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Kuldīgas novada Dome  
(17 deputāti) 

  
  

Izpilddirektors 

 
Būvvalde Informācijas un 

tehnoloģijas nodaļa 

Restaurācijas 
nodaļa 

Mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļa 

 

Priekšsēdētājs 

Priekšsēdētāja 
vietnieks 

 

Administratīvā 
nodaļa 

Nekustamo 
īpašumu nodaļa 

Izglītības 
nodaļa 

 Ēdoles pagasta 
pārvalde 

Gudenieku 
pagasta pārvalde 

Finanšu un 
ekonomikas nodaļa 

Mākslinieku 
rezidence 

Kultūras 
nodaļa 

Kuldīgas novada 
dzimtsarakstu nodaļa 

Kuldīgas novada 
pašvaldības policija 

Auditors 

Administratīvā 
komisija 

Administratīvās 
komisijas Bērnu lietu 

apakškomisija 

Kuldīgas novada 
vēlēšanu komisija 

Sabiedriskās kārtības 
komisija 

Jauniešu padome Senioru padome Reliģisko lietu 
konsultatīvā padome 

Darījumu ar 
lauksaimniecības zemi 
izvērtēšanas komisija 

Medību koordinācijas 
komisija 

Kuldīgas novada un 
Skrundas novada 

Civilās aizsardzības 
komisija 

PAŠVALDĪBAS IESTĀDE “KULDĪGAS NOVADA 
PAGASTU APVIENĪBA” 

Īvandes pagasta 
pārvalde 

Kabiles pagasta 
pārvalde 

Kurmāles 
pagasta pārvalde 

Laidu pagasta 
pārvalde 

Padures pagasta 
pārvalde 

Pelču pagasta 
pārvalde 

Rendas pagasta 
pārvalde 

Rumbas pagasta 
pārvalde 

Snēpeles pagasta 
pārvalde 

Turlavas pagasta 
pārvalde 

Vārmes pagasta 
pārvalde 

Kuldīgas pirmsskolas izglītības 
iestāde “Cīrulītis” 

 

Kuldīgas Centra vidusskola 

Z.Meierovica Kabiles 
pamatskola 

Kuldīgas Alternatīvā 
sākumskola 

Kuldīgas 2.vidusskola 

Laidu pamatskola 

Ēdoles pamatskola 

E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skola 

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 

Turlavas pamatskola 

Kuldīgas pamatskola 

Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vidusskola 

Vilgāles pamatskola 

Pelču speciālā 
internātpamatskola – attīstības 

centrs 

Vārmes pamatskola 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

Kuldīgas pirmsskolas izglītības 
iestāde “Ābelīte” 

 

Kuldīgas pirmsskolas izglītības 
iestāde “Bitīte” – attīstības 

centrs 
 

Kuldīgas novada 
sporta skola 

Kuldīgas novada 
bāriņtiesa 

Kuldīgas novada 
Pieaugušo izglītības 

centrs 

Kuldīgas aktīvās 
atpūtas centrs 

Kuldīgas novada 
Bērnu un jauniešu 

centrs 

IESTĀDES 

SIA “Kuldīgas ūdens” 

PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS 

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” 

SIA “Kuldīgas slimnīca” 

SIA “Pārventas parks” 

Kuldīgas novada muzejs 
 

Kuldīgas attīstības aģentūra 

Kuldīgas kultūras centrs 
 

PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS 

Sociālais dienests 
 

Kuldīgas Galvenā bibliotēka 
 

Komitejas 

Domes komisijas 

Komisijas 

Finanšu  
komiteja 

Pašvaldības īpašuma 
atsavināšanas un 
dzīvojamo māju 

privatizācijas komisija 

Publisko iepirkumu 
komisija 

Licencēšanas komisija 

Izsoļu komisija 

Sociālo, izglītības un kultūras 
lietu komiteja 

Izglītības  
komisija 

Kultūras un 
starptautiskās 

sadarbības komisija 

Tūrisma komisija 

Sporta un veselības 
veicināšanas 

komisija 

Pedagoģiski 
medicīniskā 

komisija 

Dzīvokļu komisija 

Attīstības komiteja 

Transporta komisija 

Vecpilsētas un vides 
komisija 

Apstādījumu 
uzraudzīšanas komisija 

Pagastu attīstības 
komisija 

Uzņēmējdarbības 
atbalsta komisija 
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