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Tēma: Naudas funkcijas un pazīmes 

Naudas funkcijas un pazīmes 

 

1. uzdevums. Izlasi Elīnas domas! 

 
Elīna (16 gadu). Kad man bija seši gadi, nauda man nozīmēja mazus, spīdīgus nezināmas 

izcelsmes aplīšus, kurus lieliski varēja izmantot spēlēs, lai aizvietotu pazudušus spēles kauliņus. 

Pašlaik man ir 16 gadu, un nauda man nozīmē patstāvību un neatkarību. Mans māsasdēls, kuram 

ir 11 gadu, par naudu saka: "Naudu es varu aizdot uz procentiem, lai vēlāk varētu nopirkt, 

piemēram, jaunu skrituļdēli. Veikalos es varu iepirkties tikai par naudu." Manai vecmāmiņai ir 76 

gadi, un viņa uzskata, ka "bez naudas nav iespējams dzīvot". 

 

Uzraksti naudas definīciju! 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

2. uzdevums. Aizpildi shēmu! 

 

Naudas funkcijas 

 

 

 

 

Katrs skolēns – Laura, Andris un Jana – stāsta par vienu naudas funkciju.  

Uzraksti, par kuru naudas funkciju raksta katrs bērns! 

Aivars (13 gadu). Naudu izmantoju katru dienu. Uz skolu es braucu ar autobusu un par to 

katru dienu maksāju. Skolā pērku pusdienas, pēc stundām, ejot uz futbola treniņu, parasti nopērku 

dzeramo ūdeni. Apģērbu un skolas lietas (grāmatas un burtnīcas) man pērk vecāki. 

_________________________________________ 

 

Anita (14 gadu). Jau sen sapņoju par jaunu tālruni. Vasarā strādāju un nopelnīju 70 eiro, un 

ieliku krājkasītē. Tomēr naudas man vēl arvien nepietiek. Tāpēc cenšos katru nedēļu nedaudz 

ietaupīt no kabatas naudas. ______________________________ 

 

Krists (13 gadu). Skolēnu mācību uzņēmums jaungada tirdziņam izgatavoja vairākus 

svečturus. Aprēķinājām, ka viena svečtura cena varētu būt 1.20 eiro. _______________________ 
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3. uzdevums. Aizpildi shēmu, ieraksti tajā nepieciešamās pazīmes naudai! 

 

 

 

 

4. uzdevums. Pārliecinies, vai esi sapratis! 

Novērtē dažādas lietas kā naudu. Tabulā salīdzini dažādus naudas veidus un novērtē katru ar 

punktiem 0, 1 un 2. (0 – šāda pazīme nepiemīt; 1 – pazīme piemīt daļēji; 2 – pazīme ļoti 

raksturīga). 

 
          Pazīmes 

Prece Vērtība Dalāmība 
Lietošanas 

ērtums 
Vienveidība Atpazīstamība Izturība Kopā 

Zirgs 
 

       

Zelta stienis 
 

       

Kauri 

gliemežvāki 
       

Kino biļete        
Ķirbis  
 

       

Skolas soma 
 

       

Vieglais 

automobilis 
       

Eiro monētas 
 

       

Saskaiti punktus katrai lietai atsevišķi un ieraksti tabulā! Noskaidro, kuru lietu būtu 

visērtāk izmantot kā naudu!  

 

 

 Mana galvenā atziņa  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Naudas 

pazīmes 

 

 

  

 

 


