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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
6. klips: „Kas notiek, ja nemaksājat savus nodokļus” 
Klipa apraksts 

 

 

Ilustrējošs 
attēls 

 
 

Virsraksts Kas notiek, ja nemaksājat savus nodokļus 

Īss apraksts Aktivitātes mērķis ir palīdzēt skolēniem saprast, kādi ir nodokļu nemaksāšanas 
trūkumi un sekas. 

Detalizēta 
informācija 

Nolūks: 

Skolēniem vajadzētu saprast, kādi ir nodokļu nemaksāšanas trūkumi un sekas. 

Mērķi: 

Apzināt un saprast „ēnu ekonomikas” jēdzienu. 

Izskaidrot, kas ir viltotas preces un kā tās kaitē ekonomikai. 

Izskaidrot, kāpēc izvairīšanās no nodokļu maksāšanas var izraisīt nevēlamas sekas 
ne tikai personām, kas izvairās no nodokļu maksāšanas, bet arī cilvēkiem, kas 
iesaistīti viņu darbībās.  

Apspriest, kā cilvēki var palīdzēt novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.  

Materiāli: 

Mikroklips „Kas notiek, ja nemaksājat savus nodokļus” 

Balta interaktīvā tāfele (vai vienkārši LCD projektors) 
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Vārdu krājums: 

nodokļi, ēnu ekonomika, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, ienākumi 

Kā pielietot šo 
nodarbību 

Darbību posmi: 

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

Atskaņojiet sadaļu „Kā cilvēki izvairās no nodokļu maksāšanas”, kurā kontrolieris 
skaidro „ēnu ekonomikas” jēdzienu. Apturiet klipa atskaņošanu un pārrunājiet ar 
skolēniem sniegto piemēru. Pārrunājiet, kāpēc izvairīšanās no nodokļu 
maksāšanas atstāj negatīvu ietekmi uz ekonomiku un kas var notikt, izvairoties no 
nodokļu maksāšanas. 

Atskaņojiet sadaļu „Vēl kāds veids, kā uzņēmums izvairās no nodokļu 
maksāšanas”, kurā stāstīts par līdzīgā situācijā nonākušu uzņēmumu. Apturiet 
klipa atskaņošanu un pievērsiet uzmanību tam, kāpēc izvairīšanās no nodokļu 
maksāšana atstāj negatīvu ietekmi gan uz fiziskām personām, gan uz sabiedrību 
kopumā. 

Atskaņojiet sadaļu „Kā iedzīvotāji var palīdzēt novērst izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas” un uzsveriet, kāpēc ir svarīgi saņemt kvīti par iegādātajām precēm un 
pakalpojumiem, un kā tas veicina sekmīgu ekonomikas funkcionēšanu. 

Sniedziet kopsavilkumu: 

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

Lieciet skolēniem uzrakstīt 3 lietas, kas var notikt, ja nemaksājam nodokļus. 
Pārrunājiet šo tēmu klasē. 

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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