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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
9. klips: „Kas ir ienākumi un kā tos apliek ar nodokļiem?” 
Klipa apraksts 

 

 

Ilustrējošs 
attēls 

 
 

Virsraksts Kas ir ienākumi un kā tos apliek ar nodokļiem? 

Īss apraksts Aktivitātes mērķis ir palīdzēt skolēniem izprast ienākumu jēdzienu un to, kā šajā 
gadījumā piemēro nodokļus. 

Detalizēta 
informācija 

Nolūks: 

Skolēniem vajadzētu izprast ienākumu jēdzienu un to, kā šajā gadījumā piemēro 
nodokļus. 

 

Mērķi: 

Apzināt un izprast ienākumu aplikšanu ar nodokļiem gan attiecībā uz fiziskām 
personām, gan uzņēmumiem. 

Saprast ieguvumu no ienākuma nodokļu maksāšanas. 

 

 

Materiāli: 

Mikroklips „Kas ir ienākumi un kā tos apliek ar nodokļiem?” 

Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors) 
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Vārdu krājums: 

nodokļi, ienākumi, ieņēmumi, sociālā sistēma, kopējās vajadzības 

Kā pielietot šo 
nodarbību 

Darbību posmi: 

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

Atskaņojiet pirmo sadaļu „Ieskats ienākuma nodokļos - uzņēmumi un fiziskas 
personas”. Paskaidrojiet, kāpēc uzņēmumus uzskata par „juridiskām personām” un 
kāpēc tiem jāmaksā ienākuma nodoklis gluži tāpat, kā to dara fiziskas personas. 
Pārrunājiet „ienākumus” un to, kas notiek ar šo naudu, kad darbinieks saņem savu 
algu. 

Atskaņojiet sadaļu „Darbinieku maksātie nodokļi” un pārrunājiet mehānismu 
ienākumu aplikšanai ar nodokļiem.  Apziniet šajā un iepriekšējā sadaļā ieguvumus 
no ienākuma nodokļu maksāšanas. Lieciet bērniem piedalīties diskusijā un no 
minētajiem piemēriem kopīgi izveidot sarakstu ar gūtajiem ieguvumiem. 

Sniedziet kopsavilkumu: 

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

Palūdziet skolēniem izveidot sarakstu ar ieguvumiem, ko saņem viņu ģimenes, 
tostarp ar pabalstiem, ko tās saņem no sociālā nodrošinājuma sistēmas. 

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, matemātika 

 


	Course: “Digital Tax Education and Tax Payments”
	Microlearning Clips
	9. klips: „Kas ir ienākumi un kā tos apliek ar nodokļiem?”
	Klipa apraksts

