Iestādes kontakti
Kontakti
 +371 67099100

 +371 67099118
E-adrese



Atrašanās vieta
 Maksātnespējas kontroles dienests, Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Kontakti medijiem

 +371 67099158

Informācija par e-adresi
Video: Kā izveidot e-adresi fiziskai personai



Infografika: Kā izveidot un lietot e-adresi. 
Bankas rekvizīti norēķiniem ar Maksātnespējas kontroles dienestu.

Lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai,

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina klientu apkalpošanu un
pakalpojumu sniegšanu attālināti:
e-pasts:pasts@mkd.gov.lv (gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu

aizsargājamu informāciju – aicinājums izmanot e-adresi (neizmantot e-pastu));
pasts: Mārstaļu ielu 19, Rīga, LV-1050;
e-adrese (ja Jums ir izveidota e-adrese)
Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls www.latvija.lv;
telefons: 67099100;
atsevišķos gadījumos – EMUS.
Tikšanās var notikt neklātienē (izmantojot Microsoft Teams), iepriekš aizpildot veidlapu. Pēc veidlapas aizpildīšanas nosūtiet to uz
e-pastu pasts@mkd.gov.lv un ar Jums sazināsies un vienosies par konkrētu tikšanās laiku. Tikšanos protokolē un var tikt veikts
audio ieraksts.

Atbildīgā persona par epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 izplatības ierobežošanai ievērošanu Maksātnespējas
kontroles dienestā - Baiba Banga tālr. nr. 67099123; e-pasts: baiba.banga@mkd.gov.lv.

Saziņai ar datu aizsardzības speciālistu par fizisko personas datu aizsardzības jautājumiem Maksātnespējas kontroles dienesta
kompetences jomās lūdzu sūtīt vēstuli uz e-pasta adresi MNA.DatuAizsardziba@mkd.gov.lv.

Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Pirms apmeklējuma lūdzam obligāti sazināties ar attiecīgo darbinieku! Darbinieku kontakti
Ja ēkas centrālās durvis ir bloķētas, kreisajā pusē atrodama pults, nospiežot uz pirmās izsaukuma pogas, Maksātnespējas
kontroles dienesta darbinieks tās atvērs.
Lai nodrošinātu iekļūšanu ēkā, pie centrālās ieejas durvīm kreisajā pusē atrodas pults, uz kuras nospiežot izsaukuma pogu Nr. 1,
ieradīsies Maksātnespējas kontroles dienesta darbinieks un atvērs vārtus, caur kuriem varēs droši nokļūt ēkas pirmajā stāvā un
līdz pacēlājam, ar kura palīdzību varēs nokļūt ēkas augšējos stāvos.
Ēkā ir iespējams ērti pārvietoties starp stāviem un piekļūt nepieciešamajām telpām.
ir pieejamas atbilstošas durvju ailes
nav sliekšņu
ir pieejams pacēlājs, ar kuru var ērti pārvietoties bez pavadošās personas

Sabiedriskais transports
Tuvākā sabiedriskā transporta pietura
11.novembra krastmalā (pietura - Grēcinieku iela):
1.,2.,5. un 10.tramvajs, 9. un 27. trolejbuss un 22. autobuss.

Skatīt visas nodaļas

Darba laiks
Pirmdiena

8.30 - 17.15

Otrdiena

8.30 - 17.15

Trešdiena

8.30 - 17.15

Ceturtdiena

8.30 - 17.15

Piektdiena

8.30 - 16.00

Sestdiena

Slēgts

Svētdiena

Slēgts

https://www.mkd.gov.lv/lv/iestades-kontakti

