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ESI INFORMĒTS!
ATCERIES: aktīvas iesaistīšanās un līdzdalības pamatā ir INFORMĀCIJA!
Tādēļ atrodi informāciju par Rīgas pašvaldību:
 Rīgas domes apmeklētāju pieņemšanas centrā;
 Rīgas pašvaldības portālā www.riga.lv
Rīgas domes apmeklētāju pieņemšanas centrā Tu vari:
 saņemt informāciju, vispārīgas un juridiskas konsultācijas par Rīgas
pilsētas pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 iesniegt rakstiskus iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un saņemt
rakstiskas vai mutiskas atbildes;
 pieteikt apmeklējumu pie Rīgas domes priekšsēdētāja un Rīgas pilsētas
izpilddirektora;
 pieteikt savu reģistrāciju pie pašvaldības administrācijas struktūrvienību
un iestāžu speciālistiem;
 saņemt informāciju par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības
saņemšanas kārtību;
 slēgt vienošanos par autorizācijas tiesību saņemšanu un e-pakalpojumu
lietošanu Rīgas pilsētas pašvaldības interneta portālā www.eriga.lv

APMEKLĒ Rīgas domes apmeklētāju pieņemšanas centru Kungu ielā 7/9, Rīgā
vai Rīgas domes apmeklētāju pieņemšanas vietas Rīgas rajonos un priekšpilsētās:
 Kurzemes rajonā - Dzirciema iela 26, Gobas iela 6;
 Latgales priekšpilsētā - Daugavpils iela 31, A.Deglava iela 106 k.4;
 Vidzemes priekšpilsētā - Brīvības iela 266;
 Zemgales priekšpilsētā - Ed.Smiļģa iela 46, Valdeķu iela 50/6k, P.Lejiņa iela
5;
 Ziemeļu rajonā - Rūpniecības iela 21, Baltāsbaznīcas iela 52.

SAZINIES ar Rīgas domi - ZVANI uz Rīgas domes diennakts tālruni – 67026101
vai bezmaksas informācijas tālruni - 800 00 800, SŪTI E-PASTU uz
apc@riga.lv

IEGŪSTI informāciju par jaunumiem Rīgas pašvaldībā www.apkaimes.lv un par
organizācijām www.nvo.lv

KONSULTĒJIES!
Tu esi informēts un zinošs! Sniedz arī savus komentārus, viedokļus un

KONSULTĒJIES!
IEPAZĪSTIES ar visiem dokumentiem lēmumu pieņemšanas procesā Rīgas domē.
SAŅEM pieejas tiesības e-portfelim, ar iesniegumu vēršoties Rīgas domē. Pieejas
tiesības Rīgas domes e-portfelim nozīmē, ka Tev ir piešķirtas tiesības iepazīties ar
visiem dokumentiem lēmuma projekta pieņemšanas procesā. Savukārt Rīgas
domes pašvaldības portālā www.riga.lv ir pieejami apstiprinātie normatīvie akti.

SNIEDZ atzinumus!
PIEDALIES sabiedriskajās apspriešanās klātienē! Piedalies, izsakot nostāju un
viedokli par pašvaldības kompetencē esošo jautājumu sabiedriskajā apspriešanā,
kas tiek rīkotas, ja:
 ir jādiskutē par sabiedrībai svarīgu jautājumu;
 jautājums skar plašas sabiedrības grupas un attiecas uz sabiedrības
kopīgām vērtībām;
 ir sociāli jūtīgs jautājums;
 sabiedrībā pastāv pretēji viedokļi attiecīgajā jautājumā.

INFORMĀCIJU par sabiedriskajām apspriešanām iegūsti Rīgas domes Pilsētas
attīstības departamenta mājas lapā: www.rdpad.lv vai www.riga.lv, sadaļā
Sabiedrības līdzdalība. Sabiedriskās apspriešanas organizē pašvaldība un to
norises laikus vari precizēt Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

IZSAKI viedokli par sabiedriskajām apspriešanām elektroniski Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv

APMEKLĒ arī Rīgas domes sēdes un Rīgas domes patstāvīgo komiteju sēdes.
Piesakies, rakstot uz sekretariats@riga.lv vai zvanot uz tel.nr. 67026101.
Rīgas domes deputāti lēmumus pieņem atklātās sēdēs. Tajās piedalīties ikviens
pašvaldības iedzīvotājs. Rīgas domes kārtējās sēdes notiek otrdienās, plkst.14.00
domes sēžu zālē (1.stāvs), ja vien Rīgas domes priekšsēdētājs nav noteicis citu
sēdes norises laiku.
Iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties Rīgas domes patstāvīgo komiteju sēdēs. Pašlaik
darbojas astoņas komitejas:
1) Finanšu un administrācijas lietu komiteja;
2) Sociālo jautājumu komiteja;
3) Pilsētas attīstības komiteja;

4) Mājokļu un vides komiteja;
5) Pilsētas īpašuma komiteja;
6) Izglītības, kultūras un sporta komiteja;
7) Satiksmes un transporta lietu komiteja;
8) Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja
Komiteju sēdes norisinās reizi nedēļā un tajās var piedalīties ikviens interesents.
Lai sazinātos ar komiteju, apmeklē Rīgas pašvaldības portālu www.riga.lv sadaļu
Rīgas dome/ Komitejas.

PIESAKIES uz pieņemšanu pie Rīgas domes deputātiem. Iepriekš piesaki savu
vizīti, rakstot Rīgas domes deputātam: vārds.uzvārds@riga.lv

VEIDO DIALOGU!
Tu aktīvi paud savu viedokli! Piedalies, iesaisties un veido DIALOGU ar Rīgas
pašvaldību!

IESAISTIES pašvaldības organizētajos semināros, konferencēs un forumos un
citās līdzdalības aktivitātēs - videokonferencēs un sabiedriskās domas aptaujās!
Seko līdzi jaunākajai informācijai interneta vietnēs www.riga.lv un
www.apkaimes.lv Informācija par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un
aktualitātēm atrodama: poliklīnikās, skolās, bibliotēkās, kultūras iestādēs, namu
pārvaldēs, izpilddirekcijās, pašvaldības departamentos un citur.

ESI PARTNERIS!
Tu esi aktīvi iesaistījies! Līdzdarbojies arī priekšlikumu izskatīšanā un lēmumu
pieņemšanā!

PIEDALIES attīstības plānošanā, darbojies starpinstitūciju darba grupās un
konsultatīvajās padomēs un iegūsti informāciju no departamentiem!
 Finanšu departaments: e-pasts: fd@riga.lv; tel.nr. 67026134
 Izglītības, Kultūras un sporta departaments: www.iksd.riga.lv; e-pasts:
iksd@riga.lv; tel.nr. 67026816
 Īpašuma departaments: www.ipasumi.riga.lv; e-pasts: di@riga.lv; tel.nr.
67026138
 Labklājības departaments: www.ld.riga.lv; e-pasts: dl@riga.lv; tel.nr.
67105151

 Mājokļu un vides departaments: www.mvd.riga.lv; e-pasts: dmv@riga.lv;
tel.nr. 67012453
 Pilsētas attīstības departaments: www.rdpad.lv; e-pasts pad@riga.lv; tel.nr.
67105800
 Satiksmes departaments: www.rdsd.lv; e-pasts: sd@riga.lv; tel.nr. 67012701
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai, Dome izveido komisijas, kurās tiek
iekļauti deputāti un iedzīvotāji. Komisiju izveidošanas nepieciešamību nosaka
atsevišķi likumi, normatīvie akti vai domes lēmumi. Tās var pieaicināt
speciālistus, kuri darbojas brīvprātīgi vai kuriem par darbu samaksā no
pašvaldības ieņēmumiem. Komisijas un darba grupas darbojas saskaņā ar domes
apstiprinātajiem nolikumiem vai attiecīgās komisijas vai arī darba grupas sēdē
noteiktajiem uzdevumiem.

Darba grupas veido:
 Darba grupas, kurās iekļauj domes deputātus un pašvaldības
administrācijas darbiniekus un kurās var iekļaut nozaru ekspertus, kā arī
interešu grupu pārstāvjus, izveido dome, domes prezidijs vai domes
pastāvīgās komitejas.
 Darba grupas, kurās iekļauj pašvaldības iestāžu vai to padotībā esošo
iestāžu darbiniekus, centrālās administrācijas struktūrvienību darbiniekus
un kurās var iekļaut nozaru ekspertus, kā arī interešu grupu pārstāvjus,
izveido domes priekšsēdētājs, Rīgas pilsētas izpilddirektors vai attiecīgās
iestādes vadītājs.

ESI BRĪVPRĀTĪGAIS!
VEIC brīvprātīgo darbu Rīgas pašvaldībā! Brīvprātīgais darbs ir orientēts uz
sabiedriskā labuma darbību un veicina viņu zināšanu, prasmju, iemaņu un
attieksmju attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Brīvprātīgais darbs
tiek veikts bez atlīdzības, nestājoties ar brīvprātīgā darba organizētāju darba
tiesiskajās attiecībās.

IESKATIES rokasgrāmatā par brīvprātīgā darba organizēšanu pašvaldību
iestādēs, elektroniskā versija ir pieejama www.iksd.riga.lv/sabiedribas integracija/
brivpratiga darbs
Informāciju meklē arī mājas lapā www.brivpratigais.lv

Rīgas domes struktūrvienību mājaslapu adreses


Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
http://www.iksd.riga.lv
http://www.e-skola.lv
http://www.kultura.riga.lv
http://www.sports.riga.lv



Rīgas domes Īpašuma departaments
http://ipasumi.riga.lv/lv



Rīgas domes Labklājības departaments
http://www.ld.riga.lv



Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
http://mvd.riga.lv



Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
http://www.rdpad.lv



Rīgas pilsētas Būvvalde
http://www.rpbv.lv



Rīgas domes Satiksmes departaments
http://www.rdsd.lv



Rīgas Pašvaldības policija
http://rpp.riga.lv



Rīgas Austrumu izpilddirekcija
http://www.rigasaustrumi.lv



Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
http://ziemeli.riga.lv



Rīgas Centrālā bibliotēka
http://www.rcb.lv



Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
http://www.rdzmpk.lv



Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas Enerģētikas aģentūra"
http://www.rea.riga.lv



Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
http://www.rigasgaisma.lv



Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas dārzi un parki"
http://www.rigasdarziunparki.lv



Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"
http://www.rigaspieminekli.lv



Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
http://www.pilsetasarhitekts.riga.lv

Papildus informācijai ieskaties pētījumā „NVO kapitāls Rīgā” un „Ceļa kartē: Rīgas pašvaldības un nevalstisko
organizāciju sadarbībai”.

Iedzīvotāju ābece sadarbībai ar Rīgas pašvaldību tapusi ar Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu projekta „Tilts 2011” ietvaros.
Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Aktivitāti īsteno biedrība „Latvijas
Pilsoniskā alianse”.

