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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
5. klips: „Vai es gūstu labumu no nodokļiem? Kā?” 
Klipa apraksts 

 

Ilustrējošs 
attēls 

 
Virsraksts Vai es gūstu labumu no nodokļiem? Kā? 

Īss apraksts Šajā klipā skaidroti veidi, kādos nodokļi uzlabo bērnu un to aprūpētāju dzīvi. 
Animācijas filma sniedz piemērus par dažādiem caur nodokļu sistēmu finansētiem 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, pievēršot lielu uzmanību to būtiskajai lomai 
ikviena cilvēka dzīvē. 

Salīdzinājumam klipā analizēta nodokļu nemaksāšanas ietekme. Ir izcelta nodokļu 
nemaksāšanas problēma. Tā aprakstīta kā nelikumīgs ienākumu pārvaldīšanas 
veids, un ir rādīta liela sociālās solidaritātes trūkuma negatīvā ietekme uz 
sabiedrību kopumā. Ir pārrunāta arī atbildīga attieksme pret nodokļu nomaksu, 
pievēršot lielu uzmanību tam, kā nodokļu maksātāju veiktās iemaksas var palīdzēt 
uzlabot ikviena cilvēka dzīves līmeni. 

 

 

Detalizēta 
informācija 

Nolūks: 

Skolēniem vajadzētu izprast, kā nodokļi palīdz uzlabot bērnu un to aprūpētāju dzīvi. 

Mērķi: 

Šī ir patstāvīgi veicama nodarbība tiešsaistē. Tai ir šāda struktūra:  
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o Tiešā nodokļu ietekme uz bērnu dzīvi 

o Kā nodokļi palīdz bērniem 

o Ikviens gūst labumu no nodokļos iekasētās naudas 

o Nodokļu nemaksāšanas sekas 

o Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas 

o Iedomājieties pasauli, kurā nav nodokļu 

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 „Vai es gūstu labumu no nodokļiem? Kā?” 

Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors) 

Vārdu krājums: 

nodokļi, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, nodokļu maksātāji 

Kā pielietot šo 
nodarbību 

Darbību posmi: 

Ievads 

Uzdodiet skolēniem virkni atvērtu jautājumu: 

- Kas tiek finansēts, izmantojot nodokļos iekasēto naudu? 

- Vai jūs gūstat labumu no kādiem no šiem pakalpojumiem vai iespējām? 
Kādā veidā? 

- Kas mainītos jūsu dzīvē, ja šie pakalpojumi un iespējas pazustu? 

- Kas, jūsuprāt, notiktu, ja vairums nodokļu maksātāju nolemtu 
neievērot savus fiskālos pienākumus un pārtrauktu maksāt nodokļus? 

Nodokļi palīdz bērniem 

- Pārrunājiet ar skolēniem:  

o Vai nodokļi sniedz labumu vienīgi pieaugušajiem, kas tos maksā? 

o Nosauciet dažus no jūsu izmantotajiem sabiedriskajiem 
pakalpojumiem. 

Nodokļu ieņēmumi sniedz labumu ikvienam 

- Pārrunājiet ar skolēniem:  

o Kāpēc, jūsuprāt, ir iespējams gūt labumu no nodokļu maksājumu 
nodrošinātajiem pakalpojumiem pat tādā gadījumā, ja maksājat 
maz nodokļu?  

o Vai tas ir taisnīgi? Kāpēc? 

o Pārrunājiet, vai ir svarīgi uzlabot ikviena cilvēka dzīves līmeni un to, 
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kā tas var palīdzēt ikvienai sabiedrībai kļūt produktīvākai, 
veiksmīgākai un apmierinātākai un nodrošināt patīkamu dzīves 
vidi. 

Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas 

- Kas ir izvairīšanās no nodokļu maksāšanas? 

o Apzināta nepareizas informācijas sniegšana nodokļu iestādēm par 
savu patieso situāciju ar nolūku mazināt maksājamo nodokļu 
apjomu 

- Pārrunājiet ar skolēniem nodokļu nemaksāšanas sekas. 

o mazāk līdzekļu valsts budžetos 

o lielāks nodokļu slogs godīgajiem nodokļu maksātājiem 

o nelegāla privilēģiju finansēšana, izmantojot nodokļos 
nesamaksātos līdzekļus 

- Vai cilvēki, kuri izvairās no nodokļu maksāšanas, izmanto sabiedriskos 
pakalpojumus un infrastruktūru? Vai tas ir taisnīgi?  

Iedomājieties pasauli, kurā nav nodokļu 

- Vaicājiet skolēniem:  

o Kas notiktu ar visiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, ko mēs 
šobrīd lietojam, ja visi cilvēki pārstātu maksāt nodokļus? 

o Kādus resursus varētu izmantot, lai nodrošinātu sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanu, ja sabiedrība pārtrauktu ieguldīt valsts 
budžetā? 

o Kādi pakalpojumi ciestu, ja nebūtu pietiekami daudz nodokļu 
ieņēmumu to finansēšanai? 

o Kā tas ietekmētu jūs un jūsu ģimeni? 

- Pārrunājiet nodokļu maksātāju lomu sabiedrisko pakalpojumu un valsts 
investīciju nodrošināšanā. 

Noslēgums 

- Kā nodokļi ietekmē jūsu dzīvi? Cik svarīgi jums ir nodokļu ieņēmumu 
finansētie pakalpojumi? 

- Vai jūs ietekmē izvairīšanās no nodokļu maksāšanas? Kā? 

- Vai varat iztēloties savu dzīvi bez nodokļu ieņēmumu finansētajiem 
sabiedriskajiem pakalpojumiem? Kāda tā būtu? 

- Kurš var nodrošināt to, lai pašvaldību budžetā un valsts budžetā būtu 
līdzekļi mums nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanai? Cik svarīga šajā 
kontekstā ir atbildīga attieksme pret nodokļiem? 

Kategorija Mikromācīšanās 

Galvenās 
mērķa grupas 

9 līdz 12 gadi 



4 

vecums 

Saistītās 
tēmas skolas 
programmā 

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