Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2011.gada 9.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 42
(protokols Nr. 23, 1.punkts)

DOME

KONSULTATĪVĀS PADOMES
Iedzīvotāju
Izglītības

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Kultūras
Sabiedriskā
Uzņēmēju

Priekšsēdētāja vietnieks
pilsētsaimniecības jautājumos

Finanšu komiteja

Attīstības un vides
jautājumu komiteja

Tūrisma un kūrorta
jautājumu komiteja

Kultūras un sporta
komiteja

Izglītības jautājumu
komiteja

Sociālo un veselības
jautājumu komiteja

Izpilddirektors

Transporta un
komunālo lietu komiteja

KOMISIJAS
Administratīvā
Izglītības nodaļa

Bērnu tiesību aizsardzības
Ēku un būvju tehniskā stāvokļa
novērtēšanas
Būvvalde

Bāriņtiesa

Dzīvojamo māju privatizācijas

Bērnu nams „Sprīdītis”

Dzīvokļu

Budžeta nodaļa

Iedzīvotāju integrācijas jautājumu

Domes administratīvā
komisija

Jūrmalas pilsētas vēlēšanu
Koku ciršanas

Dzimtsarakstu nodaļa

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un
izīrēšanas

Ekonomikas un attīstības
nodaļa

Pašvaldības iepirkumu komisija
pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad
paredzēts konkurss vai sarunu procedūra

Juridiskā nodaļa

Privatizācijas

Jūrmalas kultūras centrs

Rakšanas atļauju izsniegšanas
Sociālās palīdzības

Alternatīvā skola

Pumpuru vidusskola

Jaundubultu vidusskola

PII „Bitīte”

Jūrmalas Bērnu un
jauniešu interešu centrs

PII „Katrīna”

Sporta nodaļa

Jūrmalas mākslas skola

PII „Madara”

PA „Sociālās aprūpes centrs”

Jūrmalas mūzikas
vidusskola

PII „Mārīte”

Tūrisma un ārējo sakaru
nodaļa

Jūrmalas pilsētas
speciālā
internātpamatskola

Pašvaldības policija

Administratīvā nodaļa

Civilās aizsardzības

Revīzijas un audita nodaļa
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Kapitāla daļu pārvaldīšanas
nodaļa

Jūrmalas vakara
vidusskola

Jūrmalas centrālā bibliotēka

Jūrmalas pilsētas muzejs

Sākumskola
„Ābelīte”

Peldēšanas un futbola
skola

Pašvaldības īpašuma
pārvaldīšanas nodaļa
Pašvaldības īpašumu
tiesiskās reģistrācijas un
datu bāzes nodaļa

Pilsētsaimniecības un
labiekārtošanas nodaļa

PII „Zvaniņš”

Ķemeru vidusskola

Mežmalas vidusskola

Dzīvokļu nodaļa

Pilsētplānošanas nodaļa

Kauguru vidusskola

Majoru vidusskola

Inženierbūvju un
ģeodēzijas nodaļa

PII „Saulīte”

SPII „Podziņa”

Lielupes ostas pārvalde

Centralizētā grāmatvedība

PII „Pienenīte”

Sākumskola
„Atvase”

Lielupes vidusskola

Nodokļu nodaļa

PII „Namiņš”

Jūrmalas valsts
ģimnāzija

Labklājības pārvalde

Zemes

PII „Lācītis”

Būvniecības nodaļa

Iepirkumu birojs
Informātikas nodaļa
Personāla nodaļa
Saimniecības nodaļa

Sākumskola
„Taurenītis”
Slokas pamatskola
Jūrmalas Sporta
skola
Vaivaru pamatskola

Pašvaldības kapitālsabiedrības

SIA "Jūrmalas
siltums"

SIA "Jūrmalas
ūdens"

SIA "Jūrmalas
namsaimnieks"

SIA "Jūrmalas
gaisma"

SIA "Dzintaru
koncertzāle"

SIA "Jūrmalas
slimnīca"

P SIA "Kauguru
veselības centrs"

P SIA "Veselības un
sociālās aprūpes
centrs - Sloka"

P SIA "Jūrmalas
ātrā palīdzība"

P SIA "Jūrmalas
attīstības projekti"

SIA "Atkritumu
apsaimniekošanas
sabiedrība "Piejūra""

P SIA
"Jūrmalas
kapi"

SIA "Dubultu
šķelda"

SIA "Jūrmalas
televīzijas
sabiedrība"

SIA
"Sportrehs"

