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Virsraksts Kas mūsdienās maksā nodokļus? 

Īss apraksts Aktivitātes mērķis ir palīdzēt skolēniem saprast, kas mūsdienās atbild par nodokļu 
maksāšanu un kādas ir galvenās nodokļu maksātāju kategorijas. 

Detalizēta 
informācija 

Nolūks: 

Skolēniem vajadzētu saprast, kas mūsdienās atbild par nodokļu maksāšanu un 
kādas ir galvenās nodokļu maksātāju kategorijas. 

Mērķi: 

Konstatēt nepieciešamību maksāt nodokļus un to ietekmi uz sabiedrības labklājību.  

Izdalīt 2 galvenās nodokļu maksātāju kategorijas. 

Skaidrot ieguvumus un pienākumus no bērnības līdz brieduma gadiem attiecībā uz 
nodokļu maksāšanu. 

Pārrunāt, kāda veida nodokļi katrai kategorijai piederošajiem būtu jāmaksā par 
savu darbību.  

Materiāli: 

Mikroklips „Kas mūsdienās maksā nodokļus?” 

Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors) 

Vārdu krājums: 
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nodokļi, nodokļu maksātāji, sabiedrība, ienākumi, sociālās iemaksas 

Kā pielietot šo 
nodarbību 

Darbību posmi: 

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

Atskaņojiet sadaļu „Nodokļu maksātāju kategorijas”. Apturiet klipa atskaņošanu un 
pārrunājiet, vai skolēni zina, ko nozīmē „valsts kase”, un vai viņi saprot, kāpēc 
sabiedrība guva labumu no SuperTaxPayer ieguldījuma. Pārskatiet galvenās 
nodokļu maksātāju kategorijas: fiziskās personas un uzņēmumus. 

Atzīmējiet ieguvumus sniegtajā evolūcijas piemērā un vaicājiet bērniem, kurā 
dzīves brīdī, viņuprāt, cilvēkam jāmaksā nodokļi. 

Atskaņojiet sadaļu „Atbilstošs nodokļu sadalījums”. Apturiet klipa atskaņošanu un 
pievērsiet uzmanību saiknes skaidrošanai starp fizisku personu un kompāniju 
veikto nodokļu nomaksu, izmantojot sniegtos piemērus, kā arī to savstarpējo 
ietekmi. 

Atskaņojiet sadaļu „Kā bērni sniedz ieguldījumu nodokļu maksāšanā” un uzsveriet, 
ka, lai gan viņi pagaidām nemaksā nodokļus, daļa no naudas, kas tiek tērēta, 
iegādājoties vienkāršas viņu iekārotās lietas, tiek samaksāta nodokļos. 

Sniedziet kopsavilkumu: 

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

Nosauciet vairākas fiziskās personas un vairākus uzņēmumus jūsu sabiedrībā, kas 
maksā nodokļus. 

Izveidojiet sarakstu ar lietām, ko jūsu ģimene iegādājās iepriekšējā nedēļā. Vai, 
jūsuprāt, esat kādā veidā snieguši ieguldījumu valsts budžetā? 

Intervējiet savus ģimenes locekļus un vaicājiet, kā viņi sniedz ieguldījumu 
sabiedrības labā. 

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 
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