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Ievads

Mācību līdzeklis «Uzdevumu krājums ekonomikā» veidots atbilstoši vispārējās vidējās izglītī-
bas mācību priekšmeta «Ekonomika» standartam un paredzēts Rīgas Tirdzniecības tehnikuma 
izglītības programmu audzēkņiem mācīšanās un pedagogiem mācīšanas procesā.

Uzdevumu krājuma veidošanā izmantoti autores oriģināluzdevumi, ekonomikas skolotāju, 
augstskolu pasniedzēju aprobēti uzdevumi, kā arī ekonomikas olimpiāžu un valsts eksāmena 
uzdevumi. 

Uzdevumi, izmantojot mācību literatūru. Mērķis – terminu, definīciju, likumu, 
formulu, apzīmējumu apguve, izpratne.

Vērtējošie uzdevumi. Mērķis – zināšanu, izpratnes kvalitātes kontrole 
(ievadvērtēšana, starpvērtēšana vai noslēguma vērtēšana), pašvērtēšana, 
savstarpējā vērtēšana. 

Aprēķina un to analīzes uzdevumi. Mērķis – ekonomiski pamatota izvēle, 
lēmuma pieņemšana. 

Radošie uzdevumi: prāta vētras, diskusijas, kolāžas, reklāmas, esejas, spēles. 
Mērķis – motivācija, attieksmju veidošana, komunikācija, radošums, individuāli 
un grupu darbi.

Pētnieciskie uzdevumi. Mērķi – kritiskā domāšana, informācijas sistēmu, avotu 
analīze (statistikas dati, valstisko, nevalstisko organizāciju portāli, ziņas, pētījumi) 
analīze, valdības, mājsaimniecības un uzņēmēju viedokļu, pieredzes izpēte 
(aptaujas, intervijas, TV raidījumi, ziņas, preses relīzes, atmiņu, domu kartes), 
profesionālā virzība: starppriekšmetu saikne un praktiskais pielietojums, IT 
pielietojums (internets, datu apstrādes un attēlošanas programmas).

Uzdevumu krājums veidots, izmantojot sistēmiskās pedagoģijas, psiholoģijas pamatprinci-
pus. Katras tēmas uzdevumi veidoti tā, lai skolēniem veidotos sistēmiska izpratne par ekonomi-
ku, kā arī attīstītu prātu un domāšanu. Uzdevumu daudzveidība ļauj veidot mācību modeli, kurš 
veicinātu gan izglītotības, gan radošo spēju līmeni: attīstot jaunradi pēc parauga, pēc līdzības un 
oriģinālu jaunradi. 

Uzdevumu tematikas aktualitāte veicinās interesi par uzņēmējdarbību un to saistību ar praksi. 
Praktiskais pielietojums veicinās skolēnu motivāciju, attīstīs skolēnu uzņēmējspējas. 

Skolotāji dotos uzdevumus var izmantot, lai dažādotu mācību metodes, paņēmienus, veidotu 
dinamisku, mūsdienīgu mācību stundu, nodrošinātu individuālu pieeju, uzdevumus piemēro-
jot, modelējot dažādiem skolēnu apguves līmeņiem un mācīšanas mērķiem: pārbaudes darbiem, 
konkursiem, olimpiādēm, skatēm, projektiem.
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1. tēma. Ekonomikas būtība

1. uzdevums. Prāta vētra. Izskaidro!
1) Ko saprotam ar jēdzienu ekonomēt?
2) Kāpēc mēs varam teikt, ka ekonomika ir daļa no mūsu ikdienas dzīves?

2. uzdevums. Izpēti mācību literatūrā, ar ko atšķiras mikroekonomika no 
makroekonomikas! Nosaki, kura situācija attiecas uz mikroekonomiku un kura uz 
makroekonomiku! 

Situācija A  
Mikroekonomika

B 
Makroekonomika

 1. Latvijas IKP aprēķināšana un 
salīdzināšana ar ES valstīm.

 2. Maizes ceptuves aprēķini par jaunas 
produkcijas ražošanu.

 3. Kalniņu ģimenes kredīts, lai iegādātos 
māju.

 4. Valsts programmas bezdarba 
samazināšanai.

 5. Āgenskalna  tirgus kartupeļu cenu  
izmaiņas jūnijā.

 6. Eiropas Savienības subsīdijas Latvijas 
zemniekiem

3. uzdevums. Kritiskā domāšana. Izpēti jaunākās ziņas un izraksti 3-5 jaunākos 
mikroekonomikas un makroekonomikas notikumus Latvijā, pasaulē! 
Novērtē, kā tie ietekmē mājsaimniecības, uzņēmējus un valdības lēmumus!

4. uzdevums. Pētnieciskais uzdevums.
Izveido uzskates plakātu «..... valsts makroekonomikas (mikroekonomikas) rādītāji 
... (periodā)»!
Izmanto informācijas avotus http://www.csb.gov.lv/!

5. uzdevums. Mācību literatūrā sameklē terminu skaidrojumus: vajadzības, vēlmes. 
1) Kāpēc vajadzības un vēlmes nav viens un tas pats? 
2) Argumentēti pamato savu viedokli! Nosauc divus piemērus!

6. uzdevums. Diskusija. Grupu darbs. Vai piekrīti apgalvojumiem?
1) Cilvēku vajadzību nodrošinājumu vienmēr ierobežo resursu pieejamība.
2) Vēlmes katram indivīdam atšķiras, un tas būtiski ietekmē valsts ekonomikas 

virzību.
3) Ja 16 gadīgs jaunietis apmeklē bibliotēku, kino, sporta treniņus, tās ir viņa 

vajadzības.
4) Ja jaunietis plāno nākotnes karjeru un izvirza sev mērķi studēt 

«Uzņēmējdarbības vadību», tad tās ir viņa vēlmes.
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7. uzdevums. Izpēti «Maslova vajadzību teorijas» vajadzību piramīdas veidošanas 
kritērijus un atbilstoši tai sagrupē dotos piemērus!
 1) Apdrošināšana pret nelaimes 

gadījumiem.
 2) Veselīgs miegs.
 3) Mīlestība pret vecākiem.
 4) Zināšanas, prasme lasīt, rakstīt.
 5) Saskarsme ar kursa biedriem.

 6) Darbs par atlīdzību.
 7) Sociālā aizsardzība, vecuma pensija.
 8) Slāpes pēc sporta nodarbībām.
 9) Pašcieņa, neizmanto plaģiātus.
10) Pašizpausmes «Talantu konkursā».
11) Ziedojumi portālā www.ziedot.lv.

8. uzdevums. Izskaidro un nosauc 4 piemērus, kāpēc cilvēku vajadzības ir 
atšķirīgas! 
Kas ietekmē 
indivīdu vajadzības?
Nosauc 2 piemērus

9. uzdevums. Sagrupē dotos piemērus atbilstoši to lietošanas mērķim: apģērbs, 
jahta, dzīvoklis, gāze, maize, vakara frizūra, izziņa, masāža, briežādas kažoks!

Pirmās nepieciešamības Luksus
Prece
Pakalpojums

1) Salīdzini savas atbildes ar grupas biedriem! Pamatojiet, kāpēc atbildes atšķiras!
2) Modelē situāciju un nosauc piemērus, vai luksus prece var kļūt par pirmās 

nepieciešamības preci un otrādi!
10. uzdevums. Prāta vētra.
1) Pasakā zelta zivtiņa ir ar mieru izpildīt visus vecīša lūgumus. Vai vecītim šajā 

gadījumā būs ierobežotības problēma?
2) Kā ar ierobežotības problēmu saskaras ekonomikas dalībnieki: 

«mājsaimniecības», «uzņēmumi», «valsts»? 
3) Vai ekonomikas apriti, ierobežotības problēmu var ietekmēt kāds no tirgus 

dalībniekiem? Kā tas izpaužas? Kādas sekas tas rada ekonomikā? 

11. uzdevums. Izpēti mācību literatūrā un savieno terminu ar skaidrojumu!
1. Izvēles cena, alternatīvās 

izmaksas
A Ekonomiska situācija, kad no vairākām 
piedāvātām iespējām vai lietām var izvēlēties tikai 
vienu vai dažas.

2. Izvēles situācija B Tiek izteikta ar tās lietas vērtību, no kuras 
jāatsakās vispirms, lai iegūtu šo vissvarīgāko lietu.

1) Kāpēc svarīgi katram ekonomiskam lēmumam noteikt izvēles cenu, alternatīvās 
izmaksas? 

2) Uzzini, kā aprēķina alternatīvās izmaksas!

12. uzdevums. Aprēķini un novērtē!
Dina ieguva profesionālo izglītību un nolēma dzīvot atsevišķi. Jauniete plāno dzī-
vot īrētā dzīvoklī. Viņai bija jāizdara izvēle: strādāt par reklāmas aģenti vai turpināt 
izglītību augstskolā, mācoties pilna laika studiju klātienes programmā, ko ar darbu 
nevar apvienot.
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Aprēķini, kādas ir Dinas lēmuma mācīties augstskolā izvēles cena, alternatīvās 
izmaksas, ja gadā:
A. Maksa par mācībām Ls 1000.
B. Pārtikai Ls 1200.
C. Transporta izdevumi / abos gadījumos/ 

Ls 55.
D. Dzīvokļa īre Ls 940.

E. Apģērbs Ls 400.
F. Reklāmas aģenta alga Ls 4960.
G. Mācību materiāli Ls 40.
H. Darba alga vasaras brīvlaikā 

Ls 300.

13. uzdevums. Aprēķini un novērtē!
Juris atteicās no krāsotāja darba, kur alga ir Ls 3600 gadā, atteicās no studijām augst-
skolā, kur mācību maksa Ls 900 gadā, bet sāka strādāt viesnīcā ar algu Ls 2800 gadā. 
Darbu viesnīcā viņš nevar apvienot ar citu darbu un mācībām. 
1) Aprēķini Jura lēmuma alternatīvās izmaksas!
2) Novērtē Jura lēmumu! 

14. uzdevums. Kritiskā domāšana. 
Jānis strādā par juristu. Viņam ir jāveic dzīvokļa remonts. To ir ar mieru veikt kai-
miņš – celtnieks, kurš par darbu prasa Ls 120. Ja remontu veiks pats Jānis, viņš tam 
patērēs 20 stundas un tad viņam jāņem bezalgas atvaļinājums. Jānim ir daudz līgu-
ma darbu un vienā stundā var nopelnīt Ls 20.
1) Kā Jānim rīkoties? 
2) Atbildi pamato ar aprēķiniem! 

15. uzdevums. Aprēķini un pieņem ekonomiski pamatotu lēmumu! 
Lailai ir Ls 4000. Viņa to var noguldīt bankā, saņemot peļņu 2% mēnesī vai nopirkt 
nelielu konditorejas iekārtu un cept mājās kūkas, tad ražošanas izmaksas mēnesī būs 
Ls 300, bet ieņēmumi Ls 450. 

Lēmums naudu noguldīt bankā Lēmums nopirkt 
konditorejas iekārtu

Ieguvumi:
Zaudējumi:
Rezultāts, lēmums:

1) Kādu padomu tu dotu Lailai? 
2) Savu atbildi pamato ar aprēķiniem!

16. uzdevums. Kritiskā domāšana un pašvērtējums. 
Iegūstot profesionālo vidējo izglītību, jaunieši var sākt strādāt un gūt ienākumus, 
taču daļa izvēlas studēt, un daudzi par to vēl maksā no sava budžeta vai ņem kredītu. 
1) Novērtē katru alternatīvu: strādāt, mācīties! Lēmuma «+» un «-».
2) Pamato šo jauniešu izvēli, argumentējot to no ekonomiskā viedokļa! 
3) Ko iegūst vai zaudē «mājsaimniecības», «uzņēmumi», «valsts», ja jaunieši 

nolemj strādāt vai mācīties ārzemēs.  

17. uzdevums. Kritiskā domāšana un pieredzes izpēte.
Rīgas Tirdzniecības tehnikuma Skolēnu Mācību uzņēmums (SMU) «BabyEinstein 
Guard» ražoja zīdaiņu apģērbu, piemēram, cepurītes ar polsterējumu, lai bēbīši, kuri 
mācās staigāt, krītot nesasistu galviņu. Jaunieši pirka dziju, audumu, nomāja ražoša-
nas līdzekļus, telpas. Preci reklamēja savā mājas lapā http://babyeinsteinguard.1w.lv/ 
(27.02.2011.), portālā http://www.mammamuntetiem.lv/. «Māmiņu klubā». Cepu-
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rītes pirka draugi, paziņas un radi, tās tirgoja mācību uzņēmumu gadatirgos, saņē-
ma piedāvājumu tirgot preci bērnu veikalos Rīgā, Talsos. 
1) Kā šo jauniešu ideju var izskaidrot pēc ekonomikas pamatjautājumiem.

Ekonomikas pamatjautājumi SMU atbilde uz ekonomikas pamatjautājumiem
Ko ražot?
Kā ražot?
Kas patērēs? Kam ražot?

2) Kāpēc SIA KELLE EXPO uzaicināja jauniešus piedalīties izstādē MADE IN 
BALTICS INDUSTRIES TRADE FAIR («Ražots Baltijā 2011»)?

3) Kāpēc jaunieši tika izvirzīti uz «Starptautisko SMU Festivālu 2011» un «SMU 
Nacionālo finālu – 2011»?

4) Novērtē, kāpēc šo jauniešu ideja skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņos saņēma 
žūrijas nominācijas «Inovatīvs produkts», «Sociāli atbildīgs uzņēmums»! 

18. uzdevums. Izpēti mācību literatūrā un savieno terminu ar skaidrojumu! 
1. Ražošanas resursi A Ražošanā iesaistītie resursi (zeme, darbaspēks, kapitāls, 

informācija, uzņēmējdarbības spējas)
2. Ražošanas faktori B Līdzekļi, krājumi, līdzekļu avoti, jebkas ko var izmantot 

ražošanas procesā.

Izskaidro, kurš no termins ir plašāks «ražošanas līdzekļi» vai «ražošanas resursi»! Kāpēc? 

19. uzdevums. Uzzīmē grafisko organizatoru – shēmu «Ražošanas resursu 
iedalījums» un atbilstoši sagrupē dotos piemērus! 
Mašīnas, iekārtas, darba instrumenti, spējas veikt komercdarbību, cilvēka intelektuā-
la vai fiziska darbība, aramzeme, rūpnīcas ēkas, meži, derīgie izrakteņi, ūdens, plud-
male, noliktavas, agro klimatiskie apstākļi. 

20. uzdevums. Izpēti mācību literatūrā par ražošanas faktoru iedalījumu, samaksas 
veidiem! Nosauc trūkstošos terminus! 

Raþoðanas resursi 

Materiâlie resursi Cilvçku resursi 

Dabas resursi Kapitâla resursi Darbaspçjas  Uzòçmçjspçjas 
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19.uzdevums. Uzz�m� grafisko organizatoru - sh�mu „Ražošanas resursu iedal�jums” un 

sagrup� resursu grupai atbilstoši dotos piem�rus.  

Maš�nas, iek�rtas, darba instrumenti, sp�jas veikt komercdarb�bu, cilv�ka intelektu�la 

vai fiziska darb�ba, lai ražotu preces, aramzeme, r�pn�cas �kas, meži, der�gie izrakte�i, 

�dens, pludmale, noliktavas, agro klimatiskie apst�k�i.  

 

20.uzdevums. Izp�ti m�c�bu literat�r� par ražošanas faktoru iedal�jumu,  to samaksas 

veidiem. Nosauc tr�kstoš�s terminus.  

 

21.uzdevums.  Nosaki, kuram ražošanas faktoram atbilst dotie piem�ri?  
Faktori  

Piem�ri  Zeme Kapit�ls Darbs Inform�cija Uz��m�jdarb�ba 

1. Biznesa pl�ns       
2. Gatera iek�rta      
3. P�rdev�ja      
4. Pre�u noliktava      
5. Z/S �pašnieks      
6. Nafta      
7. Lo�istikas sh�ma      
8. ��mi�is – laborants      
9. Kokmateri�li      
10. Maizes ceptuves 

�pašnieks 
     

11. Naftas p�rstr�des 
tehnolo�ija 

     

12. Dzelzs r�da       

Ražošanas faktori 

Zeme � Darbs Uz��m�jdarb�ba �

� Procenti � � �

Ražošanas resursi 

Materi�lie resursi Cilv�ku resursi 

Dabas resursi Kapit�la resursi Darba sp�jas Uz��m�jsp�jas 

� � � �



8

21. uzdevums. Nosaki, kuram ražošanas faktoram atbilst dotie piemēri! 

Piemēri
Faktori

Zeme Kapitāls Darbs Informācija Uzņēmējdarbība
 1. Biznesa plāns
 2. Gatera iekārta
 3. Pārdevēja
 4. Preču noliktava
 5. Z/S īpašnieks
 6. Nafta
 7. Loģistikas shēma
 8. Ķīmiķis – laborants
 9. Kokmateriāli
10. Maizes ceptuves 

īpašnieks
11. Naftas pārstrādes 

tehnoloģija
12. Dzelzs rūda

22. uzdevums. Pētnieciskais uzdevums, kritiskā domāšana. 
Nosaki, kādi ražošanas resursi nepieciešami attēlā doto preču ražošanai, pakalpoju-
mu sniegšanai! 

Atbildes attēlošanai, grupēšanai izmanto grafiskos organizatorus!
1) Novērtē šo ražošanas resursu pieejamību un cenu reālā tirgū! 
2) Sameklē uzņēmumus Latvijas, Eiropas Savienības tirgū, kuri ražo, piedāvā 

šādus produktus!

23. uzdevums. Izveido kolāžu vai grafisko organizatoru «Manas biznesa idejas, 
ražošanas faktoru raksturojums»!

24. uzdevums. Aprēķini un novērtē! 
Jurim ir zemes gabals, Pēterim ir lauksaimniecības darba iemaņas un Kārlim ir 
lauksaimniecības tehnika. Artūrs apvienoja šos resursus kopā vienā ražošanā, 
apsolot Jurim 25 cnt kartupeļu, Pēterim – 20 cnt kartupeļu, Kārlim – 40 cnt 
kartupeļu no nākošās ražas. Pirmā gada raža bija 210 cnt. Otrā gada raža bija 
85 cnt, jo bija sausa vasara un lietains rudens.
1) Aprēķini katra gada algu, procentus, renti, peļņu, ja tiek izmantoti tikai šie 

resursi!
2) Novērtē, katra dalībnieka saimnieciskās darbības rezultātus!
3) Kādu lēmumu pieņemt Artūram trešajā gadā? Ko ieteiktu pesimists, optimists 

un reālists? Ko ieteiktu «tuvredzīgs», ko «tālredzīgs» uzņēmējs? 

9�
�

�

 

22.uzdevums. P�tnieciskais uzdevums, kritisk� dom�šana.  

No dotajiem piem�riem izv�lies vienu un nov�rt�, k�di ražošanas resursi nepieciešami 

doto produktu (pre�u, pakalpojumu) ražošanai.  

   

Idejas att�lošanai, grup�šanai izmanto grafiskos organizatorus. 

1) Nov�rt� šo ražošanas resursu pieejam�bu un to cenu re�l� tirg�.  

2) Samekl� l�dz�gu uz��mumu piem�rus Latvijas, Eiropas Savien�bas tirg�.  

 

23.uzdevums. Izveido kol�žu vai grafisko organizatoru „Manas biznesa idejas ražošanas 

faktoru raksturojums”. 

 

24.uzdevums. Apr��ini un nov�rt�!  

Jurim ir zemes gabals, P�terim ir lauksaimniec�bas darba iema�as un K�rlim ir 

lauksaimniec�bas tehnika. Art�rs apvienoja šos resursus kop� vien� ražošan�, apsolot 

Jurim -25 cnt kartupe�u, P�terim- 20 cnt kartupe�u, K�rlim - 40  cnt kartupe�u  no 

n�koš�s ražas. Pirm� gada raža bija 210 cnt. Otr� gada raža bija 85 cnt, jo bija sausa 

vasara un lietains rudens. 

1) Apr��ini: katra gada algu, procentus, renti, pe��u, ja tiek izmantoti tikai šie resursi. 

2) Nov�rt�, katra dal�bnieka saimniecisk�s darb�bas rezult�tus. 

3) K�du l�mumu pie�emt Art�ram trešaj� gad�? Ko ieteiktu pesimists, optimists un 

re�lists? Ko ieteiktu „tuvredz�gs”, ko „t�lredz�gs” uz��m�js?  

 

25.uzdevums. Izp�ti m�c�bu literat�ru.  

Ražošanas iesp�ju l�kne – l�kne, kas atspogu�o iesp�jamo kop�j� saražot� produkta 

kombin�cijas, ko b�tu iesp�jams saražot, ja b�tu piln�b� nodarbin�ti valsts darbasp�ka 

resursi un ražošan� tiktu iesaist�ti visi valst� iesp�jamie ražošanas resursi. 

1) Izskaidro, k�p�c dot� defin�cija ir patiesa?  

2) K� ražošanas l�kni att�lo grafiski?  
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25. uzdevums. Izpēti mācību literatūru, kas ir ražošanas iespēju līkne!
1) Nosauc ražošanas līknes pazīmes, raksturojumu!
2) Izskaidro, kāpēc aprēķināt ražošanas iespēju līkni ekonomikā ir svarīgi gan 

individuālām «mājsaimniecībām», gan «uzņēmumiem», gan «valstīm»! 
3) Kā ražošanas līkni attēlo grafiski?

26. uzdevums. Aplūko doto grafiku, kurā attēlota autobūves uzņēmuma ražošanas 
iespēju līkne!

1) Atzīmē grafikā sekojošus punktus, kuri uzskaitīti tabulā!
2) Uzraksti, novērtē, vai ražošana šajos punktos ir efektīva, neefektīva, iespējama, 

neiespējama!
3) Atbilstoši ražošanas situācijai izvēlies uzņēmuma darbības stratēģiju (kā 

uzlabot situāciju)! 
Kravas auto 

(tūkst.)
Vieglie auto 

(tūkst.) Atbilde Vai situāciju var 
mainīt, uzlabot?

A 12 0
B 8 18
C 6 10
D 10 6
E 4 20
F 2 14

27. uzdevums. Uzzīmē ražošanas iespēju līkni uzņēmumam «Konservi», kurš ražo 
vistas gaļas konservus un cūkgaļas konservus. Iespējamās ražošanas kombinācijas 
dotas tabulā! 

Ražošanas 
iespējas

Cūkgaļas 
konservi 

gab.

Vistas gaļas 
konservi 

gab.

10�
�

�

 

26.uzdevums. Apl�ko doto grafiku, kur� att�lota ražošanas iesp�ju l�kne. 

 

1) Atz�m� grafik� sekojošus punktus. 

2) Uzraksti, nov�rt�, vai ražošana šajos punktos ir efekt�va, neefekt�va, neiesp�jama. 

3) Atbilstoši ražošanas situ�cijai izv�lies uz��muma darb�bas strat��iju. 

 Kravas auto 
(t�kst.) 

Vieglie auto 
(t�kst.) 

Atbilde K� situ�ciju var uzlabot?   

A 12 0   
B 8 18   
C 6 10   
D 10 6   
E 4 20   
F 2 14    

 

27.uzdeums. Uzz�m� ražošanas iesp�ju l�kni uz��mumam „Konservi”, kurš ražo vistas 

ga�as konservus un c�kga�as konservus. Iesp�jam�s ražošanas kombin�cijas dota 

tabul�.  

Ražošanas 
iesp�jas 

C�kga�as 
konservi 

gab. 

Vistas 
ga�as 

konservi
gab. 

A 0 10000 
B 1000 9000 
C 2000 7000 
D 3000 5000 
E 4000 2500 
F 5000 0  

1) Ja uz��mums sl�dz l�gumu par 10000 gab. vistas konservu pieg�di, no cik c�kga�as 

konservu ražošanas j�atsak�s? 

2) Ja uz��mums tirg� ražo, veiksm�gi p�rdod 7000 gab. vistas ga�as konservus un 

2000 gab. c�kga�as konservus, bet main�s pat�r�t�ju gaume un uz��mums nolemj 

palielin�t c�kga�as ražošanu par 1000 gab.  

a) K�das ir l�muma alternat�v�s izmaksas?   

b) K�das ir viena c�kga�as konserva alternat�v�s izmaksas?  

Vistas  
ga�as 
konservi 

C�kga�as 
konservi  

Kravas auto 
(t�kst.) 

Vieglie auto (t�kst.) 

A 0 10000
B 1000 9000
C 2000 7000
D 3000 5000
E 4000 2500
F 5000 0

Aprēķini un novērtē! 
1) Kādi ieņēmumi būs katrā no ražošanas iespējām?
2) Kurā ražošanas iespēju kombinācijā ir vislielākie ieņēmumi? 

a) Ja uzņēmums slēdz līgumu par 10000 gab. vistas konservu piegādi, cik ražos 
cūkgaļas konservus? 
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b) Ja vairumtirdzniecībā vistas gaļas konservu tirgus cena ir Ls 1,20 gab. un 
cūkgaļas konservu cena Ls 1,80 gab.

3) Ja uzņēmums tirgū ražo 7000 gab. vistas gaļas konservu un 2000 gab. cūkgaļas 
konservu, bet, mainoties patērētāju gaumei, uzņēmums palielinās cūkgaļas 
konservu ražošanu par 1000 gab.. 
a) Kādas būs lēmuma alternatīvās izmaksas?  
b) Kādas būs viena cūkgaļas konserva alternatīvās izmaksas? 

28. uzdevums. Tabulā doti kādas valsts divu pārtikas veidu ražošanas iespējas.
1) Uzzīmē ražošanas iespēju līkni, ja valsts ražo gan bioloģisku, gan modificētu 

pārtiku! 

Varianti Bioloģiskā 
pārtika (tūkst. t)

Modificētā 
pārtika (tūkst. t)

A 0 100
B 10 90
C 20 50
D 30 0

2) Grafikā atzīmē dotos punktus un novērtē ražošana iespējas? 
E. 15 tūkst. t bioloģiskās un 30 tūkst. t modificētās pārtikas ___________
F. 25 tūkst. t bioloģiskās un 45 tūkst. t modificētās pārtikas ___________
G. 20 tūkst. t bioloģiskās un 50 tūkst. t modificētās pārtikas ___________

3) Valsts, atrodoties ražošanas iespēju robežpunktā C, grib palielināt bioloģiskās 
pārtikas ražošanu par 10 tūkst. t. No kāda daudzuma modificētās pārtikas 
ražošanas valstij jāatsakās? 

4) Valdība investē bioloģiskās pārtikas ražošanu, un uzņēmumā bioloģiskās 
pārtikas ražošanas iespējas palielinās divas reizes. Uzzīmē jauno ražošanas 
iespēju līkni. 

30. uzdevums. Uzzini, kādi apstākļi spēj ietekmēt ražošanas iespējas valstī! 
Aplūko uzzīmēto diagrammu! Pieņemsim, ka valsts ekonomikas ražošanas iespēju 
sākuma līkne ir BB1. 

Sākuma līkne Notikums Beigu 
līkne

1. B B1. Patēriņa preču ražošanā ieviestas jaunas ražošanas 
tehnoloģijas.

2. B B1. Valstī notiek dabas katastrofas (zemestrīce, cunami).
3. B B1. Valstī ir pieejamas inovācijas, kuras var izmantot visu 

preču ražošanai. 

11�
�

3) Ja vairumtirdzniec�b� vistas ga�as konservu tirgus cena ir Ls 1,20 gab. un c�kga�as 

konservu cena Ls 1,80 gab., apr��ini un nov�rt�!    

a) Cik lieli uz��muma ien�kumi b�s katr� no ražošanas iesp�j�m? 

b) Kur� ražošanas iesp�ju kombin�cij�  ir visliel�kie ien�kumi?�

 

28.uzdevums. Tabul� doti k�das valsts divu p�rtikas veidu ražošanas iesp�jas. 

1)  Uzz�m� ražošanas iesp�ju l�kni, ja valsts ražo biolo�isku p�rtiku, gan modific�tu 

p�rtiku.  

Varianti Biolo�iska 
p�rtika (vien.) 

Modific�ta 
p�rtika (vien.) 

A 0 100 
B 10 90 
C 20 50 
D 30 0 

 

 

2) Grafik� atz�m� dotos punktus un nov�rt� ražošana iesp�jas?  

E. 15 t�kst. t  biolo�isk� un 30 t�kst. t  modific�t� p�rtika ___________  

F. 25  t�kst. t  biolo�isk� un 45 t�kst. t modific�t� p�rtika___________ 

G. 20 t�kst. t biolo�isk� un  50 t�kst. t  modific�t� p�rtika ___________ 

3)Valsts atrodas ražošanas iesp�ju robežas punkt� C, grib palielin�t biolo�isk�s p�rtikas 

ražošanu par 10 t�kst. t. No cik modific�t�s p�rtikas t�kst. t ražošanas valstij j�atsak�s?  

4) Vald�ba invest� biolo�isk�s p�rtikas ražošanai un uz��mum� ražošanas iesp�jas 

palielin�s divas reizes. Uzz�m� jauno ražošanas iesp�ju l�kni.  

 

30.uzdevums. Nov�rt�, k�di apst�k�i sp�j ietekm�t valsts ražošanas iesp�jas?  

Apl�ko uzz�m�to diagrammu. Pie�emsim, ka valsts ekonomikas ražošanas iesp�ju l�kne 

ir BB1.  

 
S�kuma l�kne Notikums Beigu 

l�kne 
1. B B1. 

 
Pat�ri�a pre�u ražošan� ieviestas jaunas ražošanas 
tehnolo�ijas . 

 

2. B B1. Valst� notiek dabas katastrofas (zemestr�ce, cunami).  

�

C

B�

A�

         A1 B1 B2      C1 ��� Pat�ri�a preces 

Kapit�la preces

Biolo�isk� 
p�rtika (vien.) 

Modific�t� p�rtika (vien.) 
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3) Ja vairumtirdzniec�b� vistas ga�as konservu tirgus cena ir Ls 1,20 gab. un c�kga�as 

konservu cena Ls 1,80 gab., apr��ini un nov�rt�!    

a) Cik lieli uz��muma ien�kumi b�s katr� no ražošanas iesp�j�m? 

b) Kur� ražošanas iesp�ju kombin�cij�  ir visliel�kie ien�kumi?�

 

28.uzdevums. Tabul� doti k�das valsts divu p�rtikas veidu ražošanas iesp�jas. 

1)  Uzz�m� ražošanas iesp�ju l�kni, ja valsts ražo biolo�isku p�rtiku, gan modific�tu 

p�rtiku.  

Varianti Biolo�iska 
p�rtika (vien.) 

Modific�ta 
p�rtika (vien.) 

A 0 100 
B 10 90 
C 20 50 
D 30 0 

 

 

2) Grafik� atz�m� dotos punktus un nov�rt� ražošana iesp�jas?  

E. 15 t�kst. t  biolo�isk� un 30 t�kst. t  modific�t� p�rtika ___________  

F. 25  t�kst. t  biolo�isk� un 45 t�kst. t modific�t� p�rtika___________ 

G. 20 t�kst. t biolo�isk� un  50 t�kst. t  modific�t� p�rtika ___________ 

3)Valsts atrodas ražošanas iesp�ju robežas punkt� C, grib palielin�t biolo�isk�s p�rtikas 

ražošanu par 10 t�kst. t. No cik modific�t�s p�rtikas t�kst. t ražošanas valstij j�atsak�s?  

4) Vald�ba invest� biolo�isk�s p�rtikas ražošanai un uz��mum� ražošanas iesp�jas 

palielin�s divas reizes. Uzz�m� jauno ražošanas iesp�ju l�kni.  

 

30.uzdevums. Nov�rt�, k�di apst�k�i sp�j ietekm�t valsts ražošanas iesp�jas?  

Apl�ko uzz�m�to diagrammu. Pie�emsim, ka valsts ekonomikas ražošanas iesp�ju l�kne 

ir BB1.  

 
S�kuma l�kne Notikums Beigu 

l�kne 
1. B B1. 

 
Pat�ri�a pre�u ražošan� ieviestas jaunas ražošanas 
tehnolo�ijas . 

 

2. B B1. Valst� notiek dabas katastrofas (zemestr�ce, cunami).  

�

C

B�

A�

         A1 B1 B2      C1 ��� Pat�ri�a preces 

Kapit�la preces

Biolo�isk� 
p�rtika (vien.) 

Modific�t� p�rtika (vien.) 
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31. uzdevums. Izpēti mācību literatūru par tēmu «Ekonomikas sistēmas». Uzzīmē 
shēmu un ievieto atbilstošus raksturojuma piemērus: privātīpašums, sabiedriskais 
īpašums, izvēles brīvība, valdības direktīvas, zema ražošanas efektivitāte, plānota sa-
dale, ieinteresētība, konkurence, naturālā saimniecība, tirgu regulē tikai pieprasī-
jums un piedāvājums, valdība ierobežo uzņēmējdarbību!

32. uzdevums. Novērtē, kurai ekonomiskai sistēmai raksturīgas šīs pazīmes!

Pazīmes Tradicio-
nālā

Brīvā 
tirgus

Komand- 
ekonomika

Jauktā 
ekonomika

 1. Privātīpašums
 2. Laisser faire
 3. Cenu sistēma
 4. Tradicionālā amatniecība
 5. Tirgus sadali veic valdība
 6. Konkurence
 7. Peļņas u.c. nodokļi
 8. Kopējais īpašums
 9. Tirgus sadali veic atsevišķi cilvēki
10. Patēriņa cenas nosaka tirgus 

pieprasījums, piedāvājums

33. uzdevums. Imitācijas spēle – preses konference «Eiropas Savienības (ES) valstu 
ekonomikas simboli». Darbs pa pāriem: nosaukt un īsi raksturot, kādus ražošanas 
resursus sava tēla veidošanai izmantotu Eiropas Savienības valstis. 

34. uzdevums. Novērtē Latvijas uzņēmējdarbības ārējās vides faktoru – ražošanas 
resursi! 
1) Izpēti Latvijas dabas resursu karti, Latvijas iedzīvotāju izvietojuma karti un 

statistiku skolēniem, skolotājiem (www. csb.gov/dati)!
2) Sagrupē informāciju tabulā «Ražošanas resursu izmantošanas iespējas Latvijas 

reģionos»! 
3) Novērtē Latvijas reģionos pieejamo ražošanas resursu stiprās, vājās puses, 

iespējas un draudus! 

35. uzdevums. Izstrādā plānu pētnieciskam uzdevumam ««X» uzņēmuma attīstības 
iespējas, izmantojot «Y» resursus»! 

 Tirgus 
ekonomika

Tradicionâlâ 
ekonomika 

Komand- 
ekonomika

Raksturojums:  Raksturojums:  
 

Raksturojums:  
 

Ko raþot? Kâ to raþot? Kurð patçrçs? 

Raksturojums:

  
 

Jauktâ 
ekonomika
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2. tēma. Pieprasījums un piedāvājums tirgū

1. uzdevums. Darbs ar mācību literatūru. Definē, kas ir tirgus! Nosauc tirgu veidu ie-
dalījumu pēc teritorijas, pēc pakalpojuma veida, pēc preču veida, pēc resursu veida!

2. uzdevums. Atbilstoši dotajiem piemēriem, nosauc tirgus veidu! Gatera iekārtas, 
akcijas, apavi, dzīvoklis, cilvēku darba spējas, zobārsta pakalpojumi, eiro.

3. uzdevums. Izpēti tirgus modeli! 

Nosaki, kurai tirgus modeļa plūsmai atbilst dotie piemēri!
A. Uzņēmēju izdevumi
B. Uzņēmēju ieņēmumi
C. Sabiedriskās preces, 

transferti 

D. Mājsaimniecības 
izdevumi

E. Alga, rente, procenti
F. Subsīdijas, dotācijas  

G. Preces, pakalpojumu plūsma
H. Ražošanas resursu plūsma
I. Nodokļi
J. Naudas plūsma

4. uzdevums. Lomu spēle. Grupu darbs. Izveidot mini lugu vai mēmo šovu «Piec-
latnieka ceļš». Lomas: pieclatnieks, pircējs, pārdevējs, resursu tirgus, preču un pa-
kalpojuma tirgus, valsts. 

5. uzdevums. Izveido eseju «Vienkāršā tirgus modeļa darbības pamatprincipi» vai 
«Kā Latvijā darbojas ekonomikas tirgus modeļa pamatprincipi?»!

6. uzdevums. Izpēti mācību literatūru! Ievieto tekstā atbilstošos terminus: pieprasī-
jums, piedāvājums, pieprasījuma tabula, pieprasījuma līkne, pieprasījuma likums, 
piedāvājuma likums, normāla prece, mazvērtīga prece, tirgus līdzsvara cena.
Patērētāja vēlme un iespējas iegādāties kādu preci par noteiktu cenu noteiktā laikā 
un vietā ir ..................... Ja citi apstākļi neietekmēs patērētāju rīcību, tad vairāk preču 
un pakalpojumu pirks par zemāku cenu, bet mazāk par augstu cenu, tā darbojas 
........................... Tomēr patērētāju rīcība var būt pretēja. Tāpēc preci, kuru patērētājs 
pērk mazāk, ja ienākumi palielinās, un savukārt pērk vairāk, ja ienākumi samazinās, 
sauc par ......................, bet preci, kuru patērētājs pērk vairāk, ja ienākumi palielinās, 
un savukārt pērk mazāk, ja ienākumi samazinās, sauc par .......................... .
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Pārdevēju (gan ražotāju, gan starpnieku) ekonomiskā rīcība, kas atspoguļo centie-
nus pārdot noteiktu preču daudzumu noteiktā laika periodā atkarībā no cenas sauc 
par ....................... Ja citi apstākļi ir nemainīgi, jo augstāka būs preces iespējamā pār-
došanas cena, jo lielāks būs piedāvātās preces daudzums, tā darbojas ...................... 
Cenu, par kuru pieprasītais preces daudzums sakrīt ar piedāvāto preces daudzumu, 
sauc par ..............................
Sakarību starp cenām un preču, pakalpojumu daudzumu, ko pieprasa tirgū, esot no-
teiktām cenām, atspoguļo .......................un .......................... Sakarību starp cenām un 
preču, pakalpojumu daudzumu, ko piedāvā tirgū, esot noteiktām cenām, atspoguļo 
.......................un .......................... Pieprasījuma līkni apzīmē ar burtu ........., kas aiz-
gūts no angļu valodas termina ....................., bet piedāvājuma līkni attiecīgi ar ..........., 
no termina ......................... .

7. uzdevums. Ar ko atšķiras potenciālais pieprasījums no kopējā pieprasījuma? 
Dotajā piemērā aprēķini kopējo pieprasījumu! Uzzīmē kopējā pieprasījuma 
grafiku!

Cena (Ls) 
P

Potenciālākais 
pieprasījums 

(aptaujas rezultāti)

Kopējais 
pieprasījums 

Q
0,20 45
0,80 35
1,20 20
1,50 15
2,00 5

8. uzdevums. Aprēķini un raksturo doto tirgus situāciju! 
Uzņēmums «Oriģināls dizains» ražo sarkankoka mēbeles, kuras pērk divi veikali 
«Mājai» un «Dārzam». Doti šo divu veikalu pieprasījuma daudzumi. Uzzīmē katra 
veikala pieprasījuma grafikus un sarkankoka mēbeļu tirgus pieprasījuma grafiku!

Cena (Ls) «Mājai» pieprasītais 
daudzums (gab.)

«Dārzam» 
pieprasītais 

daudzums (gab.)

Tirgus pieprasītais 
daudzums (gab.)

200 60 100
300 50 80
400 40 40
500 30 10
600 10 0
700 0 –

Kāpēc dotajā tirgū ir tikai viens piedāvātājs un tikai divi pieprasītāji? 

9. uzdevums. Izpēti mācību literatūru, ar ko atšķiras aizvietotājpreces un papildinā-
tājpreces! Nosauc divas aizvietotājpreces apelsīniem, baltmaizei, gurķiem, diskotē-
kai! Nosauc divas papildinātājpreces mētelim, velosipēdam, krējumam, autoservisa 
pakalpojumiem!
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10. uzdevums. Nosaki, kā mainīsies tirgus pieprasījums un kā pārvietosies piepra-
sījuma līkne (pa labi A, pieprasījums palielināsies vai pa kreisi B, ja pieprasījums 
samazināsies)!

Virziens
1. Ja pieaug aizvietotāja cena
2. Ja precei beidzas sezona
3. Ja samazinās papildinošās preces cena
4. Ja ārsti iesaka lietot tieši šo preci
5. Ja pieaug pircēju skaits
6. Ja prece iziet no modes
7. Ja prognozē, ka preces cena tirgū 

varētu kristies
8. Ja kreditēšanas procentu likmes 

mājsaimniecībām pazeminās
9. Ja prece kļūst «stilīga»

11. uzdevums. Izpēti mācību literatūru un lieto terminus: «pieprasījuma dau-
dzums»,  «pieprasījums»!
Nekustāmo īpašumu cenas samazinājās, un ................ (pieprasījums, pieprasījuma 
daudzums) pēc zemes gabaliem pie jūras pieauga.
Palielinājās matu griezuma cenas salonos, un ............ (pieprasījums, pieprasījuma 
daudzums) pēc friziera pakalpojumiem samazinās.
Patērētāju vidējā alga pieauga, un ................ (pieprasījums, pieprasījuma daudzums) 
pēc juvelierizstrādājumiem pieauga. 
Rudenī ziedu cenas samazinājās, un ................... (pieprasījums, pieprasījuma 
daudzums) pēc ziediem pieauga.
Pieauga dabīgā piena saldējuma cena, un tāpēc saldējumu no piena aizvietotāja ................. 
(pieprasījums, pieprasījuma daudzums) pieauga.
Elektroprecēm cenas aug, un ledusskapju ..................... (pieprasījums, pieprasījuma 
daudzums) samazinās.
Iedzīvotāju ienākumi samazinās, un ................... (pieprasījums, pieprasījuma 
daudzums) pēc lietotām precēm palielinās.

12. uzdevums. Ar ko atšķiras potenciālais piedāvājums no kopējā piedāvājuma? Do-
tajā piemērā aprēķini tirgus kopējo piedāvājumu, uzzīmē grafiku!

Cena P (EUR)
Potenciālākais 
piedāvājums 

(aptaujas rezultāti)

Kopējais piedāvājums 
Q

5000 –
5500 1
6000 3
6500 5
7000 8
7500 9
8000 10

15�
�

 

8.uzdevums. Apr��ini un raksturo doto tirgus situ�ciju. Uz��mums “Latvijas Koks” ražo 

sarkankoka m�beles, kuras p�rk divi veikali “M�jai” un „D�rzam”. Doti šo divu veikalu 

piepras�juma daudzumi. Uzz�m� katra veikala piepras�juma grafikus un sarkankoka tirgus 

piepras�juma grafiku, ja vair�k neviens veikals š�s m�beles netirgo. 

Cena (Ls) “M�jai” piepras�tais 
daudzums (gab.) 

“D�rzam” 
piepras�tais 

daudzums (gab.) 

Tirgus 
piepras�tais 

daudzums (gab.) 
200 60 100  
300 50 80  
400 40 40  
500 30 10  
600 10 0  
700 0 -  

K�p�c dotaj� tirg� ir tikai viens pied�v�t�js un tikai divi piepras�t�ji?  

 

9.uzdevums. Izp�ti m�c�bu literat�ru, ar ko atš�iras aizvietot�jpreces un papildin�t�jpreces. 

Nosauc divas aizvietot�jpreces: apels�niem, baltmaizei, gur�iem, diskot�ka. Divas 

papildin�t�jpreces: m�telim, velosip�dam, kr�jumam, autoservisa pakalpojumiem.  

 

10.uzdevums. Nosaki, k� main�sies piepras�jums un k� p�rvietosies piepras�juma l�kne?  (pa 

labi  A palielin�sies vai pa kreisi B samazin�sies) 

 Virziens 
1. Ja pieaug aizvietot�ja cena  
2. Ja precei beidzas sezona  
3. Ja samazin�s papildinoš�s preces 
cena 

 

4. Ja �rsti ieteica lietot tieši šo preci  
5. Ja pieaug pirc�ju skaits  
6. Ja prece iziet no modes  
7. Ja prognoz�, ka preces cena tirg� 
var�tu kristies. 

 

8. Ja kredit�šana procentu likmes 
m�jsaimniec�b�m pazemin�s 

 

9. Ja prece k��st stil�ga.    

 

11.uzdevums. Izp�ti m�c�bu literat�ru un lieto terminu „piepras�juma daudzums”, kad 

„piepras�jums”? 

Nekust�mo �pašumu cenas samazin�j�s un ................ (piepras�jums, piepras�juma apjoms) 

p�c zemes gabaliem pie j�ras pieauga. 

Palielin�j�s matu griezuma cenas salonos un ............ (piepras�jums, piepras�juma apjoms) 

p�c friziera pakalpojumiem samazin�s. 

Pat�r�t�ju vid�j� alga pieauga un  ................ (piepras�jums, piepras�juma apjoms) p�c 

juvelierizstr�d�jumiem pieauga.  

Ruden� ziedu cenas samazin�j�s un ................... (piepras�jums, piepras�juma apjoms) p�c 

ziediem pieauga. 

A

B

Q��

P�
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13. uzdevums. Aprēķini un raksturo doto tirgus kopējo piedāvājumu, ja tirgū ir ti-
kai trīs preču ražotāji, kuri ražo identisku preci! Uzzīmē katra ražotāja piedāvājuma 
grafikus un tirgus piedāvājuma grafiku!

Cena EUR
A B C Tirgus kopējais 

piedāvājums
Piedāvājums (tūkst. gab.)

10,0 0 30 0
12,0 50 70 0
14,0 100 150 100
16,0 300 300 400
18,0 450 600 800
20,0 500 8000 1000

Kurš ražotājs spēj piedāvāt vairāk? Kāpēc individuālie piedāvājumi ir atšķirīgi? Ar 
ko atšķiras katra ražotāja cenu politika?

14. uzdevums. Nosaki, kā dotajos apstākļos mainīsies piedāvājums un pārvietosies 
piedāvājuma līkne (pa labi A, ja piedāvājums palielināsies vai pa kreisi B, ja piedā-
vājums samazināsies)!

Virziens
1. Ja uzlabojas tehnoloģijas
2. Ja dabas resursa cena pazeminās
3. Ja valdība ieviesīs jaunas finansu 

programmas uzņēmējiem
4. Ja palielinās imports
5. Ja tiks palielināts uzņēmuma 

ienākuma nodoklis
6. Ja notiks ekonomikas lejupslīde 

un uzņēmumi bankrotēs
7. Ja būs piemēroti laika apstākļi 

un laba raža
8. Ja ražotāji prognozē, ka cenas 

celsies
9. Ja kreditēšanas noteikumi 

komersantiem ir izdevīgi

15. uzdevums. Izpēti mācību literatūru un lieto terminus: «piedāvājuma daudzums»,  
«piedāvājums»!
Rudenī samazinājās banānu mazumtirdzniecības cenas, un ................... (piedāvājuma 
daudzums vai piedāvājums) samazinājās.
Pašizmaksas samazināšanās veicināja ................... (piedāvājuma daudzums vai 
piedāvājums) pieauguma.
Pasaules čempionāta laikā hokeja kreklu cenu pieaugums izraisīja ................... 
(piedāvājuma daudzuma vai piedāvājuma) pieaugumu.
Mobilo sakaru pakalpojumu cenas samazinājās, un fiksēto sakaru ...................... 
(piedāvājums vai piedāvājuma daudzums) samazinājās. 

17�
�

7. Ja b�s piem�roti laika apst�k�i un 
laba raža 

 

8. Ja ražot�ji prognoz�, ka cenas celsies  
9. Ja kredit�šanas noteikumi 
komersantiem k��st izdev�g�ki  

 
 

 

 

15.uzdevums. Izp�ti m�c�bu literat�ru un nosaki vai main�sies pied�v�juma daudzums vai 

piepras�jums? 

Ruden� samazin�j�s ban�nu mazumtirdzniec�bas cenas un ................... (pied�v�juma 

daudzums vai  pied�v�jums) samazin�j�s. 

Pašizmaksas samazin�šan�s veicin�ja ................... (pied�v�juma daudzums vai  

pied�v�jums) pieauguma. 

Pasaules �empion�ta laik� hokeju kreklu cenu pieaugums izrais�ja ................... 

(pied�v�juma daudzuma vai  pied�v�juma) pieaugumu. 

Mobilo sakaru pakalpojumu cenas samazin�j�s un fiks�to sakaru ...................... 

(pied�v�jums vai pied�v�juma daudzums) samazin�j�s.  

 

16.uzdevums.  P�c dot�s tabulas apr��ini p�rpalikumu vai iztr�kumu! K�da ir l�dzsvara 

cena, l�dzsvara daudzums? 

Cena 
(USD) 

Kop�jais 
pied�v�jums (gab.) 

Kop�jais 
piepras�jums (gab.) 

P�rpalikums + 
Iztr�kums – (gab.) 

100 0 750  
120 150 450  
140 300 300  
160 400 100  
180 460 0  
200 500 0   

 

17.uzdevums.  P�c dot� grafika nosaki! K�da ir tirgus l�dzsvara cenu, l�dzsvara daudzums? 

Vai tirg� b�s defic�ts vai p�rpalikums, ja cena b�s Ls 60,00, ja cena b�s Ls 100?  

 1) Ko dar�t uz��m�jam, 

ja tirg� ir preces 

p�rpalikums? 

2) Ko dar�t pirc�jam, ja 

tirg� ir defic�ts? 

 

 

A

B�
P�

Q
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16. uzdevums. Pēc dotās tabulas aprēķini pārpalikumu vai iztrūkumu! Kāda ir līdz-
svara cena, kāds līdzsvara daudzums?

Cena (USD) Kopējais 
piedāvājums (gab.)

Kopējais 
pieprasījums (gab.)

Pārpalikums + 
Iztrūkums – (gab.)

100 0 750
120 150 450
140 300 300
160 400 100
180 460 0
200 500 0

17. uzdevums. Pēc dotā grafika nosaki, kāda ir tirgus līdzsvara cenu, līdzsvara daudzums? 
Vai tirgū būs deficīts vai pārpalikums: a) ja cena būs Ls 60,00, b) ja cena būs Ls 100? 

1) Ko darīt uzņēmējam, 
ja tirgū ir preces 
pārpalikums?

2) Ko darīt pircējam, ja tirgū 
ir deficīts?

3) Kas visticamāk notiks ar 
cenu, ja būs pārpalikums 
vai deficīts?

18. uzdevums. Dota preces «EKO» pieprasījuma un piedāvājuma tabula.

Cena 
(EUR)

Pieprasījuma 
daudzums 

(tūkst. gab.)

Piedāvājuma 
daudzums 

(tūkst. gab.)
0,25 2,0 0
0,50 1,8 0,5
0,75 1,3 1,3
1,00 0,8 1,7
1,25 0,6 2,3

1) Uzzīmē pieprasījuma, piedāvājuma grafiku! Ievieto atbilstošus apzīmējumus!
2) Aprēķini un analizē!

a) Līdzsvara cena  .............., līdzsvara daudzums   ................... .
b) Ja prece «Eko» valsts iedzīvotājiem būs stratēģiski svarīga, tad valdība 

noteiks, ka preces cena nedrīkst būt augstāka par 0,50 EUR. Šī cena būs cenas 
...................... (grīda, griesti).

c) Ja preces «Eko» cena ir 0,50 EUR, pieprasītais preces daudzums būs 
.........., bet piedāvātais preces daudzums būs ..........., tad tirgū būs .............. 
(deficīts, pārpalikums) par ...............  gab.. Pārdevēju ienākumi  .................. 
(palielināsies, samazināsies) par ................. EUR. Parādi aprēķina 
gaitu!.......................................................... .

d) Ja, apejot likumu, uzņēmumi vienosies, ka nepārdos preci «Eko» zemāk 
par 1,00 EUR, tad veidosies cenas ................. (grīda, griesti). Ja cena būs 
1,00 EUR, tad pieprasītais daudzums būs ............, bet piedāvātais daudzums 
būs ............... , tirgū būs ............ (deficīts, pārpalikums) par ............ . Pārdevēju 
ienākumi ..................... (palielināsies, samazināsies) par .................................. . 
Parādi aprēķina gaitu!
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19. uzdevums. Novērtē, kādi faktori ietekmē šo produktu tirgus daudzumu, tirgus 
cenu! Konfektes, datori, reklāma, friziera pakalpojumi, restorāna pakalpojums, TV 
kanāli, maize. 
Faktoru grupēšanai un attēlošanai izmanto grafiskos organizatorus!

20. uzdevums. Izpēti kādu interneta sludinājumu mājas lapu! 
1) Izpēti un novērtē, pēc kādām precēm, pakalpojumiem šobrīd ir liels 

pieprasījums! 
2) Izvēlies vienu piedāvāto preci vai pakalpojumu un izpēti, par kādu cenu pārdevēji 

ir gatavi to pārdot, par kādu cenu pircēji ir gatavi to pirkt!
3) Novērtē, kas ietekmē šīs preces vai pakalpojumu cenu kāpumu vai kritumu! 

21. uzdevums. Preces «X» pieprasījuma daudzumu (gab.) izsaka funkcija QD = 86 – 4 P.
1) Izveido pieprasījuma daudzuma tabulu, ja precei tirgū ir šādas cenas P1=Ls2,50, 

P2=Ls4,50, P3=Ls6,50! 
2) Uzzīmē pieprasījuma grafiku un līkni D0! 
3)  Aprēķini preces «X» pieprasījuma daudzuma izmaiņas pie tām pašām tirgus 

cenām, ja iedzīvotājiem samazinājās ienākumi un tādēļ pieprasījuma daudzums 
pēc preces «X» samazinājās par 40%! 

4) Sastādi jaunu pieprasījuma funkciju! Izveido jauno pieprasījuma grafiku, līkni D1!

22. uzdevums. Preces «Y» piedāvājuma daudzumu ( gab.) izsaka funkcija QS = 4P – 2. 
1) Izveido piedāvājuma daudzuma tabulu, ja precei tirgū ir šādas cenas P1=Ls1,50, 

P2=Ls3,50, P3=Ls4,50! 
2) Pēc dotajiem datiem uzzīmē piedāvājuma grafiku, piedāvājuma līkni S0! 
3) Aprēķini preces «Y» piedāvājuma daudzuma izmaiņas pie tām pašām tirgus 

cenām, ja ražotājiem samazināsies izmaksas un precei «Y» piedāvājuma 
daudzums palielināsies par 20%! 

4) Sastādi jaunu piedāvājuma funkciju!  
Uzzīmē jauno piedāvājuma tabulu, grafiku, līkni S1!

23. uzdevums. Aprēķini un analizē.
Preces pieprasījumu izsaka QD=100 – P, piedāvājumu izsaka vienādojums QS=2P – 50.
1) Kāda ir tirgus līdzsvara cena un cik liels tirgus līdzsvara daudzums?
2) Kādi būs pārdevēju ieņēmumi, ja tirgū izveidojies līdzsvars?
3) Kādas sekas radīs «valdība», ja tā noteiks tirgus cenu Ls 45,00?
4) Kā sauks valdības noteikto cenu? 

24. uzdevums. Aprēķini un analizē!
Preces tirgus pieprasījumu izsaka QD=600-20P un tirgus piedāvājumu QS=100+30P. 
Valdība palielina pievienotās vērtības nodokli (PVN) no 10% uz 20%. Pieprasījums 
samazinājās par 20%, piedāvājums samazinājās par 100%. 
1) Kāda bija tirgus līdzsvara cena un cik liels līdzsvara daudzums pirms nodokļu 

ieviešanas?
2) Kāda bija tirgus līdzsvara cena un cik liels līdzsvara daudzums pēc nodokļu 

ieviešanas?
3) Kādi būs pārdevēju un ražotāju ieguvumi vai zaudējumi pēc nodokļa ieviešanas?
4) Kā mainīsies valsts valdības pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi? 
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25. uzdevums. Analizē piemērus! Kā mainīsies tirgus pieprasījums, tirgus piedāvājums?

Tirgus Situācija Pieprasījums Piedāvājums
palielinās samazinās palielinās samazinās

Lopbarības 
graudi

Zemnieki 
samazina savus 
ganāmpulkus

Biodegviela
Biodegvielas 

ražotāji saņem ES 
subsīdijas

Rapša eļļa
Valstī uzceļ 

vairākas rapša 
eļļas ražotnes

Vistu olas Tuvojas Lieldienas
Mazvērtīga 

prece
Valstī ekonomiskā 

lejupslīde

26. uzdevums. Nosaki, kā mainīsies tirgus situācija: a) ja palielinās akcīzes nodokli 
cigaretēm, b) ja interneta veikalos var nopirkt cigaretes lētāk, c) ja tiek ražota jauna 
prece – elektrocigaretes! 
Notikums Grafiks Kas mainījies
Cigarešu tirgus 
mazumtirdzniecībā

Pieprasījums – 
Piedāvājums – 
Cena – 
Daudzums –

Interneta pakalpojuma tirgus Pieprasījums – 
Piedāvājums – 
Cena – 
Daudzums –

Elektrocigarešu tirgus Pieprasījums – 
Piedāvājums – 
Cena – 
Daudzums –

27. uzdevums. Izpēti mācību literatūrā definīcijas par pieprasījuma un piedāvājuma 
elastību!
1) Nosauc pieprasījuma elastības cēloņus! Izskaidro tos! 
2) Nosauc piedāvājuma elastības cēloņus! Izskaidro, kā piedāvājums spēj reaģēt uz 

tirgus pieprasījuma izmaiņām! 
3) Uzzīmē elastīgas, neelastīgas, vienādotas elastības pieprasījuma grafikus! 

Nosauc 2 piemērus !
4) Nosaki, kāda sakarība pastāv starp preces cenu un pārdevēja ieņēmumiem 

elastīgām, neelastīgām precēm! 
Cena P Pārdevēja ieņēmumi TR Elastīgs vai neelastīgs

↓ ↓
↑ ↑
↓ ↑
↑ ↓
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28. uzdevums. Novērtē pieprasījuma elastīgumu minētajām precēm! 
Prece Elastīgs – E, neelastīgs – N Atbildi pamato

Maize
Insulīns
Dzēriens «Fanta»
Slēpju zābaki
Sērkociņi
Kāposti
Ziedu pušķis
Mācību grāmata
Ceļa izdevumi uz darbu

Kurai no precēm pieprasījuma elastība var mainīties? Pamato, kādi apstākļi to ietekmēs? 

29. uzdevums. Izpēti mācību literatūrā, kā aprēķina elastības koeficientu!
Cenai samazinoties no Ls 5 uz Ls 4, piedāvājums samazinājās no 20 tūkstošiem ga-
balu uz 18 tūkstošiem. Aprēķini elastības koeficientu!

30. uzdevums. Preces cena pieaug no EUR 12,00 līdz EUR 13,00, un piedāvātais 
preču daudzums palielinās no 2500 līdz 3000 gabaliem. Par cik % pieauga cena? Par 
cik % pieauga daudzums? Cik liels ir elastības koeficients? Kāda ir elastība? 

31. uzdevums. Preces cenas izmaiņas par 11% tirgū izraisīja pieprasījuma daudzu-
ma izmaiņas par 22%. Kāda un cik liela ir preces elastība? 

32. uzdevums. Aprēķini un analizē!
Ja preces piedāvājuma daudzums palielinājās 2,5 reizes, preces cena tirgū samazinā-
jās 4 reizes, cik liels ir piedāvājuma elastības koeficients?
Kādi tirgus faktori, kādas preces īpašības ietekmē tirgus cenu, piedāvājuma, piepra-
sījuma elastību?

33. uzdevums. Aprēķini un novērtē pētījuma rezultātus un pieņemto lēmumu!
Jauniešu deju kluba «Stils» ieejas maksa piektdienās ir Ls 2,00, to apmeklē 180 jau-
nieši, bet sestdienās ieejas maksu plāno paaugstināt līdz Ls 3,50. Kāpēc kluba vadība 
pieņēma lēmumu paaugstināt cenu? Vai šis lēmums ir ekonomiski izdevīgs?

34. uzdevums. Aprēķini un novērtē! 
Uzņēmums «X» nolēma paaugstināt preces cenu no Ls 2,00 uz Ls 3,00. Sākumā uz-
ņēmums pārdeva 0.4 milj. vienību. Noskaidrots, ka preces pieprasījuma elastības 
koeficients ir 0,2.
1) Cik lielu preču apgrozījumu var plānot uzņēmums pēc cenu paaugstinājuma?
2) Vai lēmums bija ekonomiski izdevīgs? 

35. uzdevums. Izveido eseju «Kā un kāpēc degvielas cenas kāpums ietekmē preču 
un pakalpojuma tirgus cenas?»! 

36. uzdevums. Izveido kolāžu «Kas notiek Latvijas tirgū?»!

37. uzdevums. Sagatavojies pētnieciskajam darbam «..................... resursu tirgus iz-
mantošanas dinamika Eiropas Savienībā/Latvijā laika posmā no ...... līdz ..... gadam»:
1) Sameklē informāciju (statistiku, grafiskos, foto attēlus, citātus u.c.).
2) Izveido satura plānu! 
3) Sistematizē izmantoto literatūru! 
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3. tēma. Patērētāju rīcība tirgū

1. uzdevums. Prāta vētra «Vai mana ģimene «silda» ekonomiku?».

2. uzdevums. Izpēti mācību literatūru un definē, kas ir patērētājs, ko pēta patērētāju 
(mājsaimniecības) ekonomika, kas ietekmē patērētāja rīcību tirgū! 
Kādas ekonomiskas likumsakarības skaidro un attēlo Engela likums, Lorenca līkne? 
Kā šīs likumsakarības ietekmē mājsaimniecības dzīves kvalitāti? 

3. uzdevums. Sagrupē dotos patērētāju izdevumus (obligātie, vēlamie, plānotie) un 
ienākumus (regulārie, gadījuma, no lauksaimnieciskās, saimnieciskās darbības, no 
komercdarbības, no savas īpašuma)! 
Alga – Ls 565, prēmija – Ls 120, dāvana no vecmāmiņas – Ls 25, nekustāmā īpašuma 
nodoklis – Ls 35, izaudzētās un pārdotās zemenes – Ls 185, saņemtās dividendes – 
Ls 25, peļņa – Ls 720, komunālie maksājumi – Ls 98, telefona rēķins – Ls 35, maksa 
par elektroenerģiju – Ls 42, degvielas patēriņš – Ls 65, izdevumi apģērbam – Ls 45, 
izdevumi pārtikai – Ls 310, dzīvokļa remonts – Ls 320, kredīta atmaksa – Ls 105. 
Sastādi mēneša budžetu, novērtē to! 

4. uzdevums. Aprēķini un analizē.
Bērziņu ģimene – 3 ģimenes locekļi (tēvs uzņēmējs, māte strādā uz pusslodzi, meita 
mācās tehnikumā ), Kalniņu ģimene – 5 ģimenes locekļi (atguvuši īpašumu laukos, 
tēvs strādā uz pilnu slodzi, māte mājsaimniece un audzina 3 mazus bērnus, vecmā-
miņa saņem vecuma pensiju, nestrādā algotu darbu). 

A. Bērziņu ģimene: alga – Ls 1120, prēmija – Ls 80, piederošā uzņēmuma 
peļņa mēnesī – Ls 210, stipendija – Ls 30, izdevumi pārtikai – Ls 360, 
komunālie maksājumi – Ls 85, sakaru maksājumi – Ls 25, noguldījuma 
procenti – Ls 15, izdevumi izglītībai – Ls 80, izdevumi apģērbam – Ls 60, 
izdevumi degvielai – Ls 45, saimniecības izdevumi – Ls 32, izdevumi 
medicīnai – Ls 20, izdevumi atpūtai, kultūrai – Ls 30. 

B. Kalniņu ģimene: alga – Ls 380, pabalsts – Ls 24, pensija – Ls 210, ienākumi 
no lauksaimnieciskās darbības – Ls 120, izdevumi pārtikai – Ls 320, 
komunālie maksājumi – Ls 58, maksājumi par telefona pakalpojumiem – 
Ls 15, izdevumi par medicīnas pakalpojumiem – Ls 22, transporta 
izdevumi – Ls 20, kredīts – Ls 50. 

1) Sastādi ģimeņu budžetus! 
2) Aprēķini, cik lieli ir katras ģimenes ienākumi un izdevumi uz vienu cilvēku!
3) Uzzini, kas ir «budžeta plānotājs»!
4) Zinot šo informāciju, ko tu ieteiktu katrai ģimenei: kā palielināt ienākumus, kā 

samazināt izdevumus? 

5. uzdevums. Kritiskā domāšana. Izpēti, kāda ir 2009. gada Latvijas mājsaimniecību 
izdevumu struktūra, salīdzini to ar savas ģimenes izdevumu struktūru! 
1) Aprēķini katra izdevuma veida procentuālo īpatsvaru un attēlo informāciju 

grafiski (apļa diagrammā)! Izmanto savas datorlietošanas prasmes! 
2) Novērtē mājsaimniecības izdevumu struktūru: kam tērē vairāk, kam mazāk! 
3) Vai mājsaimniecības izdevumu struktūras datus var izmantot biznesa 

pētījumos, lai uzsāktu uzņēmējdarbību? Argumentēti izskaidro un ar 
piemēriem pamato savu viedokli!
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Mājsaimniecības 
izdevumi Latvijā 

2009. gadā  
(uz vienu locekli)

Individuālais 
pētījums

20__. gadā

Ls %
PAVISAM 195,27 100,0
Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni 52,04
Alkoholiskie dzērieni, tabaka 7,11
Apģērbi un apavi 10,40
Mājoklis, ūdens, elektroenerģija, 
gāze un cits kurināmais

30,22

Mājokļa iekārta, mājturības 
piederumi un mājas uzkopšana

10,18

Veselība 10,34
Transports 25,51
Sakari 9,86
Atpūta un kultūra 15,70
Izglītība 3,52
Restorāni, kafejnīcas un viesnīcas 8,46
Dažādas preces un pakalpojumi 11,93

6. uzdevums. Pētnieciskais uzdevums «Iedzīvotāji un sociālie procesi». Izmanto jau-
nāko informāciju ziņu portālos, žurnālos, pētniecisko firmu datu bāzes, statistikas 
materiālus, piemēram, Centrālās statistikas pārvalde (CSP) http://www.csb.gov.lv. 
1) Izvēlies informāciju, kas, tavuprāt, vislabāk raksturo iedzīvotāju dzīves līmeni!
2) Iegūto informāciju attēlo grafiski, izmantojot datorprogrammas!
3) Pēc grupētās informācijas, novērtē iedzīvotāju dzīves līmeni!
4) Izskaidro, kādi makroekonomiskie procesi ietekmē sociālos procesus!
5) Izstrādā 2-3 priekšlikumus, kā uzlabot Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeni!

7. uzdevums. Izpēti patērētāju tiesību aizsardzības portālu «Patērētāju tiesību aiz-
sardzības centrs» (PTAC) http://www.ptac.gov.lv!
1) Nosauc, tavuprāt, 5 svarīgākās patērētāju tiesības un 5 patērētāju pienākumus!
2) Izskaidro dotās situācijas, uzzīmē grafisko organizatoru (shēmu)! Kā 

patērētājiem panākt savas tiesības?
«Gatis Paeglītis 2010. gada 1. decembrī nopērk jaunus zābakus. Pēc 2 mēnešiem 
atlīmējas zole. Ko darīt?»
«Anna Liepiņa nopērk veikalā «Saule» pārtiku: margarīnu, pienu, maizi. Atnākot 
mājās, konstatē, ka maize ir sapelējusi. Ko darīt?» 

8. uzdevums. Izpēti Eiropas Savienības patērētāju izglītības mājas lapu «Dolceta» 
http://www.dolceta.eu/latvija/, kurā pieejami moduļi (sadaļas) par dažādiem patē-
rētāju jautājumiem! 
1) Izvēlies 1-2 tēmas un papildini, precizē savas zināšanas par patērētāja 

tiesībām, finanšu pakalpojumiem, preču drošumu, ilgtspējīgu patēriņu un 
sabiedriskajiem pakalpojumiem (elektrība, gāze, transports un citi)!

2) Veic pašvērtējumu testus sadaļā «Uzdevumi», «Viktorīnas»!
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9. uzdevums. Diskusija. Argumentēti izskaidro lozungus: «Īsteno savas tiesības!», 
«Esi informēts!», «Izsaki savas sūdzības!», «Rīkojies atbildīgi!»!

10. uzdevums. Kritiskā domāšana un situācijas analīze.
Analizē dotās situācijas un izstrādā rīcības plānu, kā šiem patērētājiem rīkoties! 
1) Baiba ir nopirkusi jaunu džemperi, atnesot to mājās ieraudzīja, ka tas ir bojāts.
2) Gatis ir nopircis jaunu veļas mašīnu, bet pēc 2 gadiem un 2 mēnešiem tā 

sabojājusies.
3) Aleksis pasūtījis internetā jaunu telefonu, bet, konstatējis, ka tas nav tik labs, kā 

vēlējies. 
4) Laila, atnesot no veikala iepirkumus, un atverot sviesta paciņu, konstatējusi, ka 

tai beidzies lietošanas termiņš.

11. uzdevums. Pēc situācijas raksturojuma nosaki kredīta veidu.

Situācija Kredīta veids

Kasparam ir regulāri ienākumi, banka piešķir kredītu automašīnas 
iegādei. Kad nauda būs samaksāta, tad automašīna būs Kaspara 
īpašumā.

Baiba regulāri saņem algu uz algas kontu, tāpēc banka ļauj pārtērēt 
ienākumus par atrunātu summu.

Jana paņēma ilgtermiņa kredītu dzīvokļa iegādei, kā ķīla ir jaunais 
dzīvoklis.

Tirdzniecības vieta pārdod Ilzei ledusskapi, ļaujot veikt pirmo 
iemaksu tūlīt, pārējo 3 mēnešu laikā.

12. uzdevums. Izpēti mācību literatūrā, kā aprēķina vienkāršos, kā saliktos procen-
tus? Salikto procentu aprēķiniem izmanto zinātnisko kalkulatoru! 
Lapiņu ģimenei ir iespēja no bankas «A» paņemt patēriņa kredītu Ls 500 uz sešiem 
mēnešiem ar procentu likmi 1,5% mēnesī (banka rēķina vienkāršos procentus) vai 
no bankas «B» ar procentu likmi 1,5% mēnesī (banka rēķina saliktos procentus). 
Kurš kredīts lētāks? 

13. uzdevums. Kārkliņu ģimene nogulda naudu bankā Ls 1000 uz sešiem mēnešiem 
ar procenta likmi 4,5% gadā (banka rēķinās saliktos procentus). Cik Ls Kārkliņu 
ģimene nopelnīs?

14. uzdevums. Aprēķini un analizē!
Jānis vēlas noguldīt bankā Ls 1500 uz trīs gadiem. Kurš no noguldījuma variantiem 
viņam ir visizdevīgākais? 
Bankas «A» depozīta likme ir 5%, tā rēķina vienkāršos procentus, bankas «B» depo-
zīta likme ir 4%, tā rēķina saliktos procentus, bankas «C» depozīta likme ir 4%, tā 
rēķina saliktos procentus katra pusgada beigās.

15. uzdevums. Sastādi kredīta plānu! 
Vītoliņu ģimenes mājas celtniecībai no bankas vēlas aizņemties Ls 20 000 
hipotekāro kredītu uz 12 gadiem. Procentu likme ir 16% gadā. Pirmos 2 gadus 
maksā tikai procentus. Nākamos gadus jāmaksā pamatsummas daļa un procenti 
no kredīta nenomaksātās daļas. 
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16. uzdevums. Kurā bankā izdevīgāk aizņemties, ja bankā «A» kredīta procenti ir 
14% gadā, bankā «B» kredīta procenti 1,2% mēnesī? 

17. uzdevums. Aprēķini un analizē!
Aivars aizņēmās Ls 5000 un gada beigās kredītiestādē atdeva Ls 5500, Pēteris 
aizņēmās Ls 2000 un gada beigās atdeva Ls 2400. 
Kurš aizņēmās naudu lētāk? Cik liels ietaupījums? 
Kāda bija abu piedāvājumu vidējā procentu likme gadā? 

18. uzdevums. Sastādi kredīta atdošanas plānu!
Ja kredīts ir Ls 4000 uz 3 gadiem, pirmajā gadā jāmaksā tikai procenti 12%. Pamat-
summa jāatdod 2.-3. gadā vienādās daļās un 12% no pamatsummas. 
Kādas ir kredīta izmaksas, kāda ir vidējā procentu likme?

19. uzdevums. Diskusija «Vai dzīvot uz parāda ir droši un perspektīvi?».

20. uzdevums. Izpēti mācību literatūrā, kas ir derīgums, ko raksturo kopējais de-
rīgums un galējais jeb robežderīgums! Kā informāciju par preces derīgumu var iz-
mantot uzņēmējs, lai veidotu sava piedāvājuma sortimentu? 

21. uzdevums. Aprēķini preču robežderīgumu, ja zināms preču kopējais derīgums!

Preces 
vienība

Kopējais 
derīgums TU

Robežderīgums 
MU

Kopējais 
derīgums TU

Robežderīgums 
MU

0 0 0
1 4 6
2 6 11
3 7 14
4 7 16
5 5 16
6 2 12

22. uzdevums. Aprēķini un analizē!
Ilze vēlas ziemai sagatavot konservētus augļus. Cik kg un kādus augļus pirkt, ja Ilze 
vēlas derīgāk (ar lielāku robežderīgumu uz 1 Ls)  nopirkt augļus par Ls 7,50? 
Doti preču robežderīgumi. Aprēķini robežderīgumu uz katru iztērēto latu! 

Preces 
vienība kg

Āboli (1,00 Ls/kg) Bumbieri (1,50 Ls/kg) Plūmes (2,00 Ls/kg)

MU MU uz 
Ls 1 MU MU uz 

Ls 1 MU MU uz 
Ls 1

1 10 10 12
2 8 6 9
3 6 5 6
4 4 4 4
5 2 3 2
6 0 2 0
7 1
8 0

Ilze nopirka ābolus ....... kg, bumbierus ....... kg, plūmes ........ kg.
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23. uzdevums. Kritiskā domāšana un ekonomiski pamatota lēmuma pieņemšana. 
Jānis ir students. Vakaros strādā par kurjeru un mēnesī nopelna Ls 42. Par šo naudu 
viņš pērk dažāda daudzuma preces (A,B,C). Preces A cena ir Ls 1,00, preces B cena 
ir Ls 3,00, preces C cena ir Ls 8,00 par katru vienību. Tabulā parādīts kopējais derī-
gums, kādu Jānis gūst no katras preces dažādu daudzuma patērēšanas. 

Daudzums (gab.) Preces A 
TU

Preces B 
TU

Preces C 
TU

0 0 0 0
1 7 15 20
2 13 27 38
3 18 36 54
4 22 42 68
5 25 45 80
6 27 45 90
7 28 42 98
8 28 36 104
9 27 27 108

1) Kura prece jāpērk Jānim, lai, tērējot pirmo latu, visvairāk palielinātu kopējo 
derīgumu?

2) Kuras preces un cik daudz gab. jāpērk Jānim, lai iegūtu lielāku robežderīgumu, 
iztērējot visu paredzēto naudu?

3) Par cik palielināsies kopējais derīgums, kad Jānis tērēs pēdējo – četrdesmit otro 
latu? 

24. uzdevums. Kritiskā domāšana.
Anna manto 50 hektārus aramzemes, tā atrodas gleznainā vietā. Pēc tehnikuma 
absolvēšanas Anna plāno turpināt studijas augstskolā. Zemes kadastrālā vērtība 
noteikta Ls 250 par hektāru. Kaimiņu zemnieki izsaka Annai priekšlikumus: Jānis 
ir gatavs atpirkt zemi par kadastrālo vērtību, Kārlis ir gatavs nomāt zemi, maksājot 
Ls 30 par hektāru. 
Cik augstiem jābūt bankas procentiem par noguldījumu, lai Annai būtu 
ekonomiski izdevīgāk savu īpašumu pārdot un naudu ieguldīt bankā? 

25. uzdevums. Veic tirgus pētījumu! Iepazīsties ar finanšu iestāžu pieejamo infor-
māciju internetā! 
1) Izvēlies trīs bankas un veic salīdzinājumu, kurā bankā izdevīgāk noguldīt 

naudu, kurā izdevīgāk ņemt kredītu? 
2) Vai kāda no bankām izmanto vēl citas patērētāju «piesaistīšanas» metodes? 

26. uzdevums. Spēle «Uzmini, kas atrodas Salaveča maisiņā!». Sacensība, kura gru-
pa ātrāk atpazīs preces, kuras ievietotas necaurspīdīgā maisiņā. Grupa uzdod jautā-
jumus, spēles vadītājs drīkst atbildēt tikai ar vārdiem «jā», «nē».
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4. tēma. Komercdarbības būtība un formas 

1. uzdevums. Izpēti mācību literatūru un atpazīsti ekonomiskos, juridiskos terminus! 
________________ ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību.
__________________ ilgstoša vai sistemātiska darbība un kapitāla ieguldīšana, kas 
vērsta uz preču ražošanu, pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu, lai gūtu peļņu.
_____________ ir atklāta saimnieciska darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas no-
lūkā veic komersants. 
_____________ ir fiziska vai juridiska persona, kas norobežo daļu sava īpašuma 
uzņēmējdarbības veikšanai, likumā noteiktos gadījumos uzņemas par to materiālu 
atbildību un ir prasītājs un atbildētājs tiesā.
_____________ ir organizatoriski saimnieciska vienība, kurā uzskaitītas komersan-
tam piederošas ķermeniskas un bezķermeniskas lietas, kā arī citi saimnieciski labu-
mi (vērtības), kurus komersants izmanto komercdarbības veikšanai.
______________ ir Komercreģistrā ierakstīta fiziska persona (individuālais komer-
sants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un komercsabiedrība). 
_____________ ir Komercreģistrā ierakstīts komersanta nosaukums, ko tas izman-
to komercdarbībā, slēdzot darījumus un parakstoties.

2. uzdevums. 
1) Izraksti, kādus juridiskus, ekonomiskus terminus izmanto žurnālisti laikrakstā 

«Dienas bizness», žurnālā «Kapitāls», lai raksturotu uzņēmējdarbību? 
2) Noskaidro, kādas enciklopēdijas, skaidrojošās vārdnīcas un citi  informācijas 

avoti pieejami tehnikuma bibliotēkā! 
3) Izrakstītajiem terminiem, jēdzieniem pieraksti skaidrojumus! 
4) Noskaidro, kā ziņojumos, referātos, pētījumos jānoformē atsauces uz izmantoto 

literatūru, izmantoto avotu! 
5) Katram izskaidrotam terminam pieraksti atsauces uz izmantoto literatūru!

3. uzdevums. Izveido kolāžu «Uzņēmuma ......... ceļš uz panākumiem», kurā rakstu-
ro Latvijas, Eiropas Savienības (ES) uzņēmumu pieredzi pasaulē!

4. uzdevums. Izpēti mācību literatūrā, ar ko atšķiras komercdarbības iekšējā vide no 
ārējās vides. Sagrupē dotos komercdarbības vides faktorus! 

Komercdarbības vides faktors Ārējā 
vide

Iekšējā 
vide

1. Nodokļu politika
2. Darbinieku zināšanas, prasmes
3. Uzņēmuma tehnoloģijas, informācijas sistēmas
4. Vadītāja darba stils
5. Demogrāfiskie faktori
6. Starpvalstu attiecības
7. Paātrināta produkcijas «novecošana»
8. Kredītiestāžu procentu likmes
9. Attīstības stratēģija

Izvēlies 3, tavuprāt, vissvarīgākos komerciālās vides faktorus, apraksti tos!
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5. uzdevums. Sameklē presē vai interneta portālos, kādu interviju ar uzņēmējiem! 
Novērtē uzņēmēju viedokli! Kādas komercdarbības vides (mikro, makro) problē-
mas traucē uzņēmuma attīstībai? 

6. uzdevums. Izpēti Komerclikuma B daļas «Komersanti» saturu (izmanto savas pras-
mes lietot internetu, sameklē portālā www.htp.//likumi.lv ) un salīdzini komercdarbī-
bas formas: IK un SIA. Nosauc komercdarbību formu 3 priekšrocības un trūkumus!

Priekšrocības Trūkumi
Individuālais komersants

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību

7. uzdevums. Atpazīsti komercdarbības formas pazīmes! Var būt vairākas atbildes.

IK Pilnsabied-
rība

Komandit-
sabiedrība SIA AS

1. Nav noteikts dibināšanas 
pamatkapitāls

2. Var dibināt viena persona
3. Vajadzīgi uzņēmuma Statūti
4. Izveido padomi
5. Ievēl valdi
6. Dibināšanas pamatkapitāls ne 

mazāks kā Ls 25000
7. Var nereģistrēties 

komercreģistrā
8. Lēmējtiesības dalībnieku 

sapulcei

8. uzdevums. Novērtē apgalvojumus! Vai tu tiem piekrīti? Pamato atbildi.
Apgalvojums Jā Nē Pamatojums

1. Komercdarbības uzsākšanas galvenais mērķis ir 
patstāvība un neatkarība.

2. Darbaspēka kvalitāte ir komercdarbības 
ekonomiskās vides elements.

3. Uzņēmuma vadītāja darba stils nosaka 
uzņēmuma mikrovidi.

4. Piemājas dārziņa zemeņu audzētājs ir uzņēmējs.
5. Izvēloties komercdarbības formu, svarīgs ir 

ģimenes viedoklis.
6. Politiskā vide ir galvenais komercdarbības 

makrovides faktors.
7. Komercdarbības ārējo vidi uzņēmums nespēj 

ietekmēt.
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9. uzdevums. Atpazīsti uzņēmējdarbības riska veidus!
Riska veids

Tirgus Ražošanas Finanšu Politiskais Cilvēcisko 
faktoru

Dabas 
faktoru

1. Ugunsgrēks
2. Neparedzētas 

cenu izmaiņas
3. Nelabvēlīga 

nodokļu sistēma
4. Valūtas kursa 

izmaiņas
5. Novecojušas 

tehnoloģijas
6. Pieprasījuma 

samazināšanās
7. Darbinieku 

bezdarbība, 
nolaidība

10. uzdevums. Kādu saimnieciskās darbības formu izvēlēties racionālāk? Pamato 
savu izvēli!

Situācija Pamatojums
 1. Lauku amatnieks, kas nelielā apjomā izgatavo un pārdod 

pītus grozus.
 2. Zemnieks, kas audzē graudus.
 3. Jurists, kurš sniedz juridiskos pakalpojumus.
 4. Skolotāja, kura vasarās audzē un pārdod zemenes.
 5. Draugu grupa, kura vēlas pārdod ārzemēs Latvijas suvenīrus.
 6. Skolēnu grupa, kura grib apgūt komercdarbību mazā 

uzņēmumā.
 7. Dalībnieki ar lielu kapitālu vēlas dibināt banku.
 8. Uzņēmīga sieviete vēlas atvērt veikalu mazpilsētā.
 9. Vecmāmiņa, kura vēlas pieskatīt bērnus.
10. Galda hokeja kluba biedri.
11. Iniciatīvas grupa vēlas īstenot projektu «Pilsētas atpūtas 

parks». 
12. Komanda vēlas ražot tekstilizstrādājumus vairumā.
13. Šoferis vēlas sniegt transporta pārvadājumu pakalpojumus.

11. uzdevums. Jānis  nolēmis dibināt komercsabiedrību. Izpēti mācību literatūru un 
iesaki, kādā secībā veikt šīs darbības!
A. Izveido sabiedrības pārvaldes institūcijas un ieceļ revidentu.
B. Izstrādā un paraksta sabiedrības dibināšanas dokumentus.  
C. Apmaksā pamatkapitālu noteiktā apmērā, organizē dibinātāju naudas iemaksu 

noguldīšanu bankā.
D. Iesniedz pieteikumu komercreģistra iestādei.
E. Organizē mantiskā ieguldījuma novērtēšanu (ja tiek izdarīts mantiskais 

ieguldījums).
F. Saņem izziņu par izdarīto ieguldījumu.
G. Samaksā valsts nodevu par ierakstīšanu komercreģistrā un maksu par reģistra 

ierakstu izsludināšanu.
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12. uzdevums. Iepazīsties ar Uzņēmumu Reģistru mājas lapā: www.ur.gov.lv 
Izvēlies vienu no komercdarbības formām un izveido PowerPoint prezentāciju «Kā 
reģistrēt komersantu – IK, SIA u.c.» Izmanto datorprogrammu lietošanas prasmes, 
ievietojot tiešsaistes uz informācijas avotu!

13. uzdevums. Diskusija «Kā veidot uzņēmuma komandu?» «Ideāla uzņēmuma 
darbinieku «portrets» (izglītība, prasmes, īpašības, veicamās funkcijas) – ceļš uz pa-
nākumiem».

14. uzdevums. Aprēķini un analizē!
Trīs dalībnieki apvienoja savu kapitālu  un izveidoja SIA «AAA» (informācija tabulā).

Mantiskais ieguldī-
jums

Naudas 
ieguldījums

Kopējais 
ieguldījums

Kapitāla 
daļas %

Kapitāla 
daļu skaits

1. Gatis Mašīna Ls 800 Ls 500
2. Baiba Dators Ls 200 Ls 500
3. SIA «BBB» Iekārtas Ls 2000 Ls 2000
4. Kopā

1) Aprēķini pamatkapitāla lielumu!
2) Aprēķini katra dibinātāja kapitāla daļas lielumu  Ls un %!
3) Cik kapitāla daļas pieder katram tās dalībniekam, ja dibinātāji noteica vienas 

kapitāla daļas lielumu Ls 200?

15. uzdevums. SIA «ABC» dibina 4 personas, pamatkapitālā ieguldot Ls 2000 naudu 
vienādās daļās. Gada peļņa pēc nodokļu nomaksas ir Ls 1200. 
Cik lielu peļņu saņems katrs īpašnieks?

16. uzdevums. AS «CCC» veido 5 dalībnieki. Uzņēmuma kapitāla vērtība ir EUR 
25000, kurš sadalīts 5000 akcijās. Dalībnieku sapulce nolemj palielināt kapitālu un 
papildus emitēt akcijas par EUR 8000. Akcijas tiek kotētas fondu biržā, akcijas tirgus 
cena Ls 6,50. Cik liels ir uzņēmuma kopējais kapitāls, cik emitētas akcijas, kāda to 
nominālvērtība? Kāpēc akciju nominālvērtība nav vienāda ar tās tirgus cenu biržā?

17. uzdevums. AS «BBB» statūtkapitāls EUR 300000. Emitētas 50000 akcijas. Gada 
peļņa EUR 120000, un sapulce nolemj izmaksāt 50% dividendēs. 
Cik lielas dividendes saņems Kaspars, ja viņam pieder 175 akcijas?

18. uzdevums. Uzņēmuma SIA «KKK» gada bilance EUR 25000, no tiem 50% pa-
matlīdzekļi, 20% apgrozāmie līdzekļi. Lai attīstītu uzņēmumu, tās dibinātājs Kārlis 
Krūmiņš no bankas ņem kredītu EUR 12000, no kuriem EUR 3000 tiks izlietoti, lai 
uzlabotu pamatlīdzekļus, EUR 9000 izmantos apgrozāmo līdzekļu iegādei. 
Aprēķini un nosaki uzņēmuma līdzekļu struktūru (apgrozāmie līdzekļi, pamatlī-
dzekļi) pirms un pēc kredīta iegūšanas! 

19. uzdevums. Aprēķini un analizē!
Uzņēmums plāno ieguldīt Ls 10000 jaunā ražošanas iekārtā. Plānotais peļņas pieau-
gums, ko dotu jaunā iekārta, ir Ls 2000 gadā. 
Vai ir izdevīgi šā projekta realizēšanai izmantot bankas ilgtermiņa kredītu uz pie-
ciem gadiem ar likmi 14% gadā? 



29

20. uzdevums. Aprēķini un analizē! 
AS «DDD» statūtkapitāls Ls 1200000. Emitētas 1000000 akcijas. Tās ir kotētas biržā 
un akcijas tirgus vērtība Ls 5,50. Gada beigās peļņa Ls 4000000. Akcionāri nolemj 
10% izmaksāt dividendēs. 
1) Cik bija reālā akcijas vērtība gada sākumā, kāda tirgus vērtība? Kāpēc ir atšķirības? 
2) Cik AS «DDD» izmaksāja dividendēs un cik saņēma katrs akcionārs?
3) Cik liels ienesīgums no katras akcijas ir akcionāriem: a) turētājiem, kopš to 

emitēšanas, b) spekulantiem, kuri tās nopirka gada sākumā? 
4) Kas, tavuprāt, notiks ar akciju tirgus cenu pirms un pēc dividendes izmaksas?

21. uzdevums. Vai piekrīti dotajiem apgalvojumiem? Atbildi pamato!
Apgalvojums Jā Nē Pamatojums

1. Īstenojot kooperāciju, uzņēmums zaudē savu neatkarību.
2. Uzņēmumu reorganizēt var vairākos veidos.
3. Pārveidots uzņēmums ir jāreģistrē Komercreģistrā.
4. Bankrota procedūras mērķis ir iespējami pilnīgāk 

apmierināt kreditoru prasības.
5. Maksātnespēja vienmēr beidzas ar uzņēmumu 

likvidēšanu.
6. Uzņēmuma brīvprātīga likvidācija ir iespējama, ja tam ir 

parāda saistības.
7. Koncernā ietilpstošās firmas zaudē savu juridisko 

patstāvību.
8. Sanācijas pasākumu termiņš nevar būt ilgāks par diviem gadiem.

22. uzdevums. Sastādi vienkāršotu uzņēmuma SIA «NN» gada bilanci, ja ilgtermiņa 
kredīts – EUR 4600, ilgtermiņa ieguldījumi – EUR 6000, nauda kasē – EUR 1900, re-
zerves – EUR 1000, debitora parādi – EUR 2800, pašu kapitāls – EUR 4000, pamat-
līdzekļi – EUR 3200, krājumi – EUR 1000, īstermiņa kredīts – EUR 2500, nesadalītā 
peļņa – EUR 4600. 

23. uzdevums. Aprēķini un analizē! 
Sastādi IK «Ideja» gada peļņas – zaudējumu aprēķinu, ja gada apgrozījums – 
EUR  24100, tiešās ražošanas izmaksas – EUR 11000, administrācijas izmaksas – 
EUR  800, pārdošanas izmaksas – EUR 1100, pamatlīdzekļu amortizācija – EUR 
1200, pārējās izmaksas – EUR 950, pārējie ieņēmumi – EUR 1380. 
Aprēķini gada tīro peļņu, ja ienākuma nodoklis 25%!

24. uzdevums. Uzņēmuma «KK» komercsabiedrības gada pārskatā ir šāda informācija.
Rādītājs Ls

Uzņēmuma paša kapitāla gada vidējā vērtība 52000
Uzņēmuma aktīvu gada vidējā vērtība 74000
Bruto apgrozījums 60600
Neto apgrozījums 12850
Peļņa pirms procentiem un nodokļiem 5400
Tīrā (neto) peļņa 2800

Aprēķināt un novērtēt: 
1) Realizācijas rentabilitāti (bruto peļņas normai).
2) Aktīvu (ekonomisko) rentabilitāti.
3) Pašu kapitāla, aizņemtā kapitāla gada rentabilitāti (zināms, ka bankas depozītu 

procentu likme ir 5% gadā).
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25. uzdevums. Aprēķini un novērtē uzņēmuma SIA «LL» saīsināto bilanci!
Aktīvs Pasīvs

Posteņi Gada 
beigās, Ls

Gada 
sākumā, Ls Posteņi Gada 

sākumā, Ls
Gada 

beigās, Ls
1. Ilgtermiņa 
ieguldījumi

14 100 9 600 1. Pašu 
kapitāls

7 800 6 400

2. Apgrozāmie 
līdzekļi

2. Kreditori

Krājumi 1 200 2 460 Ilgtermiņa 
kreditori

5 800 5 390

Debitori 2 300 1 680 Īstermiņa 
kreditori

5 350 2 650

Vērtspapīri – –
Naudas līdzekļi 450 700

Kopā: Kopā:

Novērtē!
1) Kopējās likviditātes koeficientu gada beigās un gada sākumā.
2) Absolūtās likviditātes koeficientu gada beigās un gada sākumā.
3) Maksātspējas koeficientu, saistību īpatsvaru bilancē un finansiālās neatkarības 

koeficientu.

26. uzdevums. Iepazīsties ar žurnāla «Kapitāls» pēdējā gada pētījumu «Veiksmīgāko 
Latvijas uzņēmēju TOP 10»! 
Izveido, tavuprāt, veiksmīgāko uzņēmēju TOP 10! Pamato savu viedokli!
Kādu pieredzi tu vari aizgūt no šiem uzņēmējiem?

27. uzdevums. Diskusija. «Vai uzņēmējspējas manto no vecākiem vai apgūst sko-
lā?» Kritiskā domāšana. Izpēti, kā tavi vienaudži apgūst komercdarbības pieredzi, 
darbojoties Skolēnu Mācību uzņēmumos (SMU) www.smu.lv! Uzzini, kā dibināt un 
reģistrēt SMU! 

28. uzdevums. Pētnieciskais darbs. Grupu darbs. Izpēti uzņēmējdarbības atbalsta 
programmas, ko piedāvā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ww.liaa.gov.lv un 
Eiropas Savienības fondi www.liaa.gov.lv/es_fondi/! Rezultātu attēlošanai izmanto 
grafiskos organizatorus!

29. uzdevums. Noorganizē interviju ar kādu uzņēmēju un veic pētījumu «Uzņēmu-
ma ............ veiksmes stāsts»!

30. uzdevums. Izveido eseju «Uzņēmējdarbības iespējas un problēmas Latvijā»!

31.uzdevums. Spēle «Viens ražošanas resurss – 10 pielietojumi». Katrai grupai ir 
dots viens priekšmets/resurss. Uzdevums – izdomāt vēl 10 šīs priekšmeta lietošanas 
vai pārstrādes veidus.
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5. tēma. Komercdarbības finansēšana

1. uzdevums. Izpēti mācību literatūru un raksturo, kas veido uzņēmuma iekšējos un 
ārējos līdzekļus, to avotus! 
Sagrupē dotos uzņēmuma līdzekļus divās grupās: iekšējie, ārējie! 
Bankas kredīts – Ls 2200; nesadalītā peļņa – Ls 1500; debitoru parādi – Ls 500; neiz-
maksātā alga – Ls 660; pašu kapitāls – Ls 2000; investors, kurš palielina uzņēmuma 
kapitālu – Ls 500; tehnoloģiju patents – Ls 3000; amortizācijas uzkrājumi – Ls 1200; 
rezerves fonds – Ls  1000; AS akcijas – Ls 2000 vērtībā; apdrošināšanas rezerves 
fonds – Ls 300, noguldījums bankā – Ls 1000; Eiropas Savienības struktūrfonda 
līdzekļi – Ls 5000.

2. uzdevums. Nosaki komercdarbības kredīta formu (līzings, komerciālais, baņķie-
ra, hipotekārais, valsts kredīts, faktorings)! Nosauc katram kredīta veida priekšrocī-
bas, trūkumus! 

Piemērs Kredīta 
forma

Priekšro-
cības Trūkumi

1. SIA «Saldumi» piegādāja saldējumu 
veikalam IK «Gardumi», kurš par to 
norēķināsies pēc nedēļas.

2. AS «LL» iegādājās sešus autobusus un 
iznomāja tos transporta pakalpojuma 
uzņēmumam SIA «Pārvadājumi», nosakot 
procenta likmi.

3. Banka pārskaitīja savus Ls 2000 
uzņēmumam IK «Krēsli» par tā 
piegādātajām precēm SIA «Mēbeļu 
tirdzniecības centrs». Pēc nedēļas SIA 
«Mēbeļu tirdzniecības centrs» pārskaitīja 
bankai naudu Ls 2000 par pārdotajām 
precēm.

4. Banka piešķīra firmai «Sniedziņš» kredītu 
uz 3 gadiem jaunas saldēšanas iekārtas 
iegādei. Kā kredīta garants kalpo jaunā 
iekārta.

5. Valsts piešķīra kredītu pašvaldības 
uzņēmumam attīrīšanas iekārtu 
būvniecībai.

6. Firma jauna ceha celtniecībai paņēma 
ilgtermiņa kredītu. Kā ķīla bija vecais 
cehs, administrācijas ēka un zeme.

3. uzdevums. SIA «NN» paņēma bankā Ls 10000 uz 6 mēnešiem ar procentu likmi 
12%. Cik naudas pēc 6 mēnešiem būs jāatdod, ja rēķina vienkāršos procentus?

4. uzdevums. AS «BB» paņēma bankā kredītu Ls 100000, pēc diviem gadiem būs 
jāatdod Ls 122 000. 
Cik liela bija kredīta procentu likme, ja rēķina vienkāršos procentus?
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5. uzdevums. Aprēķini un analizē! 
SIA «KK» paņēma bankā kredītu Ls 150 000 uz 2 gadiem ar kredītprocentu likmi 10%. 
Cik naudas būs jāatdod pēc 2 gadiem:
1) Ja rēķina vienkāršos procentus?
2) Ja rēķina saliktos procentus reizi gadā?
3) Kurš izdevīgāks? 

6. uzdevums. Aprēķini un analizē!
Kaspars un Gatis nolēma uzsākt komercdarbību un atvērt ēdināšanas servisa uzņē-
mumu. Viņiem nepieciešami finanšu resursi. 
1) Banka A: kredīta GPL 12% (vienkāršie), banka B GPL 10% (saliktie). 
2) Privātais investors C: pirmajā gadā jāmaksā tikai procenti (15% GPL), 

nākamajos gados 1/3 daļa no kredīta un 15% no nenomaksātās daļas. 
3) No kura kredītora lētāk aizņemties ilgtermiņa kredītu Ls 16000 uz 5 gadiem?

7. uzdevums. SIA «Gateris» ražošanas darbagalda (pamatlīdzekļa) vērtība ir 
Ls  12000. Uzņēmuma vadība noteikusi darbagalda amortizācijas normu (finanšu 
vajadzībām) 20% gadā. 
1) Kāda summa katru gadu, katru mēnesi jāiemaksā amortizācijas fondā 

(izmantojot lineāro metodi)? 
2) Pēc cik gadiem tiks uzkrāti līdzekļi jauna darbagalda iegādei? 

8. uzdevums. IK Kurjers nopirka jaunu automašīnu par Ls 4600. Komersants no-
teica automašīnas derīgās lietošanas laiku 6 gadi, kad tiks uzkrāti līdzekļi jaunas 
automašīnas iegādei. Pēc 6 gadiem nolietoto automašīnu plāno pārdot par Ls 1600. 
Aprēķini ikmēneša amortizācijas atskaitījumu apjomu (pēc lineārās metodes)! 

9. uzdevums. AS «MM» emitēja 200 000 parasto akciju Ls 10 vērtībā katru un 5000 
priviliģēto akciju par Ls 5 katru. Aprēķini akciju sabiedrības kopējo kapitālu!

10. uzdevums. Aprēķini un analizē!
SIA «Kapitāls» par Ls 12000 uzkrātiem naudas līdzekļiem nolēma nopirkt akcijas. 
Tirgū ir AS «KK», AS «EE» un AS «JJ» akcijas un ir prognozēta akcijas peļņa. AS 
«KK» vienas akcijas tirgus cena Ls 1,60 un prognozētā peļņa Ls 0,32, AS «EE» vienas 
akcijas tirgus cena Ls 0,80 un prognozētā peļņa Ls 0,80, AS «JJ» vienas akcijas tirgus 
cena Ls 2,40 un prognozētā peļņa 25%. 
1) Nosaki, kuras akcijas iegādāties, lai SIA «Kapitāls» iegūtu lielāko peļņu! 
2) Cik liela būs SIA «Kapitāls» kopējā peļņa no darījumiem ar akcijām, cik liels 

būs kopējais ienesīgums, ja prognozes piepildīsies?

11. uzdevums. Aprēķini un analizē!
SIA «Pica» grāmatvedības uzskaitē ir nepabeigtie ražojumi Ls 5 700, nauda norēķinu 
kontā Ls10 200, ēkas Ls 65 000, gatavā produkcija Ls 10 100, tehnoloģiskās iekār-
tas Ls 15 400, pircēju parādi Ls 4 500, pamatmateriāli Ls 7 500, transporta līdzekļi 
Ls 9 900. 
1) Kāda ir aktīva līdzekļu vērtība? 
2) Sagrupē dotos līdzekļus pamatlīdzekļos (Pl), apgrozāmos līdzekļos (Al)! 
3) Cik % sastāda pamatlīdzekļi, cik apgrozāmie līdzekļi?
4) Vai šāds uzņēmuma līdzekļu sadalījums ir efektīvs? 
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12. uzdevums. Uzņēmums iegādājās ražošanas ēku Ls 30000, degvielu Ls 150, iekār-
tas Ls 12000, instrumentus Ls 645, izejvielas Ls 400, pusfabrikātus Ls 620, datorteh-
niku Ls 1430, automašīnu Ls 8500. Uzņēmuma īpašnieki par pašu kapitālu iegādājās 
ēku un automašīnu. Iekārtas iegādājās ar kredītu uz 10 gadiem 22% (saliktie %), 
pārējo naudu uzņēmums aizņēmās uz 3 gadiem 12% (vienkāršie %).
Aprēķini:
1) Kāda ir uzņēmuma pamatlīdzekļu vērtība (Pl)? 
2) Kāda ir apgrozāmo līdzekļu vērtība (Al)?
3) Cik liels ir pašu kapitāls?
4) Cik liels ir katra gada nomaksātais kredīts un cik lielas kopējās parāda saistības 

bilancē? 

13. uzdevums. Novērtē, vai apgalvojums ir patiess (P) vai aplams (A)! 
1. Amortizācijas atskaitījumi uzņēmumam ir neizdevīgi un samazina uzņēmuma 

peļņu.
2. Pamatlīdzekļus drīkst iegādāties tikai no pašu kapitāla.
3. Nesadalītā peļņa ir neizdevīga uzņēmuma akcionāriem, jo samazina viņu 

dividendes.
4. Akcionārs vienmēr saņem dividendes.
5. Uzņēmuma pašu kapitāla avoti ir pamatkapitāls, nesadalītā peļņa, rezerves, 

amortizācijas atskaitījumi.
6. Kredīts ar saliktiem procentiem vienmēr ir dārgāks.
7. Kredīta izdevīgumu nosaka kredīta procentu likme un ilgums.

14. uzdevums. Diskusija «Kreditors un investors – uzņēmēja draugs vai drauds?»

15. uzdevums. Aprēķini un novērtē!
SIA «JJ» līzingā iegādājas automašīnu par Ls 4000. Līzinga noteikumi paredz, ka 
Ls1000 jāatmaksā tūlīt, ņemot līzingu. Pārējie Ls 3000 jāatmaksā 3 vienādās daļās 
nākamo 3 gadu laikā, katra gada beigās, bet procenti jāmaksā gada sākumā. Līzinga 
procenti 15% gadā no nenomaksātās naudas. 
1) Sastādi līzinga nomaksas plānu! 
2) Aprēķini SIA «JJ» līzinga izmaksas visā periodā! 
3) Aprēķini līzinga vidējo gada procentu likmi! 
4) Kādi ir līzinga plusi, mīnusi? 

16. uzdevums. Aplūko doto informāciju!

Akcijas Pirk-
šana 

Pārdo-
šana 

Pēdējā 
cena 

% 
izmaiņas 

BAL1R.RI LATVIJAS BALZĀMS 1.954 1.986 2.027 LVL +3.95%
BRV1R.RI BRĪVAIS VILNIS 0.055 0.55 0.00 LVL 0.00
DPK1R.RI DITTON PIEVADĶĒŽU 

RŪPNĪCA
0.271 0.295 0.00 LVL 0.00

FRM1R.RI RĪGAS FARMACEITISKĀ 
FABRIKA

1.18 1.50 0.00 LVL 0.00

GRD1R.RI GRINDEKS 6.35 6.50 6.35 LVL 0.00
GRZ1R.RI GROBIŅA A/S 1.20 2.06 1.35 LVL +17.39%
GZE1R.RI LATVIJAS GĀZE 4.75 4.85 4.80 LVL 0.00
KA11R.RI KURZEMES ATSLĒGA 1 0.20 0.25 0.201 LVL -19.60%
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Akcijas Pirk-
šana 

Pārdo-
šana 

Pēdējā 
cena 

% 
izmaiņas 

KCM1R.RI KURZEMES CILTSLIETAS 1.30 1.49 1.49 LVL 0.00
LAP1R.RI LIEPĀJAS AUTOBUSU 

PARKS
1.35 1.738 0.00 LVL 0.00

LJM1R.RI LATVIJAS JŪRAS 
MEDICĪNAS CENTRS

1.001 1.25 0.00 LVL 0.00

LKB1R.RI LATVIJAS KRĀJBANKA 
AKCIJA

1.651 1.738 1.72 LVL +1.18%

LKB2R.RI LATVIJAS KRAJBANKA 
PREF SHARE

3.00 17.999 0.00 LVL 0.00

LME1R.RI LIEPĀJAS METALURGS 1.101 1.19 1.20 LVL +11.11%
LOK1R.RI DAUGAVPILS 

LOKOMOTĪVJU 
REMONTA RŪPNĪCA A/S

0.26 0.32 0.00 LVL 0.00

LSC1R.RI LATVIJAS KUĢNIECĪBA A/S 0.343 0.349 0.343 LVL -3.11%
LTT1R.RI LATVIJAS TILTI 26.511 27.50 27.20 LVL -2.68%
OLF1R.RI OLAINFARM 2.00 2.034 2.034 LVL +0.69%
OLK1R.RI OLAINES KŪDRA 0.32 0.589 0.00 LVL 0.00
RAR1R.RI RĪGAS 

AUTOELEKTROAPARĀTU 
RŪPNĪCA

0.10 0.299 0.00 LVL 0.00

RER1R.RI RĪGAS 
ELEKTROMAŠĪNBŪVES 
RŪPNĪCA

0.201 1.00 0.00 LVL 0.00

RJR1R.RI RĪGAS JUVELIERIZSTRĀ-
DĀJUMU RŪPNĪCA A/S

0.072 0.085 0.00 LVL 0.00

RKB1R.RI RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA 0.323 0.344 0.323 LVL +0.31%
RRR1R.RI VEF RADIOTEHNIKA-RRR 

A/S
0.17 0.566 0.00 LVL 0.00

SAF1R.RI SAF TEHNIKA 2.775 2.82 2.80 LVL -0.71%
SCM1R.RI SIGULDAS CMAS 1.155 1.349 0.00 LVL 0.00
SMA1R.RI SALDUS MEŽRŪPNIECĪBA 

A/S
3.50 5.00 0.00 LVL 0.00

TKB1R.RI TOSMARES 
KUĢUBŪVĒTAVA

0.272 0.38 0.00 LVL 0.00

TMA1R.RI TALSU MEŽRŪPNIECĪBA 
A/S

0.60 0.69 0.00 LVL 0.00

VEF1R.RI VEF A/S 0.35 1.00 0.00 LVL 0.00
VNF1R.RI VENTSPILS NAFTA 1.316 1.448 0.00 LVL 0.00
VSS1R.RI VALMIERAS STIKLA 

ŠĶIEDRA
0.63 0.654 0.63 LVL +5.00%

NasdaqOMX Riga XRIS 19.12.2010. 
1) Kuru uzņēmumu akcijas netika nopirktas 19.12.2010.? Kas ietekmē akciju 

tirgus darbības aktivitāti? 
2) Kuru uzņēmumu akcijām cena pieaugusi, kurām samazinājusies? Kas ietekmē 

akciju cenu biržā?
3) Kuru uzņēmumu akcijas ir visdārgākās? Kāpēc? 
4) Kuru uzņēmumu akcijas tu iegādātos, ja spekulētu, izmantojot «vēršu» taktiku, 

kuras, izmantojot «lāču» taktiku? 
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5) Dotos Baltijas Akciju saraksta datus 19.12.2010. salīdzi ar jaunāko informāciju 
http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv!
a) Kuru uzņēmumu akcijas aktīvi pērk biržā, kuru uzņēmumu akcijām, 

salīdzinot ar 2010. gada 19. decembri, cenas mainījušās? 
b) Izsaki argumentētu viedokli, kāpēc to cenas mainījušās!

16. uzdevums. Pētnieciskais uzdevums. Apmeklē NasdaqOMX Riga mājas lapu 
http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv 
1) Aplūko akciju emitentu sarakstu «Emitenti», izvēlies atpazīstamākos zīmolus, 

piemēram, koncernu AS «Grindex» un izpēti:
a) Emitēto akciju kapitalizācijas lielumu, kopš kura gada akcijas emitētas 

fondu biržā/ 
b) Pēdējo finanšu pārskatu, akcionāru struktūru, pēdējā gada peļņas dinamiku, 

nākotnes izredzes. 
c) Jaunāko informāciju par uzņēmumu darbību, kas ietekmē akcijas 

pieprasījumu nodaļā «Ziņas» (iepriekšējā gada peļņa, jauni projekti u.c.).
1) Nodaļā «Dividendes» aplūko plānotās un izmaksātās dividendes pa gadiem. 

Kuriem uzņēmumiem izmaksātās dividendes lielums ir palielinājies? 
2) Aplūko Baltijas parāda vērtspapīru sarakstu un izpēti, kā mainās parāda 

vērtspapīru cena, % no nomināla (ieskaitot uzkrāto ienākumu), tuvojoties 
termiņa beigām!

17. uzdevums. Apmeklē NasdaqOMX Riga mājas lapu http://www.nasdaqomxbaltic.
com/lv un izpēti fondu biržas statistiku! 
1) Kuram uzņēmumam pēdējā biržas sesijā bija lielākais darījumu skaits, lielākais 

apgrozījums?
2) Kurām uzņēmuma akcijām bija lielākais cenu kāpums, kurām lielākais cenu 

kritums? 
3) Salīdzini pēdējās nedēļas, mēneša statistiku un novērtē, prognozē biržas 

darījumu kustību! Kuras akcijas būtu izdevīgi pirkt, lai īstenotu «Buļļa» taktiku, 
kuras, lai īstenotu «Lāča» taktiku? 

18. uzdevums. Apmeklē divu komercbanku interneta mājas lapas! Salīdzini to ban-
ku piedāvājumus uzņēmējiem pēc dotajiem kritērijiem un izsaki savu viedokli, kurā 
bankā jaunajam uzņēmējam izdevīgāk ņemt kredītu! 
1) Jaunā uzņēmēja konta atvēršanas izmaksas.
2) Konta apkalpošanas izmaksas.
3) Kredītkartes. 
4) Kredīti jauniem uzņēmējiem. 
5) Papildus piedāvājumi.

19. uzdevums. Ja komersants 1. janvārī un 1.maijā veica fondu biržas darījumus:
1000 AS «XX» akcijas nopirka, kad vienas akcijas cena bija Ls 9,90, bet pārdeva 
1. maijā, kad vienas akcijas cena bija Ls 10,04. 
200 AS «VV» akcijas pārdeva, kad vienas akcijas cena bija Ls 2,40, bet atpirka 1. mai-
jā, kad vienas akcijas cena bija Ls 2,08. 
1) Kādas spekulācijas taktikas izmantoja komersants?
2) Taktiku, cik naudas ieguva vai zaudēja komersants, ja neņem vērā darījuma 

izmaksas?
3) Vai no vērtspapīru spekulācijas peļņas jāmaksā nodokļi? Ja ir, kādi, cik lieli? 
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20. uzdevums. Kritiskā domāšana.
Novērtē doto piemēru:
SIA «Saldumi» ražo konfektes no šokolādes, kakao, ievārījuma u.c. izejvielām, kuras 
iepērk no Latvijas, Lietuvas un Krievijas piegādātājiem. Konfektes pārdod Eiropas 
Savienības valstīs. Uzņēmumā strādā 26 darbinieki. Gada peļņa Ls 12000. 
Kādus un cik lielus nodokļus jāmaksā uzņēmumam no saimnieciskās darbības?
Kā Latvijas nodokļu sistēma ietekmē uzņēmējdarbības aktivitāti?

21. uzdevums. Mācību ekskursija un intervija ar ražošanas uzņēmuma vadītājiem, 
uzņēmējiem «Kā attīstīt uzņēmumu mainīgas ekonomikas apstākļos»?

22. uzdevums. Sameklē informāciju, kādas uzņēmēju atbalsta apmācības 
programmas piedāvā valsts un nevalstiskās organizācijas? 
Aplūko doto organizāciju mājas lapas, papildini doto sarakstu! Darbs pāros. 
Informācijas attēlošanai izmanto kādu grafisko organizatoru!
1) LIAA pakalpojumi http://www.liaa.gov.lv/. 
2) Biedrība «Zināšanu un inovāciju sabiedrība»: http://www.zinis.lv/.
3) Biedrība Junior Achievement – Latvija (JAL) http://www.pirmaismiljons.lv/. 

23. uzdevums. Pētnieciskie uzdevumi.
Uzzini, kādi projekti, konkursi un citas aktivitātes tiek organizētas Latvijā, Eiropas 
Savienībā, lai veicinātu jauniešu interesi, izpratni par uzņēmējdarbību? Izveido šo 
pasākumu vizītkartes. Piemēram, «Ideju kauss», «Cita Holivuda» u.c.
Novērtē dalībnieku atsauksmes! 

24. uzdevums. Pētījuma uzdevumi internetā.
1) Iepazīsties ar portālu «Tava Eiropa», «Ceļvedis uzņēmējdarbībai Eiropā» 

un attēlo mājas lapas satura plānu grafiski http://ec.europa.eu/youreurope/
business/index_lv.htm!

2) Iepazīsties ar Eiropas mazo uzņēmumu portālu un izveido ceļvedi «Kā ES 
palīdz maziem uzņēmumiem attīstīties Eiropā un konkurēt starptautiskajā 
tirgū?» http://ec.europa.eu/small-business!

25. uzdevums. Diskusija, izmantojot video reklāmas. «Kreatīvs darbinieks, inovāci-
jas uzņēmējdarbībā – modes vārdi vai attīstības priekšnoteikumi?» (Izmanto savas 
svešvalodas zināšanas.) 
http://ec.europa.eu/enterprise/videos/entrepreneur-vs-employe_en.htm (10.03.2011)
http://ec.europa.eu/enterprise/videos/sme-week-main_en.htm (10.03.2011)

26. uzdevums. Veic pētījumu «Mazo un vidējo uzņēmumu pieredze un attīstības 
iespējas Eiropas Savienībā»!

27. uzdevums. Imitācijas spēle «Ja es būtu mazpilsētiņas deputāts …».
Katras grupas dalībnieks izlozē un spēlē (imitē) vienu lomu: skolotājs, zemnieks, 
sportists, pensionārs, tirgotājs, ražotājs. Katrs deputāts pārstāv savas intereses, bet 
visi kopā visas pilsētiņas intereses. 
Grupu uzdevumi – izplānot: 
1)  Kur būvēt ceļus, ūdens sistēmas, elektropārvades līnijas, attīrīšanas iekārtas, 

atkritumu savākšanas punktus u.c. ?
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2) Kur celt, ierīkot būves, lai visiem iedzīvotājiem būtu darba vietas, iespēja 
atpūsties, iepirkties u.c. vajadzīgas lietas?

Katra grupa izdomā pilsētas nosaukumu, raksturo iedzīvotāju nodarbošanos un dzī-
ves ritmus, tradīcijas, sabiedrības vērtības un vērtē citu grupu priekšlikumus pēc 
kritērijiem.

Kritēriji Maz Labi Daudz Trūkst
Nodrošina ūdens kvalitāti
Nodrošina satiksmi
Nodrošina drošību
Nodrošina sakarus, internetu
Nodrošina izglītību
Nodrošina darbu
Nodrošina uzņēmējdarbības attīstību
Nodrošina atpūtu, kultūru
Nodrošina medicīnu

28. uzdevums. Izveido eseju «Investīciju nozīme reģionālajā attīstībā»!
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6. tēma. Ražošana un tās būtība

1. uzdevums. Izpēti mācību literatūru un izskaidro, ar ko atšķiras pastāvīgās izmak-
sas no mainīgām izmaksām!
Sagrupē dotās izmaksas: pastāvīgās izmaksas (FC), mainīgās izmaksas (VC)! 
Izejvielas, nomas maksa par telpām, darba alga, iesaiņošana, transportēšana, admi-
nistrācijas algas, amortizācijas atskaitījumi, maksa par dabas resursu izmantošanu, 
apdrošināšanas izmaksas, īpašuma nodoklis, kredītprocenti. 

2. uzdevums. Izpēti mācību literatūrā, kādi ir cenu noteikšanas paņēmieni, kādas 
cenu politikas, cenu taktikas? 
Dotajiem piemēriem izvēlies cenas noteikšanas paņēmienu, taktiku, politiku!
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Cenu 
noteikšanas

Paņēmiens
Pamatojums

Cenu politika Veids
Pamatojums

Cenu taktika Veids
Pamatojums

Izvēlies 3 piemērus! Kuru preču, pakalpojumu pieprasījums tirgū šobrīd aug, un 
nosaki tiem cenu noteikšanas paņēmienu!

3. uzdevums. Aprēķini un analizē!
SIA HH izgatavo 7000 gab. «Jaunās paaudzes» mēraparātu mēnesī. Mēneša izmak-
sas dotas tabulā. 
Izejvielu iegāde
Strādnieku atalgojums
Administrācijas algas
Nomas maksa par telpām
Preču realizācijas izdevumi
Apdrošināšanas izmaksas 
Amortizācijas izmaksas 
Citas mainīgās izmaksas
Citas pastāvīgās izmaksas

Ls 40 000
Ls 10 000

Ls 2 000
Ls 1 600
Ls 1 500
Ls 1 000

Ls 240
Ls 8 000
Ls 7 000

Aprēķini izmaksas:
1) TC kopējās izmaksas
2) VC mainīgās izmaksas
3) FC pastāvīgās izmaksas 
4) TC kopējās izmaksas 

Aprēķini vidējās izmaksas:
1) ATC vidējās izmaksas
2) AVC vidējās mainīgās izmaksas
3) AFC vidējās pastāvīgās izmaksas 
4) ATC kopējās izmaksas

Novērtē, kāda būs uzņēmējdarbības cenu taktika?
1) Kādu cenas noteikšanas paņēmienu izvēlēties?
2) Kāda ir minimālā mēraparāta pārdošanas cena?
3) Kāda ir visefektīvākā cenu taktika 1.-2. gadā un pārējos?
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4. uzdevums. Aprēķini un analizē!
SIA «ZZ» dienā saražo 45 bērnu zābaku pārus, kuru kopējās ražošanas izmaksas 
EUR 910, un 60 sieviešu zābaku pārus, kuru kopējās ražošanas izmaksas EUR 1220. 
1) Aprēķini ražošanas uzņēmuma kopējās izmaksas, bērnu zābaku, sieviešu 

zābaku vidējās izmaksas! 
2) Kura produkta ražošanas izmaksas ir lielākas? 

5. uzdevums. IK «Rotas» saražoto rotaslietu viena komplekta mainīgās izmaksas 
ir Ls 5,50, pastāvīgās izmaksas Ls 24 mēnesī. Mēnesī viņa izgatavo 40 komplektus. 
Komplekta tirgus cena ir Ls 15,00. 
1) Kādas ir šo komplektu kopējās izmaksas? 
2) Kāda ir pirms nodokļu peļņa, ja tiek pārdoti visi komplekti? 

6. uzdevums. Tabulā dotas uzņēmuma izmaksas. Aprēķini trūkstošos rādītājus! At-
tēlo FC, VC un TC grafikus! 

Q FC VC TC AFC AVC ATC
0 10
1 20
2 15
3 30
4 160

7. uzdevums. Aprēķini un analizē! 
Dotas uzņēmuma izmaksas. 

Q FC VC TC TR Peļņa 
0 30 0
5 15

10 20
15 40
20 50
25 95
30 130

Aprēķini kopējās izmaksas, pārdošanas ieņēmumus, pirms nodokļu peļņu, ja tirgus 
cena P = EUR 5,00! 
1) Attēlo rādītājus grafiski! 
2) Pēc grafika nosaki bezzaudējumu punktus! Iekrāso peļņas, zaudējumu sektorus!
3) Nosaki optimālo ražošanas apjomu un pārdošanas cenu, maksimālo peļņu!
8. uzdevums. Pētnieciskais uzdevums.
1) Iepazīsties ar ziņu portālā ekonomika.lv. un laikraksta «Dienas Bizness», 

ziņu aģentūras BNS, žurnālistu, zinātnieku un praktiķu, ražošanas speciālistu 
veidotiem aprakstiem par ražošanas uzņēmumu attīstības iespējām un 
problēmām Latvijā, Eiropas Savienībā http://www.ekonomika.lv/, http://db.lv/, 
http://www.bns.lv/!

2) Izpēti, kādus argumentus izmanto speciālisti, savos pētījumos un secinājumos! 
Piemēram, «Latvijā un ES valstīs samazinās piena ražošana» («Dienas Bizness», 
2010. gada 2. novembris), «Latvijā otrs straujākais rūpnieciskās ražošanas 
pieaugums ES». (Ritvars Bīders, 2010. gada 14. decembris), «Latvijas uzņēmējiem 
ražošanā vairs nav lielu optimizācijas iespēju» (BNS, 2011. gada 20. janvāris)! 
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3) Iepazīsties ar ražošanas uzņēmumu tirgus pētījumiem un ražošanas attīstības 
problēmām, piemēram, «Latvijas farmaceitiskais tirgus pēc iestāšanās ES uz 
aptiekas «Verdena» piemēra» http://masterbiz.info/lv/farmac_tirgus.htm!

9. uzdevums. Dotas uzņēmuma izmaksas. 
Aprēķini trūkstošos rādītājus, aprēķini galējās jeb robežizmaksas, nosaki optimālo 
ražošanas apjomu, ja pilnīgas konkurences apstākļos cena P= EUR 15!

Q FC VC TC MC
0 10 >

> 5
>
>

1 20
2
3 50
4 60

10. uzdevums. Dotas uzņēmuma izmaksas. 
Aprēķini trūkstošos rādītājus, aprēķini galējos jeb robežieņēmumus, nosaki optimā-
lo ražošanas apjomu, monopola apstākļos MC= EUR 80!

Q P TR MR
10 1200 >

> 80
> 

20 110
30
40 3600

11. uzdevums. Tabulā dotas uzņēmuma kopējās ražošanas izmaksas.
Ražošanas 

apjoms 
(vienības) Q

Kopējās 
izmaksas 

TC

1) Attēlo kopējās ražošanas izmaksas grafiski! 
2) Pēc grafika vai tabulas nosaki, aprēķini, cik lielas 

ir:
a) Pastāvīgās izmaksas FC, mainīgās izmaksas 

VC, ražojot 10 vienības, 3 vienības.
b) Vidējās pastāvīgās izmaksas AFC, ražojot  

4 vienības. 
c) Vidējās mainīgās izmaksas AVC, ražojot 

2 vienības. 
d) Trešās vienības ražošanas galējās izmaksas.

0 100
1 110
2 140
3 180
4 240

12. uzdevums. Uzņēmums darbojas pilnīgas konkurences apstākļos. Vienas vienī-
bas tirgus cena ir EUR 60. Ražošanas izmaksas dotas tabulā. 

Q 
(gab.)

TC 
(EUR) MC FC VC AVC ATC TR MR Galējā 

peļņa
Kopējā 
peļņa

0 116
1 140
2 160
3 176
4 200
5 240
6 300
7 368
8 456
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A. Aprēķini un analizē!
1) Kopējās izmaksas, aprēķini vidējās izmaksas!
2) Galējās/robežizmaksas MC, galējos/robežieņēmumus MR, galējo peļņu. 
3) Nosaki optimālo ražošanas apjomu pēc galējās peļņas metodes! 
4) Atbildi pārbaudi, izmantojot kopējās peļņas aprēķina metodi! 

B. Aprēķini un analizē!
1) Kāds būs uzņēmuma vadītāju lēmums, ja tirgus cena būs EUR 50. Lēmums: ...............

Cik vienību saražos? (var ražot daļu no preces)
Cik būs peļņa vai zaudējumi?
Cik liela būs peļņa vai zaudējumi uz 1 vienību?

2) Kāds būs uzņēmuma vadītāju lēmums, ja tirgus cena būs EUR 80? Lēmums: ..............
Cik vienību saražos? 
Būs peļņa vai zaudējumi?
Cik liela būs peļņa vai zaudējumi uz 1 vienību?

3) Kāds būs uzņēmuma vadītāju lēmums, ja tirgus cena būs EUR 22? Lēmums: ..............
Cik vienību saražos?
Būs peļņa vai zaudējumi?
Cik liela būs peļņa vai zaudējumi uz 1 vienību?

13. uzdevums. SIA «FF» darbojas monopola apstākļos. Nosaki optimālo ražošanas 
apjomu pēc galējās/robežpeļņas metodes! Atbildi pārbaudi, aprēķinot kopējo peļņu!

Q P TR MR TC MC Galējā 
peļņa

Kopējā 
peļņa

0 160 116
1 144 140
2 128 160
3 112 176
4 96 200
5 80 240
6 64 296
7 48 368
8 32 456

14. uzdevums. Diskusija «Ražot vai neražot?» Novērtē apgalvojumus, vai tiem 
piekrīti (P), nepiekrīti (N).
1) Ja ir lēti resursi, vienmēr var uzsākt ražošanu.
2) Visas ražošanas izmaksas vienmēr var samazināt.
3) Ja nevar samazināt izmaksas, tad vienmēr var paaugstināt preces cenu.
4) Ja peļņa nav vienāda ar nozares vidējo peļņu, tad nav vērts palikt nozares tirgū.
5) Vienmēr jāmeklē sadarbības partneri, jo viens nav «cīnītājs»!

15. uzdevums. SIA «Sega» ražo lina galdautus. Pirmā brigāde 2 darbinieki trīs die-
nās izgatavoja 170 galdautus, bet otrā brigāde 3 darbinieki trīs dienās izgatavoja 250 
galdautus. Cik liels bija katras brigādes viena darbinieka vidējais darba ražīgums 
1 dienā?
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16. uzdevums. Aprēķini un analizē!
Uzņēmumā strādāja 6 darbinieki, un viņi dienā izgatavoja 330 produkcijas vienību. 
Pēc produkcijas bija liels pieprasījums, un darbā pieņēma vēl divus strādniekus, tad 
dienā izgatavoja 400 produkcijas vienību. 
Kā mainījies darba ražīgums? Vai lēmums bija efektīvs? Kas ir resursu atdeves ma-
zināšanās likums?

17. uzdevums. SIA «XX» tiešās darba algas izmaksas ir – Ls 8 000, pārdošanas un 
administrācijas izmaksas – Ls 2 000, tiešās materiālu izmaksas – Ls 12 000, netiešas 
ražošanas izmaksas – Ls 5 000. 
Aprēķini:
1) Kāda ir produkcijas pašizmaksa?
2) Kādas ir produkcijas vidējās izmaksas, ja ražošanas apjoms ir 30 000 gab.? 
3) Ja preces cena ir Ls 1,10. Cik liela ir peļņa pirms nodokļu nomaksas? Pie kāda 

ražošanas apjoma iestājās bezzaudējuma punkts (BEP).

18. uzdevums. Uzņēmumā izgatavo produktu «Alfa». Plānotais ražošanas un pār-
došanas apjoms ir 20000 gab. gadā. 
Tiešās izmaksas veido materiāla izmaksas un strādnieku darba alga. Vienas produkta 
«Alfa» vienības izgatavošanai nepieciešams 2 kg materiāla «X». Materiāla «X» plāno-
tā iepirkšanas cena EUR 6 par kg. Lai izgatavotu produktu «Alfa», nepieciešamas 30 
min., t.i., 0,5 stundas. Strādniekam paredzētā darba samaksas likme EUR 2,20 stundā.
Ražošanas netiešās izmaksas uzņēmumā ir EUR 40 000 gadā, pārdošanas izmaksas 
ir EUR 2000 un administrācijas izmaksas ir EUR 12 000 gadā. 
Aprēķini produkta «Alfa» pilnu pašizmaksu!

19. uzdevums. Aprēķini un analizē!
Uzņēmums ražo pirmās nepieciešamības preces. Ražojot un pārdodot 10000 pro-
dukcijas vienību, uzņēmums noteica izmaksas: 
Administrācijas izmaksas – Ls 460
Izejvielu iegāde – Ls 1500
Telpu uzturēšanas izmaksas – Ls 140
Ražošanas procesa izmaksas – Ls 220
Nekustāmā īpašuma nodoklis – Ls 100

Kredīta procenti – Ls 120 
Nekustāmā īpašuma nodoklis – Ls 60
Strādnieku darba algas izmaksas – Ls 750
Pārdošanas izmaksas – Ls 50
Degvielas iegāde – Ls 300
OCTA maksājumi – Ls 80

1) Sagrupē izmaksas (pastāvīgās, mainīgās)!
2) Aprēķini uzņēmuma kopējās izmaksas, ražojot 1000 vienības (FC, VC, TC)!
3) Aprēķini vienas vienības izmaksas (AFC, AVC), nosaki vienas vienības 

produkcijas pašizmaksu! 
4) Aprēķini, ja uzņēmums plāno preces pašizmaksas uzcenojumu 80%:

a) Kāda būs preces vērtība pirms pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 
piemērošanas?

b) Ja PVN likme ir 22%, kāda ir preces tirgus cena, cik PVN? 
c) Kādi būs uzņēmuma plānotie ieņēmumi, ražojot 10000 vienību?
d) Aprēķini, pie kāda ražošanas apjoma uzņēmums sāks pelnīt? 

5) Ja pircēju maksātspēja un pieprasījums samazināsies, tad preces tirgus cena  
samazināsies par 20%.
a) Kā tas ietekmē uzņēmuma ieņēmumus, pelņu? 
b) Kā risināt šo problēmu? Pamato atbildi ar aprēķiniem!
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20. uzdevums. Aprēķini un analizē!
Zināms, ka uzņēmumā preces ražošanas daudzumu atkarībā no cenas izsaka funk-
cija QD=10– P, kopējās izmaksas izsaka funkcija TC=5+5Q – 0,5Q2.

Q (gab.) P (Ls) TR (Ls) TC (Ls) Peļņa (Ls)

0

1

2

4

8

9

1) Aprēķini rādītājus: cenu, ražošanas izmaksas, ieņēmumus un peļņu, ja zināms 
ražošanas apjoms (Q)!

2) Uzzīmē kopējo ieņēmumu (TR), kopējo izmaksu (TC) un peļņas – zaudējumu 
grafikus!

3) Iekrāso peļņas sektoru! Nosaki bezzaudējuma punktus (BEP)!
4) Nosaki optimālo ražošanas apjomu! 

21. uzdevums. Pētījuma uzdevumi internetā. 
1) Izveido plakātu «Ieteikumi jaunajiem uzņēmējiem», izmantojot informāciju un 

ieteikumus nodaļā «Uzņēmējdarbība un rūpniecība»  
http://ec.europa.eu/enterprise/index_lv.htm#! 

2) Izpēti un izveido ziņojumu, kāds ir Eiropas Savienības programmas «Pieredze 
uzņēmējdarbībā» mērķis un nozīme  
http://ec.europa.eu/enterprise/dg/enterprise-experience/index_lv.htm! 

22. uzdevums. Baiba kursos ieguva manikīres sertifikātu, nolēma aiziet no pārde-
vējas darba, kur alga Ls 250 mēnesī, lai uzsāktu uzņēmējdarbību. Viņa nolēma savā 
mājā atvērt  kosmētisko salonu. Pirms tam telpas viņa izīrēja par Ls 800 gadā. Baiba 
nopirka vajadzīgās iekārtas par saviem uzkrājumiem – Ls 2000. Baiba algos mācekli, 
kurai maksās Ls 150 mēnesī. Baiba zina, ka viņas salonu mēnesī apmeklēs 80 klienti, 
katrs vidēji tērēs Ls 12,00. Izdevumi mēnesī par dažādiem izejmateriāliem, komu-
nāliem pakalpojumiem ir Ls 2800 gadā. Bankas depozīta gada likme ir 5% (GPL).

Grāmatvedības izmaksas Ls Alternatīvās izmaksas Ls

Kopā Kopā

Aprēķini:
1) Kāda ir grāmatvedības peļņa?
2) Kāda ir ekonomiskā peļņa? 
3) Vai ekonomiski izdevīgi uzsākt uzņēmējdarbību? 
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23. uzdevums. Aprēķini un novērtē!
Uzņēmuma gada ieņēmumi – EUR 11000. Uzņēmuma izmaksas veido darba algas 
– EUR 3600, ražošanas izmaksas – EUR 5000. Īpašnieks noteica uzņēmējdarbības 
lēmuma alternatīvās izmaksas – EUR 2400. Kāda bija uzņēmuma grāmatvedības 
peļņa, kāda ekonomiskā peļņa? Vai lēmums uzsākt ražošanu bija izdevīgs? 

24. uzdevums. Pētnieciskie uzdevumi.
Aplūko koncerna, AS «Grindex» 2008. gada sākuma un beigu konsolidēto finanšu 
pārskatus un izstrādā pētījumu : 
1) AS «Grindex» 2008. gada darbības raksturojums pēc peļņas – zaudējumu 

aprēķina, finanšu pārskata pielikumiem.
2) AS «Grindex» 2008. gada darbības raksturojums pēc 2008. g. sākuma un beigu 

konsolidētās bilances, finanšu pārskata pielikumiem.
3) AS «Grindex» 2008. gada darbības raksturojums pēc naudas plūsmas pārskata, 

finanšu pārskata pielikumiem.
4) AS «Grindex» 2008. gada darbības raksturojums pēc pašu kapitāla finanšu 

pārskata, finanšu pārskata pielikumiem.
Raksturo informāciju, novērtē datus, veic aprēķinus (rentabilitāti, likviditātes, 
seguma u.c. koeficientus), analizē rezultātus! Sniedz secinājumus, prognozes! Avots: 
https://www.oricgs.lv/eri/.../Grindeks_2008_gada_parskats_LV_EUR.pdf?v (12.12.2010). 

25. uzdevums. Spēle «Pievienotā vērtība». Grupa, viena komanda. Dots viens ražo-
šanas resurss – izejviela. Uzdevums: katram komandas dalībniekam jāpapildina ie-
priekšējais – jāturpina ražošana vai pakalpojums process, izstrādājumam pievieno-
jot jaunu vērtību. Piemēram, «Āboli – nomizoti, sagriezti, sacukuroti, izvārīti u.t.t.»

26. uzdevums. Izveido kolāžu «21.gs. produkti» vai «Produkta «otrā» dzīve»!

27. uzdevums. Izveido eseju «Darba ražīgums un resursu ekonomija – galvenie uz-
ņēmuma efektivitātes rādītāji»!
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7. tēma. Darba resursi un nodarbinātība

1. uzdevums. Izpēti mācību literatūrā, kā iedala darba resursus, un ievieto tekstā 
trūkstošos vārdus!
Patstāvīgie Latvijas iedzīvotāji, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Latvijā ir 
___________. Tomēr ne visi spēj strādāt. Latvijas iedzīvotājus vecuma posmā no 
15 gadiem līdz 62 (65) gadiem sauc par darba resursiem jeb _____________. Ie-
dzīvotāju grupu līdz 15 gadiem sauc par ____________, bet pēc 62 (65) gadiem 
par ______________. Taču ne visi savas darbaspējas aktīvi piedāvā darba tirgū. 
Mājsaimnieces, skolēni, studenti, invalīdi, pensionāri, kuri ir darbaspējas vecumā, 
tomēr izvēlas nemeklēt darbu ir _______________. Visi, kuri piedāvā savu darbu 
ražošanā un pakalpojumu sniegšanā, ir _______________. Daļa iedzīvotāju vecu-
mā no 15 līdz 62(65) gadiem dažādu apstākļu dēļ meklē darbu, bet to nevar atrast 
un reģistrējas nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā ______________. Tā kā šie 
iedzīvotāji aktīvi meklē darbu un var atgriezties darba tirgū, tad arī viņus pieskaita 
pie _______________. 

2. uzdevums. Sagrupē dotās iedzīvotāju grupas pēc to iedalījuma: ekonomiski aktī-
vi, ekonomiski neaktīvi! 

Ekonomiski 
aktīvi

Ekonomiski 
neaktīvi

1. Aivars ir 1. grupas invalīds un strādā uzņēmumā 
par programmētāju.

2. Andrim ir 18 gadi. Viņš mācas vidusskolā un 
apmeklē augstskolas sagatavošanas kursus.

3. Anita ir bezdarbniece un apmeklē bezdarbnieku 
kursus, lai apgūtu šuvējas specialitāti.

4. Aija mājās audzina trīs bērnus, algotu darbu 
nestrādā.

5. Aleksis ir SIA «Joms» līdzīpašnieks un algots 
valdes loceklis.

6. Anna ir pašnodarbināta persona un sniedz 
frizieres pakalpojumus. 

7. Almas tantei ir 70 gadu, un viņa saņem vecuma 
pensiju. 

3. uzdevums. Uzņēmumā strādāja 4 darbinieki. Doti ieņēmumi – nodarbināto darba 
ražīgums. Aprēķini galējos ieņēmumus. Katrs nākošais darbinieks uzņēmumā veido 
papildus izmaksas ir Ls 200. Cik uzņēmumā pieņemt darbiniekus ir visefektīvāk?

Strādnieku 
skaits

Q

Ieņēmumi mēnesī 
(Ls)
TR

Galējie ieņēmumi 
(Ls)
MR

Galējie izdevumi (Ls)
MC

4 1050
5 1340
6 1500
7 1620
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4. uzdevums. Novērtē, kā šie notikumi ietekmēja darba resursu tirgus pieprasījumu, 
darba resursu tirgus piedāvājumu (palielinājās, samazinājās, nemainījās)!

Notikums
Izmaiņas darba tirgū

Darba resursu 
pieprasījums

Darba resursu 
piedāvājums

1. Pakāpeniski samazinās skolas vecuma bērnu 
skaits, skolas tiek slēgtas 

2. Sākās vasaras peldēšanas sezona, atver jaunus 
uzņēmumus  

3. Sākās ekonomiskā krīze, uzņēmumi samazina 
ražošanas jaudas, atlaiž  darbiniekus 

4. Pilsēta paredz attīstīt valsts dzīvokļu 
programmu, slēdz līgumus ar celtniecības 
uzņēmumiem

5. Tiek ieviestas jaunas tehnoloģijas, tiek 
samazinātas darba vietas 

6. Pieaug iedzīvotāju ienākumi
7. No valsts izbrauc darbspējīgie iedzīvotāji 
8. Vidējā alga valstī samazinās 
9. Valstī samazina uzņēmumu ienākumu nodokļu 

likmi

5. uzdevums. Aprēķini un analizē!
Tika veikts pētījums un salīdzināti pilsētas «X» šuvēju un datorprogrammētāju dar-
ba tirgus. 

Darba alga 
stundā

Ls

Pieprasīto 
strādnieku 

skaits

Strādnieku 
skaits, kuri 

piedāvā savus 
pakalpojumus

0,50 1500 150
1,00 1250 500
1,50 1000 1000
2,00 750 1250
2,50 500 1500

Darba alga 
stundā

Ls

Pieprasīto 
strādnieku 

skaits

Strādnieku 
skaits, kuri 

piedāvā savus 
pakalpojumus

5,00 150 15
6,00 125 50
7,00 100 100
8,00 75 125
9,00 50 150

1. pētījums 2. pētījums

1) Pēc dotajiem datiem uzzīmē darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma grafikus! 
2) Nosaki darba tirgus līdzsvara algu, nodarbināto skaitu!
3) Nosaki, kurš no pētījumiem attiecas uz datorprogrammētāju, kurš uz šuvēju 

darba resursu tirgu! Pamato atbildi!

6. uzdevums. Ir izpētīts kādas valsts Y darba resursu tirgus. 
Šajā valstī nekvalificēta darba pieprasījums ir LD = 800-2W, bet darba piedāvājums 
LS = 3W-200. W ir alga (naudas vienība) mēnesī, LD pieprasītais, LS piedāvātais 
strādnieku skaits (tūkstošos). 
Aprēķini līdzsvara darba algu un nodarbināto skaitu!
Kā izmainīsies nodarbinātība šajā pilsētā, ja valdība noteiks minimālo algu 300 
naudas vienības?
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7. uzdevums. Nosaki un pamato, kādu algas formu, samaksas sistēmu piemērot 
dotajām profesijām!

Darbinieks Algas forma Pamatojums
1. Apsargs 
2. Zemeņu lasītāja 
3. Komercdirektora sekretāre
4. Pārdevēja 
5. Šuvēja – ļoti nepieciešams, lai saražo pēc 

iespējas vairāk
6. Galdnieks – vajag, lai saražo 20 krēslus un 

vairāk nav nepieciešams

8. uzdevums. Nosaki, kādu darbinieka samaksas sistēmu piemēro uzņēmēji!
Samaksas 
sistēma

1. Jānim par katru saražoto produkcijas vienību maksā Ls 2,50.
2. Svetlanai par katru saražoto preces vienību maksā Ls 1,50, 

pārsniedzot 15 vienības, par katru Ls 2,00.
3. Sandra katru mēnesi nopelna Ls 300, lai gan katru mēnesi 

darba apjoms atšķirīgs.
4. Gatis katru mēnesi saņem Ls 350 + 5% no pārdoto preču 

vērtības.
5. Jāņa brigāde saņēma darba samaksu Ls 12 00 par ēkas 

rekonstrukciju. 
6. Gita saņēma mēnesī Ls 230, bet pēc augstskolas beigšanas 

Ls 250.
7. Gaida saņem algu Ls 400 par pamatdarbu + 20% par jaunu 

projektu izstrādi.

9. uzdevums. Atpazīsti bezdarba formas katrā no šīm situācijām!
Situācija Bezdarba forma

1. Juris zaudēja darbu zivju pārstrādes uzņēmumā, jo eksports 
samazinājies pasaules krīzes dēļ.

2. Anna apprecējās un aizgāja no darba ciematā, un pārcēlās 
uz dzīvi pilsētā. 

3. Gatera īpašnieks nopirka jaunu iekārtu un atlaida no darba 
strādniekus, kuriem trūkst iemaņu darbā ar jauno iekārtu.

4. Kristīne pabeidza pavāra skolu un meklē darbu restorānā.
5. Beidzas tūrisma sezona, un no darba tiek atlaisti peldēšanas 

instruktori.
6. Pieprasījums pēc celtniecības pakalpojumiem samazinājās.

10. uzdevums. Mazpilsētā ir reģistrēti 37 bezdarbnieki, bet ekonomiski aktīvie 
 iedzīvotāji ir 1448. Aprēķini bezdarba līmeni! 

11. uzdevums. Pilsētā ir 15 350 nodarbināto un 530 bezdarbnieku. Aprēķini ekono-
miski aktīvo iedzīvotāju skaitu, bezdarba līmeni pilsētā!
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12. uzdevums. Valstī faktiskais bezdarba līmenis ir 14%, bet dabiskais bezdarba lī-
menis ir 8%, gada laikā saražotais nominālais IKP ir 5780 miljoni naudas vienību. 
Aprēķini bezdarba dēļ nesaražoto iekšzemes kopprodukta daļu (pēc Oukena likuma)!

13. uzdevums. Kritiskā domāšana.
Valstī faktiskais bezdarba līmenis ir 18% (frikcionālais 4%, strukturālais 2%, cik-
liskais 12%). Gada laikā saražotais nominālais iekšzemes kopprodukts ir 120 000 
miljoni dolāru. 

1) Aprēķini bezdarba dēļ nesaražoto iekšzemes kopproduktu daļu (pēc 
Oukena likuma) un potenciālo iekšzemes kopproduktu!

2) Kādi pasākumi jāveic valdībai, lai samazinātu bezdarbu?
3) Kādi pasākumi jāveic darbiniekiem, lai attīstītu savas konkurentspējas?

14. uzdevums. Nosaki un analizē!
Nosaki, kā mainīsies darba resursu tirgus dotajās situācijās!

Notikums Grafiks Kas mainījies
Ekonomiskā krīze, samazinās 
uzņēmumu skaits

20�
�

 

25.uzdevums. K�  main�sies piepras�jums vai pied�v�jums! 
Piepras�jums Pied�v�jums Tirgus Situ�cija palielin�s samazin�s palielin�s samazin�s 

Lopbar�bas 
graudi 

Zemnieki 
samazina savus 
gan�mpulkus 

    

Biodegviela 
Biodegvielas 

ražot�ji sa�em 
ES subs�dijas 

    

Rapša e��a 
 

Valst� uzce� 
vair�kas rapša 
e��as ražot es 

    

Vistu olas Tuvojas 
Lieldienas     

Mazv�rt�ga 
prece 

Valst� 
ekonomisk� 
lejupsl�de 

    
 

 

25.uzdevums. Nosaki, k� main�sies tirgus situ�cija, ja palielin�s akc�zes nodokli cigaret�m, 

tiek ražota jauna prece – elektro cigaretes, internet� var nopirkt cigaretes l�t�k.  

Notikums Grafiks Kas main�jies 
Cigarešu tirgus mazumtirdzniec�b�  

 

Piepras�jums-  
Pied�v�jums-  
Cena-              
Daudzums   -  

Elektro cigarešu tirgus    

 

Piepras�jums      
Pied�v�jums-     
Cena-                 
Daud ums-        

Interneta pakalpojuma tirgus    

 

Piepras�jums-  
Pied�v�jums- 
Cena-             
Daudzums-     

 

26.uzdevums. Izp�ti m�c�bu literat�r� par piepras�juma un pied�v�juma elast�bu. 

1) Nosauc piepras�juma elast�bas c�lo�us! Izskaidro tos!  

2) Nosauc pied�v�juma elast�bas c�lo�us! Izskaidro, k� pied�v�jums sp�j rea��t uz tirgus 

piepras�juma izmai��m?  

3) Uzz�m� elast�gas, neelast�gas, vien�dotas elast�bas piepras�juma grafikus! Nosauc 2 

piem�rus ! 

4) Nosaki, k�da sakar�ba past�v starp preces cenu un ien�kumiem elast�g�m, neelast�g�m 

prec�m?  

Cena P P�rdev�ja ien�kumi TR Elast�gs vai neelast�gs 
� �  
� �  
� �  
� �   

Darba pieprasījums – 
Darba piedāvājums – 
Alga –             
Nodarbināto skaits – 

Iedzīvotāju skaits samazinās, jo 
samazinās dzimstība, palielinās 
emigrācija  

20�
�

 

25.uzdevums. K�  main�sies piepras�jums vai pied�v�jums! 
Piepras�jums Pied�v�jums Tirgus Situ�cija palielin�s samazin�s palielin�s samazin�s 

Lopbar�bas 
graudi 

Zemnieki 
samazina savus 
gan�mpulkus 

    

Biodegviela 
Biodegvielas 

ražot�ji sa�em 
ES subs�dijas 

    

Rapša e��a 
 

Valst� uzce� 
vair�kas rapša 
e��as ražot es 

    

Vistu olas Tuvojas 
Lieldienas     

Mazv�rt�ga 
prece 

Valst� 
ekonomisk� 
lejupsl�de 

    
 

 

25.uzdevums. Nosaki, k� main�sies tirgus situ�cija, ja palielin�s akc�zes nodokli cigaret�m, 

tiek ražota jauna prece – elektro cigaretes, internet� var nopirkt cigaretes l�t�k.  

Notikums Grafiks Kas main�jies 
Cigarešu tirgus mazumtirdzniec�b�  

 

Piepras�jums-  
Pied�v�jums-  
Cena-              
Daudzums   -  

Elektro cigarešu tirgus    

 

Piepras�jums      
Pied�v�jums-     
Cena-                 
Daud ums-        

Interneta pakalpojuma tirgus    

 

Piepras�jums-  
Pied�v�jums- 
Cena-             
Daudzums-     

 

26.uzdevums. Izp�ti m�c�bu literat�r� par piepras�juma un pied�v�juma elast�bu. 

1) Nosauc piepras�juma elast�bas c�lo�us! Izskaidro tos!  

2) Nosauc pied�v�juma elast�bas c�lo�us! Izskaidro, k� pied�v�jums sp�j rea��t uz tirgus 

piepras�juma izmai��m?  

3) Uzz�m� elast�gas, neelast�gas, vien�dotas elast�bas piepras�juma grafikus! Nosauc 2 

piem�rus ! 

4) Nosaki, k�da sakar�ba past�v starp preces cenu un ien�kumiem elast�g�m, neelast�g�m 

prec�m?  

Cena P P�rdev�ja ien�kumi TR Elast�gs vai neelast�gs 
� �  
� �  
� �  
� �   

Darba pieprasījums – 
Darba piedāvājums – 
Alga –             
Nodarbināto skaits –

Pieaug investīcijas, palielinās 
valdības izdevumi uzņēmējdarbības 
veicināšanai 

20�
�

 

25.uzdevums. K�  main�sies piepras�jums vai pied�v�jums! 
Piepras�jums Pied�v�jums Tirgus Situ�cija palielin�s samazin�s palielin�s samazin�s 

Lopbar�bas 
graudi 

Zemnieki 
samazina savus 
gan�mpulkus 

    

Biodegviela 
Biodegvielas 

ražot�ji sa�em 
ES subs�dijas 

    

Rapša e��a 
 

Valst� uzce� 
vair�kas rapša 
e��as ražot es 

    

Vistu olas Tuvojas 
Lieldienas     

Mazv�rt�ga 
prece 

Valst� 
ekonomisk� 
lejupsl�de 

    
 

 

25.uzdevums. Nosaki, k� main�sies tirgus situ�cija, ja palielin�s akc�zes nodokli cigaret�m, 

tiek ražota jauna prece – elektro cigaretes, internet� var nopirkt cigaretes l�t�k.  

Notikums Grafiks Kas main�jies 
Cigarešu tirgus mazumtirdzniec�b�  

 

Piepras�jums-  
Pied�v�jums-  
Cena-              
Daudzums   -  

Elektro cigarešu tirgus    

 

Piepras�jums      
Pied�v�jums-     
Cena-                 
Daud ums-        

Interneta pakalpojuma tirgus    

 

Piepras�jums-  
Pied�v�jums- 
Cena-             
Daudzums-     

 

26.uzdevums. Izp�ti m�c�bu literat�r� par piepras�juma un pied�v�juma elast�bu. 

1) Nosauc piepras�juma elast�bas c�lo�us! Izskaidro tos!  

2) Nosauc pied�v�juma elast�bas c�lo�us! Izskaidro, k� pied�v�jums sp�j rea��t uz tirgus 

piepras�juma izmai��m?  

3) Uzz�m� elast�gas, neelast�gas, vien�dotas elast�bas piepras�juma grafikus! Nosauc 2 

piem�rus ! 

4) Nosaki, k�da sakar�ba past�v starp preces cenu un ien�kumiem elast�g�m, neelast�g�m 

prec�m?  

Cena P P�rdev�ja ien�kumi TR Elast�gs vai neelast�gs 
� �  
� �  
� �  
� �   

Darba pieprasījums – 
Darba piedāvājums – 
Alga –             
Nodarbināto skaits –

15. uzdevums. Nikolajs decembra mēnesī pēc darba līguma saņēma pamata algu 
Ls 340 un Ls 120 piemaksu par pārdoto preču apjomu. Darba vietā iesniegta nodok-
ļu grāmatiņa, kurā ierakstīti 2 apgādājamie. 

1) Aprēķini darba ņēmēja sociālo nodokli!
2) Aprēķini neapliekamos ienākumus! 
3) Aprēķini ienākuma nodokli! 
4) Aprēķini algu pēc nodokļu nomaksas!

16. uzdevums. Baibas alga pamatdarbā ir Ls 800 mēnesī un blakusdarbā ir Ls 200. 
Pamata darbavietā iesniegta nodokļu grāmatiņa, kurā ierakstīts 1 apgādājamais. 

1) Aprēķini Baibas BRUTO algas ieņēmumus!
2) Aprēķinit Baibas NETO algas ieņēmumus! 
3) Kādus nodokļus maksā Baiba? 
4) Aprēķini darba devēju izmaksas par Baibas mēneša atalgojumu!

17. uzdevums. Kritiskā domāšana.
Kurš darba līgums izdevīgāks darbiniekam, kurš uzņēmējam? Kuru darba līgumu tu 
parakstītu? Atbildi pamato ar aprēķiniem! Darba amats: pārdošanas menedžere (is). 
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1. Darba līgums 2. Darba līgums
Mēnesī EUR 700,00. 
Par katru nostrādāto gadu 10% algas 
paaugstinājums.
Atvaļinājums vasarā.

Mēnesī EUR 500,00.
Kvalitātes piemaksa, 0,5% no mēneša 
apgrozījuma.
Darba automašīnu drīksts lietot privāti.

Par ko vēl, tavuprāt, būtu vēlams pārrunāt ar darba devēju pirms darba līguma 
slēgšanas?

18. uzdevums. Lomu spēle «Darba intervija». Katrā grupā 3 skolēni – 3 lomas: «dar-
ba devējs», «darba ņēmējs», «novērotājs». Uzdevums «darba ņēmējam», «darba de-
vējam»: izvēlēties vienu profesiju un novadīt darba interviju. «Novērotājam» – no-
vērtēt intervijas gaitu, prognozēt «darba devēja» lēmumu. 

19. uzdevums. Izveido «Karjeras portfolio»! 
1) Iepazīsties ar metodiskiem norādījumiem, kā veidot un noformēt 

Europass CV! 
2) Izveido pēc dotā parauga savu CV un saglabā to elektroniskā formātā 

«Karjeras portfolio»! 
3) Papildini savu portfolio ar šādiem dokumentiem: Europass Valodu pase, 

Europass Mobilitāte, Europass pielikums kvalifikāciju apliecinošam 
dokumentam, Europass Diploma pielikums. 

Avoti:  
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1345/type.FileContent.file/
CVInstructions_lv_LV.pdf

20. uzdevums. Izveido domu karti «Darba resursu tirgus»!
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8. tēma. Tirgus un konkurence

1. uzdevums. Prāta vētra.
1) Vai konkurence ierobežo iespēju katram izmēģināt savus spēkus?
2) Vai konkurence pastāvēs vienmēr un tā visiem liek ekonomēt resursus?
3) Vai zīmola atpazīstamība ļauj uzņēmumam atrasties ārpus konkurences?

2. uzdevums. Nosauc 10 preces/pakalpojumus, to ražotāju, kurus tu/tava ģimene 
iegādājusies pēdējās nedēļas laikā. Izpēti, cik lielu tirgus teritoriju aptver šie uzņē-
mumi (vietējais jeb reģionālais tirgus, nacionālais tirgus, starptautiskais tirgus)!

3. uzdevums. Nosaki, pie kāda tirgus veida pieder produkti, kuri ievietoti reklāmas 
avīzē: «Paziņojums par valūtas kursu», «Meklē celtnieku», «Pārdod mežu», «Ziņas 
par akciju cenu izmaiņām Fondu biržā», «Cenu atlaides kurpju veikalā», «Jauns pie-
vedums mēbeļu veikalā», «Svētku atlaides frizētavā», «Bankas speciālais depozītu 
piedāvājums», «Grāmatu izpārdošana», «Sakaru pakalpojumu īpašais piedāvājums»! 

4. uzdevums. Izpēti mācību literatūru un nosauc pilnās un nepilnās konkurences 
veidu atšķirības, nosauc divus piemērus!

Ko
nk

ur
en

ce
s 

ve
id

s 

Firmu 
skaits, kas 
ražo preci

Cenas 
konkurence

Preču 
diferenciācija

Nosacījumi 
iekļūšanai 

tirgū

Ārpus cenu 
konkurence Piemēri

5. uzdevums. Novērtē doto tirdzniecības veidu un vietu priekšrocības, trūkumus un 
nosauc piemērus, pazīstamākos uzņēmumus! 

Priekšrocības Trūkumi Piemēri 
Tirdzniecības vietas (veikali, bāzes)
Biržas
Tirdzniecība pa pastu
Tiešā tirdzniecība 
e-tirdzniecība
Sludinājumi

6. uzdevums. Atpazīsti uzņēmums pēc to logo. Raksturo šo uzņēmumu tirgus 
iedalījumus!

Uzņēmuma logo 

U
zņ

ēm
um

s

Tirgus veids 
pēc tirgotā 
produkta

Tirgus veids 
pēc tirgus 
teritorijas

Tirgus 
veids pēc 

konkurences

Uzņēmuma 
konkurences 
stratēģija un 

taktika
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Uzņēmuma logo 

U
zņ

ēm
um

s

Tirgus veids 
pēc tirgotā 
produkta

Tirgus veids 
pēc tirgus 
teritorijas

Tirgus 
veids pēc 

konkurences

Uzņēmuma 
konkurences 
stratēģija un 

taktika

7. uzdevums. Nosauc šo uzņēmumu galveno konkurences veidu: AS «Latvijas 
Gāze» akciju tirgus, «Latvenergo», «Stendera Ziepes», «Latvijas Mobilais telefons», 
z/s «Vārpa» kviešu raža, lidosta «Rīga»!

8. uzdevums. Vai apgalvojums ir patiess (P) vai aplams (A)? 
1. Tirgū noteicējs ir pircējs, jo darījums notiek par viņa naudu.
2. Pirkums ir labprātīga, brīvprātīga vienošanās (līgums) starp pircēju un 

pārdevēju.
3. Uzņēmums vienmēr visas preces pārdod par cenu, kura ir augstāka par 

ražošanas izmaksām. 
4. Pilnīgas konkurences tirgū visu nosaka cenu faktors.
5. Monopola tirgū pieprasījuma līkne ir horizontāla.
6. Dabiskie monopoli pastāv tāpēc, ka konkurentu ienākšana ievērojami 

paaugstina cenas.

9. uzdevums. Izpēti mācību literatūrā, kas ir tirgzinības, kas ir «5 P MIX»! 
Īsi apraksti, kas ietilpst pie produktu tirgzinības elementiem!

Produkts Cena Vieta Cilvēki Virzība 
tirgū

Ēdināšanas 
pakalapojumi 
Mēbeļu 
ražošana 

10. uzdevums. Kādus tirgzinības un reklāmas aktivitātes izmanto konkurējošie uz-
ņēmumi Latvijā, pasaulē? 

Nozare Tirgzinības un reklāmas 
aktivitātes Piemēri 

Telekomunikācijas 
Higiēnas preces 
Auto ražošana 



52

11. uzdevums. Izpēti mācību literatūru un nosauc kooperācijas (trests, kartelis, sin-
dikāts, koncerns, konsorcijs, holdings, asociācija) priekšrocības, trūkumus!

Kooperācijas veids Daļēja integrācija vai 
pilnīga integrācija Priekšrocības Trūkumi

12. uzdevums. Kurš no uzņēmumu saplūšanas veidiem ir katrā no piemēriem? 
A. Naftas koncerns iegādājas vietējo televīziju. 
B. Viesnīca «Gigants» apvienojas ar četrām lauku viesnīcām. 
C. Maizes ceptuve apvienojas ar uzņēmumu «Dzirnavnieks». 
D. Vairumtirdzniecības bāze iegādājas kravas pārvadājumu firmu.
E. Banka iegādājas apdrošināšanas kompāniju. 

13. uzdevums. Aprēķini un analizē! 
Draugi Jānis un Aivars strādā galdnieku darbnīcā 30 stundas nedēļā. Katru nedēļu 
abi izgatavo trīs produktus: plauktus, taburetes un krēslus. Jānis plauktu izgatavo 
3 stundās, tabureti – 2 stundās, krēslu – 6 stundās. Aivars plauktu izgatavo 2 
stundās, tabureti – 2 stundās, krēslu – 5 stundās. 
1) Konstruē Jāņa, Aivara nedēļas ražošanas iespēju līkni!
2) Aprēķini, cik un kādas preces Jānim un Aivaram ražot ir visizdevīgāk, ja tirgū 

plauktu var pārdot par Ls 45, tabureti – par Ls 20, krēslu – par Ls 80. Cik lieli 
būs katra ieņēmumi?

3) Ja abi apvienosies vienā uzņēmumā, ražos plauktus un krēslus, kādu preču 
ražošanā jāspecializējas Jānim un Aivaram, lai maksimizētu jaunā uzņēmuma 
ieņēmumus? 

14. uzdevums. Kā maksimizēt pelņu pilnīgas konkurences apstākļos? Preces cena 
ir Ls 70.

Q(gab.) TR (Ls) MR TC (Ls) MC Galējā peļņa
0 60
1 104
2 136
3 156
4 182
5 218
6 264
7 322
8 392
9 474

1) Aprēķini uzņēmuma ieņēmumus, robežieņēmumus (MR), robežizmaksas 
(MC), galējo peļņu!

2) Konstruē pieprasījuma līkni, robežizmaksu (MC) līkni!
3) Nosaki optimālo ražošanas apjomu (pēc grafika, pēc tabulas aprēķina)! 
4) Aprēķini maksimālo peļņu! 
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15. uzdevums. Kā maksimizēt peļņu monopola apstākļos? Preces cenu neietekmē 
valsts regulas. 

Q(gab.) P (EUR) TR MR TC MC Galējā peļņa
0 – 12
1 20 20
2 19 26
3 18 30
4 17 36
5 16 44
6 15 54
7 14 66
8 13 80
9 12 96

1) Aprēķini uzņēmuma ieņēmumus, robežieņēmumus (MR), robežizmaksas 
(MC), galējo peļņu!

2) Konstruē pieprasījuma līkni, robežieņēmumu (MR), robežizmaksu (MC) līknes!
3) Nosaki optimālo ražošanas apjomu (pēc grafika, pēc tabulas aprēķina)!
4) Aprēķini maksimālo peļņu! 

16. uzdevums. Firma pilnībā monopolizējusi tirgu, par tās darbību ir šāda informācija:
MR=1000-20Q
TR=1000Q-10Q2

MC=100+10Q, kur Q ir ražošanas daudzums.
Kādu produkcijas daudzumu un par kādu cenu firma piedāvās tirgū? 

17. uzdevums. Pētnieciskais uzdevums «Galvenie konkurences pārkāpumu veidi 
2006. – 2010. gados Latvijā». 
Izpēti Konkurences Padomes 2006.-2010. gada pieņemto lēmumu skaita sadalījumu 
pa pārkāpumu veidiem. Pieņemti 427 lēmumi, no tiem: 89 lēmumu ietvaros kon-
statēti pārkāpumi, 9 lēmumos lemts par lietas izbeigšanu pēc uzņēmuma rakstveida 
apņemšanās saņemšanas par tūlītēju, labprātīgu pārkāpuma izbeigšanu un kaitējuma 
konkurencei novēršanu.

Avots: http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/KPPP081_2006-2010.pdf

18. uzdevums. Izveido eseju «Konkurences nozīme uzņēmējdarbības veicināšanā»!
Izmanto jaunāko informāciju, statistiku! Avoti: http://www.kp.gov.lv,
http://www.likumi.lv/doc.php?id=54890.
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9. tēma. Nauda un finanšu resursi

1. uzdevums. Prāta vētra, diskusija. 
1) Vai visu var nopirkt par naudu?
2) Nav naudas, nav problēmu! Ir nauda, ir problēma!

2. uzdevums. Izveido kolāža «Nauda šodien, vakar un rīt»!

3. uzdevums. Atpazīsti, kādas funkcijas pilda nauda! 

Situācija Naudas funkcija

1. Lilita veikalā nopirka minerālūdeni «Mangaļi».

2. Anda mantoja vecāku māju, bet Juris vecmāmiņas zelta 
pulksteni. Jaunieši gribēja noskaidrot, kura mantojums 
vērtīgāks.

3. Valdis piedalījās biznesa plānu konkursā «Ideju kauss» 
un saņēma naudas balvu Ls 300. Viņš šo naudu noguldīja 
bankā.

4. Anna pārdeva tirgū savā dārzā izaudzētās lielogu dzērvenes.

4. uzdevums. Cik naudas uzņēmumam vajag, ja naudas apgrozības ātrums ir 5 rei-
zes gadā, un uzņēmumā gadā saražo 15000 datorus par Ls 450 katru?

5. uzdevums. Uzņēmuma normālai naudas apritei ir 2 miljoni EUR un gadā plāno-
tie ieņēmumi ir 8 miljoni EUR. 
Kāds ir uzņēmuma naudas aprites ātrums?

6. uzdevums. Aprēķini un analizē!
Ko var teikt par naudas daudzuma izmaiņām valstī «X», ja cenu līmenis pieauga 
1,05 reizes, ražošanas apjoms pieauga par 10%, bet naudas apgrozības ātrums sama-
zinājās par 10%? 

7. uzdevums. Nosaki un analizē, vai naudas pieprasījums palielinās vai samazinās? 

Notikums
Naudas pieprasījuma izmaiņas

Palielinās Samazinās Nemainās 

1. Pieaug nominālais iekšzemes 
kopprodukts, palielinās iedzīvotāju 
ienākumi.

2. Cenas ceļas, bet preču daudzums 
nemainās.

3. Banku procenti ceļas.

4. Pieaug naudas apgrozības ātrums, algas 
sāk izmaksāt reizi nedēļā.
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8. uzdevums. Aprēķini un analizē!
Dotas dažas preču cenas valstī X. 

Prece
Cena

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads
Piens (litrā) 0,33 0,38 0,46 0,42
Maize (1 kg) 0,29 0,34 0,52 0,48
Televizors 240 290 420 380
Friziera pakalpojumi 2,50 4,50 7,00 5,00
Inflācija vai deflācija Bāzes gads

1) Par ko liecina preču cenu izmaiņas, salīdzinot tās ar bāzes gadu?
2) Attēlo cenu izmaiņas grafiski! Izmanto datorprogrammas!
3) Kurai precei bija vislielākais cenu pieaugums vai samazinājums, salīdzinot ar 

bāzes gadu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu?
4) Kā raksturot situāciju valstī X? Kas notiks ar «katras preces» pieprasījumu, 

piedāvājumu un uzņēmumu peļņu? Kā «valstij», «uzņēmējiem», 
«mājsaimniecībai» turpmāk plānot savus budžetus? 

9. uzdevums. Kurš no inflācijas veidiem ir katrā no situācijām? 

Pieprasījuma Izmaksu

1. Pasaulē pieauga naftas cenas

2. Naudas emisija valsts budžeta deficīta segšanai

3. Aizdeva % samazināšanās un kredītu izsniegšanas 
palielināšanās, to neefektīga izmantošana

4. Valstī ievērojami palielināja minimālo algu

5. Valstī palielināja uzņēmuma ienākumu nodokli

10. uzdevums. Aprēķini un analizē!
1) Aprēķini patēriņa cenu indeksu valstī Y, ja bāzes gads ir 2002. gads! 

Gads
Patēriņa 

groza cena 
(USD)

Cenu indekss

2000. 218
2001. 220
2002. 235 100
2003. 241
2004. 249
2005. 251

2) Kā cenu indekss ir mainījies pa gadiem? 
3) Kā šīs cenu izmaiņas var ietekmēt valsts ekonomiku, mājsaimniecības, 

uzņēmējus, valdības lēmumus? 
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11. uzdevums. Aprēķini inflācijas līmeni valstī Z, ja doti patēriņa cenu indeksi! Ku-
ros gados bija inflācija, kuros deflācija? 

Gads Patēriņa cenu 
indekss

Inflācijas 
līmenis %

2000. 100 -
2001. 104
2002. 107
2003. 112
2004. 110

12. uzdevums. Aprēķini un analizē!
Kādā valstī W cenas janvārī pieauga par 10%, februārī vēl par 20%. Par cik % pieau-
ga preces cena divu mēnešu laikā, ja 1. janvārī prece maksāja 100 naudas vienības? 
1) Nosaki inflācijas līmeni divos mēnešos!
2) Izskaidro un argumentē, kā inflācija ietekmēs uzņēmējdarbību! Kā uzņēmējiem 

risināt šīs problēmas? 

13. uzdevums. Raksturo, kas iegūst un kurš cieš no inflācijas! Atbildi pamato!

Situācija Iegūst, cieš, 
nevar noteikt 

IK «Pica» ņem bankā kredītu ar fiksējošu procenta likmi, lai 
nopirktu ražošanas iekārtas

IK «Pica» 

SIA «Reklāma» noslēdz telpu īres līgumu uz 2 gadiem SIA «Reklāma» 
Baiba vasarā nopelnīja naudu un to noguldīja bankas kontā, par 
kuru maksā fiksētu % likmi

Baiba 

Ģimene iegādājas māju, ņemot hipotekāro kredītu ar mainīgu 
procenta likmi

Ģimene 

Pensionāre saņem vecuma pensiju Pensionāre
Kaspars veic spekulācijas vērtspapīru biržā Kaspars 
Valdībai ir parāds EUR 7500  milj. Valdība 
Vecāki iemaksā naudu krājapdrošināšanas kontā dēla izglītībai Vecāki 
SIA «Saldums» noslēdza līgumu, ka piegādās cukuru SIA 
«Gardums» 14 mēnešus par nemainīgām cenām

SIA «Kārums» 
SIA «Gardums»

14. uzdevums. Pētnieciskais uzdevums.
1) Sameklē informācijas avotus internetā, presē, vai šobrīd valstī ir inflācija vai 

deflācija!
2) Latvijā 2008. gada inflācija bija 9,8%, 2009. gada inflācija bija 3,1%, 2010. 

gada inflācija bija 3,7%. Nosakiet inflāciju trīs gadu laikā un izpēti, kas to ir 
ietekmējis! Izpēti inflācijas veidus, piemērus, to cēloņus!

15. uzdevums. Kritiskā domāšana. Izveido argumentētu preses relīzi «Latvijas .... 
gada ekonomikas reportāža»! Noskaties Latvijas Bankas pētniecisko seriāla «Nau-
das zīmes» video «Latvijas ekonomikas seja skolēnu acīm» (2009.12.29.)
http://www.boms.lv/Video.aspx?VID=10819!
Izveido savu argumentāciju par Latvijas ekonomikas problēmām!
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16. uzdevums. Kā šie centrālās bankas pasākumi ietekmēs naudas daudzumu apgro-
zībā – vai naudas daudzums apgrozībā samazināsies, palielināsies vai nemainīsies?

Centrālās bankas pasākums Naudas daudzums apgrozībā
Palielināsies Samazināsies Nemainīsies 

1. Ja palielina obligāto rezerves normu
2. Ja uzpērk valūtu
3. Ja palielina refinansēšanas % likmes 
4. Ja pārdod vērtspapīrus
5. Ja papildus emitē naudu

17. uzdevums. Izpēti mācību literatūrā un nosaki, kas veic šīs finanšu funkcijas! 

Funkcija Latvijas 
Banka

Komerc-
bankas

Neveic ne 
Latvijas Banka, 

ne komercbankas
1. Pieņem komunālos maksājumus no 

iedzīvotājiem
2. Nosaka banku obligāto rezervju prasības
3. Izsniedz kredītus privātpersonām
4. Valsts zelta un valūtas rezervju 

glabāšana
5. Veic naudas emisiju
6. Piesaista firmu noguldījumus
7. Veic kredītiestāžu uzraudzību
8. Apdrošina savus finanšu darījumus. 
9. Izstrādā monetāro politiku.

18. uzdevums. Aprēķini un analizē!
Bankā «JJ» depozītu procentu likme gadā ir 3%, bet kredītu procentu likme gadā ir 
9%, centrālās bankas noteiktā obligātā rezerves norma ir 8%. 
Aivars noguldīja bankā Ls 50 000 uz gadu. Pēteris gribēja bankā paņēmt kredītu 
Ls 40000 uz gadu. Bankai nav lieku naudas līdzekļu rezervju.
Cik Ls banka nopelnīja no šiem darījumiem? 

19. uzdevums. Izveido domu karti, kādas ir centrālās bankas monetārās politikas, 
kādi ir tās instrumenti!
Izpēti Latvijas Centrālās Bankas mājas lapas informāciju par tās monetāro politiku, 
izmantotajiem instrumentiem. 
Avots: http://www.bank.lv/monetara-politika/latvijas-bankas-monetara-politika .

20. uzdevums. Aivars nogulda komercbankā Ls 3000. Bankas rezerves norma 5%. 
Lieku rezervju komercbankai nav. Aprēķini banku sistēmā radītās naudas daudzu-
mu un kopējo naudas piedāvājumu!

21. uzdevums. Aprēķini un analizē!
Dotas sekojošas SEB bankas valūtu maiņas ziņas.

Valūta
SEB banka

2010. gada 29. decembrī
Pērk Pārdod

EUR 0,7038 0,7158
GPB 0,8181 0,8441

100 JPY 0,6419 0,6719
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1) Ja Anna grib doties ekskursijā uz Vāciju un vēlas samainīt Ls 100. Cik EUR 
viņa saņems šajā bankā? 

2) Ja Jānis ir atgriezies no Lielbritānijas un vēlas samainīt GPB 50. Cik LVL viņš 
iegūs, ja izmantos šīs bankas pakalpojumus?

3) Ja Aleksandram bija GPB 30, bet viņam ir nepieciešamas JPY. Cik JPY viņš 
saņems, ja izmantos šīs bankas pakalpojumus?

22. uzdevums. Aprēķini un analizē! 
Banku lielākā depozītu likme 2009. gada 3. decembrī ir 6,2% gadā (vienkāršie pro-
centi).

Valūtas kurss 2009. gada 3. decembrī 

Banka
USD GBP

Pērk 
par LVL

Pārdod
par LVL

Pērk
par LVL

Pārdod
par LVL

Swedbank 0,463 0,4756 0,7723 0,7942
SEB 0,4628 0,4754 0,7699 0,7959

Valūtas kurss 2010. gada 3. decembrī 

Banka USD GBP
Pērk 

par LVL
Pārdod
par LVL

Pērk
par LVL

Pārdod
par LVL

Swedbank 0,5295 0,5431 0,8257 0,8507
SEB 0,5296 0,5436 0,8255 0,8515

Jauniešiem Baibai un Gatim katram ir Ls 600. Katrs izvēlējās savu veidu, kā vairot 
naudas ienesīgumu. Pēc gada abi salīdzināja savu darījumu gada peļņu.
Baiba 2009. gada 3. decembrī pusi no naudas noguldīja bankā, bet par otru daļu 
nopirka GBP, pēc gada tos pārdeva. Gatis par visu naudu 2009. gada 3. decembrī 
nopirka USD, pēc gada tos pārdeva. 
1) Aprēķini, katra jaunieša gada peļņu! 
2) Kura jaunieša darījumi bija ienesīgāki? 
3) Novērtē draugu finanšu darījuma taktiku (risku, ienesīgumu)? 

23. uzdevums. Nosaki, kurš finanšu darījums ir izdevīgāks! 
Operācija Darījums A Darījums B

1. Sev izdevīgāk 
noguldīt bankā 
Ls 2000

Kredītprocentu likme 11%
Depozītu procentu likme 
7,8%

Kredītprocentu likme 9%
Depozītu procentu likme 
7,6%

2. Lētāk aizņemties 
no bankas Ls 1500

Kredītprocentu likme 9,2 %
Depozītu procentu likme 
6,8%

Kredītprocentu likme 9%
Depozītu procentu likme 
7,6%

3. Lētāk aizņemties 
no bankas Ls 1000

Procentu likme 7%, ja 
rēķina saliktos  procentus

Procentu likme 7%, ja 
rēķina vienkāršos procentus

4. Samainīt Ls 50 
pret dolāriem 

Pērk 0,48910
Pārdod 0,50170

Pērk 0,4894
Pārdod 0,502

5. Pārdod 100 akcijas Pērk Ls 2,15
Pārdod Ls 2,45

Pērk Ls 2,25
Pārdod Ls 2,35
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24. uzdevums. Diskusija «Kur paliek mana nauda?» 
1) Vai nodokļi bremzē uzņēmējdarbības aktivitāti?
2) Vai valsts subsīdijas un dotācijas «silda» valsts ekonomiku? 
3) Vai Eiropas Savienības projekti veicina konkurētspējīgu uzņēmumu attīstību?

25. uzdevums. Pētnieciskais uzdevums «Lata devalvācijas ietekme uz 
uzņēmējdarbību». 
Izpēti viedokļus un argumentus, citu valstu pieredzi par nacionālās valūtas 
devalvāciju! 
Izpētei izmanto Latvijas Bankas pētniecisko seriālu «Naudas zīmes» raidījumus: 
1) Vai devalvācija tiešām palīdz? (2009.06.04.)
2) Lata devalvācija – pret vai pret? (2009.06.11.)
Avots: www.boms.lv/Video.

26. uzdevums. Izveido eseju «Latvijas valdības fiskālās politikas instrumenti un to 
ietekme uz uzņēmējdarbību»!

27. uzdevums. Diskusija. Kā tu izproti saukli «Izglītība tavai nākotnei!»?
1) Izpēti, kas ir tālākizglītība! 

Izpēti Latvijas, Eiropas Savienības augstskolu piedāvāto bakalaura, maģistra 
programmu «Uzņēmējdarbības vadība» plānu.

2) Kā šie lēmumi var ietekmēt Rīgas Tirdzniecības tehnikuma absolventu – 
nākamo komersantu uzņēmējspējas, Latvijas ekonomikas attīstību un Eiropas 
Savienības konkurētspēju?

 Rīgas Tirdzniecības tehnikuma 2010. gada absolventu gaitas: 23,25% strādā 
savā specialitātē, 16,28% citās specialitātēs, 27,13% strādā ārzemēs, 24,03% 
turpina izglītību, 7,75% meklē darbu, nestrādā.  
Avots: http://www.rtt.edu.lv/ (10.04.2011.) 
Rīgas Tirdzniecības tehnikuma ekonomikas skolotājas studē Rīgas 
Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RISEBA) 
profesionālās maģistra studiju programmu «Uzņēmējdarbības vadība» (MBA).

3) Izveido reklāmas saukļus, kuri mudinātu jauniešus mācīties kvalitatīvi!

28. uzdevums. Izveido eseju «Kā iegūtās zināšanas un prasmes tu vari izmantot, lai 
pierādītu savu biznesa idejas?»
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