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Par finansējuma piešķiršanu un amata
vienības – “apkopējs” apstiprināšanu Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
Uzsākot jaunu mācību gadu Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā, lai nodrošinātu skolas darbību,
atbilstoši 2002.gada 27.decembra Ministra kabineta noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības
iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības,
arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 46.punktu, 47.punktu un 59.punktu un
2021.gada 28.septembra Ministra kabineta noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 9.punktu un 10.punktu, ņemot vērā, ka Augšlīgatnes Jaunajā
sākumskolā no 20 skolēniem 2018./2019.mācību gadā ir izaugusi līdz 88 skolēniem 2022./2023.mācību
gadā (maksimālais klašu komplektu skaits tiks sasniegts 2023./2024.mācību gadā), ir pieaudzis uzkopjamo
telpu (klašu, palīgtelpu) platība, klāt nākušas epidemioloģiskās drošības prasības, kas paredz apjomīgākus
un biežākus uzkopšanas pasākumus, ir nepieciešams izveidot papildus amata vienību “apkopējs”.
Dežuranta-apkopēja pienākumos ietilpst arī ēdienu izsniegšana skolēniem un trauku mazgāšana.
Ēdināšana tiek nodrošināta trijās maiņās, jo ēdamtelpas lielums nepieļauj ēdināt 88 bērnus divās maiņās
ēdienu pieved klāt, jo uz vietas nav virtuve, pienākumos ietilpst Skolas piena izsniegšana izglītojamiem
(jāsalej glāzēs un glāzes jāizmazgā) un Skolas augļa sagatavošana izsniegšanai skolēniem (nomazgā,
saskaita augļus un izsniedz klasēm). Katru dienu dežurants- apkopējs no plkst. 7:00 līdz 15:00 atbild un
koordinē atbildes uz telefona zvaniem, kas pienāk uz skolas tālruni, koordinē un reģistrē apmeklētāju
plūsmu Uzrauga, lai skolēni atbilstoši epidemioloģiskai, situācijai dezinficē rokas. Paralēli šim procesam
tiek veikti dienas apkopēja pienākumi: pēc katra starpbrīža tiek uzkoptas abas skolēnu tualetes telpas
(šogad platībai pievienota vēl viena tualetes telpa 15 m² platībā) divas reizes dienā ar mitro uzkopšanu
uzkopta 2. stāva zāle 90m² platībā, kāpnes un foajē 106m² platībā (divas reizes dienā ar mitro uzkopšanu
un pēc nepieciešamības izslaukot). Klašu telpās: solu virsmu dezinfekcija, durvju rokturu dezinfekcija
atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām, kas notiek vismaz 2 reizes mācību procesa laikā.
Kā arī apkopēja pienākumi: klašu telpu, skolas zāles , foajē un tualetes telpu ikdienas uzkopšana
pēc mācību procesa beigām.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu un 27.punktu, Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 2022.gada 31.augusta atzinumu (protokols Nr.11), Cēsu novada dome,
ar 17 balsīm - par (Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone,
Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis
Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) , pret
nav, atturas nav, nolemj:
1. No 2022.gada 8.septembra apstiprināt Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā amata vienību
“apkopējs” ar 1 slodzi, nosakot amata algu 500.00 EUR (pieci simti euro) mēnesī.
2. Piešķirt Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā papildus līdzekļus 2438 EUR
atalgojuma
nodrošināšanai līdz 2022.gada 31. decembrim no Cēsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3. Lēmuma izpildi uzdot Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas direktorei Sanitai Ungurei.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs
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