Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs sniedz šādus pakalpojumus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amatpersonām adresēto dokumentu pieņemšana
Autorizācijas tiesību piešķiršana Rīgas pilsētas pašvaldības e-pakalpojumu lietošanai pašvaldības interneta portālā www.eriga.lv
Vispārīgas informācijas un konsultāciju sniegšana par Rīgas pilsētas pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
Dzīvesvietas deklarēšana
Izziņas izsniegšana par personas dzīvesvietu
Vēlēšanu iecirkņa maiņa
Vēlētāju paraksta apliecināšana (Dzirciema ielā 28, kab.nr.88 (3.stāvā)

Var iesniegt pieprasījumu uz šādiem pakalpojumiem:
1. Publiska pasākuma saskaņošana
2. Sapulces, gājiena vai piketa organizēšanas pieteikuma iesniegšana
3. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas saskaņošana
4. Atļauja intīma rakstura izklaides rīkošanai
5. Atļauja kazino, spēļu zāles, bingo zāles, totalizatora vai derību likmju pieņemšanas organizēšanas vietas atvēršanai
6. Atļauja (licence) kremācijas veikšanai
7. Atļauja šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai
8. Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Rīgā
9. Saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietai Rīgā
10. Saskaņojums šaušanas sporta sacensību rīkošanai šautuvē (šaušanas stendā)
11. Saskaņojums sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanai, glabāšanai un realizēšanai
12. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas saskaņošana
13. Publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanas atļauja
14. Vietu saskaņošana pornogrāfiska rakstura materiālu tirdzniecībai, demonstrēšanai publiskā vietā vai nodošanai lietošanā par maksu Rīgā
15. Atļauja ielu tirdzniecībai pasākuma laikā
16. Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā
17. Atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā izsniegšana
18. Atļaujas īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai izsniegšana
19. Atļauja īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšana
20. Ielu tirdzniecības atļaujas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai izsniegšana
21. Pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošana vai izmaiņas iepriekš saskaņotā pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā
22. Pieteikumu reģistrācija Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas, rindās un to
administrēšana
23. Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam
24. Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs
25. Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaude un anulēšana
26. Bezsaimnieka kaķu koloniju sterilizācija, ja kaķus uz veterināro klīniku nogādā kaķu ķērājs
27. Bezsaimnieka kaķu sterilizācija, ja kaķus uz veterināro klīniku nogādā iedzīvotāji
28. Izziņas izsniegšana par zemes gabala atļauto izmantošanu atbilstoši Rīgas teritorijas
plānojumam 2006.-2018.g.
29. Teritorijas plānojuma redakcijas publiskā apspriešana
30. Būvniecības ieceres publiskā apspriešana
31. Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana
32. Stratēģijas un Attīstības programmas projekta publiskā apspriešana
33. Publiskā apspriešana par koku ciršanu
34. Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (I daļa). Ieceres
dokumentācija
35. Atļaujas izsniegšana Rīgas pilsētas simbolikas lietošanai
36. Afišu izvietošana
37. Lēmuma par jaunas adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai/telpu grupai izsniegšana
38. Izziņas par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi izsniegšana
39. Reklāmas/reklāmas objekta bez piesaistes zemei, projekta saskaņošana un izvietošanas
atļaujas izsniegšana
40. Reklāmas/reklāmas objekta ar piesaisti zemei projekta saskaņošana, izvietošanas
atļaujas izsniegšana
41. Vides objektu, vizuālo materiālu un reklāmu saskaņošana publiska pasākuma norises
vietā
42. Ielu tirdzniecības projekta saskaņošana
43. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas sabiedriskā vietā vizuālā
risinājuma saskaņošana
44. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana
45. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana
46. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana
47. Rīgas domes priekšsēdētāja un Rīgas pilsētas izpilddirektora iekšējo normatīvo aktu un
rīkojumu atvasinājumu, Rīgas domes lēmumu un normatīvo aktu atvasinājumu, Rīgas
domes sēžu protokolu atvasinājumu izsniegšana
48. Sarakstes dokumentu atvasinājumu izsniegšana no Rīgas domes Sekretariāta
Korespondences nodaļas lietvedībā esošajiem sarakstes dokumentiem
49. Sociāltiesiska rakstura izziņu izsniegšana no Rīgas domes Sekretariāta Arhīva fondos
esošajiem dokumentiem (no 1944.gada) par Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes
Izpildu komitejas un Rīgas domes darbiniekiem
50. Atvasinājumu izsniegšana no Rīgas domes Sekretariāta Arhīva fondos esošajiem
dokumentiem
51. Iepazīšanās ar Rīgas domes Sekretariāta lietvedībā, kā arī Arhīva fondos esošajiem dokumentiem

