
Cienījamie asistenti! 
 

Informējam, ka kopš 01.01.2018. Rīgas domes un tās struktūrvienību 
darbinieku faktiskais darba samaksas aprēķinātājs un izmaksātājs ir Rīgas 
pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90011524360. 
 
Aicinām pievērst uzmanību algas nodokļa grāmatiņai, par kuras 
iesniegšanu vai neiesniegšanu galvenajai ienākuma gūšanas vietai ir 
atbildīgs pats asistents. Tikai pats darbinieks var veikt izvēli kuram 
darba devējam iesniegt algas nodokļu grāmatiņu un kādu informāciju 
atklāt par saviem atvieglojumiem, tai skaitā personas invaliditāti vai 
apgādībā esošām personām. 
 
Gadījumā, ja darbinieks izvēlas informāciju par atvieglojumiem 
neiesniegt darba devējam un norāda to savā algas nodokļu grāmatiņā, 
nodokļu atvieglojumus, kas tai pienākas, persona var piemērot, 
iesniedzot attiecīgā taksācijas gada ienākumu deklarāciju, tādējādi 
nodrošinot sev tiesības saņemt visus atvieglojumus, tai skaitā atgūt 
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli pilnā apmērā. 
 
Grāmatiņa jāsniedz pašam darbiniekam elektroniski, izmantojot VID 
Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), vai personiski, ierodoties VID 
klientu apkalpošanas centrā. Informācijas sniegšana par galveno 
ienākuma gūšanas vietu, apgādājamiem un papildu atvieglojumiem un 
iekļaušana Grāmatiņā ir nodokļu maksātāja pienākums un vienlaikus arī 
izvēle. Tikai pati persona var veikt izvēli par darba devējam redzamo 
informāciju personas algas nodokļu grāmatiņā, tai skaitā personas 
invaliditāti vai apgādībā esošām personām. Ja persona izvēlas 
informāciju par atvieglojumiem nerādīt darba devējam un norāda to 
savā algas nodokļu grāmatiņā, nodokļu atvieglojumus, kas tai pienākas, 
persona var piemērot, iesniedzot attiecīgā taksācijas gada ienākumu 
deklarāciju, tādējādi nodrošinot sev tiesības saņemt visus atvieglojumus, 
tai skaitā atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli pilnā apmērā. 
 
Plašāka informācija par Grāmatiņas lietošanu pieejama Valsts ieņēmumu 
dienesta tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Algas nodokļa 
grāmatiņa”.  
 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā Valsts ieņēmumu dienests 
aicina zvanīt uz Valsts ieņēmumu dienesta konsultatīvā tālruņa numuru 

http://www.vid.gov.lv/


67120000, vērsties jebkurā Valsts ieņēmumu dienesta klientu 
apkalpošanas centrā vai uzdot jautājumu rakstiski Valsts ieņēmumu 
dienesta tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Kontakti” – “Uzdot 
jautājumu VID”. 

Ja darbinieks izvēlas elektroniski iesniegt savu algas nodokļu 
grāmatiņu Rīgas pilsētas pašvaldībai, tad: 

1. Autorizējas VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā un atver 
informāciju par savu algas nodokļu grāmatiņu; 

 
 

 
 

2. Jāizvēlas darbība “iesniegt grāmatiņu” galvenajai ienākuma 
gūšanas vietai; 

 

 
 

3. Izvēlas galveno ienākuma gūšanas vietu – Rīgas pilsētas 
pašvaldība, reģistrācijas numurs 90011524360 

 

https://www.vid.gov.lv/?hl=1


 
 

4. Ievada sākuma datumu – 01.01.2018., izvēlas vai rādīt 
informāciju par invaliditāti, politiski represētās personas 
statusu vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu 
un apstiprina ar pogu “iesniegt” 

 
 

 

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā  

administrēšanas nodaļa 


