Iestādes kontakti
Kontakti
 +371 80205100

E-adrese



Atrašanās vieta
 Skolas iela 28, Rīga, LV-1331

Bankas rekvizīti
Saņēmēja nosaukums: LR Labklājības ministrija
Saņēmēja reģistrācijas
numurs:
90000022064
Valsts kases Rīgas
Bankas konts: NC
Valsts kases Rīgas
Bankas nosaukums: NC
Bankas
kods:
TRELLV22
Par invaliditātes jautājumiem
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) informatīvais tālrunis 80205009 (bezmaksas)
Par pensijām, maternitātes pabalstiem un citiem sociālās apdrošināšanas veidiem
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) informatīvais tālrunis 64507020
Par bezdarba situācijām
Nodarbinātības valsts aģentūras informatīvais tālrunis 80200206 (bezmaksas)
Par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem
Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111
Par sociālo palīdzību
Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles departaments: tālrunis 67021661
Par sociālajiem pakalpojumiem
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departaments: tālrunis 67021665
Par jautājumiem saistībā ar ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas darbību Covid-19 infekcijas izplatības apstākļosLabklājības
ministrijas vienotais informatīvais tālrunis 80200992 (bezmaksas), e-pasta adrese: covid19@lm.gov.lv
Citi jautājumi
Tālrunis 80205100 (bezmaksas)
Apmeklētāju pieņemšana
Pie nozaru speciālistiem: iepriekš vienojoties par laiku. Skat. darbinieku sarakstu.
Lūdzu ņemt vērā, ka, zvanot uz Labklājības ministrijas telefonu numuriem, atsevišķiem sakaru operatoriem šie zvani var nebūt
iekļauti bezmaksas vai standarta tarifu plānā.

Tuvākā sabiedriskā transporta pieturvieta „Ģertrūdes iela"
Sabiedriskais transports virzienā uz Rīgas centru.
Trolejbusi 14, 17.
Autobusi 1, 3, 6, 9, 14, 16, 21, 40, 50.
Minibusi 200, 206, 212, 220, 222, 224, 271.
Sabiedriskais transports virzienā no Rīgas centra.
Trolejbusi: 12, 14, 17;
Autobusi: 1, 3, 6, 9, 14, 16, 21, 40, 50;
Minibusi: 206, 212, 220, 222, 271.
Vides pieejamība Labklājības ministrijā
Labklājības ministrijas ēka atrodas vēsturiskā 19. gadsimta sākumā būvētā celtnē Skolas ielā 28, Rīga tādēļ nodrošināt vides
pieejamību visā ēkā ir sarežģīti. Ministrija ir izvietota 2 korpusos, 6 stāvos. Ēkai nav lifta.

Labklājības ministrijas ēka Skolas ielā 28, Rīgā

Lai nodrošinātu iekļūšanu ministrijas ēkā, cilvēkiem, kas pārvietojas riteņkrēslā vai apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem, ministrijas
ēkas 2. korpusa 1. stāvā ir izveidotas pieejamas telpas.
Tikšanās ar apmeklētājiem ar kustību ierobežojumiem tiek organizētas ministrijas ēkas 2. korpusā, 1. stāva 11. kabinetā.
Pie ieejas ministrijas ēkā atrodas palīdzības izsaukuma poga. Uz izsaukumu reaģē apsardzes darbinieks, kurš organizē iekļūšanu
telpās pa pielāgoto ieeju (paceļami vārti) un saziņu ar atbildīgo darbinieku.

Izsaukuma poga pie ieejas ministrijas ēkā

Lai iekļūtu ministrijas ēkas pagalmā, neizkāpjot no transporta līdzekļa, ar apsardzes darbinieku var sazināties telefoniski,zvanot
67021693.
Cilvēkam ar invaliditāti, kurš izmanto specializēto transportu, ir iespēja novietot auto ministrijas ēkas pagalmā uz apmeklējuma
laiku.
Nokļūšanai 2. korpusa 1. stāvā tiek izmantots diagonālais pacēlājs, kura vadību nodrošina par tikšanos atbildīgais ministrijas
darbinieks.

Diagonālais pacēlājs nokļūšanai ministrijas 2. korpusa 1. stāvā

Telpās ir pietiekami platas durvis, durvju sliekšņiem ir izveidoti pandusi, telpās ir pieejamas arī pielāgotas labierīcības.
Lai nodrošinātu drošu pārvietošanos personām ar redzes traucējumiem, ministrijas ēkas kāpņu pirmais un pēdējais pakāpiens ir
marķēti kontrastējošā krāsā, kā arī kāpņu laukumos ir norādes par attiecīgā stāva numuru.
Ministrijas ēkas 2. korpusa 3. stāvā atrodas bērnu spēļu istaba, kurā darbiniekiem un apmeklētājiem ar maziem bērniem ir
iespējams īslaicīgi uzturēties. Spēļu istabā nav bērnu pārtinamais galds.

Bērnu spēļu istaba ministrijas ēkas 2. korpusa 3. stāva 308. telpā

Skatīt visas nodaļas

Darba laiks
Pirmdiena

8.30-17.00

Otrdiena

8.15-17.00

Trešdiena

8.15-17.00

Ceturtdiena

8.15-17.00

Piektdiena

8.15-16.00

Sestdiena

Slēgts

Svētdiena

Slēgts

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

