Siguldas novada pašvaldības dome

Domes priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Lēmējvara

Komitejas

Izpildvara

Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komiteja

Izpilddirektora vietnieks izglītības, kultūras un sporta jaut.

"Siguldas attīstības aģentūra"

Izpilddirektors

Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komiteja

Izpilddirektora vietnieks klientu apkalpošanas jaut.

Izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jaut.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Uzņēmējdarbības atbalsta punkts
Siguldas novada Kultūras centrs
Allažu Tautas nams
Inčukalna Tautas nams
Krimuldas Tautas nams
"Anšlava Eglīša" ekspozīcija
Lēdurgas Kultūras nams
Mālpils Kultūras centrs
"Skulmju dzimtas mājas" ekspoz.
Mores Tautas nams

Izglītības pārvalde

Allažu pamatskola

Garlība Merķeļa
Lēdurgas pamatskola

Allažu pamatskolas PI
grupas

Lēdurgas Sporta
komplekss
Sporta un atpūtas
centrs "Namiņš"

Allažu Sporta centrs

Inčukalna pamatskola

Ekonomikas nodaļa

Livonijas ordeņa Siguldas pils

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Inčukalna pagasta pārzinis

Komisijas

Grāmatvedības nodaļa

Siguldas pils kvartāls

Mālpils pagasta pārzinis

Administratīvā komisija

Finanšu kontroles nodaļa

Laurenču sākumskola

Mālpils vidusskola

Laurenču
sākumskolas dienesta
viesnīca

Mālpils Sporta
komplekss

Siguldas 1. pamatskola

Mores pamatskolas PI
grupas

Siguldas pilsētas
vidusskola

Allažu bibliotēka

Siguldas Valsts
ģimnāzija
Siguldas Valsts
ģimnāzijas pieaugušo un
tālākizglītības centrs
"Lielo ģimnāzija"

Inciema bibliotēka
PII "Ābelīte"

PII "Ieviņa"

PII "Ezerciems"

PII "Krimulda"

Krimuldas bibliotēka
PII "Māllēpīte"

PII "Minka"

Datu un informācijas drošības vadītājs

Tūrisma informācijas centrs

Klientu apkalpošanas pārvalde

Tūrisma informācijas centrs
"Gūtmaņala"

Iepirkumu nodaļa

Klientu apkalpošanas nodaļa
Klientu apkalpošanas centri

Lēdurgas dendroparks

Darba un civilās aizsardzības speciālists

Teritorijas attīstības pārvalde
Iepirkuma komisija

Jaunā pils

Personāla pārvalde

Būvniecības kontroles pārvalde

Pašvaldības policija
Izpilddirektora palīgs kapitālsabiedrību
pārvaldības jautājumos

Krimuldas un
Lēdurgas pagastu
apvienības pārvalde
(Krimuldas VPVKAC)

Inčukalna pagasta
pārvalde (Inčukalna
VPVKAC)

Mālpils pagasta
pārvalde (Mālpils
VPVKAC)

Allažu pagasta
pārvalde (Allažu
VPVKAC)

Mores pagasta
pārvalde (Mores
VPVKAC)

Gaujas KAC

Inciema KAC

Lēdurgas VPVKAC

Sidgundas VPVKAC

Pašvaldības kapitālsabiedrības

Siguldas KAC

Īpašumu pārvaldības nodaļa
Mālpils dienesta viesnīca

filiāle "Lapsiņa"

Lēdurgas bibliotēka
PII "Pīlādzītis"

PII "Saulīte"

SIA "Siguldas slimnīca"

Siguldas novada pilsētvides un ainavu komisija

Investīciju nodaļa

Apstādījumu aizsardzības komisija

Transporta būvju nodaļa
Transporta nodaļa

SIA "Siguldas Sporta serviss"

Simbolikas komisija

Domes sekretārs

Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu
finansēšanas konkursa komisija

Siltumapgāde un Apsaimniekošana

Bāriņtiesa

SIA "Vangažu Namsaimnieks"

Pedagoģiski medicīniskā komisija

PSIA "Entalpija-2"

Sidgundas bibliotēka
Mores bibliotēka
Siguldas pagasta bibliotēka
Jūdažu bibliotēka un sab. centrs

Apbalvojumu komisija

Sociālais dienests

PSIA "Norma-K"

Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisija

Ģimenes atbalsta nodaļa

Medību koordinācijas komisija

Sociālo pakalpojumu nodaļa

PSIA "Vangažu Avots"
Profesionālās ievirzes izglītības
iestādes
Inčukalna Mūzikas un
mākslas skola

Krimuldas Mūzikas un
mākslas skola

Maijas Pīlāgas Lēdurgas
Mākslas un mūzikas
skola

Mālpils Mūzikas un
mākslas skola

Siguldas Mākslu skola
"Baltais flīģelis"

Siguldas Sporta skola

Koncertzāle "Baltais
flīģelis"

Skeletona akadēmija

Siguldas novada Jaunrades centrs

Siguldas novada būvvalde

Sociālās palīdzības nodaļa
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu
izskatīšanas komisija

SIA "Saltavots"
Soc. darba ar pilngad. pers. nodaļa
PSIA "Entalpija-2"

Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisija

Sociālās aprūpes centrs

PSIA "Norma-K"

Siguldas novada vēlēšanu komisija

Mālpils Sociālās aprūpes māja

SIA "ZAAO"

Civilās aizsardzības komisija

Sociālās aprūpes māja "Gaismiņa"
PSIA "Jumis"
Sociālās aprūpes māja "Gauja"
AS "CATA"
Sociālās aprūpes māja "Pēterupe"

Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs

PSIA "Krimuldas Doktorāts"
Veco ļaužu nams "Krimulda"

Sporta pārvalde

Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu
izskatīšanas komisija
Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas
komisija

Lietvedības nodaļa

Ūdensapgāde, kanalizācija un notekūdeņu attīrīšana

Mālpils bibliotēka

Koncesiju uzraudzības komisija

Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisija

Atmodas bibliotēka
PII "Tornīši"

Dzīvokļu komisija

Vides pārvaldības nodaļa

Turaidas bibliotēka
PII "Pasaciņa"

Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisija
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Pilsētvides plānošanas nodaļa

Krimuldas Sporta
komplekss

Siguldas pagasta Kultūras nams

Inčukalna bibliotēka

Krimuldas un Lēdurgas pagastu pārzinis

Juridiskā pārvalde

Mores pamatskola

Siguldas novada bibliotēka

Dzimtsarakstu nodaļa

Krimuldas vidusskola

Inčukalna Sporta
komplekss

Finanšu komiteja

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Finanšu pārvalde

Vispārējās izglītbas iestādes

Iekšējais tiesiskuma un lietderības auditors

SIA "Limbažu slimnīca"
SIA "Mālpils minerāls"
SIA "Rīgas Apriņķa Avīze"

Paskaidrojumi:
Iestādes

Struktūrvienības

Iestādes, kas ir pašvaldības iestādes vai
struktūrvienības padotībā

Struktūrvienības, kas ir pašvaldības iestādes
vai struktūrvienības padotībā

Attiecas uz visām iekļautajām struktūrām

Pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras
ilgtermiņā paredzēts apvienot

Nodrošina struktūru pārraudzību

Pašvaldības kapitālsabiedrības, kurās
ilgtermiņā paredzēts dalību neturpināt

