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RĪGAS DOME 
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LĒMUMS 
 

Rīgā 

23.05.2017.  Nr.5290 

         (prot. Nr.93, 30.§) 

 

Par Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistru 
(RD 30.10.2019. lēmuma Nr.2674 redakcijā) 

 

 
Grozījumi ar RD 30.10.2019. lēmumu Nr.2674 

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, lai veicinātu pakalpojumu 

elektronizāciju un e-pakalpojumu pieejamību, Rīgas dome nolemj: 
(RD 30.10.2019. lēmuma Nr.2674 redakcijā) 
 

1. Noteikt, ka Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrs (turpmāk – 

Reģistrs) ir datubāze, kurā apkopoti dati par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm ar bērniem, kurām ir tiesības uz Rīgas pilsētas 

pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) noteiktajiem atvieglojumiem. 
(RD 30.10.2019. lēmuma Nr.2674 redakcijā - spēkā no 01.01.2020.) 

 

2. Reģistra mērķis ir nodrošināt vienotu un efektīvu pieeju Rīga pilsētas pašvaldības 

sniegtajiem pakalpojumiem un atvieglojumiem ģimenēm ar bērniem, veicināt pakalpojumu 

elektronizāciju, e-pakalpojumu pieejamību, elektronisko saziņu starp privātpersonām un 

Pašvaldību, tādējādi samazinot administratīvās procedūras, īpaši gadījumos, kad to 

sniegšanā ir iesaistītas vairākas Pašvaldības iestādes vai institūcijas. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 30.10.2019. lēmumu Nr.2674) 

 

3. Reģistra informācijas resursu turētājs ir Rīgas domes Labklājības departaments. 

 

4. Reģistrā var tikt reģistrēta ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā 

audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, kuru 

aizgādības tiesības vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas), ja ģimene ir deklarēta vienā adresē 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns 

iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī). Par ģimenes bērnu 

uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst 

vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 30.10.2019. lēmumu Nr.2674) 
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5. Reģistrējoties Reģistrā, vecāks vai persona, kas realizē bērna aprūpi, iesniedz 

pieteikumu: 

5.1. izmantojot e-pakalpojumu Pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, kas 

pieejams sadaļā “Reģistrācija ģimenes atbalsta reģistrā”; 
(RD 30.10.2019. lēmuma Nr.2674 redakcijā) 

5.2. Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai Rīgas Sociālajā dienestā.  

 

6. Reģistrējoties Reģistrā, persona un tās ģimenes locekļi var pieteikties uz 

Pašvaldības ģimenei noteiktajiem atvieglojumiem.  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 30.10.2019. lēmumu Nr.2674) 

 

7. Noteikt, ka informācija par atvieglojumiem, ko iespējams saņemt Reģistrā 

reģistrētai ģimenei, pieejama Pašvaldības portālā www.riga.lv. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 30.10.2019. lēmumu Nr.2674) 

 

8. Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram līdz 01.04.2018. veikt Reģistra 

programmatūras izstrādi un nodrošināt tam nepieciešamās informācijas tehnoloģijas. 

 

9. Rīgas domes atbildīgajiem nozaru departamentiem līdz 01.01.2018. izvērtēt un 

nepieciešamības gadījumā ierosināt grozījumus Pašvaldības tiesību aktos, nosakot 

atvieglojumus Reģistrā reģistrētām ģimenēm. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 30.10.2019. lēmumu Nr.2674) 

 

10. Reģistra darbība tiek uzsākta no 01.05.2018. 

 

11. Par lēmuma izpildi ir atbildīgi: 

11.1. Rīgas domes Labklājības departaments (3.punkta izpilde); 

11.2. Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (8.punkta izpilde); 

11.3. Rīgas domes Finanšu departaments, Rīgas domes Satiksmes departaments, 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Rīgas domes Mājokļu un vides 

departaments (9.punkta izpilde). 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  N.Ušakovs 

 

 

Kalvišķe 67105183 

 

http://www.riga.lv/
http://www.riga.lv/

