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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Teens lessons 
T04: „Īstenie spēlētāji ir nodokļu maksātāji” 
Nodarbības apraksts 

 

 

Ilustrējošs 
attēls 

 
Virsraksts Īstenie spēlētāji ir nodokļu maksātāji 

Īss apraksts Nodarbība ir patstāvīgi apgūstams mācību materiāls tiešsaistē. Tā ir sadalīta 2 
galvenajās sadaļās:  

• 1. sadaļa – Uzņēmēju nodokļi 
• 2. sadaļa – Iespējamais paraugs - nodokļu konsultants 

 

Detalizēta 
informācija 

Nolūks: 

Uzturēt interesantu diskusiju skolēnu starpā par to, kā pašiem izveidot un uzturēt 
savu uzņēmumu, par tā ienākuma nodokli un atbrīvojumiem no nodokļiem. 
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Mērķi: 
Pedagogi var ieteikt izmantot šo nodarbību kā ļoti lietderīgu materiālu, 
gatavojoties ētikas nodarbībai. Skolēniem var piedāvāt koncepciju sarakstu, kam 
sekot līdzi nodarbības gaitā, piemēram: 

• Kādus nodokļus maksā uzņēmēji?  
• Kādi ir iespējamie atbrīvojumi no nodokļiem? 
• Kā aprēķināt nodokļus? 
• Cik var nopelnīt, strādājot par pusaudžu nodokļu konsultantu? 

 

Materiāli: 
Kurss „Īstenie spēlētāji ir nodokļu maksātāji” 
Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors) 
 
Vārdu krājums: 

uzņēmēji, nodokļi, nodokļu sistēma, nodokļu konsultants, atbrīvojumi no 
nodokļiem 

Kā pielietot šo 
nodarbību 

Darbību posmi: 

Nodarbību var izmantot arī kā apkopojošu aktivitāti, kā mājas darbu, kas uzdots 
pēc nodokļu tēmas izskatīšanas klasē. Skolēniem var uzdot risināt viktorīnas un 
komentēt dažus no nodarbības laikā sniegtajiem scenārijiem, kas atbilst diskusijām 
un klasē mācītajiem jēdzieniem. Piemēram, uzdevumi varētu būt šādi: 

• Paskaidrojiet pusaudžiem, kā noteikt nodokļos maksājamo summu.  
• Nosakiet atšķirības starp darbā pieņemtu un pašnodarbinātu pusaudžu 

pienākumiem.  
• Norādiet uz priekšrocībām un trūkumiem uzņēmēju profesijā.  
• Vadiet pusaudžus ar nodokli apliekamo ienākumu aprēķināšanas procesā.  
• Pastāstiet pusaudžiem, ko dara nodokļu konsultants, lai motivētu tos 

apsvērt šīs lomas uzņemšanos.  

Sniedziet kopsavilkumu: 

Nodarbību var izmantot vai nu pilnā tās garumā, vai arī pedagogi var pēc saviem 
ieskatiem izmantot noteiktas nodarbības daļas. Nodarbībai paredzētais laiks ir 
vidēji 30 minūtes. 

Kategorija E-mācību nodarbība pusaudžiem 

Galvenās 
mērķa grupas 
vecums 

13 līdz 17 gadi 

Saistītās tēmas 
skolas 
programmā 

Ekonomika, ētika, angļu valoda kā otrā valoda, humanitārās zinātnes, matemātika 
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