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TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532 
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RĪKOJUMS 
Talsos 

 
01.02.2022.               Nr. TNPCA/22/4-4/28/RSJ 
  
Par Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 
un skolu ar pirmsskolas grupām darbu 2022. gada vasaras periodā 

Saskaņā ar 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”, nolūkā nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvāku izglītības iestāžu darba 
organizāciju Talsu novadā un izvērtējot izglītības iestāžu apmeklējumu iepriekšējos gados 
vasaras periodā, 

1. APSTIPRINU Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ar pirmsskolas 
grupām 2022. 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. apakšpunktā neminētajās izglītības iestādēs reģistrētie bērni 

laika posmā, kad pakalpojums netiek nodrošināts izglītības iestādē, kurā bērns 
reģistrēts, apmeklē to Talsu novada pašvaldības izglītības iestādi, kura 
attiecīgajā periodā var nodrošināt pakalpojumu. 

3. Izglītības iestāžu vadītājiem, kuru iestādes kādā vasaras periodā slēgtas, informēt 
savas iestādes bērnu vecākus par iespējām šajā periodā bērnam apmeklēt citu 
pašvaldības izglītības iestādi. 

4. UZDODU Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un 
skolu ar pirmsskolas grupām direktoriem 10 darba dienu laikā pēc rīkojuma spēkā 
stāšanās informēt vecākus par šo rīkojumu. 

5. Rīkojums stājas spēkā parakstīšanas brīdī. 
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājam. 

 
 
Izpilddirektore        I. Krēķe 
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Ivanova 26471166 
dace.ivanova@talsi.lv 
 
 
 
Rīkojumu nosūtīt:  

1) Talsu novada Izglītības pārvaldei; 
2) Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām ar pirmsskolas izglītības grupām; 
3) Talsu novada pagastu un pilsētu pārvaldēm. 

 
 
 
 
 
 


