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ANOTĀCIJA 

 
Anita Brice 

 

KĀ TAVA DZĪVE SAISTĪTA AR EIROPAS SAVIENĪBU? 

 

 

Sasniedzamais rezultāts: Šis materiāls palīdz uzzināt vairāk par ES 

vērtībām un ietekmi uz mūsu ikdienas dzīvi, ka arī tiek īstenota ideja par  

mācīšanos spēlējot. 

 

Mērķauditorija (programmas nosaukums, kurss vai pedagogi): 1. kursa 

audzēkņi 

 

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: Materiālu var 

pielietot ārpusstundu pasākumu ietvarā, audzināšanas stundā. Izstrādnes 

izveidē izmantoti materiāli, kas sagatavoti ES mājā, Latvijā. 

 



 

Viktorīna – prezentācija 

KĀ TAVA DZĪVE SAISTĪTA AR EIROPAS 

SAVIENĪBU? 

  



 

KĀ TAVA DZĪVE SAISTĪTA AR EIROPAS SAVIENĪBU? 

Vai kādreiz esi domājis par to, ko tieši Eiropas Savienība dara tavā labā?  

 
 

 

 

 

 

 



NAKĀMAJS JAUTĀJUMS 

 

KĀ TAVA DZĪVE SAISTĪTA AR EIROPAS SAVIENĪBU? 

Anna nupat ir beigusi skolu un vēlas uzlabot itāļu valodas zināšanas. Viņa piesakās uz 

intensīviem divu mēnešu kursiem kādā valodu skolā Itālijā. 

Kas viņai jāizdara pirms došanās ceļā? 

1Nekas. Viņa var sākt kravāt ceļasomu un – sveika, Itālija! Tā kā Anna ir ES pilsone, viņai ir 

tiesības mācīties jebkurā citā ES valstī. 

 

2Annai pirms došanās uz Itāliju ir jāpieprasa pagaidu uzturēšanās atļauja. 

 

3Lai varētu mācīties Itālijā, Annai ir jāpieprasa vīza. 
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ATBILDE 

 

Brīva pārvietošanās un atcelta kontrole pie iekšējām 

robežām. 

Pateicoties vienotajam tirgum un Šengenas zonas izveidei, ES pilsoņi var ceļot, 

mācīties, strādāt un doties pensijā jebkurā ES valstī, gandrīz nemaz neuztraucoties par 

administratīvo slogu vai kontroli pie iekšējām robežām. 

Tā kā Anna ir ES pilsone, viņa drīkst strādāt un mācīties Itālijā. Ja viņa paliks Itālijā 

ilgāk par 3 mēnešiem, viņa, ja to vēlas, var lūgt, lai kompetentās iestādes viņu reģistrē. 

Tiem, kas Itālijā ieradušies, lai studētu, vīza jālūdz tikai tad, ja viņi ir trešo valstu 

pilsoņi un Itālijā vēlas uzturēties ilgāk par 3 mēnešiem. Taču Annas gadījums nav tāds. 

 
  



NAKĀMAJS JAUTĀJUMS 

 

KĀ TAVA DZĪVE SAISTĪTA AR EIROPAS SAVIENĪBU? 

Itālijā Anna sastop Pāvelu, “Erasmus+” studentu no Čehijas. Kurš no šiem 

apgalvojumiem ir patiess? 

“Erasmus” programma: 

1.... palīdz jauniešiem studēt savā valstī. 

2.... ir domāta tikai augstskolu studentiem un neietver citus izglītības veidus. 

3.... nodrošina iespējas partnerībām starp dažādu ES valstu skolām un 

organizācijām. 
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ATBILDE 
 

“Erasmus+” 

Programma “Erasmus” tika sākta pirms vairāk nekā 30 gadiem, lai studenti varētu daļu 

mācību laika pavadīt citas ES valsts universitātē. 

Pašreizējā programma “Erasmus+” piedāvā iespējas ne tikai augstskolu studentiem. 

Jaunieši var studēt, mācīties vai strādāt brīvprātīgo darbu gan ES, gan citās pasaules 

valstīs tik dažādās jomās kā sociālā aprūpe, vide, kultūra, jaunatne, sports un attīstības 

sadarbība. 

 

 



NAKĀMAJS JAUTĀJUMS 

 

KĀ TAVA DZĪVE SAISTĪTA AR EIROPAS SAVIENĪBU? 

Eiro banknotes un monētas tika ieviestas 2002. gadā, un tagad tās izmanto 19 ES valstīs. 

Monētām viena puse ir vienāda (ar Eiropas kartes attēlu), bet otrai pusei katra valsts izvēlas savu 

monētu dizainu. Anna mēģina uzminēt, kuras valsts monēta šī ir.  

Vai vari viņai palīdzēt? 

1Lietuva 

 

2Latvija 

 

3Luksemburga 

 
 

 

 
  

https://europa.eu/learning-corner/quiz/life/question_3_lv
https://europa.eu/learning-corner/quiz/life/question_3_lv
https://europa.eu/learning-corner/quiz/life/question_3_lv


ATBILDE 

 

 

 

Eiro 

Lietuva (sk. bultu kartē) eirozonai pievienojās 2015. gadā kā tās 19. dalībvalsts. 

Uz tās monētām ir attēlots bruņinieks Vītis zirga mugurā ar zobenu un vairogu rokās. 

Viņš ir redzams arī valsts ģerbonī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NAKĀMAJS JAUTĀJUMS 

 

KĀ TAVA DZĪVE SAISTĪTA AR EIROPAS SAVIENĪBU? 

Anna Itālijā iegādājas jaunas austiņas un cer, ka to lietošanā neradīsies nepatīkami pārsteigumi. 

Viņa arī nopērk šo to internetā. Kādas ir viņas kā patērētājas tiesības? 

Kurš no šiem izteikumiem ir patiess? 

1Lai kādu preci varētu pārdot ES vienotajā tirgū, tai jāatbilst ES mēroga drošuma 

un vides aizsardzības prasībām. 

 

2ES regulējumā noteikts, ka tev ir tiesības uz vismaz vienu gadu ilgu garantiju 

plaša patēriņa precēm, piemēram, elektronikai. 

 

3Ja kādu preci vai pakalpojumu esi iegādājies internetā vai ārpus veikala (pa 

telefonu, veicot pasūtījumu pa pastu vai no tirdzniecības aģenta, kurš ieradies pie 

tevis), tev ir tiesības pasūtījumu atcelt vai atdot atpakaļ 10 dienu laikā. 
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ATBILDE 

 

 

Patērētāju aizsardzība 

Ja esi ES nopircis tādu elektronisku preci kā mobilo tālruni, tev ir tiesības uz vismaz 

2 gadus ilgu garantiju. Proti, ja tavs mobilais tālrunis saplīst jau pēc gada, to salabos 

vai aizstās par velti neatkarīgi no tā, kur to nopirki. 

ES regulējums tev dod 14 dienas laika, ja gribi atdot atpakaļ preces, kas iegādātas 

tālpārdošanā (internetā, pa telefonu, veicot pasūtījumu pa pastu vai no tirdzniecības 

aģenta, kurš ieradies pie tevis). Anna minēto 14 dienu laikā var anulēt savu pasūtījumu 

– pat ja viņa ir vienkārši pārdomājusi. 

 
 

  



 

NAKĀMAJS JAUTĀJUMS 

 

KĀ TAVA DZĪVE SAISTĪTA AR EIROPAS SAVIENĪBU? 

Anna gribētu apmeklēt sava jaunā drauga Pāvela dzimto pilsētu Čehijā. Viņa prāto, vai tas būs 

vienkārši. 

Kurš no šiem izteikumiem ir patiess? 

1Tā kā ES ir izbeigusi valstu monopolstāvokli un veicinājusi konkurenci Eiropas 

aviācijas nozarē, aviobiļetes ir kļuvušas lētākas. 

 

2Nu ir vairāk tādu pilsētu un reģionu, kam ir pašiem savas lidostas, un starp tiem 

ir vairāk tiešo lidojumu. 

 

3Annai nebūs tiesības uz kompensāciju, ja viņas lidojums aizkavēsies vai ja viņai 

neļaus iekāpt tāpēc, ka pārdots vairāk biļešu, nekā lidmašīnā ir vietu. 
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NAKĀMAJS JAUTĀJUMS 

 

KĀ TAVA DZĪVE SAISTĪTA AR EIROPAS SAVIENĪBU? 

Anna gribētu apmeklēt sava jaunā drauga Pāvela dzimto pilsētu Čehijā. Viņa prāto, vai tas būs 

vienkārši. 

Kurš no šiem izteikumiem ir patiess? 

Aviopasažieru tiesības 

Konkurence ir pamatīgi izmainījusi ceļošanu ar aviotransportu. Tagad lidot ir lētāk un drošāk un 

iespēja lidot ir tik plašam cilvēku lokam kā nekad agrāk. 

ES tiesību akti aizsargā aviopasažieru tiesības, ceļojot Eiropā. Ja esi iestrēdzis lidostā, jo uz reisu 

bija pārdots pārāk daudz vietu vai tas ir pamatīgi aizkavējies, vari pieprasīt kompensāciju. 

 

  



Ceļot Eiropā tagad ir daudz vienkāršāk. Pateicoties Šengenas nolīgumam, lielākā daļa ES valstu 

ir atteikušās no savu robežu kontroles. Anna gatavojas ar autobusu braukt no Itālijas cauri 

Austrijai uz Čehiju un nepacietīgi gaida ceļojumu. 

Vai Annai ceļojuma laikā līdzi jāvadā arī sava pase? 

1Nē. Austrija, Čehija un Itālija ir starp tām 22 ES valstīm un četrām 

ārpussavienības valstīm, kas ietilpst Šengenas zonā, un tās neveic iekšējo 

robežkontroli. Principā Anna var brīvi ceļot pāri iekšējām robežām, taču jārēķinās, 

ka dalībvalstis var ieviest pagaidu robežkontroli, piemēram, ja tiek apdraudēta 

iekšējā drošība. 

 

2Jā. Čehija nav Šengenas zonas valsts, tāpēc Annai nāksies iziet robežkontroli. 

 

3Nē. Eiropā pase vai identifikācijas karte uz robežas jāuzrāda tikai tad, ja dodies 

uz Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju vai Šveici. 
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ATBILDE 

 

Atcelta robežkontrole pie iekšējām robežām 

Šengenas zonā ir 22 ES valstis (gaiši zilā krāsā) un četras ES neietilpstošas valstis 

(tumši zilā krāsā). Gan Itālija un Čehija, gan Austrija, kurai Anna tikai dodas cauri, ir 

Šengenas zonas valstis, tāpēc Anna var ceļot no Itālijas uz Čehiju un atpakaļ, 

neuzrādot pasi. 

Tomēr Annai vajadzētu paņem līdzi savas valsts izdoto personas apliecību jeb 

identifikācijas karti, lai pēc pieprasījuma viņa varētu pierādīt, ka ir ES pilsone. 

Dažas ES valstis, proti, Bulgārija, Horvātija, Īrija, Kipra un Rumānija, neietilpst 

Šengenas zonā (ES valstis, kas nav Šengenas līguma dalībnieces). Atceries, ka tad, ja 

dodies uz valsti, kas neietilpst Šengenas zonā (tā var būt ES valsts, kas neietilpst 

Šengenas zonā, vai ārpussavienības valsts), vai vēlies izbraukt no šādas valsts, tev uz 

robežas ir jāuzrāda derīga identifikācijas karte vai pase. 

Piezīme. Tā kā pēdējā laikā Eiropā ierodas nepieredzēti daudz bēgļu un migrantu, 

dažas Šengenas valstis uz laiku ir atjaunojušas kontroli pie savām robežām ar citām 

ES dalībvalstīm 

 
 



  



NAKĀMAJS JAUTĀJUMS 

 

KĀ TAVA DZĪVE SAISTĪTA AR EIROPAS SAVIENĪBU? 

Anna lieliski pavada laiku Čehijā, taču, apmeklējot kādu no skaistajām pilīm, viņa pakrīt un 

izmežģī potīti. Par laimi viņa ir atcerējusies paņemt līdzi savu Eiropas veselības apdrošināšanas 

karti. 

Kurš no šiem izteikumiem ir patiess? 

1Annai ir tiesības uz bezmaksas privāto veselības aprūpi. 

 

2Anna, uzrādot Eiropas veselības apdrošināšanas karti, var saņemt valsts garantēto 

veselības aprūpi, maksājot par to tikpat, cik jāmaksā vietējiem iedzīvotājiem. 

 

3Tā kā Anna nav Čehijas pilsone, viņai būs jāmaksā par visu valsts sniegto 

veselības aprūpi, ko viņa Polijā saņēmusi. 
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ATBILDE 

 

Veselības apdrošināšana īslaicīga ārzemju apmeklējuma 

laikā 

Ja Anna pēkšņi saslimst, īslaicīgi uzturoties citā ES valstī (jo tur devusies brīvdienās 

vai mācīties), viņai ir tiesības uz visu medicīnisko aprūpi, kas nav atliekama līdz 

brīdim, kad viņa būs atgriezusies mājās. 

Eiropas veselības apdrošināšanas karti izsniedz tavas valsts veselības apdrošināšanas 

iestāde, un tā apliecina, ka esi apdrošināts kādā ES valstī. Ar šo karti tev būs pieejama 

valsts garantētā veselības aprūpe ārzemēs, maksājot par to tikpat, cik vietējie 

iedzīvotāji. 

 
 

 



NAKĀMAJS JAUTĀJUMS 

 

KĀ TAVA DZĪVE SAISTĪTA AR EIROPAS SAVIENĪBU? 

Dzīvojot Itālijā, Anna uztur sakarus ar ģimeni un mājās palikušajiem draugiem, izmantojot 

viedtālruni. Viņa zvana un sūta īsziņas draugiem un ģimenei un izmanto sociālo tīklu aplikācijas, 

lai dalītos ar fotogrāfijām un pastāstītu par piedzīvoto. Vai par to Annai nepienāks milzīgs 

telefona rēķins? 

Kurš no šiem izteikumiem ir patiess? 

1Anna ar savu viedtālruni, kurā viņa izmanto Zviedrijas operatora pakalpojumus, 

var viesabonēt sakarus gluži kā savā valstī bez kādiem ierobežojumiem, pat ja viņa 

paliek Itālijā daudz ilgāk. 

 

2Ja vien Anna ceļo tikai ik pa laikam un vairāk laika pavada nevis ārzemēs, bet 

savā izcelsmes valstī, viņai par sakariem būs jāmaksā tikpat, cik mājās. 

 

3Princips, ka viesabonēt var pēc pašmāju tarifiem, netiek piemērots automātiski. 

Annai būs jāsazinās ar savu operatoru, lai to aktivētu. 
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ATBILDE 

 

 

Lētāki viesabonēšanas tarifi 

ES kopš 2017. gada jūnija ir atcēlusi viesabonēšanas maksu. Ceļojot pa ES, par 

zvaniem no mobilā tālruņa, īsziņu sūtīšanu un interneta izmantošanu telefonā tu maksā 

pēc savas valsts tarifiem (princips “abonē viesos kā mājās”). 

Vispārīgs noteikums ir tāds: ja savā valstī pavadi vairāk laika nekā ārzemēs vai ja 

mobilo tālruni savā valstī lieto vairāk nekā ārzemēs, tad visos ārzemju braucienos pa 

ES vari viesabonēt par savas valsts cenām. 

Princips, ka viesabonēt var pēc pašmāju tarifiem, tiek piemērots automātiski. Tev 

pašam nekas nav jādara. 

 
 

 

 

  



NAKĀMAJS JAUTĀJUMS 

 

KĀ TAVA DZĪVE SAISTĪTA AR EIROPAS SAVIENĪBU? 

Anna nav īsti pārliecināta par ūdens kvalitāti Itālijas un Čehijas peldvietās un prāto, vai viņa var 

bez bažām peldēties ezeros un jūrā. 

Kurš no šiem izteikumiem ir patiess? 

1Peldsezonas laikā ES dalībvalstīm nav jāinformē sabiedrība par peldvietu ūdens 

kvalitāti. 

 

2Eiropas Savienībā tikai mazliet vairāk nekā puse peldvietu atbilst minimālajiem 

ūdens kvalitātes standartiem. 

 

3Pastāv visā ES spēkā esoši minimālie standarti peldvietu ūdens kvalitātei, un ES 

valstīm ir tie jāievēro. 
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ATBILDE 

 

Vides aizsardzība 

ES peldvietu ūdens kvalitāte ir viena no augstākajām pasaulē. 

Katru gadu ES publicē ziņojumu par peldvietu ūdens kvalitāti. Tā uzrauga ūdens 

kvalitāti vairāk nekā 21 tūkstotim jūras, upju un ezeru peldvietu visā ES. 

85 % no uzraudzītajām peldvietām 2018. gadā atbilda Eiropas Savienības 

visstingrākajiem izcilas kvalitātes standartiem. 

 
 

 

 

 

 



NAKĀMAJS JAUTĀJUMS 
 

KĀ TAVA DZĪVE SAISTĪTA AR EIROPAS SAVIENĪBU? 

ES iegulda līdzekļus Eiropas pilsētās un reģionos. Itālijas pilsēta, kurā Anna uzturas, piedalās 

projektā, kas palīdz ES pilsētām kļūt ilgtspējīgākām. 

Kurš no šiem izteikumiem ir patiess? 

1ES finansējums tiek piešķirts valstīm, kas ES iestājušās kopš 2004. gada. 

 

2Trešdaļa ES budžeta tiek tērēta projektiem, no kuriem labumu gūst visas Eiropas 

pilsētas un reģioni. 

 

3Tikai mazāk attīstītās ES valstis var saņemt ES finansējumu. 
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ATBILDE 

 

Palīdzība mazāk attīstītajām Eiropas valstīm un reģioniem 

ES līdzfinansē vairākus tūkstošus projektu visas Eiropas reģionos un pilsētās. Labumu 

no šā finansējuma gūst visas ES valstis un to iedzīvotāji. 

Finansējuma lauvas tiesa tiek mazāk attīstītajiem Eiropas reģioniem (kartē sarkanā 

krāsā), lai palīdzētu panākt pārējos. 

 

 
 

 

  



NAKĀMAJS JAUTĀJUMS 
 

KĀ TAVA DZĪVE SAISTĪTA AR EIROPAS SAVIENĪBU? 

Atgriezusies Zviedrijā, Anna vecmāmiņai stāsta par Eiropā piedzīvoto. Vecmāmiņa saka, ka 

visas šīs priekšrocības droši vien izmaksā ļoti daudz. 

Kurš no šiem izteikumiem ir APLAMS? 

1Ikvienam iedzīvotājam ES sniegtās plašās priekšrocības dienā izmaksā summu, 

kas mazāka nekā vienas kafijas tases cena. 

 

2Aptuveni 6 % ES budžeta tiek tērēti tās pārvaldei. 94 % saņem ES valstis, lai 

īstenotu politiku un programmas, no kurām labumu gūst to iedzīvotāji, un citas, ES 

neietilpstošas valstis. 

 

310 % no 2014.–2020. gada budžeta tika iztērēti klimata pārmaiņu novēršanai. 
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ATBILDE 

ES budžets 

ES budžets palīdz tai īstenot kopējo politiku un risināt plašu problēmu loku gan pašu 

mājās, gan citviet pasaulē. 

Gadā tas veido apmēram 1 % no dalībvalstu ekonomiku radītās labklājības. Tas 

nozīmē, ka katram pilsonim ES dienā izmaksā mazāk nekā tase kafijas. 

Vismaz 20 % ES 2014.–2020. gada budžeta tika iztērēti klimata pārmaiņām.  

 

 

 

 

 

  



NAKĀMAJS JAUTĀJUMS 

 

KĀ TAVA DZĪVE SAISTĪTA AR EIROPAS SAVIENĪBU? 

 

Annas ceļojums viņu ir iedrošinājis tālākiem piedzīvojumiem. Viņa apsver iespēju veikt 

brīvprātīgo darbu vai strādāt kādā projektā Zviedrijā vai pat ārzemēs. Annas vecmāmiņa domā, 

ka ir dzirdējusi par šādu iniciatīvu. 

Kura no šīm ir īstā iniciatīva? 

1Brīvprātīgo korpuss 

 

2Eiropas Solidaritātes korpuss 

 

3DiscoverEU 
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ATBILDE 

Eiropas Solidaritātes korpuss 

Eiropas Solidaritātes korpuss dod 18–30 gadus veciem jauniešiem iespēju piedalīties 

ļoti dažādos vienotas kopienas un atbalsta pasākumos, vai nu veicot brīvprātīgo darbu, 

vai pieņemot nosūtījumu darbā. Vari reģistrēties Eiropas Solidaritātes korpusā no 17 

gadu vecuma, bet tev ir jābūt vecākam par 18 gadiem, lai tu pats varētu sākt kādu 

projektu. 

Iniciatīvu “DiscoverEU” ES sāka 2018. gadā, lai dotu 18 gadus veciem Eiropas 

jauniešiem iespēju iepazīt viņu kontinentu. Gados jauniem eiropiešiem ir iespēja atklāt 

Eiropas kultūru daudzveidību, ar īpašu dzelzceļa abonementu līdz pat 30 dienas ilgi 

ceļojot, lai apmeklētu 1 – 4 ceļamērķus ārzemēs. 

 
 

 

 

 

 

  



APSVEICU! 

 
Tu esi pabeidzis viktorīnu “Kāds ES ir sakars ar tavu ikdienas dzīvi”. 

 

Tev veicas itin labi, taču par ES tu varētu uzzināt vēl daudz ko. 

 

Vai gribi par ES palasīt vēl ko? 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu_lv 
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