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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
2. klips: „ Kā radās nodokļi?” 
Klipa apraksts 

 

 

Ilustrējošs 
attēls 

 
 

Virsraksts Kā radās nodokļi? 

Īss apraksts Aktivitātes mērķis ir palīdzēt skolēniem saskatīt no nodokļu maksāšanas gūto 
labumu, sniedzot piemērus par agrīniem un jocīgiem nodokļiem Eiropas vēsturē. 

Detalizēta 
informācija 

Nolūks: 

Skolēniem vajadzētu izprast no nodokļu maksāšanas gūto labumu. Viņiem 
vajadzētu uzzināt par agrīno nodokļu piemēriem Eiropas vēsturē.  

Mērķi: 

Nosaukt agrīno nodokļu piemērus Eiropas vēsturē un jocīgu nodokļu piemērus 
vēstures gaitā. 

Paskaidrot, kas atbild par visiem nodokļu ieņēmumiem. 

Noteikt, kas un kā gūst labumu no nodokļu maksāšanas.  

Materiāli: 
Mikroklips „Vai es gūstu labumu no nodokļiem? Kā?” 
Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors) 

  

Vārdu krājums: 

nodokļi, ieguvums, sabiedriskie pakalpojumi, valsts dienesti 
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Kā pielietot šo 
nodarbību 

Darbību posmi: 

Atskaņojiet klipa ievaddaļu. Apturiet klipa atskaņošanu un pārliecinieties, vai 
skolēni ir sapratuši sižetu. 

Atskaņojiet sadaļu „Agrīno nodokļu piemēri Eiropas vēsturē un to attīstība 
līdz mūsdienām”. Apturiet klipa atskaņošanu un pārrunājiet, vai skolēni ir jebkad 
dzirdējuši par kādiem jocīgiem vai agrīniem nodokļiem Eiropas vēsturē. 
Pārrunājiet nepieciešamību maksāt nodokļus attiecīgajā vēstures posmā. 

Atskaņojiet sadaļu: “Kas atbild par visiem nodokļu ieņēmumiem?” Apturiet 
klipa atskaņošanu un pievērsiet uzmanību “atbildīgajām iestādēm”. Sniedziet 
kopsavilkumu par to, kas atbild par nodokļu ieņēmumiem pašvaldību un valsts 
līmenī. 

Atskaņojiet sadaļas “Ikviens maksā, ikviens gūst labumu” un “Nosaki, kādi ir 
ieguvumi”. Palūdziet skolēniem norādīt, kuras no sarakstā minētajām pozīcijām 
saņem viņu ģimene. 

Sniedziet kopsavilkumu: 

Varat uzsākt klasē diskusiju, balstoties uz mikroklipā minētajiem jēdzieniem. 
Pārrunājamās tēmas: 

Vai varat nosaukt divus agrīnus nodokļu veidus Eiropas vēsturē? Kurš no tiem 
jums šķiet visinteresantākais? 

Vai varat pateikt, kas valsts līmenī ir atbildīgs par taisnīgu nodokļu ieņēmumu 
tērēšanu?  

Vai ikvienam, kas izmanto noteiktus pakalpojumus, vajadzētu maksāt nodokļus? 
Kāpēc vajadzētu? Kāpēc nevajadzētu? 

Kā mājas darbu varat arī izmantot šajā sadaļā piedāvāto izglītojošo spēli, lai labāk 
iegaumētu šajā nodarbībā skaidrotos jēdzienus. 

 

Kategorija Mikromācīšanās 

Galvenās 
mērķa grupas 
vecums 

9 līdz 12 gadi 

Saistītās tēmas 
skolas 
programmā 

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