
ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

GARKALNES MĀKSLU UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ PAMATSKOLA
Reģistrācijas Nr. 4312903195

Vidzemes šoseja 34, Garkalne, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-2137
Tālrunis / fakss 67998480

garkalnes.pamatskola@ropazi.lv
garkalnesskola.lv

Garkalnē, Ropažu novadā

01.04.2023. Nr.1.3.1/2023/N2/9-1

Skolas autobusa lietošanas noteikumi

1. Skolas autobuss ir mehāniskais transporta līdzeklis, kas paredzēts skolēnu un pedagogu
(turpmāk tekstā - pasažieri) pārvadāšanai.

2. Pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt sēdvietu skaitu.
3. Ikdienas maršruti pasažieru nogādāšanai uz skolu un no skolas tiek izpildīti saskaņā ar

maršrutu grafiku.
4. Autobusa vadītāja pienākums ir apturēt autobusu maršrutā paredzētajās pieturvietās.

Izglītojamā likumīgais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu skolas direktoram, var ierosināt
izmaiņas maršrutā. Maršruta izmaiņu pieteikums var tikt atteikts, ja izvēlētā pieturvieta nav
droša, atrodas tuvu jau maršrutā iekļautai pieturvietai, vai cita pamatota iemesla dēļ izmaiņas
nav iekļaujamas.

5. Pasažieru pārvadājumi, kuri nav saskaņā ar ikdienas autobusu maršrutu (ekskursijas,
braucieni dalībai konkursos, olimpiādēs u.tml.), ir atļauti tikai saskaņā ar skolas direktora
rīkojumu apstiprinātā maršrutā, kuram klāt pievienots iesniegums ar pasažieru sarakstu.
Autobusā jāatrodas vismaz vienam pieaugušajam pavadonim (CSN 184.punkts).

6. Par kārtību autobusā un šo noteikumu izpildi atbildīgs ir autobusa vadītājs.
7. Pavadošais pedagogs ir atbildīgs par šo skolas autobusa lietošanas noteikumu ievērošanu.
8. Pasažieris ir atbildīgs par savu individuālo rīcību.
9. Rīkojumā minēti tikai brauciena maršruta galapunkti. Sīkākas maršruta detaļas pirms

brauciena pavadošais pedagogs saskaņo ar autobusa vadītāju.
10. Ar autobusa lietošanas noteikumiem skolēni tiek iepazīstināti vienu reizi mācību gada

sākumā, ko apliecina ar savu parakstu.
11. Sagaidot autobusu pie skolas un autobusu pieturvietās vai izkāpjot no tā, jāievēro ceļa

satiksmes noteikumi un piesardzība:
11.1. nedrīkst skraidīt vai stāvēt uz autoceļa braucamās daļas;
11.2. netuvoties autobusam pirms tas nav pilnībā apstājies;
11.3. izkāpjot no autobusa, nedrīkst iet pāri ceļam pirms autobuss nav aizbraucis no

pieturvietas.
Pasažiera uzvedība autobusā

12. Pirms iekāpšanas autobusā pasažierim ir pienākums notīrīt apavu zoles no dubļiem vai sniega.
13. Iekāpjot autobusā, pasažierim jāievēro drošība un pieklājība. Nedrīkst grūstīties vai citādi

traucēt citu pasažieru iekāpšanu, apdraudēt savu vai citu pasažieru vai autobusa vadītāja
veselību un drošību.

14. Pasažierim brauciena laikā obligāti jāpiesprādzējas ar drošības jostu.



15. Iekāpjot autobusā, jānoņem mugursomas, ja tās traucē citiem pasažieriem, un jānodrošina, lai
bagāža (mūzikas instrumenti, sporta inventārs u.c.) būtu pārvadāšanai atbilstošā iepakojumā.
Bagāžu un somas likt uz sēdekļiem atļauts tikai tad, ja sēdvietas nav nepieciešamas citiem
pasažieriem.

16. Atskaņojošās elektroniskās iekārtas atļauts lietot individuāli - izmantojot austiņas.
17. Kategoriski aizliegts sekojošais:

17.1. ienest un lietot autobusā asus, bīstamus un ugunsnedrošus priekšmetus, pielietot fizisku
spēku pret citiem pasažieriem, veikt jebkādu dzīvībai un veselībai bīstamu rīcību;

17.2. lietot pārtikas produktus, izņemot dzeramo ūdeni, piegružot un bojāt (plēst, aprakstīt,
skrāpēt, aplīmēt, durstīt, smērēt un citādi bojāt) autobusa salonu;

17.3. staigāt un skraidīt pa autobusa salonu, novērst autobusa vadītāja uzmanību ar klaigāšanu,
trokšņošanu vai izaicinošu, nepieklājīgu, cilvēka cieņu aizskarošu uzvedību.

Atbildība par uzvedības noteikumu pārkāpšanu

18. Autobusa vadītājs ir tiesīgs, izvērtējot situāciju salonā, nepieciešamības gadījumā apturēt
autobusu, izsaukt Ropažu novada pašvaldības policiju un ziņot skolas vadībai par notikušo,
informēt Ropažu novada pašvaldības policiju par autobusam nodarītajiem bojājumiem.
Autobuss turpina maršrutu pēc apstākļu noskaidrošanas.

19. Par šo noteikumu apzinātu ignorēšanu, atkārtotu pārkāpumu veikšanu un aizrādījumu
ignorēšanu, tādējādi radot dzīvības briesmas sev un citiem, autobusa vadītājs raksta ziņojumu
skolas administrācijai. Skolas administrācija izskata autobusa vadītāja šofera ziņojumu un
pieņem lēmumu, tai skaitā uz laiku aizliedzot izmantot skolas autobusu.

20. Uzvedības noteikumu pārkāpšanas gadījumā skolēniem un viņu vecākiem vai likumiskajam
pārstāvim tiek izteikts brīdinājums.

21. Radot skolēnu autobusam materiālos zaudējumus skolēna likumiskais pārstāvis sedz šos
zaudējumus no personīgiem līdzekļiem.

22. Šie uzvedības noteikumi ir saistoši visiem skolas autobusa lietotājiem un iepazīšanās ar
noteikumu saturu un to ievērošana ir obligāts priekšnosacījums autobusa lietošanai.

23. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par skolēnu un to likumisko pārstāvju iepazīstināšanu
ar šiem noteikumiem. Skolēns iepazīšanos ar šiem noteikumiem, kā arī to ievērošanu,
apliecina ar ierakstu “Iepazinos”, parakstu un norāda datumu.
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