstīt automatizētu un satīklotu transportu; 8) padarīt
publisko iepirkumu ilgtspējīgāku; 9) izveidot kopēju elektronisko
ierīču lādētāja standartu.

06
04.03.2020.

Pieņemts
Eiropas Klimata akts
1. jautājums
Cik ilgs laiks bija nepieciešams, lai Eiropas Klimata akta priekšlikums stātos
spēkā?
A. 1 gads un 3 mēneši (2020. gada marts – 2021. gada jūlijs)
B. 2 gadi un 2 mēneši (2020. gada janvāris – 2022. gada marts)
C. 2 gadi un 6 mēneši (2019. gada decembris – 2022. gada maijs)

2. jautājums
Nosauciet vienu no pieciem Eiropas Klimata akta mērķiem.


Iespējamās atbildes: 1) noteikt ilgtermiņa virzienu 2050. gada
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanai visās politikas jomās
sociāli taisnīgā un izmaksu ziņā efektīvā veidā; 2) noteikt
vērienīgāku ES 2030. gada mērķrādītāju, lai Eiropa
pārliecinoši virzītos uz to, lai līdz 2050. gadam kļūtu
klimatneitrāla; 3) izveidot progresa uzraudzības sistēmu un
vajadzības gadījumā veikt turpmākus pasākumus; 4)
nodrošināt paredzamību investoriem un citiem ekonomikas
dalībniekiem; 5) nodrošināt, ka pārkārtošanās uz
klimatneitralitāti ir neatgriezeniska.

3. jautājums
Kāds ir ES mērķrādītājs 2030. gadam attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu neto
emisijas samazinājumu (salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni)?
A. Vismaz 30 %
B. Vismaz 55 %
C. Vismaz 72 %

07
05.03.2020.

Pieņemta jauna dzimumu
līdztiesības stratēģija 2020.–
2025. gadam
1. jautājums
Kad pirmo reizi tika noteikts vīriešu un sieviešu līdztiesības princips attiecībā
uz vienādu darba samaksu?
A. Romas līgumā (1957. g.)
B. Māstrihtas līgumā (1992. g.)
C. Lisabonas līgumā (2007. g.)

2. jautājums
Vai vari nosaukt vienu no sešiem galvenajiem dzimumu līdztiesības
stratēģijas 2020.–2025. gadam mērķiem?


Iespējamās atbildes: 1) ar dzimumu saistītas vardarbības
izbeigšana; 2) dzimumu stereotipu apkarošana; 3) dzimumu
nevienlīdzības novēršana darba tirgū; 4) panākt vienlīdzīgu
līdzdalību dažādās ekonomikas nozarēs; 5) vīriešu un sieviešu
darba samaksas un pensiju atšķirību novēršana; 6) dzimumu
nevienlīdzības novēršana aprūpes jomā; 7) dzimumu līdzsvara
panākšana lēmumu pieņemšanā un politikā.

3. jautājums
Kāds ir sieviešu īpatsvars ES valstu parlamentu deputātu vidū?
A. 10 %
B. 33 %
C. 49 %

08
09.03.2020.

Pieņemta visaptveroša ES stratēģija
attiecībā uz Āfriku
1. jautājums
Ierosinātajā ES un Āfrikas stratēģijā ir izvirzītas piecas galvenās starp abiem
kontinentiem veicināmās partnerības jomas. Vai vari kādu nosaukt?


Iespējamās atbildes: 1) ilgtspējīga izaugsme un nodarbinātība;
2) zaļā pārkārtošanās un piekļuve enerģijai; 3) digitālā
pārveide; 4) miers, drošība un pārvaldība; 5) migrācija un
mobilitāte.

2. jautājums
Cik lielu investīciju apjomu paredzēts piesaistīt ar Global Gateway – Āfrikas
un Eiropas investīciju paketi?
A. 100 miljardi eiro
B. 150 miljardi eiro
C. 200 miljardi eiro

3. jautājums
Kad pirmo reizi tika oficiāli izveidota Āfrikas un ES partnerība?
A. 2000. g.
B. 2005. g.
C. 2010. g.
* Āfrikas un ES partnerība oficiāli tika izveidota 2000. gadā pirmajā Āfrikas
vienotības organizācijas (Āfrikas Savienības priekštece) un ES samitā Kairā.

09
10.03.2020.

Pieņemta
jauna rūpniecības stratēģija
1. jautājums
Cik lielu daļu no ES preču eksporta veido rūpniecības preces?
A. 20 %
B. 40 %
C. 80 %

2. jautājums
Kādu daļu Eiropas uzņēmumu var uzskatīt par maziem un vidējiem
uzņēmumiem (MVU)?
A. 10 %
B. 50 %
C. 99 %

3. jautājums
Kādu daļu no ES kopējās pievienotās vērtības rada Eiropas rūpniecība?
A. 20 %
B. 40 %
C. 80 %

10
2020. gada marts

Rīcība koronavīrusa apkarošanai
1. jautājums
Par pirmo Covid-19 gadījumu Eiropā tika ziņots 2020. gada 24. janvārī. Kurā
ES valstī?
A. Spānijā
B. Itālijā
C. Francijā

2. jautājums
Kad ES uzsāka pirmo kopīgo iepirkuma līgumu, lai iegādātos medicīniskos
līdzekļus Covid-19 pandēmijas apkarošanas vajadzībām?
A. 2020. gada februārī
B. 2020. gada martā
C. 2020. gada aprīlī

3. jautājums
Kad visā ES sākās vakcinācija pret Covid-19?
A. 2020. gada decembrī
B. 2021. gada janvārī
C. 2021. gada februārī

11
04.05.2020.

Līdzekļu devēju konference “Globālā
reaģēšana uz koronavīrusu”
1. jautājums
Lai vienoti cīnītos pret Covid-19 pandēmiju, Eiropas Komisija apvienoja spēkus
ar globāliem partneriem, lai nodrošinātu, ka visas jaunās vakcīnas,
diagnostika un ārstēšana ir pieejamas visā pasaulē par pieņemamu cenu.
Globālais līdzekļu piesaistīšanas pasākums — līdzekļu devēju konference
“Globālā reaģēšana uz koronavīrusu” — tika uzsākts 2020. gada 4. maijā. Cik
daudz līdzekļu tajā dienā tika savākts?
A. 4,4 miljardi eiro
B. 7,4 miljardi eiro
C. 10,4 miljardi eiro

2. jautājums
Kādas bija galvenās jomas, kuras saņēma līdzekļus, kas tika savākti globālās
reaģēšanas uz koronavīrusu kampaņas laikā?
A. Testēšana, ārstēšana un profilakse
B. Rīcība, ārstēšana un mācīšanās
C. Pētniecība, investīcijas un izvēršana

3. jautājums
Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma Eiropas komandas — ES, tās dalībvalstu
un Eiropas finanšu iestāžu — atbildes reakcija finanšu izteiksmē pieauga līdz
53,7 miljardiem eiro. Cik valstis guva labumu no šī atbalsta?
A. 90
B. 110
C. 140

12
07.05.2020.

Pieņemts rīcības plāns nelikumīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanai
1. jautājums
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir grūti atklājams noziegums. Tā sekas var
nopietni ietekmēt ES ekonomiku un finanšu sistēmu. Tāpēc ES ir nepieciešama
daudzpusīga pieeja cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma
finansēšanu. Ir jārīkojas vairākos līmeņos. Vai vari kādu nosaukt?


Iespējamās atbildes: 1) spēkā esošo ES noteikumu efektīva
īstenošana; 2) saskaņotāks noteikumu kopums; 3) uzraudzība ES
līmenī; 4) atbalsta un sadarbības mehānisms, kas paredzēts
finanšu ziņu vākšanas vienībām; 5) ES līmeņa krimināltiesību
normu izpilde un informācijas apmaiņa; 6) spēcīgāka ES pasaulē.

2. jautājums
ES ir izveidojusi sarakstu ar augsta riska trešām valstīm, kurās nelikumīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas apkarošanas jomās
ir stratēģiski trūkumi. Vai vari nosaukt kādu mērķi, kāpēc šis saraksts tika
izveidots?


Iespējamās atbildes: 1) aizsargāt Savienības finanšu sistēmas un
iekšējā tirgus integritāti; 2) stiprināt iekšējo drošību; 3) veicināt
ilgtspējīgu attīstību.

3. jautājums
Cik trešo valstu ir iekļautas to valstu sarakstā, kuras rada būtisku apdraudējumu
Eiropas Savienības finanšu sistēmai? (2022. gada 13. martā)
A. 20
B. 25
C. 30

13
20.05.2020.

Pieņemta ES Biodaudzveidības
stratēģija 2030. gadam un stratēģija
“No lauka līdz galdam”
1. jautājums
Biodaudzveidības stratēģijas 2030. gadam mērķis ir paplašināt esošās
Natura2000 teritorijas. Cik liela ES sauszemes teritorijas daļa un cik liela ES
jūras teritorijas daļa ir iekļautas Natura2000 tīklā?
A. 10 % sauszemes teritorijas un vairāk nekā 8 % jūras teritorijas
B. 18 % sauszemes teritorijas un vairāk nekā 8 % jūras
teritorijas
C. 40 % sauszemes teritorijas un vairāk nekā 8 % jūras teritorijas

2. jautājums
Ar stratēģiju “No lauka līdz galdam” Komisija vēlas veicināt ES bioloģiskās
lauksaimniecības attīstību. Cik procentu no kopējās lauksaimniecības zemes
līdz 2030. gadam tiks atvēlēts bioloģiskajai lauksaimniecībai?
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %

3. jautājums
Par cik procentiem līdz 2030. gadam būtu jāsamazina izmantoto mēslošanas
līdzekļu apjoms?
A. Vismaz par 5 %
B. Vismaz par 10 %
C. Vismaz par 20 %

14
27.05.2020.

Nākts klajā ar
NextGenerationEU
1. jautājums
Kāda ir kopējā NextGenerationEU summa (pašreizējās cenās)?
A. 750 miljardi eiro
B. 806,9 miljardi eiro
C. 853 miljardi eiro

2. jautājums
Kāda NextGenerationEU līdzekļu daļa ir paredzēta cīņai pret klimata
pārmaiņām?
A. 27 %
B. 37 %
C. 47 %

3. jautājums
Kāda NextGenerationEU līdzekļu daļa ir paredzēta digitālās pārkārtošanās
procesam?
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %

15
17.06.2020.

Iepazīstināšana ar
ES vakcīnu stratēģiju
1. jautājums
Parasti vakcīnas izstrādes un apstiprināšanas process ilgst 10 gadus. Līdz cik
ilgam laikam šis process tika saīsināts Covid-19 pandēmijas steidzamības
dēļ?
A. Līdz 3–5 gadiem
B. Līdz 1–2 gadiem
C. Līdz 12–18 mēnešiem

2. jautājums
Kas ir COVAX?
A. Farmācijas uzņēmums, kas izstrādā Covid-19 vakcīnas.
B. Mehānisms, kura mērķis ir nodrošināt taisnīgu un vienlīdzīgu
Covid-19 vakcīnu pieejamību visā pasaulē.
C. Valstu ekspertu grupa, kas pārskata vakcīnu ražošanas procesu.

3. jautājums
Kā sauc Eiropas aģentūru, kas izvērtēja Covid-19 vakcīnu drošumu?
A. Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
B. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)
C. Vakcīnu un vakcinācijas globālā alianse (GAVI)

16
24.06.2020.

Uzsākta ES stratēģija par
cietušo tiesībām 2020.–2025. gadam
1. jautājums
Nozīmīgs aspekts cietušo atveseļošanās procesā, kas aplūkots ES stratēģijā
par cietušo tiesībām, ir atjaunojošās justīcijas pakalpojumi. Ko tas nozīmē?


Atjaunojošās justīcijas pakalpojumi ietver virkni pakalpojumu,
piemēram, starpniecību starp cietušo un likumpārkāpēju,
ģimenes grupu pārrunas un cita veida sabiedriskas
samierināšanas darbības. Tādējādi cietušajiem tiek radīta
droša vide, kurā viņi var paust savu viedokli.

2. jautājums
Ar ko ir saistīts skaitlis 116 006?
A. Tas ir 2021. gada otrajā pusgadā ES izdarīto kibernoziegumu skaits.
B. Tas ir to dalībnieku skaits, kas piedalījušies īpašās apmācībās par
nediskriminēšanu policijā.
C. Tas ir palīdzības tālruņa numurs noziegumos cietušajiem visā
Eiropā.

3. jautājums
Nosauciet vienu no piecām galvenajām ES stratēģijas par cietušo tiesībām
jomām.


Iespējamās atbildes: 1) ziņošana par noziegumiem un saziņa
ar
cietušajiem;
2)
atbalsts
un
aizsardzība
visneaizsargātākajiem cietušajiem; 3) piekļuve kompensācijai;
4) sadarbība un koordinācija starp tiesu un tiesībaizsardzības
iestādēm,
veselības
aprūpes
iestādēm,
sociālajiem
darbiniekiem un citiem; 5) cietušo tiesības visā pasaulē.

17
01.07.2020.

Atbalsta pakete jauniešu bezdarbam
un Eiropas Prasmju programma
1. jautājums
Kas ir profesionālā izglītība un apmācība?


Profesionālā izglītība un apmācība ir mūžizglītības
pamatelements; tā nodrošina cilvēkiem zināšanas, prasmes un
kompetences, kuras nepieciešamas konkrētām profesijām
darba tirgū. Tajā piedalās aptuveni puse ES vidējās izglītības
audzēkņu, un divām trešdaļām ES darba ņēmēju tā dod iespēju
pilnveidot prasmes vai pārkvalificēties. Tā palīdz jauniešiem
sagatavoties pirmajam darbam un ļauj pieaugušajiem apgūt
jaunas prasmes un attīstīt savu karjeru.

2. jautājums
Cik jauniešu sāka strādāt, pateicoties Garantijai jauniešiem?
A. Vairāk nekā 24 miljoni jauniešu
B. Vairāk nekā 20 miljoni jauniešu
C. Vairāk nekā 16 miljoni jauniešu

3. jautājums
Saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānu, kādai daļai no visiem
pieaugušajiem no 2021. gada marta līdz 2030. gadam katru gadu būtu
jāpiedalās mācībās?
A. Vismaz 60 %
B. Vismaz 45 %
C. Vismaz 55 %

18
08.07.2020.

Ūdeņraža stratēģija un ES
Energosistēmas integrācijas
stratēģija
1. jautājums
Kāds ir ūdeņraža īpatsvars Eiropas pašreizējā enerģijas patēriņā?
A. 10 %
B. 5 %
C. Mazāk nekā 2 %

2. jautājums
Viens no Eiropas Tīra ūdeņraža alianses galvenajiem mērķiem ir veicināt
investīcijas tīra ūdeņraža ražošanā. Šajā nolūkā alianse ir sagatavojusi
perspektīvu investīciju projektu sarakstu. Cik daudz projektu tajā iekļauti?
A. 60
B. 750
C. 900

3. jautājums
Cik daudz atjaunīgā ūdeņraža ES varētu saražot 2030. gadā?
A. 5 miljonus tonnu
B. 10 miljonus tonnu
C. 2 miljonus tonnu

19
21.07.2020.

ES valstu un valdību vadītāji vienojas
par atveseļošanas plānu un DFS
2021.–2027. gadam
1. jautājums
Kāds ir ES ilgtermiņa kopējais budžets 2021.–2027. gadam (faktiskajās
cenās)?
A. 1,211 triljoni eiro
B. 0,5 triljoni eiro
C. 3 triljoni eiro

2. jautājums
Kas nav NextGenerationEU?
A. ES programma nākamās paaudzes digitālajiem produktiem
B. Pagaidu atveseļošanas instruments koronavīrusa pandēmijas sociālo
un ekonomisko seku novēršanai
C. Atveseļošanas un noturības mehānisms, lai sniegtu aizdevumus un
dotācijas dalībvalstīm

3. jautājums
Ko ES ilgtermiņa budžeta un atveseļošanas plāna kontekstā nozīmē
nosacījumu mehānisms?
A. Nosacījumi, ar kādiem valstis, kas nav ES dalībvalstis, var pieteikties
aizdevumiem.
B. Nosacījumi ES budžeta aizsardzībai, ja kādā dalībvalstī tiek
pārkāpti tiesiskuma principi.
C. Nosacījumi, lai MVU varētu ieguldīt naudu ilgtspējīgu produktu
ražošanā.

20
27.08.2020.

Parakstīts pirmais līgums
ar farmācijas uzņēmumu par Covid19 vakcīnu iegādi
1. jautājums
Cik Covid-19 vakcīnu devu Eiropas Komisija ir nodrošinājusi līdz 2022. gada
vidum?
A. Līdz 4,2 miljardiem devu
B. Līdz 3 miljardiem devu
C. Līdz 1,5 miljardiem devu

2. jautājums
Ar cik uzņēmumiem Eiropas Komisija ir noslēgusi līgumus par Covid-19
vakcīnu nodrošināšanu?
A. Ar 5 uzņēmumiem
B. Ar 8 uzņēmumiem
C. Ar 11 uzņēmumiem

3. jautājums
Cik daudz vakcīnu līdz šim ir apstiprinātas ES? Vai vari nosaukt uzņēmumus,
kas ražo šīs vakcīnas?



ES ir apstiprinātas sešas vakcīnas. Tās ražo šādi uzņēmumi:
BioNTech un Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen
Pharmaceutica NV, Novavax un Valneva.

21
18.09.2020.

Izziņots pirmais
ES rasisma apkarošanas rīcības
plāns
1. jautājums
Kad tika iecelts pirmais ES koordinators cīņai pret rasismu?
A. 2020. gadā
B. 2021. gadā
C. 2022. gadā

2. jautājums
Vai vari minēt vienu mērķi, ko ES vēlas sasniegt ar savu rasisma apkarošanas
rīcības plānu?


Iespējamās atbildes: 1) uzlabot ES tiesību aktu īstenošanu,
nodrošinot aizsardzību pret diskrimināciju; 2) apmācīt
tiesībaizsardzības iestāžu (piemēram, valsts policijas)
darbiniekus, lai novērstu rasu vai etnisko profilēšanu, tādējādi
nodrošinot taisnīgu policijas darbību un aizsardzību; 3)
pastiprināt dalībvalstu rīcības plānu īstenošanu, lai novērstu
un apkarotu rasismu; 4) apkarot naida runu tiešsaistē; 5)
pastiprināt ES iestāžu darbinieku daudzveidību, novērst
jebkādu diskrimināciju darbā pieņemšanas procesā; 6)
stiprināt partnerību ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

3. jautājums
Kāds ir ES moto, kas simbolizē dažādu kultūru, tradīciju un valodu pozitīvo
ietekmi un atspoguļo ES rasisma apkarošanas rīcības plāna idejas?



“Vienoti dažādībā”
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23.09.2020.

Jaunais Migrācijas un patvēruma
pakts
1. jautājums
Cik daudz cilvēku imigrēja uz ES 2020. gadā?
A. 3,1 miljons cilvēku
B. 1,92 miljoni cilvēku
C. 530 000 cilvēku

2. jautājums
No cik valstīm patvēruma meklētāji ieradās ES 2021. gadā?
A. No aptuveni 140 valstīm
B. No aptuveni 80 valstīm
C. No aptuveni 60 valstīm

3. jautājums
Kurās trīs ES valstīs 2021. gadā bija vislielākais pirmreizējo patvēruma
meklētāju skaits uz vienu iedzīvotāju?
A. Spānijā, Itālijā un Grieķijā
B. Kiprā, Austrijā un Slovēnijā
C. Polijā, Ungārijā un Čehijā

23
24.09.2020.

Pieņemta
digitālās finanšu darbības pakete
1. jautājums
Viens no ES lielajiem mērķiem ir digitālā pārkārtošanās, lai Eiropa kļūtu par
globālu digitālo spēku. Lai sasniegtu šo mērķi, tika izveidota Digitālā
finansējuma stratēģija. Nosauciet vienu jomu, ko ES vēlas uzlabot ar šo
stratēģiju.


Iespējamās atbildes: 1) pārrobežu finanšu pakalpojumi,
finanšu produkti patērētājiem; 2) uz datiem balstīta inovācija;
3) datu pārvaldība, piemēram, datu aizsardzība un uzraudzība;
4) finansējums MVU; 5) konkurence starp finanšu pakalpojumu
sniedzējiem.

2. jautājums
Kas ir kriptoaktīvi?


Kriptoaktīvi ir digitāli vērtību vai tiesību atveidojumi, kurus
var nodot un saglabāt elektroniski, izmantojot īpašu
blokķēdes tehnoloģiju. Tos var izmantot digitālo monētu vai
žetonu veidā, lai piekļūtu finanšu pakalpojumiem vai lietotu
kā maksāšanas līdzekli.

3. jautājums
Kā daļu no digitālās finanšu darbības paketes Komisija ierosināja Digitālo
operāciju noturības aktu (DORA). Kāds ir DORA mērķis?
A. Tā mērķis ir veicināt atbildīgu inovāciju un konkurenci starp finanšu
pakalpojumu sniedzējiem.
B. Tā mērķis ir atvieglot patērētājiem maksājumu veikšanu veikalos un
padarīt e-komercijas darījumus drošus un ērtus.
C. Tā mērķis ir nodrošināt, lai visi finanšu sistēmas dalībnieki
būtu
ieviesuši
nepieciešamos
drošības
pasākumus
kiberuzbrukumu un citu risku mazināšanai.
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06.10.2020.

Pieņemts Ekonomikas un investīciju
plāns Rietumbalkāniem
1. jautājums
Cik lielu finansējumu
Rietumbalkāniem?

paredzēts

mobilizēt

ar

investīciju

plānu

A. līdz 29 miljardiem eiro
B. līdz 16 miljardiem eiro
C. līdz 13 miljardiem eiro

2. jautājums
Vai vari nosaukt kādu jomu, kurā projekti tiks finansēti, pateicoties investīciju
plānam Rietumbalkāniem?


Iespējamās atbildes: 1) ilgtspējīgs transports; 2) tīra enerģija;
3) vide un klimats; 4) digitālā joma; 5) privātais sektors; 6)
cilvēkkapitāls.

3. jautājums
ES ir atbalstījusi reformu īstenošanu Rietumbalkānos ar finansiāliem un
tehniskiem līdzekļiem. Kā sauc vienu no galvenajām programmām, ar kuras
palīdzību ES pašlaik sniedz šo palīdzību?
A. Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA)
B. ES Pirmspievienošanās palīdzības instruments lauku attīstībai (IPARD)
C. Kopienas palīdzība rekonstrukcijai, attīstībai un stabilizācijai (CARDS)

25
07.10.2020.

Pieņemts 10 gadu plāns romu
atbalstam ES
1. jautājums
Cik daudz romu dzīvo ES?
A. Aptuveni 3,5 miljoni
B. Aptuveni 8 miljoni
C. Aptuveni 6 miljoni

2. jautājums
Cik romu ir saskārušies ar diskrimināciju pēdējo 5 gadu laikā?
A. 31 %
B. 41 %
C. 51 %

3. jautājums
10 gadu plānā romu atbalstam ES ir noteiktas septiņas galvenās darbības
jomas. Vai vari kādu nosaukt?


Tās ir šādas: līdztiesība, iekļaušana, līdzdalība, izglītība,
nodarbinātība, veselības aprūpe un mājokļi.

26
14.10.2020.

Pieņemta
jauna ķimikāliju stratēģija
1. jautājums
Ķimikālijām ir būtiska vieta mūsu ikdienā, taču dažas no tām var nopietni
kaitēt mūsu veselībai vai videi. Tāpēc Eiropas Komisija ir pieņēmusi jaunu
ķimikāliju stratēģiju. Ir īpašas ķimikāliju grupas, uz kurām attiecas atsevišķi
tiesību akti. Vai vari kādu nosaukt?


Iespējamās atbildes: 1) biocīdi; 2) pesticīdi; 3) zāles; 4)
kosmētikas līdzekļi; 5) endokrīnie disruptori u. c.

2. jautājums
Kādi ir ķimikāliju stratēģijas mērķi?


Iespējamās atbildes: 1) aizsargāt cilvēku veselību un vidi; 2)
radīt drošas un ilgtspējīgas ķimikālijas; 3) radīt vidi, kas brīva
no toksikantiem.

3. jautājums
Vai vari minēt kādu ikdienā lietojamu preci, kurā var atrast ķimikālijas?


Iespējamās atbildes: 1) rotaļlietas un citas bērniem
paredzētas preces; 2) pārtika; 3) kosmētikas līdzekļi; 4)
mēbeles; 5) tekstilpreces.

27
27.10.2020.

Pēc SURE darbības uzsākšanas
aprīlī tiek veikta pirmā izmaksa
1. jautājums
Ko angļu valodā nozīmē saīsinājums SURE?
A. Bezdarba novēršanas, atveseļošanas un ekonomikas stratēģija
B. Atbalsta instruments bezdarba risku mazināšanai ārkārtas
situācijā
C. Savienības reģistrētās nodarbinātības shēma

2. jautājums
Kādas krīzes dēļ tika ieviests instruments SURE? Un kuras ir galvenās jomas,
uz kurām šis instruments ir vērsts?
1. Koronavīrusa pandēmija
2. Darba vietu aizsardzība, cilvēku noturēšana darbā, īstermiņa
darba shēmu izmaksu segšana

3. jautājums
Kuras trīs valstis pirmās saņēma pirmo SURE izmaksu?
A. Spānija, Itālija un Polija
B. Francija, Portugāle un Slovēnija
C. Grieķija, Slovākija un Vācija

28
11.11.2020.

Uzsākta jaunā
Patērētāju tiesību aizsardzības
programma
1. jautājums
Kā jaunā Patērētāju tiesību aizsardzības programma ļaus patērētājiem aktīvi
iesaistīties zaļās pārkārtošanās procesā? Vai vari minēt kādu piemēru?


Iespējamās atbildes: 1) tā nodrošinās, ka ES tirgū patērētājiem ir
pieejami ilgtspējīgi produkti un ka patērētājiem ir labāka
informācija, lai viņi varētu izdarīt apzinātu izvēli; 2) tā
nodrošinās patērētājiem labāku informāciju par produktu
ilgtspēju; 3) tā aizsargās patērētājus pret noteiktu praksi,
piemēram, zaļmaldināšanu un produktu agrīnu morālo
novecošanos; 4) tā veicinās remontu un sekmēs ilgtspējīgākus un
apritīgākus produktus; 5) tā mudinās uzņēmumus atbalstīt
ilgtspējīgu patēriņu.

2. jautājums
Patēriņa izdevumi ir kopējā naudas summa, ko privātpersonas tērē par
galaproduktiem un pakalpojumiem. Kādu daļu no ES IKP veido patēriņa izdevumi?
A. 45 %
B. 33 %
C. 54 %

3. jautājums
ES dod iespēju patērētājiem aktīvi iesaistīties zaļās pārkārtošanās procesā,
piemēram, izvēloties ilgtspējīgākus produktus. Viens no ES uzdevumiem ir
aizsargāt patērētājus pret zaļmaldināšanas praksi. Ko nozīmē termins
“zaļmaldināšana”?
A. Ķimikālijas, ko uzņēmumi izmanto tekstilizstrādājumu ražošanā.
B. Uzņēmumu prakse sniegt nepatiesu priekšstatu par savu
produktu ietekmi uz vidi vai ekoloģiskajām priekšrocībām.
C. Uzņēmumu prakse bez maksas dāvināt plastmasas izstrādājumus.

29
11.11.2020.

Sperti pirmie soļi, lai izveidotu
Eiropas veselības savienību
1. jautājums
Veidojot Eiropas veselības savienību, ES plāno stiprināt divu galveno ES
aģentūru krīžgatavību un reaģēšanu uz krīzēm. Kas ir šīs aģentūras?
A. Eiropas Aizsardzības aģentūra un Eiropas Ķimikāliju aģentūra
B. Eiropas Zāļu aģentūra un Eiropas Slimību profilakses un
kontroles centrs
C. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde un ES Kiberdrošības aģentūra

2. jautājums
Būtiska Eiropas veselības savienības daļa ir Eiropas Vēža uzveikšanas plāns.
Vai vari paskaidrot, kāda ir tā būtība?


Eiropas Vēža uzveikšanas plāna mērķis ir novērst vēzi un
nodrošināt vēža slimniekiem, vēzi pārcietušajiem, viņu
ģimenēm un aprūpētājiem augstu dzīves kvalitāti.

3. jautājums
Kurā ES valstī atrodas Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)?
A. Beļģijā
B. Zviedrijā
C. Polijā

30
12.11.2020.

Pirmā ES stratēģija LGBTIK
līdztiesības jomā
1. jautājums
Eiropas Komisija, pieņemot pirmo ES stratēģiju LGBTIK līdztiesības jomā, ir
paātrinājusi līdztiesības savienības veidošanos. Tajā ir noteikti vairāki mērķi
attiecībā uz četriem pīlāriem, kas jāsasniedz līdz 2025. gadam. Ko, tavuprāt,
šie pīlāri aptver? Vai vari iedomāties kādu jomu, kurā ir nepieciešama aktīvāka
rīcība?


Iespējamās atbildes: 1) pret LGBTIK vērstas diskriminācijas
apkarošana; 2) gādāšana par LGBTIK personu drošību; 3)
iekļaujošas sabiedrības veidošana; 4) vadošās lomas
uzņemšanās cīņā par LGBTIK līdztiesības nodrošināšanu visā
pasaulē.

2. jautājums
Kā tu aprakstītu “varavīksnes ģimeni”?


Varavīksnes ģimene ir ģimene, kurā ir viena vai vairākas LGBTIK
personas vai kurā viens vai abi vecāki ir LGBTIK personas.
Starp dažādās dalībvalstīs pieņemtajiem tiesību aktiem pastāv
atšķirības, kuru dēļ, varavīksnes ģimenēm šķērsojot kādas citas ES
valsts robežu, radniecības saites var netikt atzītas. Komisija nāks
klajā ar likumdošanas iniciatīvu par vecāku statusa savstarpējo
atzīšanu dalībvalstīs un izpētīs iespējamus pasākumus, ar kuriem
atbalstīt viendzimuma partnerattiecību savstarpējo atzīšanu
dalībvalstīs.

3. jautājums
Cik procenti LGBTIK personu 2019. gadā jutās diskriminētas?
A. 37 %
B. 43 %
C. 52 %

31
25.11.2020.

Dzimumu līdztiesības rīcības plāns
1. jautājums
ES ir izvirzījusi vērienīgus plānus, lai ar ārējās darbības palīdzību veicinātu
dzimumu līdztiesību un sieviešu iespēju veicināšanu. Sievietēm un meitenēm
ir būtiska nozīme attīstības un pārmaiņu veicināšanā. Tajā pašā laikā daudzas
mūsdienu problēmas viņas skar nesamērīgi. Cik liela daļa no klimata pārmaiņu
dēļ pārvietotajiem iedzīvotājiem ir sievietes?
A. 60 %
B. 70 %
C. 80 %

2. jautājums
Kādai tēmai veltīta Pekinas deklarācija?


Pekinas deklarācija un rīcības platforma dzimumu līdztiesībai,
ko 1995. gadā vienbalsīgi pieņēma 189 valstis, tiek uzskatīta
par visplašāko globālo politikas satvaru sieviešu tiesību jomā.

3. jautājums
Cik procenti jauno ārējo rīcību 2025. gadā saskaņā ar ES Dzimumu
līdztiesības rīcības plānu 2021.–2025. gadam veicinās dzimumu līdztiesību
un sieviešu iespējas?
A. 62 %
B. 76 %
C. 85 %

32
02.12.2020.

Priekšlikums jaunai transatlantiskai
programmai globālās sadarbības
labā
1. jautājums
Jaunajā transatlantiskajā programmā globālās sadarbības labā uzmanība ir
pievērsta četrām galvenajām jomām. Vai vari kādu nosaukt?


Iespējamās atbildes: 1) reaģēšana veselības jomā; 2) zaļā
līderība; 3) tirdzniecība un tehnoloģijas; 4) globālā rīcība un
drošība.

2. jautājums
Kāda veida sadarbības padomi ES un ASV izveidoja 2021. gadā, pamatojoties
uz šo programmu?
A. Aizsardzības un drošības padomi
B. Tirdzniecības un tehnoloģiju padomi
C. Krīžgatavības padomi

3. jautājums
ASV investīciju kopējais apjoms Eiropas Savienībā ir lielāks nekā visā Āzijā. Cik
reizes lielākas?
A. Divas reizes
B. Trīs reizes
C. Četras reizes
* ASV investīciju kopējais apjoms ES ir trīs reizes lielāks nekā visā Āzijā. ES
investīciju apjoms ASV ir aptuveni astoņas reizes lielāks nekā ES investīcijas
Indijā un Ķīnā kopā.

33
03.12.2020.

Eiropas
Demokrātijas rīcības plāns
1. jautājums
Kādi ir Eiropas Demokrātijas rīcības plāna galvenie pasākumi?
A. Godīgas vēlēšanas, brīvi mediji un dezinformācijas
apkarošana
B. Iedzīvotāju mudināšana piedalīties politikas veidošanā un balsot
vēlēšanās
C. Demokrātijas stiprināšana vietējā līmenī

2. jautājums
Kādi priekšlikumi brīvu un godīgu vēlēšanu aizsardzībai ir iekļauti Eiropas
Demokrātijas rīcības plānā? Vai vari minēt kādu piemēru?


Iespējamās atbildes: 1) jauni noteikumi par politiskās
reklāmas pārredzamību; 2) esošo noteikumu par Eiropas
politisko partiju finansēšanu pārskatīšana; 3) jauna ES
mehānisma izveide vēlēšanu noturības veicināšanai, lai
novērstu draudus vēlēšanu procesam; 4) cieņas veicināšana
publiskajās debatēs un cīņa pret naida runu tiešsaistē.

3. jautājums
Daļa no Eiropas Demokrātijas rīcības plāna ir labāka žurnālistu un
cilvēktiesību aizstāvju aizsardzība. Par cik daudziem fiziskiem un juridiskiem
uzbrukumiem žurnālistiem un mediju darbiniekiem 24 ES dalībvalstīs tika
ziņots sistēmā “Ātra reaģēšana mediju brīvības jomā” 2021. gadā?
A. 147
B. 439
C. 651

34
15.12.2020.

Digitālo pakalpojumu akts
un Digitālo tirgu akts
1. jautājums
Nosauc dažus no jaunajiem noteikumiem, kas ieviesti ar Digitālo pakalpojumu
aktu.










Iespējamās atbildes:
Pasākumi cīņai ar nelikumīgu saturu tiešsaistē, ieskaitot nelikumīgas
preces un pakalpojumus.
Jauni noteikumi pārdevēju izsekošanai tiešsaistes tirdzniecības vietās,
lai veicinātu uzticēšanos un atvieglotu krāpnieku apkarošanu.
Skaidri, visiem saprotami un pārredzami platformu noteikumi un
nosacījumi, kā arī aizsardzība pret to patvaļīgu piemērošanu.
Lietotājiem ir tiesības iesniegt sūdzības un apstrīdēt satura
moderācijas lēmumus.
Pamattiesības, tai skaitā vārda brīvība, tiešsaistē ir pilnībā
aizsargātas.
Platformām ir jāmazina tāds apdraudējums kā dezinformācija vai
vēlēšanu manipulācijas, kibervardarbība pret sievietēm vai kaitējums
nepilngadīgajiem tiešsaistē.
Aizliegums izmantot mērķtiecīgu reklāmu, kas profilē bērnus vai
balstās uz īpašām persondatu kategorijām, piemēram, etnisko
piederību, politiskajiem uzskatiem vai seksuālo orientāciju, kā arī
aizliegums izmantot maldinošas saskarnes.
Jauni noteikumi, kas pētniekiem ļaus piekļūt galveno platformu
datiem, lai pētītu, kā tās darbojas un kā tiešsaistē veidojas
apdraudējums.
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2. jautājums
Vai ES Pamattiesību harta aizsargā tiešsaistes lietotāju persondatus?
A. Jā, bet tas nav īpaši norādīts.
B. Jā, hartas 8. pantā ir noteikts, ka ikvienai personai ir tiesības
uz savu persondatu aizsardzību.
C. Nē, harta ir jāatjaunina, lai iekļautu pilnīgu persondatu aizsardzību.

3. jautājums
Ko mēs saprotam ar terminu “vārtziņi”?
A. Platformas, kurām ir būtiska ietekme uz iekšējo tirgu un kuras
kalpo kā svarīgi “vārti”, pa kuriem uzņēmumu lietotāji var
sasniegt savus galalietotājus.
B. Platformas, kas pārbauda citu tiešsaistē darbojošos uzņēmumu
atbilstību VDAR.
C. Uzņēmumi, kuriem ir specifiskas zināšanas kādā jomā.

35
21.12.2020.

Komisija apstiprina
pirmo drošo un iedarbīgo vakcīnu
pret Covid-19
1. jautājums
Kā sauc uzņēmumu, kas izstrādāja pirmo vakcīnu pret Covid-19, kuru Komisija
atļāva lietot ES?
A. BioNTech-Pfizer
B. Moderna
C. AstraZeneca

2. jautājums
Vakcinācija palīdz cilvēka imūnsistēmai labāk cīnīties pret plaši izplatītām
slimībām. Vai vari minēt kādu slimību, pret kuru aizsargā vakcīnas?


Iespējamās atbildes: 1) B hepatīts; 2) cilvēka papilomas vīrusa
infekcija (HPV); 3) gripa; 4) masalas, cūciņas un masaliņas; 5)
poliomielīts; 6) stingumkrampji; 7) tuberkuloze.

3. jautājums
Cik procentu pieaugušo ES iedzīvotāju vakcinējās pirmajā gadā kopš
vakcinācijas sākuma?
A. 65 %
B. 78 %
C. 89 %

36
27.12.2020.

Pret Covid-19 ir vakcinēti
pirmie Eiropas iedzīvotāji
Tu vakcinējies. Vari mest kauliņu vēlreiz.

37
01.01.2021.

2021. gads — Eiropas
dzelzceļa gads
1. jautājums
Eiropas dzelzceļa gadā tika uzsvērtas dzelzceļa kā ilgtspējīga, vieda un droša
transporta veida priekšrocības. Dzelzceļš ir viens no ilgtspējīgākajiem
pasažieru un kravu pārvadājumu veidiem. Aptuveni cik procentu no transporta
radīto siltumnīcefekta gāzu emisijas ES rada dzelzceļš?
A. 10 %
B. 5 %
C. Mazāk nekā 0,5 %

2. jautājums
Atzīmējot Eiropas dzelzceļa gadu, no 2021. gada 2. septembra līdz
7. oktobrim kontinentu šķērsoja īpašs ES vilciens Connecting Europe Express.
Cik valstīs šis vilciens apstājās?
A. 20 valstīs
B. 26 valstīs
C. 27 valstīs

3. jautājums
Cik vilcienu, kas atbilst dažādiem sliežu ceļa platumiem, bija nodoti
Connecting Europe Express vajadzībām?
A. Trīs dažādu sliežu ceļa platumu vilcieni, ko ekspluatē dzelzceļa
uzņēmumi no dažādām ES dalībvalstīm.
B. Četru dažādu sliežu ceļa platumu vilcieni, ko ekspluatē dzelzceļa
uzņēmumi no ES dalībvalstīm un Šveices.
C. Pa vienam vilcienam no katras dalībvalsts.

38
18.01.2021.

Komisija sāk jaunā Eiropas Bauhaus
izstrādes posmu
1. jautājums
Ko nozīmē termins Bauhaus?
A. Japāņu valodas vārds, kas tulkojumā nozīmē “ilgtspēja”.
B. Grieķu filozofijas novirziens, kas apraksta ekonomikas un sabiedrības
formu, kura ir noturīga un var dzīvot globālā mērogā.
C. Mākslas virziens Vācijā no 1919. līdz 1933. gadam.
* Jaunais Eiropas Bauhaus ir veidots, iedvesmojoties no mākslas virziena ar
tādu pašu nosaukumu, ko 1919. gadā Vācijā aizsāka Valters Gropiuss,
balstoties uz eksperimentāliem funkcionālisma un piemērotu materiālu
izmantošanas principiem. Kad 1933. gadā nacisti šo kustību izbeidza, tās
idejas plaši izplatīja Bauhaus piekritēji un mākslinieki, tai skaitā V. Kandinskis,
P. Klē, L. Feiningers, L. Moholi-Naģs un L. Mīss van der Roe).

2. jautājums
Kādas ir trīs galvenās jaunā Eiropas Bauhaus kustības vērtības?
A. Ilgtspēja, estētika un iekļautība
B. Ilgtspēja, integrācija un daudzveidība
C. Cieņa, progress un iekļautība

3. jautājums
Ar kuru Eiropas Komisijas prioritāti galvenokārt ir saistīta jaunā Eiropas
Bauhaus kustība?
A. Digitālajam laikmetam gatava Eiropa
B. Eiropas zaļais kurss
C. Eiropeiskās dzīvesziņas veicināšana
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09.02.2021.

Priekšlikums jaunai
programmai Vidusjūras reģionam
1. jautājums
Jaunās programmas Vidusjūras reģionam mērķis ir atsākt un stiprināt
stratēģisko partnerību starp ES un tās dienvidu kaimiņreģionu. Vai vari
nosaukt vismaz vienu dienvidu kaimiņreģiona valsti?


Alžīrija, Ēģipte, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Maroka,
Palestīna*, Sīrija un Tunisija.
* Šis nosaukums nav uzskatāms par Palestīnas valsts atzīšanu, un tas neskar
dalībvalstu individuālo nostāju šajā jautājumā.

2. jautājums
Cik daudz līdzekļu ir piešķirts jaunās programmas Vidusjūras reģionam
īstenošanai laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam?
A. Līdz 15 miljardiem eiro
B. Līdz 26 miljardiem eiro
C. Līdz 30 miljardiem eiro

3. jautājums
Kā sauc 1995. gadā parakstīto deklarāciju, ar kuru tika izveidota partnerība
starp tās parakstītājām ES valstīm un Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm?
A. Barselonas deklarācija
B. Kairas deklarācija
C. Beirūtas deklarācija

40
17.02.2021.

Komisija ierosina izveidot HERA
inkubatoru
1. jautājums
Ko angļu valodā nozīmē saīsinājums HERA?
A. Eiropas Veselības pierādījumu un pētniecības iestāde
B. Eiropas Veselības izdevumu un regulējuma iestāde
C. Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas
iestāde

2. jautājums
HERA darbojas divos režīmos. Kādos?
A. Krīžgatavības posms un krīzes posms
B. Analīzes posms un darbības posms
C. Plānošanas posms un operatīvais posms

3. jautājums
Kāds ir HERA inkubatoram sākotnēji piešķirtais budžets?
A. 6 miljardi eiro no pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas
2022.–2027. gadam, no kuriem daļa tiks piešķirta no
NextGenerationEU papildu finanšu līdzekļiem.
B. 9 miljardi eiro no pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas 2022.–
2027. gadam, no kuriem daļa tiks piešķirta no NextGenerationEU
papildu finanšu līdzekļiem.
C. 3,5 miljardi eiro no pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas 2022.–
2027. gadam, no kuriem daļa tiks piešķirta no NextGenerationEU
papildu finanšu līdzekļiem.
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03.03.2021.

Stratēģija 2021.–2030. gadam par
personu ar invaliditāti tiesībām
1. jautājums
Kura ir pirmā cilvēktiesību konvencija, kurai pievienojās ES?
A. Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencija
B. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar
invaliditāti tiesībām
C. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par bērna tiesībām

2. jautājums
Cik procenti cilvēku ar invaliditāti ir nodarbināti Eiropas Savienībā?
A. 60,1 %
B. 55 %
C. 50,8 %

3. jautājums
Vai pastāv ES invaliditātes karte, ar kuras palīdzību invaliditātes statuss tiek
savstarpēji atzīts visās ES dalībvalstīs?
A. Jā.
B. Nē.
C. Vēl ne. Komisijas priekšlikums tiks sagatavots 2023. gada
beigās, pamatojoties uz 8 dalībvalstīs veiktu izmēģinājuma
pētījumu.
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04.03.2021.

Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības
plāns
1. jautājums
Cik galvenie principi un tiesības ir noteikti Eiropas sociālo tiesību pīlārā?
A. 18
B. 20
C. 25

2. jautājums
Kurš no tālāk minētajiem trim vērienīgajiem ES mērķiem NAV noteikts
Komisijas Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānā?
A. Līdz 2030. gadam vismaz 78 % iedzīvotāju vecumā no 20 līdz
64 gadiem vajadzētu būt nodarbinātiem.
B. Vismaz 60 % visu pieaugušo līdz 2030. gadam ieņems
atbildīgus amatus.
C. Vismaz 60 % visu pieaugušo līdz 2030. gadam ik gadu būtu
jāpiedalās mācībās.

3. jautājums
Cik dalībvalstu ir izvirzījušas savus valsts mērķrādītājus, lai palīdzētu sasniegt
ES sociālos mērķrādītājus?
A. 18
B. 23
C. 27
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09.03.2021.

Izklāstīti
ES digitālie mērķi 2030. gadam
1. jautājums
Kāda daļa no Atveseļošanas un noturības mehānisma būtu jāparedz digitālās
pārkārtošanās procesam katrā ES valstī?
A. 20 %
B. 22 %
C. 25 %

2. jautājums
Kurš no tālāk minētajiem ir mērķrādītājs 2030. gadam politikas programmā
“Digitālās desmitgades ceļš”?
A. 90 % iedzīvotāju mājās ir privāts dators.
B. Trīs ceturtdaļas iedzīvotāju internetu lieto vismaz reizi nedēļā.
C. Vismaz 80 % iedzīvotāju ir vismaz pamata digitālās prasmes.

3. jautājums
Kā tiek saukti jaunuzņēmumi, kuru vērtība pārsniedz vienu miljardu ASV
dolāru?
A. “Vienradži”
B. “Raķetes”
C. “Gepardi”
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24.03.2021.

Izveidota
Eiropas Garantija bērniem
1. jautājums
Kurš Eiropas sociālo tiesību pīlāra princips attiecas uz Eiropas Garantiju
bērniem?
A. 16. princips: veselības aprūpe
B. 11. princips: bērnu aprūpe un atbalsts bērniem
C. 20. princips: piekļuve pamatpakalpojumiem

2. jautājums
Cik ilgā laikā dalībvalstis pieņēma Eiropas Garantiju bērniem?
A. Viena gada laikā
B. Pusgada laikā
C. Ātrāk nekā trīs mēnešos

3. jautājums
Ar Eiropas Garantiju bērniem dalībvalstīm tiek ieteikts nodrošināt, ka bērniem,
kuriem ir nepieciešama palīdzība, ir brīvi un efektīvi pieejama ... (nosauc vienu
jomu)
A.
B.
C.
D.

pirmsskolas izglītība un aprūpe;
izglītība un pulciņi skolās;
vismaz viena veselīga ēdienreize katru skolas dienu;
veselības aprūpe.

45
25.03.2021.

Iepazīstināšana
ar ES bioloģiskās ražošanas
attīstības rīcības plānu
1. jautājums
Ko nozīmē saīsinājums KLP?
A. Kokrūpniecības un lauksaimniecības pakalpojumi
B. Kopējā lauksaimniecības politika
C. Klimata un lauksaimniecības pakts

2. jautājums
Kas ir bioloģiskā lauksaimniecība?


Bioloģiskā lauksaimniecība ir lauksaimnieciskās ražošanas
metode, kuras mērķis ir ražot pārtiku, izmantojot dabīgas
vielas un procesus.

3. jautājums
Kā izskatās logotips, kas apzīmē ES bioloģisko ražošanu?
A. Sārts ābols
B. Dzeltens zieds
C. Zaļa lapa

46
14.04.2021.

Iepazīstināšana ar ES Stratēģiju
organizētās noziedzības apkarošanai un
Stratēģiju cilvēku tirdzniecības
apkarošanai
1. jautājums
ES Stratēģijā organizētās noziedzības apkarošanai ir izklāstīti instrumenti un
pasākumi, kuru mērķis ir pārrobežu mērogā sagraut noziedzīgo organizāciju
rūpala modeļus un struktūras — gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Vai vari minēt
konkrētu jomu, kurā tas tiek darīts?


Iespējamās atbildes: 1) palielināt tiesībaizsardzības iestāžu un
tiesu iestāžu sadarbību; 2) veikt efektīvas izmeklēšanas, lai
izjauktu organizētās noziedzības struktūras; 3) nodrošināt, ka
noziedzība neatmaksājas; 4) padarīt tiesībaizsardzības un tiesu
iestādes piemērotas digitālajam laikmetam.

2. jautājums
Neraugoties uz pēdējos gados gūtajiem panākumiem, cilvēku tirdzniecība
joprojām ir nopietns apdraudējums ES. Upuri galvenokārt ir sievietes un meitenes,
kas tiek tirgotas seksuālai izmantošanai. Aptuveni cik procenti no cietušajām
personām ir sievietes un meitenes?
A. 72 %
B. 65 %
C. 51 %

3. jautājums
Vai vari nosaukt kādu no galvenajiem kriminālajiem tirgiem Eiropā?



Iespējamās atbildes: 1) nelegālās narkotikas; 2) cilvēku
tirdzniecība; 3) migrantu kontrabanda; 4) krāpšana, noziedzība
vides jomā; 5) nelikumīgi šaujamieroči; 6) nelikumīga tabaka; 7)
kibernoziedzība; 8) organizētie noziedzīgie nodarījumi pret
īpašumu.
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15.04.2021.

Pabeigtas sarunas par jaunu
nolīgumu starp ES un ĀKK valstīm
1. jautājums
Kā vēl sauc partnerattiecību nolīgumu starp ES un Āfrikas, Karību jūras
reģiona un Klusā okeāna valstīm (ĀKK)?
A. Nolīgums, kas sekos Kotonū nolīgumam
B. ĀKK stratēģiskās partnerības nolīgums
C. Lomes konvencija

2. jautājums
Cik valstu ir Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu organizācijā
(OACPS)?
A. 69 Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstis
B. 79 Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstis
C. 89 Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstis

3. jautājums
Nosauc vienu no sešām galvenajām prioritārajām jomām, uz kurām balstīsies
ES un ĀKK valstu sarunu ceļā panāktais partnerattiecību nolīgums.







Iespējamās atbildes:
Cilvēktiesības, demokrātija un pārvaldība uz cilvēkiem orientētās un
tiesībās balstītās sabiedrībās;
miers un drošība;
humānā un sociālā attīstība;
vides ilgtspēja un klimata pārmaiņas;
iekļaujoša ilgtspējīga ekonomikas izaugsme un attīstība;
migrācija un mobilitāte.
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21.04.2021.

Priekšlikums jauniem noteikumiem
un darbībai, lai veicinātu izcilību un
uzticēšanos mākslīgajam intelektam
1. jautājums
Kuru no šiem trim mākslīgā intelekta projektiem nav finansējusi ES?
A. Neirorehabilitācija, kas palīdz atveseļoties Covid-19 intensīvās
terapijas pacientiem
B. Mājokļu cenu prognozēšana
C. Tiešsaistes rīki faktu pārbaudei un dezinformācijas atspēkošanai

2. jautājums
Cik daudz naudas Eiropas Komisija katru gadu plāno tērēt mākslīgajam
intelektam no programmām “Digitālā Eiropa” un “Apvārsnis Eiropa”?
A. 0,5 miljardus eiro gadā
B. 800 miljonus eiro gadā
C. 1 miljardu eiro gadā

3. jautājums
Cik procentus rūpniecisko un individuālo pakalpojumu robotu saražo Eiropā?
A. Vismaz 50 %
B. Vismaz 25 %
C. Vismaz 15 %

49
05.05.2021.

Atjaunināta ES rūpniecības stratēģija
1. jautājums
Kurus divus pārkārtošanās procesus kopā dēvē par “divējādo pārkārtošanos”?
A. Sociālā un politiskā
B. Zaļā un digitālā
C. Digitālā un ekonomiskā

2. jautājums
Vai vari nosaukt kādu jomu, kurā Eiropas Savienībai ir stratēģiskās atkarības?


Iespējamās atbildes: 1) retzemju elementi un magnijs; 2)
ķimikālijas; 3) saules enerģijas paneļi; 4) mākoņdatošanas un
perifērdatošanas IT programmatūra; 5) kiberdrošība.

3. jautājums
ES ir ļoti atkarīga no ārvalstu piegādātājiem attiecībā uz vismaz 137
produktiem. Vairāk nekā puse no šīm atkarībām ir saistīta ar trīs valstīm.
Nosauc vienu no tām.


Ķīna, Vjetnama un Brazīlija

50
09.05.2021.

Atklāta konference par Eiropas
nākotni
1. jautājums
Vai konference par Eiropas nākotni ir pabeigusi savu darbu?
A. Jā. Ziņojums par konferences galīgajiem rezultātiem, kurā
iekļauti 49 priekšlikumi, tika iesniegts 2022. gada 9. maijā.
B. Nē. Ziņojums par konferences galīgajiem rezultātiem, kurā iekļauti 50
priekšlikumi, tiks iesniegts 2023. gada 9. maijā.
C. Vēl nav noteikts termiņš, līdz kuram jāiesniedz ziņojums par
konferences galīgajiem rezultātiem.

2. jautājums
Kuras ES iestādes veiks turpmākos pasākumus saistībā ar pilsoņu
iesniegtajiem priekšlikumiem par Eiropas nākotni?


Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija.

3. jautājums
Kāda ir ziņojuma par konferences par Eiropas nākotni rezultātiem devīze?
A. “Eiropa, kādu mēs visi vēlamies”
B. “Nākotne ir tavās rokās”
C. “Lai dzīvo Eiropa!”

51
12.05.2021.

Pieņemts ES Gaisa, ūdens un augsnes
nulles piesārņojuma rīcības plāns
1. jautājums
Ko nozīmē “nulles piesārņojums”?


Paziņojumā par Eiropas zaļo kursu ir izklāstīta iecere līdz
2050. gadam panākt nulles piesārņojumu, lai mēs varētu
dzīvot no toksikantiem brīvā vidē. Tāpēc mums jāgādā, ka
piesārņojums tiek samazināts līdz līmenim, ko vairs neuzskata
par kaitīgu veselībai un dabiskajām ekosistēmām; mēs
nedrīkstam pārkāpt planētas iespēju robežas. Tas ir “nulles
piesārņojums”.

2. jautājums
Cik daudz atkritumu jūrā jāsamazina, lai līdz 2030. gadam uzlabotu ūdens
kvalitāti?
A. Par 20 %
B. Par 50 %
C. Par 80 %

3. jautājums
Kā mēs varam samazināt ražošanas un patēriņa radīto piesārņojumu? Nosauc
vienu darbību.


Iespējamās atbildes: 1) mazināt piesārņojumu no
rūpnieciskām iekārtām; 2) mazināt lauksaimniecības radīto
piesārņojumu; 3) mudināt patērētājus izvēlēties variantus, kas
rada vismazāko piesārņojumu; 4) padarīt ķimikālijas,
materiālus un produktus pēc iespējas drošākus un
ilgtspējīgākus konceptuāli un visā to dzīves ciklā; 5)
piesārņojumam noteikt tā īsto cenu un stimulēt izmantot
alternatīvas.
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17.05.2021.

Iepazīstināšana ar jaunu pieeju
ceļā uz ilgtspējīgu zilo ekonomiku
1. jautājums
Cik darbvietu nodrošina Eiropas zilā ekonomika (visas nozares un sektori, kas
saistīti ar okeāniem, jūrām un piekrasti)?
A. 4,5 miljonus
B. 6,5 miljonus
C. 8 miljonus

2. jautājums
Cik procenti pasaules ūdens krājumu atrodas okeānos?
A. 85 %
B. 93 %
C. 97 %

3. jautājums
Cik tonnu plastmasas katru gadu nonāk Eiropas jūrās?
A. Aptuveni 27 000 tonnu
B. Aptuveni 15 000 tonnu
C. Aptuveni 7000 tonnu
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18.05.2021.

Pieņemts paziņojums par
uzņēmējdarbības nodokļiem
21. gadsimtā
1. jautājums
Cik lielu daļu no kopējiem nodokļu ieņēmumiem 27 ES valstīs veido
darbaspēka nodokļi?
A. Vairāk nekā 25 %
B. Vairāk nekā 50 %
C. Vairāk nekā 65 %
* Dalībvalstu budžeti lielā mērā ir atkarīgi no darbaspēka nodokļiem, tai
skaitā sociālajām iemaksām, un tie nodrošina vairāk nekā 50 % no kopējiem
nodokļu ieņēmumiem 27 ES valstīs.

2. jautājums
ESAO ir organizācija, kas vada starptautisko nodokļu reformu. Ko nozīmē
saīsinājums ESAO?
A. Eiropas Sociālās attīstības organizācija
B. Eiropas Sistēmisko aizdevēju organizācija
C. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

3. jautājums
Kas ir čaulas sabiedrība?
A. Sabiedrība, kurai ir tikai viens dalībnieks, kas ir tās vienīgais akcionārs
B. Sabiedrība, kurai nav būtiskas klātbūtnes vai tā ir minimāla
(nav biroja vai darbinieku) un kura neveic reālu saimniecisko
darbību
C. Sabiedrība, kurai ir ar labdarību saistīti mērķi
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01.06.2021.

Darbību sāk Eiropas Prokuratūra
1. jautājums
Kur atrodas Eiropas Prokuratūras galvenā mītne?
A. Romā
B. Amsterdamā
C. Luksemburgā

2. jautājums
Cik aptuveni ziņojumu par noziegumiem Eiropas Prokuratūra izskatīja savā
pirmajā darbības gadā?
A. vairāk nekā 1000
B. vairāk nekā 4000
C. vairāk nekā 7000
Precīzs skaits ir 4006.

3. jautājums
No kuras ES valsts ir Eiropas galvenā prokurore Laura Kodruca Keveši?
A. No Polijas
B. No Bulgārijas
C. No Rumānijas
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02.06.2021.

Nākts klajā ar jauno Šengenas
stratēģiju
1. jautājums
Cik valstu ir Šengenas zonā?
A. 23
B. 26
C. 28

2. jautājums
Kuras valstis, kas nav ES dalībvalstis, ir Šengenas zonas dalībvalstis?


Islande, Norvēģija, Šveice un Lihtenšteina.

3. jautājums
Kuras ES valstis pašlaik nav Šengenas zonas dalībvalstis?


Bulgārija, Rumānija, Horvātija, Kipra un Īrija.
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03.06.2021.

Priekšlikums par satvaru uzticamai
un drošai Eiropas digitālajai
identitātei
1. jautājums
Kas varēs izmantot Eiropas digitālo identitāti?
A. Tikai ES pilsoņi un ES iedibināti uzņēmumi
B. Tikai pilsoņi no jebkuras no 26 Šengenas zonas valstīm
C. Ikviens ES pilsonis, pastāvīgais iedzīvotājs un ES iedibināts
uzņēmums, kas vēlas to izmantot

2. jautājums
Saskaņā ar priekšlikumu par satvaru Eiropas digitālajai identitātei ES valstis
piedāvās iedzīvotājiem un uzņēmumiem digitālos makus, kas tiem dos iespēju
digitāli identificēties, glabāt un pārvaldīt identitātes datus un oficiālos
dokumentus elektroniskā formātā. Kādus citus digitālā maka lietojuma veidus
tu vari iedomāties?


Iespējamās atbildes: 1) piekļūt bankas kontam; 2) pieteikties
aizdevuma saņemšanai; 3) iesniegt nodokļu deklarāciju; 4)
pierakstīties universitātē; 5) pierādīt savu vecumu; 6) nomāt
automašīnu; 7) reģistrēties kā citas ES valsts iedzīvotājam; 8)
nopirkt SIM karti; 9) nopirkt sabiedriskā transporta
mēnešbiļeti utt.

3. jautājums
Komisija ir izvirzījusi vairākus mērķrādītājus, lai līdz 2030. gadam īstenotu
digitālo pārkārtošanos. Cik daudz iedzīvotāju līdz minētajam termiņam būtu
jāizmanto eID (elektroniskā identifikācija)?
A) 70 % ES iedzīvotāju
B) 75 % ES iedzīvotāju
C) 80 % ES iedzīvotāju
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01.07.2021.

Sāk darboties ES digitālais Covid
sertifikāts
1. jautājums
Ko tu vari apliecināt ar savu digitālo Covid sertifikātu?


ES digitālais Covid sertifikāts ir digitāls pierādījums tam, ka
persona ir 1) vakcinēta pret Covid-19, 2) saņēmusi negatīvu
testa rezultātu vai 3) pārslimojusi Covid-19.

2. jautājums
Vai vari nosaukt kādu būtisku Covid digitālā sertifikāta iezīmi?


Iespējamās atbildes: 1) tas ir pieejams digitālā un/vai drukātā
formātā; 2) tam ir kvadrātkods; 3) tas ir bezmaksas; 4) tas ir
derīgs visās ES valstīs; 5) tas ir sagatavots dalībvalsts valodā
un angļu valodā.

3. jautājums
Cik daudz ārpussavienības valstu līdz šim ir pievienojušās ES digitālo Covid
sertifikātu sistēmai?
A. 37 ārpussavienības valstis
B. 42 ārpussavienības valstis
C. 48 ārpussavienības valstis
* Līdz 2022. gada jūlija beigām šai sistēmai būs pievienojušās 48
ārpussavienības valstis. Šajās valstīs (un teritorijās) izdotie Covid sertifikāti
Eiropas Savienībā tiek pieņemti ar tādiem pašiem nosacījumiem kā ES
digitālais Covid sertifikāts. Tāpat arī ES digitālo Covid sertifikātu atzīst šajās
48 valstīs.
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14.07.2021.

Pieņemta pakete “Gatavi
mērķrādītājam 55 %”
1. jautājums
Kas nosaukumā “Gatavi mērķrādītājam 55 %” ir 55 %?


Tā ir procentuālā vērtība, par kādu līdz 2030. gadam
jāsamazina siltumnīcefekta gāzu neto emisija, salīdzinot ar
1990. gada līmeni.

2. jautājums
Lai sasniegtu mūsu klimata mērķrādītājus, transports ir jāattīsta nulles
emisiju virzienā. Cik lielā mērā ir jāsamazina transporta radītās emisijas?
A) Lai panāktu klimatneitralitāti, transporta radītās emisijas līdz
2050. gadam ir jāsamazina par 90 %.
B) Lai panāktu klimatneitralitāti, transporta radītās emisijas līdz
2055. gadam ir jāsamazina par 95 %.
C) Lai panāktu klimatneitralitāti, transporta radītās emisijas līdz
2030. gadam ir jāsamazina par 75 %.

3. jautājums
Cik aptuveni 2020. gadā Eiropas Savienībā tika reģistrēti
elektrotransportlīdzekļi (pilnībā elektriski un hibrīdautomobiļi)?
A. 1 miljons
B. 1,5 miljoni
C. 1,8 miljoni

jauni
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16.07.2021.

Izziņota ES Meža stratēģija
1. jautājums
Cik procentus no ES sauszemes teritorijas aizņem meži?
A) 35 %
B) 39,1 %
C) 43,5 %
* 43,5 % (gandrīz 182 miljoni hektāru) ES zemes ir meži un cita kokaugiem
klāta zeme.

2. jautājums
Cik daudz papildu koku esam apņēmušies iestādīt ES līdz 2030. gadam?
A) 1 miljardu
B) 2,5 miljardus
C) 3 miljardus

3. jautājums
Koksnes bioenerģija pašlaik ir galvenais atjaunīgās enerģijas avots. Kāds ir
tās īpatsvars atjaunīgo energoresursu struktūrā?
A) Tā nodrošina 50 % no ES atjaunīgās enerģijas patēriņa
B) Tā nodrošina 60 % no ES atjaunīgās enerģijas patēriņa
C) Tā nodrošina 75 % no ES atjaunīgās enerģijas patēriņa
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23.09.2021.

Priekšlikums par vienu lādētāju
visām elektronikas ierīcēm
1. jautājums
Komisija ir ierosinājusi noteikt vienādu uzlādes pieslēgvietu visām
elektronikas ierīcēm. Kurš pieslēgvietas veids būtu jāizmanto?


USB-C.

2. jautājums
Cik daudz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu ik gadu rada izmestie
un neizmantotie lādētāji?
A. 11 000 tonnu
B. 15 000 tonnu
C. 20 000 tonnu

3. jautājums
Cik mobilo tālruņu lādētāju (vidēji) pieder vienam patērētājam?


Trīs.
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29.09.2021.

Pieņemts paziņojums par Eiropas
misijām
1. jautājums
Eiropas misijas ir jauns un vērienīgs instruments vairāku mūsu galveno
problēmu risināšanai. Eiropas misijām ir skaidri mērķi, kas jāsasniedz konkrētā
termiņā. Tās dos rezultātus, piešķirot pētniecībai un inovācijai jaunu funkciju,
kombinējot tās ar jaunām pārvaldības un sadarbības formām. Kura ES
programma ir to galvenais pamatsatvars?
A. Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments
B. ES pētniecības un inovācijas programma “Apvārsnis Eiropa”
C. Atveseļošanas un noturības mehānisms

2. jautājums
Viena no Eiropas misijām ir “Uzveikt vēzi — šis uzdevums ir izpildāms”.
Komisijas mērķis ir uzlabot vairāk nekā trīs miljonu cilvēku dzīvi, izmantojot
profilaksi, ārstēšanu un risinājumus ilgākai un labākai dzīvei. Līdz kuram
gadam Komisija vēlas sasniegt šo mērķi?


Līdz 2030. gadam.

3. jautājums
Pilsētās rodas vairāk nekā 70 % pasaules CO2 emisiju, tāpēc tām ir ļoti liela
nozīme, lai līdz 2050. gadam panāktu klimatneitralitāti. Cik daudzām pilsētām
ar ES misijas starpniecību tiks sniegts atbalsts, lai līdz 2030. gadam panāktu
klimatneitralitāti?
A. 50 pilsētām
B. 78 pilsētām
C. 100 pilsētām
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05.10.2021.

Pirmā ES stratēģija antisemītisma
apkarošanai

1. jautājums
Kopš kura laika Komisijai ir par antisemītisma apkarošanu un ebreju
dzīvesvides atbalstu atbildīgais koordinators?
A. Kopš 2005. gada
B. Kopš 2010. gada
C. Kopš 2015. gada

2. jautājums
Kā ebreju valodā apzīmē holokaustu?
A. Shalom
B. Shoah
C. Todah

3. jautājums
Kāds pašlaik ir aptuvenais ES dzīvojošo ebreju skaits?
A. Līdz 1,5 miljoniem
B. Līdz 3 miljoniem
C. Līdz 4,5 miljoniem
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12.10.2021.

Izlaista pirmā zaļā obligācija
1. jautājums
Cik daudz naudas Komisija ir piesaistījusi, emitējot zaļās obligācijas?
A. Tā ir piesaistījusi 10 miljardus eiro, kas tiks izmantoti tikai divējādās
pārkārtošanās procesiem.
B. Tā ir piesaistījusi 12 miljardus eiro, kas tiks izmantoti tikai
zaļām un ilgtspējīgām investīcijām visā ES.
C. Tā ir piesaistījusi 15 miljardus eiro, kas tiks izmantoti tikai privātā
sektora atbalstam.

2. jautājums
Katrā nacionālajā atveseļošanas un noturības plānā ir jāparedz finansējums,
kas paredzēts zaļās pārkārtošanās procesam. Kāda ir tam noteiktā minimālā
procentuālā daļa?
A. 25 %
B. 33 %
C. 37 %
* Vismaz 37 % no katra atveseļošanas un noturības plāna ir jāvelta zaļās
pārkārtošanas pasākumiem, un daudzas dalībvalstis cenšas tiem veltīt vēl
vairāk līdzekļu.

3. jautājums
Kāds ir NextGenerationEU — pagaidu instrumenta ES atveseļošanai —
budžets?
A. Vairāk nekā 750 miljardi eiro
B. Vairāk nekā 800 miljardi eiro
C. Vairāk nekā 900 miljardi eiro
* Precīzā summa ir 806,9 miljardi eiro.
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13.10.2021.

Iepazīstināšana ar ES
Arktikas politiku
1. jautājums
Arktikas reģions Eiropas Savienībai ir stratēģiski ļoti svarīgs, ņemot vērā
klimata pārmaiņas, izejvielas, kā arī ģeostratēģisko ietekmi. Ar jauno Arktikas
politiku ES ir ierosinājusi vairākus pasākumus, lai stiprinātu savu klātbūtni šajā
reģionā. Vai vari minēt kādu konkrētu ES rīcības piemēru?


Iespējamās atbildes: 1) klimata pārmaiņu un vides
degradācijas ekoloģisko, sociālo, ekonomisko un politisko seku
novēršana; 2) Arktikas vides un biodaudzveidības aizsardzība;
3) melnā oglekļa emisijas samazināšana un jūras transporta
radītās oglekļa un vidiskās pēdas samazināšana; 4) Arktikas
reģionu iekļaujošas un ilgtspējīgas attīstības atbalstīšana; 5)
starptautiskās sadarbības stiprināšana.

2. jautājums
Kas ir Arktikas pamatiedzīvotāji?


Inuīti.

3. jautājums
Aptuveni cik daudz cilvēku dzīvo aiz Ziemeļu polārā loka?
A. 3,5 miljoni
B. 4 miljoni
C. 4,5 miljoni
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17.11.2021.

Regula par ES izraisītas atmežošanas
un atkritumu sūtījumu ierobežošanu
un jauna ES Augsnes stratēģija
1. jautājums
Nosauc vienu produktu, uz kuru attiecas ES noteikumi atmežošanas
ierobežošanai.


Iespējamās atbildes: 1) palmu eļļa; 2) liellopu gaļa; 3) soja; 4)
kafija; 5) kakao; 6) koksne.

2. jautājums
2020. gadā ES uz trešajām valstīm eksportēja aptuveni 32,7 miljonus tonnu
atkritumu. Kurā valstī ieveda visvairāk ES atkritumu?


Turcijā. Tai seko Indija, Apvienotā Karaliste un Šveice.

3. jautājums
Cik procenti dzīvo organismu mīt augsnē?
A. 5 %
B. 10 %
C. 25 %
* Augsne ir būtiska ekosistēma, kurā mīt vairāk nekā ceturtdaļa no visiem
planētas dzīvajiem organismiem.
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25.11.2021.

Priekšlikumi par politiskās reklāmas
pārredzamību un mērķorientēšanu un
pasākumi, kā uzlabot uzņēmumu
spēju piesaistīt kapitālu
1. jautājums
Šie priekšlikumi ir daļa no plašākas iniciatīvu paketes, kuras mērķis ir stiprināt
Eiropas demokrātiju, proti, tas ir ...
A. Eiropas Demokrātijas rīcības plāns (EDRP)
B. Komisijas Demokrātijas programma (DCP)
C. Demokrātijas un pārvaldības pakts (DGP)

2. jautājums
Saskaņā ar šo priekšlikumu, lai palielinātu pārredzamību un pārskatatbildību
par politisko partiju un to kandidātu politiskās reklāmas līdzekļu izcelsmi un
izdevumiem, tiešsaistes platformām būs:
A. jāsniedz informācija par politisko piederību un reklāmu
finansēšanu.
B. jāsniedz informācija par politisko piederību un reklāmu finansēšanu,
bet tikai tad, ja kampaņa notiek valsts līmenī.
C. jāsniedz informācija par politisko piederību un reklāmu finansēšanu,
bet tikai tad, ja kampaņa notiek ES līmenī.

3. jautājums
Kad notiks nākamās Eiropas Parlamenta vēlēšanas?


2024. gadā.
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01.12.2021.

Izveidota Global Gateway
1. jautājums
Cik daudz investīciju saskaņā ar prognozēm ļaus piesaistīt Global Gateway —
Eiropas stratēģija gudru, tīru un drošu saikņu veicināšanai visā pasaulē?
A. 100 miljardus eiro
B. 200 miljardus eiro
C. 300 miljardus eiro
* Ar Global Gateway piesaistīs līdz 300 miljardiem eiro investīciju globālās
infrastruktūras attīstībai un atbalstīs zaļo un digitālo pārkārtošanos visā pasaulē.

2. jautājums
Āfrikas Savienība 2007. gadā uzsāka Āfrikas vadīto iniciatīvu “Lielais zaļais
mūris”, kuras mērķis ir atjaunot degradētās kontinenta ainavas un mainīt dzīvi
miljoniem cilvēku Sāhelas reģionā. Cik garš tas būs (pāri visam kontinentam,
t. i., no Atlantijas okeāna Senegālā līdz Indijas okeānam Džibutijā)?
A. 2000 km
B. 8000 km
C. 30 000 km

3. jautājums
Kur tika atvērts pirmais mRNS vakcīnu tehnoloģiju tālāknodošanas centrs?
A. Keiptaunā, Dienvidāfrikas Republikā
B. Dakārā, Senegālā
C. Abudžā, Nigērijā
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09.12.2021.

Rīcības plāns, kā palīdzēt uzplaukt
Eiropas sociālajai ekonomikai
1. jautājums
Sociālās ekonomikas organizācijas ir struktūras, kas darbojas sociālo un vides
mērķu vārdā un lielāko daļu peļņas iegulda organizācijas attīstībā. Cik sociālās
ekonomikas organizāciju apmēram ir Eiropā?
A. 800 000
B. 1,8 miljoni
C. 2,8 miljoni

2. jautājums
Vai varat nosaukt kādu sociālās ekonomikas organizāciju veidu?


Iespējamās atbildes: 1) kooperatīvi, 2) savstarpējās
palīdzības biedrības, 3) apvienības (arī labdarības
organizācijas), 4) fondi vai 5) sociālie uzņēmumi.

3. jautājums
Ko uzlabos Sociālās ekonomikas rīcības plāns? Vai vari nosaukt kādu jomu?


Iespējamās atbildes: 1) uzņēmējdarbības vide: politika un
tiesiskais regulējums; 2) iespējas un spēju veidošana: piekļuve
finansējumam, atbalsts darbības paplašināšanai; 3) izpratne:
sociālās ekonomikas pamanāmības veicināšana un tās
pozitīvās ietekmes popularizēšana.
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09.12.2021.

Priekšlikums ES definēto noziegumu
sarakstā iekļaut naida runu un naida
noziegumus
1. jautājums
Naida runa un naida noziegumi ir īpaši smagi noziegumi, jo tie apdraud ES
kopējās vērtības un pamattiesības. Vai vari nosaukt kādu no ES vērtībām?


ES vērtības ir nostiprinātas Līgumā par Eiropas Savienību
(2. pants), kurā teikts: “Savienība ir dibināta, pamatojoties uz
vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju,
vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu
tiesības.”

2. jautājums
ES definētie noziegumi ir īpaši smagi noziedzīgie nodarījumi, kas notiek visā
ES un kam ir ietekme ārpus valstu robežām. Tāpēc par tiem ES līmenī ir
paredzēta kriminālatbildība un tie ir minēti ES līgumā. Pašlaik ir 10 ES
definētie noziegumi. To sarakstā naida runa un naida noziegumi vēl nav
iekļauti. Vai vari nosaukt kādu no ES definētajiem noziegumiem, kas pašlaik ir
iekļauti ES līgumā?


Iespējamās atbildes: 1) terorisms, 2) cilvēku tirdzniecība, 3)
sieviešu un bērnu seksuāla izmantošana, 4) nelegāla narkotiku
tirdzniecība, 5) nelegāla ieroču tirdzniecība, 6) nelikumīgi
iegūtu līdzekļu legalizēšana, 7) korupcija, 8) maksāšanas
līdzekļu viltošana, 9) datornoziegumi un 10) organizētā
noziedzība.

3. jautājums
Kad priekšsēdētāja fon der Leiena paziņoja par nodomu paplašināt ES
definēto noziegumu sarakstu, iekļaujot tajā naida runu un naida noziegumus?


Savā runā par stāvokli Savienībā 2020. gadā.
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09.12.2021.

Priekšlikums uzlabot darba apstākļus
cilvēkiem, kuri strādā, izmantojot
digitālās platformas
1. jautājums
Aptuveni cik daudz cilvēku ES strādā, izmantojot digitālās darba platformas?
A. Vairāk nekā 8 miljoniem
B. Vairāk nekā 18 miljoniem
C. Vairāk nekā 28 miljoniem
* Digitālo platformu ekonomika strauji aug, un paredzams, ka 2025. gadā
ar to starpniecību strādās 43 miljoni cilvēku.

2. jautājums
Cik digitālo darba platformu darbojas ES?
A. Vairāk nekā 400
B. Vairāk nekā 500
C. Vairāk nekā 600

3. jautājums
No aptuveni 28 miljoniem cilvēku, kas ES strādā, izmantojot platformas, pat
līdz 5,5 miljoniem strādājošo pašlaik, iespējams, ir nepareizi klasificēti kā
pašnodarbinātie. Vai vari nosaukt kādu no priekšrocībām, ko viņi iegūtu, ja
tiktu klasificēti kā darba ņēmēji?


Iespējamās atbildes: 1) garantēts atpūtas laiks un apmaksāts
atvaļinājums; 2) drošības un veselības aizsardzība; 3)
bezdarba, slimības un veselības aprūpes pabalsti; 4) vecāku
atvaļinājums; 5) tiesības uz pensiju; 6) pabalsti saistībā ar
nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām.
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14.12.2021.

Priekšlikums modernizēt ES
transporta sistēmas
1. jautājums
Nosauc dažus no veidiem, kā varētu modernizēt ES transporta sistēmu.


Komisija šajā saistībā ierosināja četras darbības: 1) uzlabot
savienojamību un vairāk pasažieru un kravu pārvadājumu
novirzīt uz dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem; 2) ieviest
uzlādes punktus, alternatīvo degvielu uzpildes infrastruktūru
un jaunas digitālās tehnoloģijas; 3) lielāku uzmanību pievērst
ilgtspējīgai mobilitātei pilsētās un 4) atvieglot dažādu
transporta veidu izvēli.

2. jautājums
Kas ir TEN-T?


TEN-T ir ES mēroga dzelzceļa, iekšējo ūdensceļu, tuvsatiksmes
kuģošanas maršrutu un autoceļu tīkls.
* Tas savieno 424 lielas pilsētas ar ostām, lidostām un dzelzceļa termināļiem.
Kad TEN-T būs pabeigts, tas saīsinās ceļošanas laiku starp šīm pilsētām.
Piemēram, pasažieri no Kopenhāgenas ar vilcienu varēs nokļūt Hamburgā 2,5
stundās, nevis 4,5 stundās, kā pašlaik.

3. jautājums
Kāds ir sliežu ceļu kopgarums ES?
A. 101 000 km
B. 201 000 km
C. 301 000 km
(2018. gada dati, ES27)
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14.12.2021.

Priekšlikums uzlabot
Šengenas zonas noturību
1. jautājums
Vai vari iedomāties kādu iemeslu, kāpēc jāuzlabo Šengenas zonas noturība?


Iespējamās atbildes: 1) lai spētu risināt jaunas problēmas,
piemēram, sabiedrības veselības apdraudējumus; 2) lai
jebkādu iekšējo robežpārbaužu atjaunošana būtu tikai galējais
līdzeklis; 3) lai izmantotu Covid-19 pandēmijas laikā gūto
pieredzi un uzlabotu koordināciju krīzes gadījumā.

2. jautājums
Kādu termiņu Komisija ierosināja iekšējo robežpārbaužu atjaunošanai
neparedzētu notikumu gadījumā?
A. 30 dienas, bez iespējas pagarināt
B. 30 dienas, ar iespēju pagarināt līdz 3 mēnešiem
C. 30 dienas, ar iespēju pagarināt līdz 6 mēnešiem

3. jautājums
Aptuveni cik daudz cilvēku katru dienu šķērso ES iekšējās robežas?
A. Aptuveni 1,5 miljoni
B. Aptuveni 2,5 miljoni
C. Aptuveni 3,5 miljoni
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15.12.2021.

Priekšlikums jaunam ES
regulējumam, kas dekarbonizētu
gāzes tirgu, popularizētu ūdeņradi un
samazinātu metāna izplūdi
1. jautājums
Kādi ir trīs galvenie cilvēka radīto metāna emisiju avoti Eiropā un pasaulē?


Lauksaimniecība, atkritumi un enerģijas ražošana.

2. jautājums
Ar kuru valsti ES kopā uzsāka iniciatīvu “Globālais metāna emisiju
mazināšanas solījums”, lai samazinātu metāna emisijas pasaulē?
A. Ar ASV
B. Ar Kanādu
C. Ar Japānu
* Šai iniciatīvai līdz šim ir pievienojušās vairāk nekā 100 valstis.

3. jautājums
Cik lielu daļu no pašreizējās globālās sasilšanas rada metāna emisijas?
A. 20 %
B. 25 %
C. 30 %
* Pēc oglekļa dioksīda (CO2) metāns ir otrs lielākais klimata pārmaiņu
veicinātājs, un tas ir cēlonis vismaz 30 % pašreizējās globālās sasilšanas.
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01.01.2022.

Aprit 20 gadi, kopš ikdienā lietojam
eiro banknotes un monētas
1. jautājums
Cik ES valstīs eiro lietoja kā valsts valūtu pirmajā eiro ieviešanas dienā,
2002. gada 1. janvārī?
A. 12
B. 13
C. 14
* Tās bija Austrija, Beļģija, Francija, Itālija, Īrija, Grieķija, Luksemburga,
Nīderlande, Portugāle, Somija, Spānija un Vācija.

2. jautājums
Kura ES valsts kā nākamā pievienosies eirozonai (2023. gada 1. janvārī)?
A. Rumānija
B. Bulgārija
C. Horvātija

3. jautājums
Cik nominālvērtību ir eiro monētām?
A. 8
B. 9
C. 10
* Astoņas dažādas nominālvērtības. 1, 2, 5, 10, 20 un 50 centu, kā arī viena un
divu eiro monētas.
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01.01.2022.

Eiropas Jaunatnes
gada sākums
1. jautājums
Kā sauc iniciatīvu, kas 18 gadus veciem jauniešiem piedāvā iespēju apceļot
un iepazīt Eiropu, piešķirot atlasi izturējušiem jauniešiem ceļošanas kartes?
A. DiscoverEU
B. Interrail
C. Erasmus

2. jautājums
No kuras programmas jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem var
nodrošināt finansējumu un atbalstu, lai viņi ārvalstīs vai paši savā valstī
varētu piedalīties īstermiņa vai ilgtermiņa projektos līdz 12 mēnešiem, kas
dod labumu sabiedrībai?
A. Eiropas Solidaritātes korpuss
B. ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve — orientācija, mācības, meistarība,
rezultāts)
C. ES palīdzības brīvprātīgie

3. jautājums
Kurā ES valstī jauniešu (vecumā no 0 līdz 29 gadiem) īpatsvars 2019. gadā
bija vislielākais?
A. Īrijā
B. Kiprā
C. Zviedrijā
* 2019. gada sākumā “visjaunākā” dalībvalsts ES-27 bija Īrija — teju 4 no
katriem 10 iedzīvotājiem (39,0 %) šajā valstī bija vecumā līdz 29 gadiem.

76
18.01.2022.

Jaunas iniciatīvas
ar mērķi panākt, lai ES augstskolas
būtu gatavas nākotnei
1. jautājums
Cik izglītības iestāžu gūs labumu no Eiropas universitāšu stratēģijas?
A. 250
B. 500
C. 750
* Līdz 2024. gada vidum no Eiropas budžeta tiks atbalstītas līdz 60 Eiropas
universitāšu apvienības, kurās iesaistītas vairāk nekā 500 augstākās
izglītības iestādes visā Eiropā.

2. jautājums
Cik ilgi jau darbojas Erasmus+ — ES programma izglītības un mācību,
jaunatnes un sporta jomās?
A. 25
B. 35
C. 45
* 2022. gadā aprit 35 gadi, kopš tiek īstenota Erasmus+ —
pamatprogramma izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās.

ES

3. jautājums
Daudzveidība, iekļautība un dzimumu līdztiesība augstākās izglītības nozarē
ir kļuvusi svarīgāka nekā jebkad agrāk. Cik ES augstākās izglītības iestāžu
vadītāju ir sievietes?
A. 19 %
B. 40 %
C. 24 %
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08.02.2022.

Priekšlikums
Eiropas Mikroshēmu aktam
1. jautājums
Aptuveni cik liela ir ES daļa pasaules mikroshēmu tirgū?
A. 10 %
B. 20 %
C. 30 %
* Jā, tikai 10 %. Ar ES Mikroshēmu aktu ir plānots izveidot satvaru ražošanas
jaudas palielināšanai līdz 2030. gadam, lai šī daļa sasniegtu 20 % no
pasaules tirgus.

2. jautājums
Cik daudz līdzekļu tiks piesaistīts, lai risinātu pusvadītāju trūkuma problēmu
un nostiprinātu Eiropas līderpozīcijas tehnoloģiju jomā?
A. Vairāk nekā 23 miljardi eiro
B. Vairāk nekā 33 miljardi eiro
C. Vairāk nekā 43 miljardi eiro
* Ar Mikroshēmu aktu tiks piesaistītas publiskās un privātās investīcijas
vairāk nekā 43 miljardu eiro apmērā un noteikti pasākumi, lai kopā ar
dalībvalstīm un mūsu starptautiskajiem partneriem sagatavotos, paredzētu
un ātri reaģētu uz jebkādiem piegādes ķēdes traucējumiem nākotnē.

3. jautājums
Vai vari nosaukt vienu produktu vai pakalpojumu, kurā tiek izmantotas
pusvadītāju mikroshēmas?


Pusvadītāju mikroshēmas ir digitālo un digitalizēto
izstrādājumu pamatelementi. Modernās digitālās ekonomikas
pamatā ir mikroshēmas viedtālruņos un automobiļos, kritiski
svarīgos lietojumos un infrastruktūrā veselības aprūpei,
enerģētikai, mobilitātei, sakariem un rūpniecībai. Tās ir ļoti
svarīgas arī nozīmīgām nākotnes digitālajām tehnoloģijām,
tai skaitā mākslīgajam intelektam, 5G un perifērdatošanai.
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15.02.2022.

Ierosināts Eiropas aizsardzības
tiesību aktu kopums
1. jautājums
Kāds ir Eiropas Aizsardzības fonda budžets?
A. 7 miljardi eiro
B. 8 miljardi eiro
C. 9 miljardi eiro
* Eiropas Aizsardzības fonda budžetam 2021.–2027. gadam ir paredzēti
gandrīz 8 miljardi eiro. 2,7 miljardi eiro, lai finansētu kopīgus aizsardzības
pētījumus, un 5,3 miljardi eiro, lai finansētu kopīgus spēju pilnveides
projektus, kas papildina valstu ieguldījumus.

2. jautājums
2022. gada februārī Komisija nāca klajā ar vairākiem pasākumiem, kas ir
būtiski svarīgi aizsardzībai un drošībai Eiropas Savienībā, kā arī integrētākam
un konkurētspējīgākam Eiropas aizsardzības preču un pakalpojumu tirgum.
Kura no tālāk minētajām darbībām nav Komisijas priekšlikumā?
A. Investīciju samazināšana aizsardzības pētniecībā un spējās,
kas izstrādātas ES sadarbības sistēmās
B. Eiropas Savienībā sadarbības ceļā izstrādātu kopīgu iepirkumu
stimulēšana aizsardzības spēju jomā
C. Kosmosa drošības un aizsardzības dimensijas stiprināšana ES līmenī

3. jautājums
Kādas būtu kopīga iepirkuma priekšrocības aizsardzības jomā? Vai vari kādu
nosaukt?


Priekšrocības ir, piemēram: 1) Eiropas valstu nacionālo
bruņoto spēku sadarbspējas palielināšana; 2) ES aizsardzības
tehnoloģiju un rūpniecības bāzes konkurētspējas atbalstīšana.
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23.02.2022.

Priekšlikums jaunam Datu aktam
1. jautājums
Ar jauno Datu aktu Komisija ierosināja jaunus noteikumus par to, kas jebkurā
ekonomikas nozarē ir tiesīgs izmantot Eiropas Savienībā ģenerētus datus un
piekļūt tiem. Kādus potenciālos ieguvumus, tavuprāt, var sniegt jaunais Datu akts?


Datu akts nodrošinās taisnīgumu digitālajā vidē, stimulēs datu
tirgus konkurētspēju, pavērs iespējas uz datiem balstītai
inovācijai un padarīs datus pieejamākus visiem. Tas nodrošinās
gan privātpersonām, gan uzņēmumiem lielāku kontroli pār
saviem datiem, pastiprinot datu pārnesamības tiesības, kas
atvieglos datu kopēšanu vai pārsūtīšanu starp dažādiem
pakalpojumiem, ja datus ģenerē viedi objekti, mašīnas un ierīces.
Būs vieglāk pārsūtīt datus pakalpojumu sniedzējiem un to starpā,
un tas mudinās vairāk dalībnieku, tostarp MVU, piedalīties datu
ekonomikā.

2. jautājums
Paredzams, ka jaunie noteikumi datu jomā laikā līdz 2028. gadam radīs papildu
resursus ES dalībvalstu IKP, novēršot juridiskas, ekonomiskas un tehniskas
problēmas, kuru dēļ dati netiek izmantoti pilnvērtīgā apjomā. Aptuveni cik lieli
varētu būt šie papildu resursi?
A. 70 miljardi eiro
B. 170 miljardi eiro
C. 270 miljardi eiro

3. jautājums
Piemēram, tehnoloģijas var palīdzēt lauksaimniekiem optimizēt un palielināt
ražas, uzlabot saimniecību plānošanu, pieņemt gudrākus lēmumus par resursiem
un samazināt izmaksas. To sauc par precīzo lauksaimniecību. Kādi dati tai var būt
noderīgi?



Iespējamās atbildes: 1) reāllaika dati par laikapstākļiem,
temperatūru, mitrumu, 2) GPS signāli, 3) augsnes dati, 4) dati par
augu vajadzībām utt.
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25.02.2022.

Pieņemta pirmā sankciju pakete pēc
Krievijas agresijas pret Ukrainu
1. jautājums
Kuras ES politikas būtisks instruments ir ierobežojoši pasākumi jeb sankcijas?
A. Attīstības politika
B. Kopējā ārpolitika un drošības politika
C. ES kaimiņattiecību politika

2. jautājums
Kopš kura laika ES ir pieņēmusi ierobežojošus pasākumus pret Krieviju
saistībā ar Ukrainu?
A. Kopš 2014. gada
B. Kopš 2018. gada
C. Kopš 2022. gada
* Kopš 2014. gada marta ES ir pakāpeniski ieviesusi ierobežojošus
pasākumus pret Krieviju, reaģējot uz Krimas nelikumīgo aneksiju.

3. jautājums
Viena no sankcijām pret fiziskām personām ir aktīvu iesaldēšana. Ko šis
termins nozīmē?


Aktīvu iesaldēšana: tiek iesaldēti visi sarakstā iekļauto fizisko
un juridisko personu konti ES bankās — tas nozīmē, ka ir
aizliegts tieši vai netieši darīt tām pieejamus jebkādus
līdzekļus vai aktīvus. Šādi tiek nodrošināts, ka to naudu vairs
nevar izmantot Krievijas režīma atbalstam, kā arī šīs
personas nevar mēģināt izmantot ES kā patvērumu saviem
līdzekļiem.
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02.03.2022.

Aktivizēta Pagaidu aizsardzības
direktīva attiecībā uz cilvēkiem, kuri
bēg no Ukrainas
1. jautājums
Kas ir Pagaidu aizsardzības direktīva?


Pagaidu aizsardzība ir ārkārtas pasākums, lai nodrošinātu
tūlītēju un pagaidu aizsardzību gadījumos, kad no trešām
valstīm ES ierodas vai drīzumā ieradīsies liels skaits
pārvietoto personu, kuras nevar atgriezties savā izcelsmes
valstī.

2. jautājums
Pagaidu aizsardzības direktīva tika pieņemta pēc konfliktiem bijušajā
Dienvidslāvijā. Kad šī direktīva tika izmantota pirmo reizi?


Pirmo reizi direktīva tika aktivizēta 2022. gada martā,
reaģējot uz karu Ukrainā.

3. jautājums
Nosauciet kādas no tiesībām, kas pienākas pagaidu aizsardzības saņēmējiem.


Iespējamās atbildes: 1) tiesības saņemt uzturēšanās atļauju
uz visu aizsardzības ilgumu, 2) tiesības piekļūt sociālās
drošības sistēmai, medicīniskajai aprūpei, izglītībai,
izmitināšanas vietai vai mājoklim, banku pakalpojumiem,
patvēruma procedūrai, informācijai par pagaidu aizsardzību,
3) tiesības strādāt (* ar nosacījumiem), 4) tiesības uz brīvu
pārvietošanos (90 dienas 180 dienu laikā pēc uzturēšanās
atļaujas izsniegšanas uzņēmējā ES valstī), 5) tiesības
pārcelties uz citu ES valsti (pirms uzturēšanās atļaujas
izsniegšanas), 6) ģimenes atkalapvienošanās iespējas
noteiktos apstākļos.
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08.03.2022.

Priekšlikums ES mēroga noteikumiem
vardarbības pret sievietēm un
vardarbības ģimenē apkarošanai
1. jautājums
Ar ES mēroga noteikumiem vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē
apkarošanai Komisija cita starpā vēlas noteikt kriminālatbildību par
kibervardarbību, tai skaitā par kibervajāšanu un kiberuzmākšanos. Vai zini, ko
katrs no šiem trīs terminiem nozīmē?






Kibervajāšana ir moderns vardarbības veids, ko bieži vien veic pret
ģimenes locekļiem vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošām personām,
bet to veic arī bijušie partneri vai paziņas. Parasti likumpārkāpējs
ļaunprātīgi izmanto tehnoloģijas, lai pastiprinātu kontroli un spaidus,
manipulēšanu un novērošanu, tādējādi palielinot cietušās personas
bailes, trauksmi un pakāpenisku izolāciju no draugiem un ģimenes.
Kiberuzmākšanās ietver uzbrukumus, piemēram, draudus,
apvainojumus vai citu aizskarošu uzvedību pret personām, īpaši
sievietēm un meitenēm. Parasti tas notiek, izmantojot sociālos
medijus vai citus tiešsaistes pakalpojumus.
Vēl viens moderns vardarbības veids ir intīmu vai manipulētu
materiālu kopīgošana bez piekrišanas, kas izpaužas kā citas
personas intīmu attēlu, videomateriālu vai citu materiālu
publiskošana ar IKT līdzekļu palīdzību (piemēram, sociālajos tīklos vai
izmantojot mobilos tālruņus) bez attiecīgās personas piekrišanas vai
tādu iepriekš manipulētu intīmu materiālu publiskošana, kas rada
iespaidu, it kā šī cita persona būtu iesaistījusies seksuālās darbībās
(“dziļviltojumi”).
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2. jautājums
Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības
ģimenē novēršanu un apkarošanu ir starptautisko standartu kritērijs šajā
jomā. Kā vēl mēdz dēvēt šo konvenciju?
A. Ženēvas konvencija
B. Stambulas konvencija
C. Čikāgas konvencija

3. jautājums
Cik daudz sieviešu (procentuāli) ES ir pieredzējušas seksuālu uzmākšanos?
A. 50 % — katra otrā sieviete
B. 38 %
C. 29 %

83
21.03.2022.

Vienošanās par
Stratēģisko kompasu
1. jautājums
Kurai politikas jomai tika izstrādāts Stratēģiskais kompass?
A. Konkurence
B. Reģionālā politika
C. Drošība un aizsardzība
* Stratēģiskais kompass nodrošina Eiropas Savienībai vērienīgu rīcības plānu
ar mērķi stiprināt ES drošības un aizsardzības politiku laikposmā līdz
2030. gadam.

2. jautājums
Kādi četri pīlāri balsta Stratēģisko kompasu — ES kopējo rīcības virzienu
drošības un aizsardzības jomā?
A. Rīcība, investīcijas, partneri un drošība
B. Analīze, novērtēšana, iesaistīšana un īstenošana
C. Veidošana, testēšana, uzlabošana un izvietošana

3. jautājums
Kas ir ES ātrās izvietošanas spējas (EU RDC)?
A. 5000 dronu ar kamerām, lai uzņemtu attēlus un video
B. 5000 karavīru, kurus var izvietot, lai reaģētu uz tūlītēju
apdraudējumu un krīzes situācijām
C. 5000 pirmās palīdzības komplektu, ko var nosūtīt uz konkrētu ES
valsti
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23.03.2022.

Ierosināti pasākumi, lai pasaulē
uzlabotu nodrošinātību ar pārtiku
1. jautājums
Kādus pasākumus ir veikusi Eiropas Komisija, redzot pasaules izejvielu cenu
kāpumu, ko vēl vairāk paātrināja Krievijas iebrukums Ukrainā?
Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar virkni īstermiņa un vidēja termiņa
pasākumu, lai uzlabotu vispārējo nodrošinātību ar pārtiku un
atbalstītu lauksaimniekus un patērētājus ES. Pasākumi, piemēram, ir
šādi:
 atbalsts graudu izvešanai no Ukrainas;
 atbalsts ES lauksaimniekiem un neaizsargātām iedzīvotāju
grupām;
 pārtikas ražošanas veicināšana;
 pārtikas tirdzniecības ierobežojumu atcelšana;
 darbs kā vadošajam humānās un attīstības palīdzības
sniedzējam pārtikas un tās sistēmu ziņā;
 pārtikas piegādes un pārtikas nodrošinājuma ārkārtas rīcības
plānu izstrāde.

2. jautājums
ES veic visus nepieciešamos pasākumus, lai sekmētu nodrošinātību ar pārtiku
visā pasaulē. Cik valstīs ES plāno atbalstīt pārtikas sistēmu ilgtspēju?
A. 65
B. 70
C. 75
* 2021.–2027. gada starptautiskās sadarbības programmā ES pie pārtikas
sistēmu ilgtspējas strādās ar apmēram 70 partnervalstīm. Turklāt 2021.
gada decembra Tokijas samitā “Uzturs izaugsmei” ES un tās dalībvalstis
apņēmās 2021.–2024. gadā turpināt risināt nepilnvērtīga uztura
problemātiku, uzņemoties apjomīgas saistības 4,3 miljardu eiro apmērā (no
tiem vismaz 2,5 miljardi eiro bija ES starptautiskās sadarbības finansējums
uztura mērķiem).
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3. jautājums
Viens no konkrētajiem ES pārtikas sistēmas pārveides mērķiem ir ES
stratēģijas “No lauka līdz galdam” īstenošana. Cik lielā mērā saskaņā ar šo
stratēģiju paredzēts līdz 2030. gadam samazināt pesticīdu izmantošanas
apjomu un to radīto risku?
A. Par 25 %
B. Par 40 %
C. Par 50 %
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23.03.2022.

Izklāstīti iespējamie risinājumi
augsto enerģijas cenu ierobežošanai,
izmantojot kopīgus gāzes iepirkumus
un nosakot prasības par
minimālajiem gāzes krājumiem
1. jautājums
2022. gada martā Komisija izklāstīja risinājumus augsto enerģijas cenu
ierobežošanai, izmantojot kopīgus gāzes iepirkumus un nosakot prasības par
minimālajiem gāzes krājumiem. Kādam jābūt gāzes glabātuvju minimālajam
piepildījumam pirms nākamās ziemas (2022.–2023. g.)?
A. 70 %
B. 80 %
C. 90 %

2. jautājums
Kā “Eiropas gāzes uzglabāšanas solidaritāte” darbotos praksē?


Lai gan ne visām dalībvalstīm savā teritorijā ir gāzes krātuves,
būtu nepieciešama minimālā gāzes uzglabāšanas rezerve, kurai
vajadzētu būt pieejamai citās dalībvalstīs. Dalībvalstīm, kurās
nav gāzes krātuvju, būs jānodrošina, lai šo valstu operatoriem
būtu drošas krātuves kaimiņos esošā dalībvalstī, kas nosedz
15 % no to gada gāzes patēriņa. Alternatīvi dalībvalstis, kurās
nav uzglabāšanas jaudas, var ieviest sloga sadales mehānismu.

3. jautājums
73 % no ES kopējās gāzes uzglabāšanas jaudas ir koncentrēti piecās dalībvalstīs.
Vai vari nosaukt šīs valstis?
A. Vācija, Itālija, Francija, Nīderlande un Austrija
B. Polija, Itālija, Austrija, Horvātija un Ungārija
C. Zviedrija, Beļģija, Francija, Grieķija un Latvija
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30.03.2022.

Priekšlikums jauniem noteikumiem
aprites ekonomikas jomā, lai ES par
normu kļūtu ilgtspējīgi produkti
1. jautājums
ES pāriet uz aprites ekonomikas modeli, kura pamatā ir ilgtspējīgāki un
resursefektīvāki produkti. Tavuprāt, kādus ieguvumus tas dos tev kā
patērētājam?


Tie varētu būt, piemēram, šādi: 1) ilgāks preču kalpošanas
laiks; 2) enerģijas, resursu un izmaksu ietaupījums; 3) vairāk
informācijas, kas ļaus izdarīt ilgtspējīgu izvēli.

2. jautājums
Komisija ir ierosinājusi atjaunināt ES patērētāju aizsardzības noteikumus, lai
nodrošinātu, ka patērētāji, pērkot produktus, var izdarīt apzinātu un videi
draudzīgu izvēli. Kura no tālāk minētās informācijas tirgotājiem būs jāsniedz
patērētājiem?
A. Informācija par produktu ilgtspēju un energoefektivitāti
B. Informācija par produktu ilgizturību un remontējamību
C. Informācija par produktu ekodizainu un klimatisko pēdu

3. jautājums
Cik daudz tekstilizstrādājumu katru gadu tiek izmesti atkritumos ES?
A. Aptuveni 3 kg uz vienu cilvēku
B. Aptuveni 6 kg uz vienu cilvēku
C. Aptuveni 11 kg uz vienu cilvēku
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09.04.2022.

Notiek līdzekļu devēju pasākums
“Iestājamies par Ukrainu”
1. jautājums
2022. gada aprīlī globālajā līdzekļu devēju pasākumā un kampaņā
“Iestājamies par Ukrainu” tika savākti vairāk nekā 10 miljardi eiro to cilvēku
vajadzībām, kuri bēg no Krievijas iebrukuma. Kurā pilsētā šis pasākums
notika?
A. Briselē
B. Varšavā
C. Bratislavā

2. jautājums
Ar kuru valsti Eiropas Komisija sadarbojās, lai noorganizētu globālo līdzekļu
devēju kampaņu “Iestājamies par Ukrainu”?
A. Ar ASV
B. Ar Kanādu
C. Ar Austrāliju

3. jautājums
Cik daudz naudas līdzekļu devēji savāca pasākumā “Iestājamies par Ukrainu”?
A. Vairāk nekā 1 miljardu eiro
B. Vairāk nekā 5 miljardus eiro
C. Vairāk nekā 10 miljardus eiro
* Globālajā līdzekļu devēju pasākumā un kampaņā “Iestājamies par Ukrainu”
to cilvēku vajadzībām, kuri bēg no Krievijas iebrukuma gan Ukrainas iekšienē,
gan ārpus Ukrainas robežām, izdevies piesaistīt 9,1 miljardu eiro, ieskaitot 1
miljardu eiro no Eiropas Komisijas. Papildus tam Eiropas Rekonstrukcijas un
attīstības banka ir paziņojusi par papildu aizdevumu 1 miljarda eiro apmērā,
kas segs to cilvēku vajadzības, kuriem iebrukuma dēļ nācies pamest savas
mājas.
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09.04.2022.

Tiek atzīmēti 30 gadi, kopš sāktas
humānās palīdzības un civilās
aizsardzības operācijas
1. jautājums
ES humānās palīdzības darbības pamatā ir četri principi. Vai vari kādu
nosaukt?
 Humānisms, neitralitāte, taisnīgums un neatkarīgums

2. jautājums
Jebkura pasaules valsts, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācija un tās aģentūras
vai attiecīga starptautiska organizācija var vērsties pēc palīdzības ES civilās
aizsardzības mehānisma sistēmā. 2021. gadā šis mehānisms tika aktivizēts
114 reizes. Piemēram, lai reaģētu uz i) Covid-19 Eiropā un pasaulē, ii) plūdiem
Beļģijā, iii) mežu ugunsgrēkiem Vidusjūras reģionā, Rietumbalkānos un
Austrijā, iv) repatriāciju no Afganistānas un v) zemestrīci un viesuļvētru Haiti.
Kas ir līdz šim lielākā īstenotā operācija?


Pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu tika sākta vislielākā
ārkārtas operācija kopš ES civilās aizsardzības mehānisma
izveides.

3. jautājums
Pēdējos gados humānās palīdzības vajadzības ir krasi pieaugušas Covid-19
un klimata pārmaiņu dēļ. Cik daudz cilvēku saskaņā ar ANO aplēsēm
2021. gadā bija nepieciešama humānā palīdzība?
A. 150 miljoniem
B. 430 miljoniem
C. 235 miljoniem
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27.04.2022.

Priekšlikums jaunai likumīgas
migrācijas politikai
1. jautājums
Cik lielu daļu no ES kopējā iedzīvotāju skaita 2070. gadā veidos darbspējas
vecuma iedzīvotāji?
A. Aptuveni 45 %
B. Aptuveni 55 %
C. Aptuveni 65 %

2. jautājums
Kurās nozarēs ES darba tirgū ir vērojams darbaspēka trūkums?


Tūrisma, viesmīlības, IT, veselības aprūpes, kā arī citās jomās

3. jautājums
Kāpēc ES ir vajadzīga likumīga migrācija?


Iespējamās atbildes: 1) lai atbalstītu ES ekonomikas
atveseļošanu; 2) lai novērstu darbaspēka trūkumu ES darba
tirgū; 3) lai risinātu demogrāfiskās problēmas; 4) lai
sagatavotos nākotnes vajadzībām; 5) lai piesaistītu
talantīgas/kvalificētas personas; 6) lai radītu drošus kanālus,
kā sasniegt Eiropu; 7) lai atbalstītu ES pāreju uz zaļu un
digitālu ekonomiku.
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03.05.2022.

Atklāta Eiropas veselības datu telpa
1. jautājums
Eiropas veselības datu telpa ir pirmā kopējā ES datu telpa konkrētā jomā, kas
izveidota, īstenojot ES datu stratēģiju. Kādās citās jomās ir plānotas datu
telpas? Vai vari kādu nosaukt?


Eiropas Datu stratēģijā 2020. gada februārī tika paziņots par
datu telpu izveidi 10 stratēģiskās jomās: veselība,
lauksaimniecība, ražošana, enerģētika, mobilitāte, finanses,
publiskā pārvalde, prasmes, Eiropas atvērtās zinātnes
mākonis un zaļā kursa mērķu sasniegšana, kas ir galvenā
caurviju prioritāte.

2. jautājums
Vai vari minēt kādu ieguvumu, ko tev sniedz Eiropas veselības datu telpa?






Tu nekavējoties un bez maksas varēsi piekļūt saviem
veselības datiem elektroniskā formātā.
Tu varēsi kopīgot savus datus ar veselības aprūpes
speciālistiem valsts vai pārrobežu mērogā.
Tu varēsi pievienot informāciju, labot kļūdas, ierobežot
piekļuvi un iegūt informāciju par savu datu izmantošanas
veidiem.
Tev būs tiesības pieprasīt, ka tavi veselības dati tiek izsniegti
un pieņemti vienotā Eiropas formātā.
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3. jautājums
Kāda būs Eiropas veselības datu telpas ietekme uz ārstiem un citiem
veselības aprūpes speciālistiem? Vai vari minēt kādu piemēru?




Viņi varēs ātrāk piekļūt pacientu medicīniskajām kartēm, arī
pārrobežu kontekstā.
Tā kā veselības dati būs vieglāk un ātrāk pieejami, veselības
aprūpes speciālisti varēs uzlabot aprūpes nepārtrauktību.
Viņi arī varēs vieglāk piekļūt pacientu medicīniskajām kartēm
no dažādām sistēmām — tādējādi tiks samazināts
administratīvais slogs, ko rada nepieciešamība manuāli kopēt
ierakstus dažādās sistēmās.
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09.05.2022.

Konference par Eiropas nākotni
iepazīstina ar galīgo ziņojumu
1. jautājums
Cik priekšlikumu Eiropas iedzīvotāji sagatavoja konferences par Eiropas
nākotni laikā?
A. 29
B. 49
C. 69
* Noslēguma ceremonijā Strasbūrā Eiropas Parlamenta, Komisijas un
Padomes priekšsēdētāji no konferences dalībniekiem saņēma nobeiguma
ziņojumu, kurā bija iekļauti 49 plaši, vērienīgi un uz nākotni vērsti
priekšlikumi un 326 atsevišķi pasākumi.

2. jautājums
Par kādām tēmām iedzīvotāji diskutēja konferencē par Eiropas nākotni? Vai
vari kādu nosaukt?


Konferencē bija 9 galvenās tēmas: 1) spēcīgāka ekonomika,
sociālais taisnīgums un nodarbinātība; 2) izglītība, kultūra,
jaunatne un sports; 3) digitālā pārveide; 4) Eiropas
demokrātija; 5) vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība; 6)
klimata pārmaiņas un vide; 7) veselība; 8) ES pasaulē; 9)
migrācija.

3. jautājums
Trīs ES līderi 2021. gada martā parakstīja kopīgo deklarāciju, kas ielika
pamatus konferencei par Eiropas nākotni. Kas viņi bija?


Kopīgo deklarāciju par konferenci par Eiropas nākotni
parakstīja toreizējais Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs
Davids Sasoli, Portugāles premjerministrs Antoniu Košta ES
Padomes vārdā un Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der
Leiena.
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11.05.2022.

Priekšlikums jauniem ES tiesību aktiem,
kuru mērķis ir novērst un apkarot
seksuālu vardarbību pret bērniem
tiešsaistē
1. jautājums
2010. gadā ES tika saņemti 23 000 ziņojumu par seksuālu vardarbību pret
bērniem. Aptuveni cik tādu bija 2020. gadā?
A. Vairāk nekā 250 000
B. Vairāk nekā 500 000
C. Vairāk nekā 1 miljons
* Pēdējos gados ir ārkārtīgi pieaudzis ziņojumu par seksuālu vardarbību
skaits. Daudzos gadījumos par seksuālo vardarbību uzzina tikai tad, kad
tiešsaistē tiek atklātas vainīgo darbības. Komisija ir ierosinājusi jaunus ES
tiesību aktus, lai palīdzētu tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem efektīvāk
atrast bērnu seksuālās izmantošanas tiešsaistē gadījumus, ziņot par tiem un
tos novērst.

2. jautājums
ES ir ierosinājusi jaunus tiesību aktus, kuru mērķis ir novērst un apkarot seksuālu
vardarbību pret bērniem tiešsaistē. Kam piemēros jaunos noteikumus?
 Ierosinātie noteikumi attieksies uz tiešsaistes pakalpojumu
sniedzējiem, kas piedāvā pakalpojumus ES — proti, mitināšanas
pakalpojumus un starppersonu sakaru pakalpojumus (piemēram,
ziņojumapmaiņas pakalpojumus) —, uz lietotņu veikaliem un
interneta piekļuves nodrošinātājiem.

3. jautājums
Bērnu tiesības ir nostiprinātas ANO Konvencijā par bērna tiesībām, kā arī ES
Pamattiesību hartā. Vai vari nosaukt kādas no bērna tiesībām?
 Iespējamās atbildes: 1) tiesības uz dzīvību; 2) tiesības uz vārdu
un pilsonību; 3) tiesības uz identitāti; 4) tiesības uz
nediskriminēšanu; 5) tiesības uz ģimeni; 6) tiesības uz veselību;
7) tiesības uz aizsardzību pret kaitējumu; 8) tiesības uz izglītību;
9) tiesības uz domas brīvību; 10) tiesības uz piekļuvi informācijai.
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18.05.2022.

Nākts klajā ar REPowerEU
1. jautājums
Vai vari norādīt kādu veidu, kā savā ikdienā varam samazināt enerģijas
patēriņu?


To var izdarīt daudzos un dažādos veidos. Piemēram: 1)
samazināt apkures temperatūru / pieticīgāk izmantot gaisa
kondicionēšanu; 2) ekonomiskāk vadīt automobiļus; 3) biežāk
izmantot sabiedrisko transportu un pāriet uz aktīvo mobilitāti;
4) efektīvāk izmantot sadzīves tehniku.

2. jautājums
Kas ir daži no īstermiņa pasākumiem, ko ES ierosināja savā plānā REPowerEU,
lai novērstu atkarību no Krievijas fosilajam degvielām? Vai vari kādu nosaukt?


Iespējamās atbildes: 1) enerģijas taupīšana; 2) kopīgi gāzes,
LNG un ūdeņraža iepirkumi; 3) jaunas enerģētikas partnerības
ar uzticamiem piegādātājiem; 4) saules un vēja enerģijas
projektu ātra izvēršana; 5) biometāna ražošanas
palielināšana; 6) līdz 2022. gada 1. novembrim uzpildīt gāzes
krātuves līdz 80 % no to ietilpības.

3. jautājums
Ar kurām valstīm 2022. gada jūnijā Komisija parakstīja trīspusēju saprašanās
memorandu, lai nodrošinātu dabasgāzes eksportu uz Eiropu?
A. Ar Ēģipti un Izraēlu
B. Ar Norvēģiju
C. Ar Alžīriju
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18.05.2022.

Analīze par aizsardzības investīciju
nepietiekamību un priekšlikumi
turpmākiem pasākumiem, lai
nostiprinātu Eiropas aizsardzības
rūpniecisko un tehnoloģisko bāzi
1. jautājums
Kādos sektoros ES galvenokārt nepietiek investīciju aizsardzības jomā? Vai
vari kādu nosaukt?


Tie ir šādi: izdevumi aizsardzībai, aizsardzības rūpniecības
nepietiekamība un aizsardzības spēju nepietiekamība.

2. jautājums
Komisija ir ierosinājusi īpašu īstermiņa instrumentu, lai stimulētu dalībvalstis,
kuras vēlas veikt kopīgu iepirkumu, lai, savstarpēji sadarbojoties, novērstu
pašus steidzamākos un svarīgākos iztrūkumus. Cik daudz Komisija ir gatava
ieguldīt šajā shēmā?
A. 250 miljonus eiro
B. 500 miljonus eiro
C. 750 miljonus eiro

3. jautājums
Cik daudz naudas ES dalībvalstis 2020. gadā kopā tērēja aizsardzībai?
A. 50 miljardus eiro
B. 100 miljardus eiro
C. 200 miljardus eiro
*Tās iztērēja vairāk nekā 200 miljardus eiro. Tiek lēsts, ka 2021. gadā to
kopējie izdevumi pieaugs līdz 220 miljardiem eiro.
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18.05.2022.

Tiek paziņots par stratēģiskām
partnerattiecībām ar Persijas līča
valstīm
1. jautājums
Kura valsts nav Persijas līča sadarbības padomes locekle?
A. Bahreina
B. Jordānija
C. Kuveita

2. jautājums
Kad tika parakstīts sadarbības nolīgums starp Eiropas Ekonomikas kopienu un
Persijas līča sadarbības padomi?
A. 1988. gadā
B. 1989. gadā
C. 1990. gadā

3. jautājums
Vai vari nosaukt kādu jomu, uz kuru attiecas ES partnerība ar Persijas līča
valstīm?


Partnerība aptver dažādas jomas, piemēram: tirdzniecība un
investīcijas, transports, enerģētika, digitalizācija, pētniecība
un inovācija, kosmoss, zaļā pārkārtošanās, reģionālā drošība,
humānā palīdzība, tiesiskums un cilvēktiesības.
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23.05.2022.

Pieņemts ārkārtas rīcības plāns
transporta jomā ar pasākumiem ES
transporta nozares aizsardzībai
krīzes laikā
1. jautājums
Ko nozīmē no angļu valodas veidotais saīsinājums EASA?
A. Eiropas Stratēģiskās autonomijas rīcības plāns
B. Eiropas Ilgtspējīgas lauksaimniecības asociācija
C. Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra
* Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra ir ES aģentūra, kas atbild
par civilās aviācijas drošību. Tās mērķis ir sasniegt visaugstākos kopējos
drošības un vides aizsardzības standartus civilās aviācijas jomā un
nodrošināt, ka lidojumi pasažieriem ir maksimāli droši.

2. jautājums
Komisija vēlas nostiprināt ES transporta noturību krīzes laikā. Tās ierosinātajā
ārkārtas rīcības plānā transporta jomā ir ņemta vērā pieredze, kas gūta Covid19 pandēmijas laikā, un problēmas, ar kurām ES transporta nozare saskaras
kopš Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu sākuma. Tajā ir 10 galvenie
pasākumi. Vai vari kādu nosaukt?


Iespējamās atbildes: 1) ES transporta tiesību aktu
pielāgošana, lai tie būtu piemēroti krīzes situācijām; 2)
pienācīga atbalsta nodrošināšana transporta nozarei; 3)
brīvas preču un pakalpojumu aprites un brīvas cilvēku
pārvietošanās nodrošināšana; 4) bēgļu plūsmu pārvaldība un
iestrēgušo pasažieru un transporta darbinieku repatriācija; 5)
savienojamības un pasažieru aizsardzības minimuma

96

nodrošināšana; 6) dalīšanās ar transporta informāciju; 7)
transporta
politikas
koordinācijas
stiprināšana;
8)
kiberdrošības stiprināšana; 9) ārkārtas rīcības testēšana
transporta nozarē; 10) sadarbība ar starptautiskajiem
partneriem.

3. jautājums
Kas ir “zaļās joslas”?
A. Joslas un tilti, pa kuriem dzīvnieki var droši šķērsot automaģistrāles
ES teritorijā
B. Īpašas autoceļu joslas Covid-19 vakcīnu transportēšanai uz visām ES
valstīm
C. Robežšķērsošanas vietas, kas nodrošina nepārtrauktu preču
plūsmu
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Priekšlikums noteikumiem par
sankciju pārkāpšanu un par sankciju
pārkāpēju un citu
kriminālnoziedznieku mantas
iesaldēšanu un konfiskāciju
1. jautājums
2022. gada martā ES izveidoja darba grupu, lai koordinētu sankciju
piemērošanu Krievijas un Baltkrievijas oligarhiem. Kāds ir šīs darba grupas
nosaukums?
A. Darba grupa Confiscate and Dispose
B. Darba grupa Trace and Freeze
C. Darba grupa Freeze and Seize

2. jautājums
Pret cik personām ES līdz 2022. gada jūlijam ir vērsusi sankcijas par
darbībām, kas grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti
un neatkarību?
A. 905
B. 1212
C. 1342
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3. jautājums
Kā daļu no ekonomiskajām sankcijām ES Krievijai ir noteikusi vairākus importa
un eksporta ierobežojumus. Kādas preces no ES nedrīkst eksportēt uz Krieviju?
Vai vari kādu nosaukt?
Sankcijām pakļauto produktu sarakstā cita starpā ir:
 progresīvo tehnoloģiju produkti (piemēram, kvantu datori un
progresīvi
pusvadītāji,
progresīva
elektronika
un
programmatūra);
 noteikta veida mašīnas un transporta iekārtas;
 noteiktas preces un tehnoloģijas, kas nepieciešamas naftas
pārstrādei;
 enerģētikas nozares iekārtas, tehnoloģijas un pakalpojumi;
 aviācijas un kosmosa rūpniecības preces un tehnoloģijas
(piemēram, lidaparāti, rezerves daļas vai jebkāda veida
iekārtas lidmašīnām un helikopteriem, reaktīvo dzinēju
degviela);
 jūras navigācijas preces un radiosakaru tehnoloģijas;
 dažādas divējāda lietojuma preces (preces, ko var izmantot
gan civiliem, gan militāriem mērķiem), piemēram, droni un
programmatūra droniem vai šifrēšanas ierīcēm;
 luksuspreces (piemēram, luksusa automobiļi, pulksteņi,
juvelierizstrādājumi).
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Politiska vienošanās par dzimumu
līdzsvaru uzņēmumu valdēs
1. jautājums
Kuru izteicienu bieži izmanto kā metaforu, kas raksturo neredzama šķēršļa
pārvarēšanu, kurš neļauj sievietēm ieņemt augstākās vadības amatus?
A. Īstenot nepiepildītās cerības
B. Caursist stikla griestus
C. Lauzt tradīciju

2. jautājums
Tādu uzņēmumu valdēs, kuru locekļiem nav izpildpilnvaru, tikai viena trešdaļa
locekļu ir sievietes, bet to uzņēmumu valdēs, kuru locekļiem ir izpildpilnvaras,
sieviešu ir vēl mazāk. Priekšlikumā par direktīvu par dzimumu līdzsvara
uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū ir
izvirzīts mērķis paātrināt dzimumu līdzsvara uzlabošanu ES uzņēmumos, kas
ir kotēti ES biržās. Kāds ir šis mērķis?
A. 50 % no nepietiekami pārstāvētā dzimuma starp direktoriem bez
izpildpilnvarām un 43 % starp visiem direktoriem
B. 45 % no nepietiekami pārstāvētā dzimuma starp direktoriem bez
izpildpilnvarām un 38 % starp visiem direktoriem
C. 40 % no nepietiekami pārstāvēta dzimuma starp direktoriem
bez izpildpilnvarām un 33 % starp visiem direktoriem

3. jautājums
Līdz kuram laikam Eiropas Komisija vēlas panākt dzimumu paritāti (50 %)
visos tās vadības līmeņos?
A. Līdz 2023. gada beigām
B. Līdz 2024. gada beigām
C. Līdz 2025. gada beigām
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Nostiprināts un padarīts vispusīgāks
prakses kodekss dezinformācijas
jomā
1. jautājums
Kam ir piemērojams prakses kodekss dezinformācijas jomā?
A. Tiešsaistes platformām, vadošajiem tehnoloģiju uzņēmumiem
un galvenajiem reklāmas nozares dalībniekiem, kas to
parakstījuši
B. Lietotājiem
C. Tiesībaizsardzības aģentūrām

2. jautājums
Kurš no tālāk minētajiem pakalpojumu sniedzējiem nav parakstījis ES
pastiprināto prakses kodeksu dezinformācijas jomā?
A. Clubhouse
B. TikTok
C. Weibo

3. jautājums
Kā parasti tiek definēta dezinformācija?
A. Nepatiesi raksti, kas izskatās pēc ziņām, tiek izplatīti internetā vai
citos medijos un parasti tiek radīti, lai ietekmētu politiskos uzskatus,
vai ir veidoti kā joks
B. Nepatiess vai maldinošs saturs, ko izplata bez kaitnieciska nodoma,
lai gan tā sekas tomēr var radīt kaitējumu
C. Nepatiess vai maldinošs saturs, ko izplata ar nolūku maldināt
vai gūt ekonomisku vai politisku labumu un kas var radīt
kaitējumu sabiedrībai
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Politiska vienošanās par regulu
ārvalstu subsīdiju radīto
izkropļojumu novēršanai vienotajā
tirgū
1. jautājums
Kāds ir Ārvalstu subsīdiju regulas mērķis?
A. Veicināt subsīdiju atbilstību PTO noteikumiem.
B. Regulēt to ES līdzekļu piešķiršanu, kuriem ir ietekme trešās valstīs.
C. Novērst trešo valstu subsīdijas, kas rada izkropļojumus
iekšējā tirgū.

2. jautājums
Kāpēc Ārvalstu subsīdiju regulā tiek novērtētas tikai ārvalstu subsīdijas?
A. Tāpēc, ka ārvalstu subsīdijas rada lielāku kaitējumu nekā ES piešķirtās
subsīdijas.
B. Tāpēc, ka ES piešķirtās subsīdijas jau tiek novērtētas saskaņā
ar ES valsts atbalsta noteikumiem.
C. Tāpēc, ka arī trešās valstis novērtē ES subsīdiju ietekmi uz savu
ekonomiku.

3. jautājums
Ja Komisija konstatē kādu ārvalstu subsīdiju, uz kuru attiecas Ārvalstu
subsīdiju regula, vai subsīdija tiek automātiski aizliegta?
A. Jā, subsīdija tiks automātiski aizliegta.
B. Jā, subsīdija tiks automātiski aizliegta, ja tiks konstatēts, ka tā izkropļo
iekšējo tirgu.
C. Nē, regulā nav paredzēts automātisks subsīdiju aizliegums,
bet to negatīvā un pozitīvā ietekme ir jānovērtē katrā
gadījumā atsevišķi.
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Sāktas pievienošanās sarunas ar
Albāniju un Ziemeļmaķedoniju
1. jautājums
Kuras ir pašreizējās (2022. gada jūlijā) ES kandidātvalstis?
a. Izraēla, Armēnija, Maroka, Austrālija
b. Albānija, Ziemeļmaķedonija, Moldova, Melnkalne, Serbija,
Turcija un Ukraina
c. Bosnija un Hercegovina, Kosova, Gruzija

2. jautājums
Kura valsts pēdējā pievienojās ES, un kad tas notika?


Horvātija, 2013. gada 1. jūlijā

3. jautājums
Cik nodaļās kopumā ir iedalītas pievienošanās sarunas ES?
A. 25
B. 35
C. 45

