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Talsos  
 

25.02.2021. Nr.36 

 

Par pirmsskolas izglītības programmas bērnu ēdināšanas maksas 

segšanas kārtību Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.apakšpunktu, 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.apakšpunktu un 13.apakšpunktu, Vispārējās izglītības 

likuma 10.panta trešās daļas 3.apakšpunktu, Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 11.02.2021. lēmumu un Finanšu komitejas 18.02.2021. lēmumu, 

 

Talsu novada dome nolemj: 

 

1. Bērna ēdināšanas izdevumu segšanu pirmsskolas izglītības programmu apguves laikā 

nodrošina: 

1.1.bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk tekstā – vecāks); 

1.2.pašvaldība. 

2. Pašvaldība sedz ēdināšanas maksu 100% apmērā Talsu novada pašvaldības izglītības iestāžu 

pirmsskolas izglītības programmu bērniem: 

2.1.ar invaliditāti; 

2.2.kuriem nepieciešama uztura korekcija pamatojoties uz šādām ārsta noteiktām diagnozēm: 

2.2.1. celiakija; 

2.2.2. cukura diabēts; 

2.2.3. smaga pārtikas nepanesība; 

2.3. kuri apgūst speciālās izglītības programmas; 

2.4.saskaņā ar Talsu novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošajiem noteikumiem 

Nr.23 “Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai”; 

2.5.saskaņā ar Talsu novada domes 2012. gada 14. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.12 "Par 

materiālo palīdzību Talsu novada pašvaldībā"; 

2.6.saskaņā ar Talsu novada domes 2018.gada 30.augusta lēmumu Nr.347 "Par brīvpusdienām 

vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem un pirmsskolas izglītības iestāžu 6-

gadīgajiem izglītojamiem Talsu novadā". 

3. Ēdināšanas maksu pilnā apmērā tiek aprēķināta par kavējuma pirmajām 3 dienām, izņemot: 

3.1.bērna slimības laikā, par ko vecāks e-klasē paziņojis ne vēlāk kā pirmajā slimības dienā un 

normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos apliecina ārsta izsniegta izziņa; 

3.2.ja līdz iepriekšējās dienas plkst.16.00 iesniegts vecāku iesniegums vai kavējuma 

pieteikums e-klasē, kurā norādīts bērna prombūtnes laiks un iemesls. 



 

 

4. Ja vecāka parāds par ēdināšanu pārsniedz 2 (divu) pilnu mēnešu apmēru, pirmsskolas izglītības 

iestāde nenodrošina ēdināšanas pakalpojumu attiecīgajam bērnam un par to tiek informēts 

sociālais dienests un bāriņtiesa. Par to iestāde rakstveidā paziņo vecākiem. 

5. Talsu novada izglītības iestādēs vasaras periodā – jūnija, jūlija, augusta mēnešos, maksa par 

bērna ēdināšanu tiek maksāta kā avansa maksājums 50% apmērā par nākamo mēnesi. 

6. Ja bērns ir pieteikts vasaras periodā apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, bet to neapmeklē 

un vecāks par to nav ziņojis iestādei 3.punktā minētajā kārtībā, vecākam tiek piestādīts rēķins 

50% apmērā no neapmeklēto, bet pieteikto apmeklējuma dienu ēdināšanas maksas, tai skaitā, 

bērniem, kuriem piešķirta pašvaldības apmaksāta ēdināšana. 

7. Atzīt par spēkā zaudējušu Talsu novada domes 28.01.2010. lēmumu Nr.68 “Par vecāku maksas 

par bērnu uzturēšanu pirmsskolas izglītības iestādē iekasēšanas kārtību un samazinājuma 

apmēriem” un tā grozījumus. 

 

 

Domes priekšsēdētāja    (paraksts*)    S.Pētersone 

 

*ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR  

LAIKA ZĪMOGU 

 

Katlaps 29468902 

uldis.katlaps@talsi.lv 

 

Lēmumu nosūtīt 

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

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai; 

3. Izglītības pārvaldei. 
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