Cienījamie dzīvokļu īpašnieki!
Informējam, ka SIA "Īpašnieku Sabiedrība" (turpmāk - pārvaldnieks)
piedāvā klientiem bezmaksas personīgā kabineta pakalpojumu tiešsaistes
platformā MansDzib.lv, kura ir pieejama https://portal.mansdzib.lv.
Personīgajā kabinetā katrs dzīvokļa īpašnieks – namu apsaimniekotāja klients var
- iesniegt skaitītāju rādījumus,
- saņemt atgādinājumus un paziņojumus,
- skatīt savus komunālo pakalpojumu rēķinus
- pievienot sistēmai īrnieka.
Lai saņemtu pieeju dzīvokļa datiem un varētu iesniegt rādījumus, dzīvokļa
īpašniekam jāreģistrējas portālā un jāpievieno dzīvoklis savā profilā. Lai reģistrētos,
jāatver saite http://portal.mansdzib.lv, jāuzklikšķina uz pogas “Reģistrācija”,
jāievada e-pasta adrese un jāizvēlas parole. Pēc reģistrācijas uz norādīto e-pasta
adresi tiks nosūtīta saite reģistrācijas apstiprināšanai.
Pēc reģistrācijas apstiprināšanas klientam savā klienta profilā jāpievieno dzīvoklis
(vai vairāki dzīvokļi). Lai to izdarītu, ir jāatver abonenta profils (izvēlne “profils”
kreisajā pusē), jāuzklikšķina uz pogas “Pievienot personas datus” un
- ja klients izmanto Smart-ID kvalificēts elektroniskais paraksts (QES)
(piemēram, A/S Swedbank, A/S Citadele, A/S DNB | Nordea banka, A/S
SEB banka un citu banku klienti) – apstiprināt savus personas datus,
izmantojot Smart ID ar elektronisko parakstu (izvēlne “Apstiprināt savus
personas datus, izmantojot e-identifikāciju”);
- ja klients nevar izmantot Smart-ID personas datu apstiprināšanai, viņš var
vērsties pie pārvaldnieka, lai apstiprinātu savus personas datus, aizpildot
iesniegumu
(iesnieguma
paraugs
pieejams
portālā
attiecīgu
isab.lv→Aktualitātes→Iesniegums reģistrācijai portālā). Aizpildītu
iesniegumu klients var nodot pārvaldniekam personīgi vai nosūtot to
elektroniski parakstītu uz e-pastu is@kengarags.lv. Pēc iesnieguma
saņemšanas un datu apstiprināšanas pārvaldnieks akceptē klientu sistēmā.
Klients saņems savā e-pastā reģistrācijas apstiprinājumu un uzaicinājumu
pievienoties sistēmai. Uzklikšķinot uz linku „apstiprināt reģistrāciju šeit”
savā e-pastā klientam ir iespēja pilnvērtīgi ienākt savā personīgajā
kabinētā.
Ar pārvaldnieka administrāciju un portāla administrāciju var sazināties,
izmantojot formu “Rakstīt mums” portāla labajā apakšējā stūrī.
Ar cieņu,
Portāla MansDzib.lv administrācija

SIA ‘’Īpašnieku sabiedrība”
Reģ.nr.40003500670
Prūšu ielā 40a-1, Rīgā

Dzīvojamās mājas Rīgā, _________________________ ielā ______
Dzīvokļa nr. ______ īpašnieka
__________________________________________________________
(dzīvokļa īpašnieka vārds, uzvārds)

_______________________________
(deklaretā adrese)

_______________________________
(personas kods)

_______________________________
(tālrunis)

IESNIEGUMS

Lūdzu reģistrēt mani bezmaksas personīgā kabineta pakalpojumu tiešsaistes
platformā MansDzib.lv.
Reģistrācijai
lūdzu
izmantot
man
piederošo
e-pasta
adresi
______________________________________________________________________
un apliecinu, ka norādītā e-pasta adrese uz iesnieguma parakstīšanas brīdi atrodas
manā personīgajā lietošanā.
Piekrītu, ka SIA „Īpašnieku sabiedrība” manu norādīto e-pasta adresi turpmāk
izmantos maksājumu aprēķinu izsūtīšanai, kā arī cita veida informācijas izsūtīšanai.
Parakstot šo iesniegumu, apliecinu un piekrītu, ka SIA „Īpašnieku sabiedrība”
apstrādā un uzglabā manus personas datus saskaņā ar SIA „Īpašnieku sabiedrība”
Privātuma politiku.

20__.gada ____.__________________

________________________
(paraksts)

