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LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.3, 21.punkts) 

Talsos  

 

28.02.2023.                                                    Nr. 64 

 

Par Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu  

un skolu ar pirmsskolas grupām darbību vasaras periodā 

 

Lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku pirmsskolas izglītības iestāžu darba 

organizāciju Talsu novadā, izvērtējot izglītojamo apmeklējumu iepriekšējos gados vasaras 

periodā un iespējamību nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu sagatavošanu nākamajam 

mācību gadam, tai skaitā, veikt remontdarbus, izstrādāts priekšlikums Talsu novada pašvaldības 

izglītības iestāžu pirmsskolas grupu darba organizācijai vasaras mēnešos. 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu un 10. panta pirmās 

daļas 19. punktu, Talsu novada domes Izglītības, sociālo un veselības  jautājumu komitejas 

sēdes 2023. gada 7. februāra atzinumu, 

 

Talsu novada dome nolemj: 

 

1. Noteikt, ka vasaras periodā Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un 

skolas ar pirmsskolas grupām sniedz pirmsskolas izglītības pakalpojumu šādā kārtībā: 

1.1. Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestāda “Saulstariņš”, Sabiles pirmsskolas 

izglītības iestāde “Vīnodziņa”, Vandzenes pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”, 

Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde “Kurzemīte”, Talsu pirmsskolas izglītības 

iestāde “Kastanītis”, Stendes pamatskola pirmsskolas izglītības grupas nesniedz 

pirmsskolas izglītības pakalpojumu un bērnu pieskatīšanu ne vairāk kā 

divas nedēļas; 

1.2. Rojas pirmsskolas izglītības iestāde “Zelta zivtiņa” un Rudes pirmsskolas izglītības 

iestāde “Saulespuķe” nesniedz pirmsskolas izglītības pakalpojumu un bērnu 

pieskatīšanu ne vairāk kā četras nedēļas; 

1.3. Mērsraga pirmsskolas izglītības iestāde “Dārta” un Kolkas pamatskola nodrošina 

iestādes darbību visu vasaras periodu; 

1.4. pārējās Talsu novada pašvaldības izglītības iestādes, kuras sniedz pirmsskolas 

izglītības pakalpojumu, nesniedz pirmsskolas izglītības pakalpojumu un bērnu 

pieskatīšanu, ne vairāk kā piecas nedēļas, bet Rojas vidusskolas pirmsskolas 

izglītības grupa ne vairāk kā 8 nedēļas. 

2. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu visu gadu, Talsu novada 

pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības pakalpojums un bērnu pieskatīšana 
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tiek nodrošināta novada citās Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās 

attiecīgajā laika periodā tiek sniegts pakalpojums. 

3. Nodrošinot 1.punktā minēto darbības kārtību, var tikt samazināts pirmsskolu grupu 

skaits, veidojot dažādu vecumu apvienotās grupas. Par grupu optimālu komplektēšanu 

atbildīgs iestādes vadītājs. 

4. Uzdot Talsu novada Izglītības pārvaldei līdz attiecīgā gada 1. janvārim sagatavot un 

iesniegt Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram apstiprināšanai izglītības iestāžu, 

kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas, darbības grafiku vasaras periodā 

konkrētajam gadam. 

5. 4.punktā minēto darbības grafiku 2023.gadā Talsu novada Izglītības pārvalde sagatavo 

līdz 1.martam. 

6. Atzīt par spēku zaudējušu Talsu novada domes 2021. gada 29. decembra lēmumu 

Nr.378 “Par Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ar 

pirmsskolas grupām darbu vasaras periodā”. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                  E. Kārkliņa 

 

 
Ivanova 26471166 

dace.ivanova@talsi.lv 

 

Lēmumu nosūtīt:  

1. Visām Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām ar pirmsskolas grupām; 

2. Izglītības pārvaldei;  

3. Talsu novada pašvaldības pagastu un pilsētu pārvaldēm; 

4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai. 
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