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RĪKOJUMS   

 

Salaspilī 

 

23.04.2021. Nr. .ADM/1-25/21/59 

 

Par Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 

 darba organizāciju 2021.gada vasaras periodā 

 

Covid-19 izplatība, tostarp ierobežojumi, kas noteikti ar dažādiem normatīvajiem 

aktiem, ir būtiski ietekmējusi visu Latvijas tautsaimniecību, it īpaši sektorus, kas saistīti ar 

viesmīlību un ēdināšanu, kultūru, starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem, un radījis 

situāciju, kurā saimnieciskās darbības veicēji saskaras ar ievērojamu apgrozījuma 

samazināšanos un piespiedu dīkstāvēm. Minētā situācija ir skārusi ne tikai minētos 

tautsaimniecības sektorus, bet ietekmējusi arī katras pašvaldības iedzīvotāju sociāli 

ekonomisko stāvokli. Daļai iedzīvotāju, t.sk., ģimenēm ar bērniem ir samazinājušies 

ienākumi, tādējādi liekot pamatīgi pārvērtēt visus izdevumus, kādi ir mājsaimniecībā. Kaut 

arī izsludinātās ārkārtas situācijas termiņš ir pagājis, tas vēl nenozīmē, ka šim termiņam 

beidzoties, ekonomiskā situācija uzreiz uzlabosies un iedzīvotāju ierastā dzīves kārtība un 

labklājība atgriezīsies iepriekšējā līmenī. Ir jāņem vērā, ka Covid-19 izplatība un ar to 

noteikie ierobežojumi rada neskaidru turpmāko situāciju, kas bērnu vecākiem faktiski liedz 

pārskatāmi plānot, vai un cik ilgi bērnus pieteikt pirmsskolas izglītības iestāžu 

apmeklējumam. 

Pamatojoties uz Salaspils novada domes 2021.gada 15.aprīļa lēmumu (prot.Nr.7, 1.§)  

par 

grozījumu Salaspils novada domes 2012.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.27/2012 

“Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 

funkciju” apstiprināšanu, kas nosaka izmaiņas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 

apmeklēšanas kārtībā 2021.gada vasaras periodam atceļu 25.01.2021. rīkojumu Nr. ADM/1-

25/21/13  “Par Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darba 

organizāciju 2021.gada vasaras periodā” un uzdodu: 

 

1. Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt 

pirmsskolas izglītības iestādes darbību atbilstoši vispārējai kārtībai.  

2. Izglītības daļai sniegt atbalstu iestāžu vadītājiem sarežģītu jautājumu risināšanā.  

3. Grāmatvedībai izrakstīt vecākiem rēķinus pēc faktiskā apmeklējuma fakta atbilstoši 

vispārēja kārtībai.  

 
Izpilddirektore Silvija Marcinkēviča 
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