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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
4. klips: „Kas iekasē nodokļus un kāpēc?” 
Klipa apraksts 

 

 

Ilustrējošs 
attēls 

 
Virsraksts Kas iekasē nodokļus un kāpēc? 

Īss apraksts Šajā klipā skaidrota nodokļu iestāžu loma katrā dalībvalstī un tas, kā nodokļu ienākumi 
tiek pārvērsti nenovērtējamā ieguldījumā un sabiedriskajos pakalpojumos pašvaldību 
un valsts līmenī, nodrošinot ikvienam augstāku dzīves līmeni. 

Nodokļu iekasēšanas sistēma ir skaidrota, izmantojot vienkārši saprotamu analoģiju 
par to, kā bites vāc resursus un dalās ar tiem savos stropos. Pašvaldību un valsts 
budžets ir skaidrots, minot veidus, kā šos budžetus piepilda ar līdzekļiem un, 
visbeidzot, kā tie apgādā nodokļu maksātājus.   

Detalizēta 
informācija 

Nolūks: 

Skolēniem būtu jāizprot nodokļu iestāžu loma katrā dalībvalstī un tas, kā nodokļu 
ienākumi tiek pārvērsti nenovērtējamā ieguldījumā un sabiedriskajos pakalpojumos 
pašvaldību un valsts līmenī, nodrošinot ikvienam augstāku dzīves līmeni. 

 

Mērķi: 

Šī ir patstāvīgi veicama nodarbība tiešsaistē. Tai ir šāda struktūra:  

o Vispārējās nodokļu sistēmas skaidrojums 
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o Vietējie nodokļi un pašvaldību budžets: piemēri un vietējo nodokļu 
ieņēmumu vispārīga izmantošana 

o Valsts budžets: valsts budžeta ieguldījumu loma un veidi 

o Noslēgums 

Pedagogi var izmantot šo nodarbību visā tās garumā vai pēc saviem ieskatiem 
izvēlēties noteiktas tās daļas. Nodarbībai un piedāvāto papildu aktivitāšu izpildei 
paredzētais laiks ir 30 minūtes. 

Materiāli: 

Mikroklips „Kas iekasē nodokļus un kāpēc?” 

Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors) 

 Vārdu krājums: 

nodokļi, nodokļu sistēma, vietējie nodokļi, valsts budžets, sabiedriskie pakalpojumi, 
investīcijas 

Kā pielietot 
šo 
nodarbību 

Darbību posmi: 

Ievads 

Uzdodiet skolēniem iesildīšanās jautājumus:  

- Kur nokļūst jūsu vecāku nodokļos samaksātā nauda? 

- Vai kāds reģistrē nodokļus, ko maksā ikviens nodokļu maksātājs? Kas to dara? 

- Ja visas nodokļu maksātāju veiktās iemaksas tiek apkopotas, kas lemj, kā šos 
līdzekļus izmantot? 

- Ko sedz nodokļu iemaksas? 

Vispārējā nodokļu sistēma 

- Tiklīdz klipā redzētā nodokļu maksātāja samaksā savu nodokli, jums ir iespēja 
pārrunāt nodokļu iestāžu lomu. 

- Izpētiet bišu stropa analoģiju. 

o Palūdziet skolēniem minēt piemērus no viņu ikdienas par līdzekļu 
apvienošanu, lai nodrošinātu ģimeni vai lielāku cilvēku grupu. 

Pašvaldību budžets 

- Uzdodiet klasei ģenerēt atbildes uz 2QT jautājumu: „Kāpēc pilsētām, 
mazpilsētām un ciematiem ir vajadzīgi savi iekrājumi? Vai nepietiek ar valsts 
budžetu?” 

o Pārrunājiet situāciju jūsu pilsētā/mazpilsētā/ciematā. 

o Pārrunājiet jūsu valsts vai reģiona nodokļu režīma īpatnības. 

o Sniedziet piemērus, kas skaidro decentralizāciju („Kam būtu jālemj, 
kādu rotaļlietu jums dāvināt dzimšanas dienā? Vai tas būtu jādara jūsu 
skolas direktoram?”). 

o Izdariet secinājumus par pašvaldību budžeta nozīmi un vietējo nodokļu 
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maksāšanu, lai piepildītu pašvaldību budžetu. 

Valsts budžets 

- Pārrunājiet nepieciešamību pēc valsts budžeta, balstoties uz 2QT jautājumu: 
„Ja visām pilsētām, mazpilsētām un ciematiem ir savs budžets un tie sedz 
savas vajadzības no šī budžeta, kāpēc ir vajadzīgs arī valsts budžets?” 

o Miniet piemērus par vērienīgām valsts investīcijām jūsu dzīves vietā 
(autoceļi, ūdens dambji, lidostas, utt.). 

o Pārrunājiet ieguvumu no tām, kā arī to, kāpēc ir svarīgi nodrošināt 
pakalpojumus un infrastruktūru, no kā gūst labumu reģioni vai valsts 
kopumā. 

o Pārrunājiet valsts budžeta sniegto atbalstu pašvaldību budžetam. 

Nodokļu maksātāju loma 

- Lūdziet paskaidrot, kā gadu no gada uztur valsts ieguldījumus. Analizējiet, kā 
tiek paplašināta valsts infrastruktūra un kāpēc ir svarīgi, lai pēc iespējas vairāk 
iedzīvotāju gūtu no tā labumu.  

o Pārrunājiet, kāpēc pašvaldību un valsts budžets jāpiepilda katru gadu. 

o Pārrunājiet nodokļu maksāšanas nozīmi šajā kontekstā. 

o Iepazīstiniet ar ideju par bērniem kā nodokļu maksātājiem (par katru 
viņu izdarīto pirkumu). 

Noslēgums 

- Kas iekasē nodokļus? 

- Kas notiek ar nodokļu ieņēmumiem pēc to iekasēšanas? Kam tos izmanto? 

- Kādi budžeta veidi pastāv? Kāpēc ir nepieciešams pašvaldību un valsts 
budžets? 

- Kas piepilda valsts budžetus?  

- Kāpēc ir svarīgi nodrošināt nepieciešamos līdzekļus valsts un pašvaldību 
budžetā? 

 

 

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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