Pielikums
Ķekavas novada domes 2016.gada 21.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.9/2016

Ķekavas novada dome
(17 deputāti)
Novada valde

Pastāvīgās komitejas

Finanšu komiteja (7 locekļi)
Apsaimniekošanas un
īpašumu
komiteja (5 locekļi)
Sociālo jautājumu
komiteja (5 locekļi)

Attīstības un
uzņēmējdarbības atbalsta
komiteja (7 locekļi)
Izglītības, kultūras, sporta un
tūrisma komiteja (5 locekļi)

Domes priekšsēdētājs

Komisijas
Administratīvā komisija

Civilās aizsardzības komisija

Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu
konkursa komisija

Ekspertu komisija

Iedzīvotāju reģistrācijas jautājumu komisija

Iepirkumu komisija

Koncesijas procedūru komisija

Pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas komisija

Materiālo vērtību uzskaites un norakstīšanas
komisija

Ķekavas novada pašvaldības izglītības
programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas
sadales komisija
Licencēšanas komisija
Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma
uzraudzības komisija

Uzņemšanas komisija pirmsskolas izglītības
iestādēs
Vērtēšanas komisija finansējuma sadalei Ķekavas
novada sportistiem
Simbolikas komisija
Ētikas komisija

Kompensācijas piešķiršanas komisija

Medību koordinācijas komisija

Koku ciršanas ārpus meža komisija
Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrisko
pakalpojumu maksas aprēķināšanas komisija
Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas novada
izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu naudas
balvu piešķiršanas komisija

Apbalvojuma izvērtēšanas komisija

Domes priekšsēdētāja
pirmais vietnieks

Domes priekšsēdētāja
otrais vietnieks

Izpilddirektors

Ķekavas novada
bāriņtiesa

Reģionālā pašvaldības
policija

Izpilddirektors
Aģentūras
PA Ķekavas
sociālās aprūpes
centrs
Ķekavas novada
pašvaldības
sporta aģentūra

PA Ķekavas
ambulance

Iestādes

Kapitālsabiedrības

Baložu vidusskola

Ķekavas vidusskola

SIA "Baložu
komunālā
saimniecība"

SIA "Ķekavas
nami"

Daugmales
pamatskola

Pļavniekkalna
sākumskola

SIA "Ķekavas
sadzīves servisa
centrs"

Kapitāldaļas 2
privātās
kapitālsabiedrībās

PII "Avotiņš"

PII "Ieviņa"

PII "Zvaigznīte"

PII "Bitīte"

Ķekavas novada
sporta skola

Ķekavas Mākslas
skola

Ķekavas Mūzikas
skola

Sociālais dienests

Ķekavas novada
Jaunatnes iniciatīvu
centrs

Ķekavas pagasta
kultūras centrs

Baložu pilsētas
kultūras centrs

Daugmales pagasta
kultūras centrs

Tūrisma
koordinācijas centrs

Ķekavas novada
pašvaldība
(Centrālā
administrācija)

Ķekavas novada
vēlēšanu komisija

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2017.gada 14.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2018.gada 10.maija saistošajiem noteikumiem Nr.6/2018)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2018.gada 9.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.12/2018)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2019.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.17/2019

Domes priekšsēdētāja:

V. Baire

Teritoriāli organizatoriskās
struktūrvienības
Baložu pilsētas
pārvalde

Daugmales pagasta
pārvalde

