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RĪKOJUMS 
Talsos 

 

03.03.2023.            Nr. TNPCA/23/4-4/50/RSJ 

  

Par Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 

un skolu ar pirmsskolas grupām darbu 2023. gada vasaras periodā 

 

Saskaņā ar Talsu novada domes 2023. gada 28. februāra lēmumu Nr. 64   “Par Talsu 

novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ar pirmsskolas grupām darbību 

vasaras periodā” un, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku pirmsskolas izglītības iestāžu 

darba organizāciju Talsu novadā, izvērtējot iepriekšējo gadu vasaras periodu apmeklējumus, 

kā arī pamatojoties uz Pašvaldību likuma  

1. Apstiprinu Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ar pirmsskolas 

grupām 2023. gada vasaras darba grafiku (grafiks pielikumā). 

2. NOSAKU, ka: 

2.1. laika posmā, kad Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” slēgta, iestādē 

reģistrētie bērni, apmeklē Talsu pirmsskolas izglītības iestādi “Zvaniņš”; 

2.2. laika posmā, kad Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” slēgta, iestādē 

reģistrētie bērni, apmeklē Talsu pirmsskolas izglītības iestādi “Saulīte”; 

2.3. laika posmā, kad Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” slēgta, iestādē 

reģistrētie bērni, apmeklē Talsu pirmsskolas izglītības iestādi “Pīlādzītis”; 

2.4. laika posmā, kad Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” slēgta, iestādē 

reģistrētie bērni, apmeklē Talsu pirmsskolas izglītības iestādi “Sprīdītis”; 

2.5. rīkojuma 2.1.-2.4. punktā neminētajās pirmsskolas izglītības iestādēs reģistrētie 

bērni laika posmā, kad pakalpojums netiek nodrošināts izglītības iestādē, kurā 

bērns reģistrēts, apmeklē to Talsu novada izglītības iestādi, kura attiecīgajā 

periodā nodrošina pakalpojumu, ja vecāki pirms tam būs noslēguši līgumu ar 

attiecīgo izglītības iestādi par bērna uzņemšanu vasaras laikā.  

3. UZDODU Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un skolu ar 

pirmsskolas grupām direktoriem 10 darba dienu laikā pēc rīkojuma spēkā stāšanās 

iepazīstināt vecākus ar šo rīkojumu un nepieciešamību noslēgt līgumu par izglītības 

iestādes apmeklēšanu vasaras laikā. 

4. Rīkojums stājas spēkā parakstīšanas brīdī. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājam. 

 

 

Izpilddirektors                                                     I. Haselbaums 
 

Ivanova 26471166, 
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dace.ivanova@talsi.lv 

 

Rīkojumu nosūtīt:  

1.Izglītības pārvaldei, 

2.Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām ar pirmsskolas izglītības grupām, 

3.Talsu novada pagastu un pilsētu pārvaldēm 
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