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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
4 klipas: „Kas renka mokesčius ir kodėl?“ 
Klipo aprašymas 

 

 

Pavyzdinis 
paveikslėlis 

 
Pavadinimas Kas renka mokesčius ir kodėl? 

Trumpas 
aprašymas 

Klipe pristatomas mokesčių institucijų vaidmuo kiekvienoje valstybėje narėje ir 
būdai, kuriais mokesčių pajamos paverčiamos neįkainojamomis investicijomis bei 
viešosiomis paslaugomis vietiniu ir nacionaliniu lygmeniu, visiems užtikrinant 
geresnę gyvenimo kokybę. 

Mokesčių surinkimo sistema pristatoma pateikiant lengvai suprantamą avilio 
analogiją, t. y. kaip bitės renka išteklius ir jais avilyje dalijasi. Pristatomas vietinis ir 
nacionalinis biudžetai, taip pat būdai, kuriais į juos patenka lėšos ir kaip tos lėšos 
galiausiai aprūpina mokesčių mokėtojus.   

Detalės Tikslas 

Mokiniai turėtų suprasti mokesčių institucijų vaidmenį kiekvienoje valstybėje narėje 
ir būdus, kuriais mokesčių pajamos paverčiamos neįkainojamomis investicijomis bei 
viešosiomis paslaugomis vietiniu ir nacionaliniu lygmeniu, visiems užtikrinant 
geresnę gyvenimo kokybę. 

 

Uždaviniai 
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Tai savarankiško mokymosi internetu pamoka. Ji suskirstyta taip:  

o Bendros mokesčių sistemos pristatymas 

o Vietiniai mokesčiai ir vietinis biudžetas: pavyzdžiai ir bendras vietinių 
mokesčių lėšų naudojimas 

o Nacionalinis biudžetas: nacionalinio biudžeto remiamų investicijų 
vaidmuo ir rūšys 

o Išvada 

Mokytojai gali naudoti visą pamoką arba savo nuožiūra pasirinkti tam tikras dalis. 
Apytikrė visos pamokos ir siūlomos papildomos veiklos trukmė yra 30 minučių. 

Medžiaga 

Mikroklipas „Kas renka mokesčius ir kodėl?“ 

Interaktyvioji lenta (ar tiesiog šviesos diodų projektorius) 

 Žodynas 

Mokesčiai, mokesčių sistema, vietiniai mokesčiai, vietinis biudžetas, nacionalinis 
biudžetas, viešosios paslaugos, investicijos 

Kaip naudotis 
šia pamoka 

Veiklos žingsniai 

Įžanga 

Užduokite mokiniams keletą įžanginių klausimų: 

- Kai jūsų tėvai moka mokesčius, kur patenka pinigai? 

- Ar kas nors tvarko kiekvieno mokesčių mokėtojo mokamus mokesčius? Kas 
tai? 

- Kas nusprendžia, kaip bus panaudoti visi mokesčių mokėtojų sumokėti 
mokesčiai? 

- Kas apmokama iš mokesčių surinktais pinigais? 

Bendroji mokesčių sistema 

- Mokesčių mokėtojai klipe susimokėjus mokesčius, atsiranda galimybė 
aptarti mokesčių institucijų vaidmenį 

- Išnagrinėkite avilio analogiją 

o Paprašykite klasės pateikti kasdienio gyvenimo situacijų pavyzdžių, 
kai sutelkiami ištekliai siekiant aprūpinti visą šeimą arba didesnę 
grupę apskritai 

Vietinis biudžetas 

- Paprašykite klasės sugalvoti atsakymus į 2QT klausimą: „Bet kam miestams, 
miesteliams ir gyvenvietėms reikalingos jų pačių santaupos? Ar nepakaktų 
turėti vien nacionalinį biudžetą?“ 

o Aptarkite situaciją savo mieste / miestelyje / gyvenvietėje 

o Aptarkite konkrečią mokesčių tvarką savo šalyje arba regione 
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o Pateikite pavyzdžių decentralizacijai paaiškinti („Kas turėtų 
nuspręsti, kokį žaislą gausite savo gimtadieniui? Ar tai turėtumėte 
būti jūs, ar mokyklos direktorius?“) 

o Padarykite išvadas dėl vietinio biudžeto svarbos ir vietinių mokesčių 
mokėjimo vietiniam biudžetui papildyti 

Nacionalinis biudžetas 

- Remdamiesi 2QT klausimu aptarkite, ar reikalingas nacionalinis biudžetas: 
„Jeigu visi miestai, miesteliai ir gyvenvietės turi savo biudžetus ir rūpinasi 
savo poreikiais iš šių biudžetų, kam mums reikalingas ir nacionalinis 
biudžetas?“ 

o Pateikite didelių viešųjų investicijų jūsų regione pavyzdžių 
(greitkeliai, užtvankos, oro uostai ir pan.) 

o Aptarkite, kam jos naudingos ir kodėl svarbu turėti paslaugas ir 
infrastruktūrą, teikiančią naudą visam regionui arba visai šaliai 

o Pasikalbėkite apie nacionalinio biudžeto vietiniams biudžetams 
teikiamą paramą 

Mokesčių mokėtojo vaidmuo 

- Paklauskite, kaip kiekvienais metais išlaikomos viešosios investicijos. 
Išanalizuokite, kaip plečiama viešoji infrastruktūra ir kodėl svarbu, kad kuo 
daugiau gyventojų turėtų naudos  

o Aptarkite, kodėl kiekvienais metais reikia papildyti vietinį ir 
nacionalinį biudžetą 

o Šiame kontekste aptarkite mokesčių mokėjimo svarbą 

o Pristatykite vaikų, kaip mokesčių mokėtojų, idėją (perkant kiekvieną 
pirkinį) 

Išvada 

- Kas renka mokesčius? 

- Kas atsitinka, kai surenkami mokesčiai? Kam jie naudojami? 

- Kokių rūšių biudžetų yra? Kodėl mums reikia vietinio ir nacionalinio 
biudžeto? 

- Kas papildo valstybės biudžetus?  

- Kodėl svarbu nacionalinį ir vietinį biudžetą aprūpinti reikiamomis lėšomis? 

 

 

Kategorija Mikromokymasis 

Pagrindinė 
tikslinė grupė 

9–12 metų 

Susiję Ekonomika, etika, Europos valandos, anglų kalba kaip antroji kalba, humanitariniai 
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mokomieji 
dalykai 

mokslai 
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