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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
7. klips: “Kādi nodokļu veidi pastāv?” 
Klipa apraksts 

 

 

Ilustrējošs 
attēls 

 
 

Virsraksts Kādi nodokļu veidi pastāv? 

Īss apraksts Aktivitātes mērķis ir palīdzēt skolēniem izprast galvenos Eiropas Savienībā spēkā 
esošo nodokļu veidus. 

Detalizēta 
informācija 

Nolūks: 

Skolēniem vajadzētu izprast galvenos Eiropas Savienībā spēkā esošo nodokļu 
veidus. 

Mērķi: 

Apzināt un izprast galvenos Eiropas Savienībā spēkā esošo nodokļu veidus. 

Saprast atšķirības starp tiešajiem un netiešajiem nodokļiem. 

Skaidrot nepieciešamību aplikt ar nodokļiem fizisku personu un uzņēmumu darbību. 

Noteikt, kurā kategorijā katrs no sniegtajiem piemēriem iederas vislabāk. 

 

Materiāli: 

Mikroklips „Kādi nodokļu veidi pastāv?” 
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Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors) 

Vārdu krājums: 

nodokļi, tiešie un netieši nodokļi, uzņēmuma nodokļi, akcīzes nodoklis, PVN 

Kā pielietot 
šo nodarbību 

Darbību posmi: 

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

Atskaņojiet pirmo sadaļu, kurā skaidroti tiešie un netiešie nodokļi. Paskaidrojiet, 
kāpēc daļa no personas ikmēneša ienākumiem tiek novirzīta nodokļos un kā tas ir 
saistīts ar šīs personas saņemtajiem pabalstiem. Paskaidrojiet, ar ko netiešais 
nodoklis atšķiras no tiešā nodokļa. 

Atskaņojiet nākamās sadaļas, kurās ekonomikas pasniedzēja Gabriela sniedz gan 
tiešo, gan netiešo nodokļu piemērus. Pārrunājiet ar skolēniem visus piemēros 
minētos jēdzienus. 

Atskaņojiet sadaļu, kurā pasniedzēja apkopo sniegtos piemērus, skaidrojot galvenos 
abu nodokļu kategoriju aspektus.  Atskaņojiet pēdējo sadaļu un pārrunājiet muitas 
nodokli un tā nepieciešamību ekonomikā. 

 

Sniedziet kopsavilkumu: 

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

Palūdziet skolēniem sagatavot sarakstu ar tiešajiem un netiešajiem nodokļiem, 
kurus viņu ģimenes locekļi ir maksājuši laika gaitā. 

Uzsāciet klasē spēli, kurā viens skolēns ir muitnieks un pārējiem ir jāizņem paciņa un 
vajadzības gadījumā par to jāsamaksā muitas nodoklis – atkarībā no paciņas 
vērtības. 

Kā mājas darbu varat arī izmantot šajā sadaļā piedāvāto izglītojošo spēli, lai labāk 
iegaumētu šajā nodarbībā skaidrotos jēdzienus. 

Kategorija Mikromācīšanās 

Mērķis Bērni 

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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