


Menarda,  2.kl. 



Ražošana – piemēram, uzņēmums ražo ķīseļus. tai ražošanai 
būs nepieciešama nauda, lai nopirktu papīra paciņas, cukuru, 
ievārījumu u.c. Ienākumi būs tad, kad uzņēmumam nopirks 
ķīseļus, bet izdevumi – kad uzņēmums no ienākumiem nopirks 
jaunas paciņas, ievārījumu, cukuru u.c., lai pagatavotu jaunus 
ķīseļus. 
 

Rūdolfs, 4. klase 

Banka - tā ir iestāde, kas veiksmīgi sniedz savus 
pakalpojumus, kur var noguldīt naudu uz procentiem, 
aizņemties naudu un konsultēties par dažādām ar finansēm 
saistītām lietām. 

 Montas Paulas tētis 



Jānis,  2.kl., un viņa ģimene 



Nodokļi – Kāda daļa no algas jāiemaksā valstij, lai brīdī, 
kad paliec slims vai jāiet pensijā, valsts dos pabalstu. 
Mani vecāki saņem ģimenes pabalstu par mani. 

Denijs, 4. klase 

Darbs – ir tur, kur pelna naudu, piemēram, 
ugunsdzēsējs dzēš mājas, policisti  ķer zagļus. Darbs 
vajadzīgs, lai būtu nauda un varētu dabūt ēst, māju, 
drēbes. Ja nav darba, nav naudas un tad var palikt par 
bezpajumtnieku. 

Sofija, 1. klase 



Alens, 2. kl. 



Cena – tā parāda, cik veikalā maksā preces. Cena par 
vienu un to pašu preci dažādos veikalos atšķiras. 

Ketija, 2.klase 

Tirgus – ir vieta, kur var visu ko nopirkt un iztērēt naudu. 

Edvards, 2. klase 

Estere,  2.kl. 



Kabatas nauda – nauda, ko vecāki piešķir bērnam ikdienas 
tēriņiem. Tā iemāca bērnam plānot, cik naudas vajadzēs, 
lai nopirktu preces, salīdzināt to vērtību un pieņemt 
lēmumu, no kā atteikties. 

Jeļizaveta, 1. klase 

Māris,  3.kl. 



Karina,  3.kl. 



Denijs Vilhelms,  4.kl. 



Labklājība – man ir labklājība, jo es esmu ar visu 
apmierināta (man ir suns un sava istaba un esmu laimīga) 

Monta Paula, 3. klase 

Vajadzības – ēst, gulēt, pļāpāt. 
Raivo, 1. klase 

Labklājība – kad cilvēkiem ir labs noskaņojums un klājas 
labi, jo ir pietiekoši daudz naudas. 

Karīna, 3. klase 



Elza,  2.kl. 



Ēnu diena – kad viens skolēns vai visa klase izvēlas sev 
interesējošo profesiju un vienu dienu iepazīstas ar 
interesanto profesiju. Piemēram, man patīk pavāra 
darbs un es vienu dienu esmu vietā, kur gatavo ēdienu 
– kafejnīcā vai restorānā. 

Dagnija, 3. klase 

Uzņēmums – izveido, lai ražotu preces vai pakalpojumus un 
tos pārdotu, lai gūtu peļņu. Uzņēmuma mantu, naudu un 
citas lietas nedrīkst izmantot personiskām vajadzībām. 
Personīgām vajadzībām izmanto naudu, ko saņem par darbu 
uzņēmumā. 

Jeļizavetas mamma 



Karina,  3.kl. 



Denijs Vilhelms,  4.kl. 



Bankomāts – naudas aparāts, tur iekšā atrodas 
nauda, citreiz cilvēki formās to apkalpo un kaut ko 
skatās, un visā valstī ir tādi aparāti. 

Monta Paula, 3. klase 

Biznesa ideja – biznesam jābūt tīram un godīgam. Jebkurā 
biznesā jābūt sadarbībai un godīgai konkurencei. 

Jekaterinas, 4. kl., vecmāmiņa 



Sofija, 1. kl. 



Lēmums ir svarīga lieta. Lēmumi ir jāpieņem 
katru dienu. Piemērs. Es nolemju katru 
dienu izlasīt 6 lapaspuses no grāmatas 
‘’Atgriešanās septiņjūdžu mežā’’ 

Elza, 2. klase 

Izvēle ir tad, kad no vairākām lietām 
jāizvēlas viena. Piemērs. Es labāk 
izvēlos saldējumu nevis čipšus. 

Elza, 2. klase 



Māris, 3. kl. 



Jegors, 3. kl. 



Ekonomika – aprēķins par ieņēmumiem un izdevumiem, lai 
dzīvotu bez mīnusiem.  

Karīnas tēta māsa 

Sabiedrība – manuprāt, sabiedrība ir cilvēki. Sabiedrībā sākot no 18 
gadiem iet uz vēlēšanām novēlēt par savu kandidātu. 

Amanda, 4. kl. 
 

Sabiedrība  –  cilvēku kopums, neatkarīgi no vecuma, kam piemīt 
vienotas intereses attiecībā uz patriotismu, mīlestību pret savu 
valsti un tās iedzīvotājiem. Sabiedrība veido valsti un tās tēlu. 
 

Amandas tētis 
 



Kate, 4. kl. 



Elīza, 3. kl. 



Lai mūsu valdībai labs prāts,  
Lai nodokļi mūs nenomāc! 
Un nodokļi lai paliek tādi, 
Kas mūsu makos nenodara skādi! 

Anastasijas, 4. kl., vecmāmiņas atradums 

Pienākums – cieņa pret citiem (vecāku un bērnu pienākumi). 
Tad, kad tev nav variantu, tas ir jāizdara, gribi vai nē.  

Maira vecāki 



Kristers, 4. kl. 



Ģimene – ir tad, kad apprecas sieviete un vīrietis un viņiem 
izaug mazs bērniņš . 

Mairis, 1. kl. 

Uzņēmums – tā ir darba vieta cilvēkiem . 
Estere, 2. kl. 



Kaspars, 1. kl. 


