OLAINES NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS
CENTRS

Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 66954899, 67964333
E-pasts: olaine@pakalpojumucentri.lv
VPVKAC darba laiks:
Pirmdiena
9.00–19.00
Otrdiena
8.00–17.00
Trešdiena
8.00–17.00
Ceturtdiena 8.00–18.00
Piektdiena
8.00–15.00
Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā sniedz šādu
iestāžu pakalpojumus:
Lauku atbalsta dienests
Nodarbinātības valsts aģentūra
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Uzņēmumu reģistrs
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Valsts zemes dienests
Lauksaimniecības datu centrs
Valsts darba inspekcija
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Olaines novada pašvaldība
Pilns pakalpojumu saraksts pieejams šeit
Februārī masu medijos izskanēja VARAM vispārināti sagatavota informācija, ka no šā gada 1.
janvāra Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros speciālisti palīdz apgūt

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošanu. Vēršam uzmanību, ka ne visos centros šis
pakalpojums ir pieejams. Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs to pašlaik nepiedāvā!
Informāciju un konsultācijas var saņemt:
•

Klātienē Olainē, Zemgales ielā 33, VPVKAC telpās 1.stāvā

•

Zvanot pa tālruni 66954899, 67964333

Ērtākai saziņai ar pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
•

sūtot elektronisko pastu uz:
olaine@pakalpojumucentri.lv (par valsts iestāžu e-pakalpojumiem);
o pasts@olaine.lv (par Olaines novada pašvaldības pakalpojumiem).
uzdot aktuālo jautājumu, izmantojot mājaslapas sadaļā "Kontakti" opciju "Sazināties
ar pašvaldību".
o

•

Atgādinām, ka elektroniski parakstīts dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā
dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
Olaines novada VPVKAC pieņem maksājumus:
o

par nekustamā īpašuma nodokli;

o

par zemes nomu;

o

par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju;

o

par pašvaldības nodevām;

o

par Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem;

o

par administratīvajiem sodiem.

Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs pieņem tikai
bezskaidras naudas maksājumus.

UZMANĪBU - SVARĪGI!
Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai
identifikācijas (ID) karte.
Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti
vai elektroniskā paraksta viedkarti.

