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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
1. klips: “Kas ir nodokļi?” 
Klipa apraksts 

 

 

Ilustrējošs attēls  

 
Virsraksts Kas ir nodokļi? 

Īss apraksts Klips skaidro jauniešu auditorijai nodokļu un nodokļu sistēmas jēdzienus, 
izmantojot robotu no kosmosa (2QT), kas būs skolēnu padomdevējs. Mācību 
stunda iepazīstina ar jēdzienu “kopējie ieguldījumi” un saista to ar ideju par 
rūpēm par kopējo labumu. Jēdzienus skaidro, izmantojot uz sevi viegli 
attiecināmus piemērus no skolēnu ikdienas. 

Nodokļus izdala citu maksājumu starpā un skaidro to galvenās iezīmes. Katra 
iezīme ir skaidrota, viegli saprotamā veidā izmantojot vizuālas norādes un dialoga 
formu. Tiek sniegta konsolidēta nodokļu definīcija, kas apkopo nodarbības laikā 
minētos jēdzienus. 

 

Detalizēta 
informācija 

Nolūks: 

Aktivitātes mērķis ir palīdzēt skolēniem izprast nodokļus un nodokļu sistēmu. 

Mērķi: 

Nodarbība ir patstāvīgi apgūstams mācību materiāls tiešsaistē. Tai ir šāda 
struktūra:  
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o Galvenās nodokļu iezīmes 

o Nodokļi ir kopīgs ieguldījums 

o Kopēja labuma finansēšana 

o Kādas ir nodokļu atšķirīgās iezīmes? 

o Vienkārša nodokļu definīcija 

o Noslēgums 

Nodarbību var izmantot vai nu pilnā tās garumā, vai arī pedagogi var pēc saviem 
ieskatiem izmantot noteiktas nodarbības daļas. Nodarbībai un piedāvāto papildu 
didaktisko aktivitāšu izpildei plānotais vidējais laiks ir 30 minūtes. 

Materiāli: 
Mikroklips: “Kas ir nodokļi?” 
Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors) 

  

Vārdu krājums: 

nodokļi, nodokļu sistēma 

Kā pielietot šo 
nodarbību 

Darbību posmi: 

Ievads 

Nodarbību var sākt ar diskusiju par nodokļiem:  

- Kurš var pastāstīt, kas ir nodokļi?  

- Vai esat pazīstami ar šo jēdzienu?  

- Vai jums tas šķiet kā kaut kas pilnīgi nezināms un ne no šīs pasaules? 

Diskusija būs kā ievads klipam un iepazīstinās ar tā galveno varoni. 2QT vēlas 
apgūt nodokļu tēmu, taču tam nav ne jausmas, kādēļ tie pastāv, ko tie 
nozīmē, kā tie darbojas un kam tie jāmaksā. 

Galvenās nodokļu iezīmes: nodokļi ir kopīgs ieguldījums 

Pēc šīs klipa daļas noskatīšanās pārrunājiet ar skolēniem, vai viņi ir jebkad 
apsvēruši domu apvienot līdzekļus kopā ar kolēģiem vai draugiem, lai ko 
kopīgi pasāktu.  

- Kādi bija rezultāti?  

- Vai matemātiskās spējas palīdzēja? 

 

Galvenās nodokļu iezīmes: finansēt kopīgu labumu 

Pēc šīs klipa daļas noskatīšanās lielu uzmanību pievērsiet “sabiedrisko 
pakalpojumu” idejai. Kā piemēru izmantojiet dažus no klipā rādītajiem 
pakalpojumiem. Sasaistiet sabiedriskos pakalpojumus ar kopīgajām 
vajadzībām un kopīgo labumu. 

Vaicājiet skolēniem, vai viņi ir izmantojuši kādus no šiem pakalpojumiem un 
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vai apzinās to svarīgumu ikviena pilsoņa dzīvē.  

Runājiet par šo pakalpojums finansēšanu. 

 

Kādas ir nodokļu atšķirīgās iezīmes? 

Šī ir ideāla iespēja kopā ar skolēniem atbildēt uz 2QT uzdotajiem 
jautājumiem. Pārrunājiet diagrammā minētos jēdzienus (obligātās iemaksas, 
ko pieprasa vienīgi varasiestādes un kas tiek izmantotas, lai apmaksātu 
sabiedriski lietderīgas patēriņa preces un pakalpojumus). 

Vienkārša nodokļu definīcija 

Palūdziet skolēniem sniegt pašiem savas nodokļu definīcijas. Atskaņojiet 
atbilstošo klipa daļu. Salīdziniet klipā sniegtās definīcijas ar skolēnu 
sniegtajām definīcijām un komentējiet tās. 

Noslēgums 

Varat uzsākt klasē diskusiju, balstoties uz mikroklipā minētajiem jēdzieniem: 

- Vai varat nosaukt kādu valsts dienestu? 

- Vai gūstat labumu no kādiem sabiedriskajiem pakalpojumiem? No 
kādiem sabiedriskajiem pakalpojumiem jūs gūstat labumu? 

- Vai ikvienam vajadzētu maksāt par sabiedriskajiem pakalpojumiem? 
Kāpēc vajadzētu? Kāpēc nevajadzētu? 

- Ko nodokļi mums palīdz realizēt? 

Skolēni var veikt īsas intervijas ar vecākiem, balstoties uz aktivitātes 
noslēgumā pārrunātajiem jautājumiem, un prezentēt šīs intervijas klases 
priekšā. 

 

 

Kategorija Mikromācīšanās 

Galvenās mērķa 
grupas vecums 

9 līdz 12 gadi 

Saistītās tēmas 
skolas 
programmā 

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