SALDUS NOVADA DOMES (PAŠVALDĪBAS) STRUKTŪRSHĒMA
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

BĀRIŅTIESA

Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas
komisija

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

Saldus sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības komisija

Iepirkumu komisija

SIA Saldus namu
pārvalde

Vēlēšanu komisija

Teritoriālā komiteja

Novada līdzsvarotas attīstības
konsultatīvā padome
Sabiedrības konsultatīvā padome

Finanšu komiteja

SIA Saldus siltums
Medību koordinācijas komisija
Transporta kustības drošības komisija

Komisija darbam ar sabiedriskajām
organizācijām un sadarbības
partneriem

Jaunatnes lietu konsultatīvā padome
Uzņēmēju konsultatīvā padome

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

SIA Saldus
komunālserviss

Attīstības un vides aizsardzības
komisija

Pašvaldības mantas atsavināšanas un
dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Mājokļu un sociālo jautājumu
komisija

Budžeta un ekonomikas komisija

Izglītības un jaunatnes lietu
komisija

Lauksaimniecības zemes darījumu
izvērtēšanas komisja

Kultūras, sporta un tūrisma
komisija

Pedagoģiski - medicīniski
komisija

SIA Saldus tirgus

Administratīvā komisija

Starpinstitūciju sadarbības kom isija
sociālajam riskam pakļauto bērnu un
jauniešu a tbalstam

Garīgo lietu padome

SIA „Saldus medicīnas
centrs”

SIA „Viduskurzemes
AAO”
IZPILDDIREKTORS

Ezeres pagasta pārvalde
ADMINISTRATĪVĀ NODAĻA

BŪVVALDE

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

SAIMNIECISKĀ NODAĻA

Ezeres pamatskola

ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu
pārvalde

(ar pakalpojumu punktiem Jaunaucē un Rubā)

(ar pakalpojumu punktiem Jaunlutriņos un Šķēdē)

Rubas pamatskola

Kursīšu pagasta pārvalde
FINANŠU NODAĻA

Jaunauces un Rubas pagastu
pārvalde

Novadnieku pagasta pārvalde

Jaunlutriņu pamatskola

Lutriņu pagasta pārvalde

DZIMTSARAKSTU NODAĻA

PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Kurs īšu pamats kola

Lutriņu pamatskola

PII „Kāpēcītis”

Nīgrandes pagasta pārvalde

PII „Īkstīte”
PII „Pasaciņa”
PII „Sienāzītis”
PII „Zīlīte”

Saldus novada pašvaldības aģentūra
„SOCIĀLAIS DIENESTS”

Cieceres internātpamatskola

Kalnsētas speciālā
internātpamatskola

Saldus novada pašvaldības aģentūra
„Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs”

Saldus mākslas skola
Saldus mūzikas skola
Saldus bērnu un jaunatnes centrs
Saldus sporta skola

Saldus pilsētas bibliotēka

Saldus vidusskola
Saldus pamatskola

Nīgrandes pagasta
Kalnu vidusskola

Nīgrandes mūzikas skola

Pampāļu pagasta pārvalde

Saldus pagasta pārvalde

Pampāļu pamatskola

Druvas viduss kola

PII „Graudiņš”
PII „Straumīte”

Jaņa Rozentāla Saldus vēstures
un mākslas muzejs

Vadakstes pagasta pārvalde

Zaņas pagasta pārvalde

Zirņu pagasta pārvalde

Zvārdes pagasta pārvalde

Zirņu pamatskola

Striķu sākums kola

