
             PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMI NO 10. JŪNIJA 

 

• Olaines novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs 

apkalpo apmeklētājus klātienē; 
 

• Olaines novada pašvaldības speciālisti pieņem apmeklētājus pirmdienās (no plkst.10 

līdz 19.00; pārtraukums no 12.00 līdz 13.00) un ceturtdienās (no plkst.8.00 līdz 

18.00; pārtraukums no 12.00 līdz 13.00) pēc iepriekšēja pieraksta. Aicinām par 

pieraksta laiku vienoties ar konkrētu speciālistu, zvanot pa tālruni vai rakstot uz 

darbinieka e-pastu (darbinieku kontakti pieejami  pašvaldības mājaslapas sadaļā 

“Kontakti”); 

 

• Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļa sniedz pakalpojumus klātienē noteiktajā darba 

laikā: pirmdien 13.00 - 19.00; otrdien 8.00 - 12.00; trešdien 8.00 - 12.00;        

ceturtdien 13.00 - 16.30; piektdien 8.00 - 12.00;  
 

• Olaines novada domes priekšsēdētājs un viņa vietnieki iedzīvotājus pieņem 

pirmdienās no plkst. 14.30 līdz 18.30 pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot: 

Olaines novada domes priekšsēdētājam Andrim Bergam pa tālr.29111079, 

domes priekšsēdētāja pirmajai vietniecei Intai Purviņai pa tālr.26410258, 

domes priekšsēdētāja otrajam vietniekam Aleksandram Čmiļam pa tālr.29237671; 

 

• Izpilddirektors iedzīvotājus pieņem pirmdienās no plkst.13.00 līdz 18.30 un 

ceturtdienās no plkst.10.00 līdz 11.30 pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa 

tālr.29204909. 

Pakalpojumu sniegšana/saņemšana klātienē notiek, ievērojot  epidemioloģiskās drošības 

pasākumus. 

Aicinām izvērtēt nepieciešamību saņemt pakalpojumu klātienē un izmantot iespēju 

risināt jautājumus un saņemt pakalpojumus attālināti:  

telefoniski • Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs 

(Zemgales iela 33, 1. stāvs, Olaine) - 67964333, 20178620; 66954899; 

• visu pašvaldībā strādājošo speciālistu tālruņi un e-pasti ir pieejami pašvaldības 

mājaslapas www.olaine.lv sadaļā “Kontakti”. Vēršam uzmanību, ka lietotāju 

ērtībām šīs sadaļas augšdaļā ir pieejams meklētājs, kurā var sameklēt attiecīga 

speciālista kontaktus, ierakstot tajā amatu vai vārdu/uzvārdu.  
 

elektroniski • rakstot e-pastus uz pasts@olaine.lv; olaine@pakalpojumucentri.lv  ,  

• izmantojot valsts un pašvaldības e-pakalpojumus,  

• tajā skaitā iesniedzot iesniegumus vai citus dokumentus parakstot tos ar drošu 

elektronisko parakstu 
 

pa pastu Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114 

pastkastīte   Iesniegumu, priekšlikumu, ierosinājumu, citus dokumentus var iemest pastkastītē 

''Iedzīvotāju priekšlikumiem'', kura ir novietota Olaines novada valsts un pašvaldības 

vienotajā klientu apkalpošanas centrā Zemgales ielā 33, Olainē 

 

tel:67964333
tel:20178620
http://www.olaine.lv/
mailto:pasts@olaine.lv
http://olaine@pakalpojumucentri.lv/

