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Naudas vērtības pārmaiņas 

 

1. uzdevums. Uzraksti ekonomikas terminu definīcijas (skaidrojumus)! 

Inflācija – …………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

Naudas vērtība – …………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………... 

2. uzdevums. Papildini shēmu! 

 

 
 

3. uzdevums. Kāds inflācijas veids raksturots šajos piemēros? 

1. Pieaugot naftas cenai, palielinājās daudzu preču pašizmaksa un cena. ………………………… 

2. Nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ būtiski samazinājās labības raža. Tas nozīmīgi palielināja 

lauksaimniecībā uz vienu labības tonnu veikto ieguldījumu izmaksas. Paaugstinoties labības cenai, 

pieauga arī visu labības izstrādājumu cena.  …………………………………………………… 

3. Valdība strauji palielināja pensijas un pabalstus.  .……………………………………….. 

4. Latvijā 2006. un 2007. gadā būtiski pieauga kreditēšanas apjoms. Daudzi iedzīvotāji, lai 

uzturētu ģimeni Latvijā, naudu pelnīja valstīs ar augstāku ienākumu līmeni. Tāpēc Latvijā sākās 

…………………………………. 

 

4. uzdevums. Uzraksti deflācijas definīciju (skaidrojumu)! 

Deflācija – ……………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………… 

5. uzdevums. Iepazīsties ar tabulā sniegtajām cenu pārmaiņām! Līdzīgi cenas mainās arī 

citām precēm. Par kāda procesa – inflācijas vai deflācijas – iespējamību šīs tendences 

liecina?  

 

 

Inflācijas veidi 

Pieprasījuma inflācija 
Kas notiek? 

 
_______________________________________ 

Izmaksu inflācija 
Kas notiek? 

 
______________________________________
_ 

 

____________________________ 

 



 

"Nauda un tās aprite" Skolēna darba lapa      
 

Tēma: "Naudas vērtības pārmaiņas"                                   2 
 

A  B 

 Cena (naudas vienības)  Cena (naudas vienības) 

2012. g. 2013. g. 2013. g. 2014. g. 

1 kg sviesta 3,70 3,90 1 kg sviesta 3,90 3,60 

1 l ābolu sulas  0,50 0,57 1 l ābolu sulas 0,57 0,57 

Žurnāls "AT" 1,20 1,20 Žurnāls "AT" 1,20 1,10 

2013. gadā iespējama ……………………. 2014. gadā iespējama ………………… 

6. uzdevums. Inflācija dažādi ietekmē cilvēku materiālo stāvokli – citiem rodas guvumi, 

citiem – zaudējumi. Izlasi situāciju aprakstus un tabulā ieraksti, kuram ir guvumi un kuram – 

zaudējumi negaidītas, augstas inflācijas gadījumā! 

Situācijas apraksts Guvumi vai 

zaudējumi 

Jānis aizdevis naudu ar mazu procentu likmi.  

Aija aizņēmusies naudu ar mazu procentu likmi.  

Pensionāram nav paredzēts paaugstināt pensiju.  

Cilvēkam ir noteikta nemainīga darba alga.  

Skolēnam vecāki dod nemainīga apjoma nedēļas kabatas naudu.  

Komersants strauji paplašina uzņēmējdarbību un gūst lielākus ienākumus.  

 

6. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! 

Kas ir cenu stabilitāte?     …………………………………………………….………………...... 

……………………………………………………………………..……………………………... 

Kāpēc cenu stabilitāte ir svarīga?   ………………………………………………………..…..… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

  Mana galvenā atziņa 

…………………………………………………………………………………….…………..…...… 

…………………………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………….…………..…...… 

     Mans mājasdarbs 

…………………………………………………………………………………….…………..…...… 

…………………………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………………………..……. 


