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 Ozolnieku novadā Cenu pagastā 

 

IZGLĪTOJAMO PĀRVADĀŠANAS NOTEIKUMI 

  

1. Vispārējie noteikumi:  

1.1. autobuss ir autotransporta līdzeklis, kas paredzēts pasažieru (izglītojamie), 

turpmāk tekstā-skolēni, pārvadāšanai; 

1.2. pasažieris ir persona, kas saskaņā ar līgumu (vienošanos) vai citu tiesisko 

pamatu, izmanto autotransporta līdzekli braukšanai un bagāžas 

pārvadāšanai;  

1.3. pasažierim jāievēro pasažieru pārvadāšanas noteikumi; 

1.4. autobuss kursē saskaņā ar Novada domes apstiprināto maršrutu. Izmaiņas 

autobusa maršrutā var veikt Novada dome;  

1.5. autobusa šofera pienākums ir apstāties maršrutā paredzētajās pieturās. Ja 

vecāki pamatoti vēlas, lai autobuss apstājas vietā, kur nav maršruta pieturas, 

vecāki raksta iesniegumu Novada domes priekšsēdētājam. Vecāki var saņemt 

atteikumu, ja viņu izvēlētā pieturas vieta nav droša vai atrodas tuvu jau 

esošajai pieturai; 

1.6. Teteles pamatskolas autobusu maršruta posmā Āne - Teteles pamatskola -

Āne  var izmantot 1—5. klašu skolēni.  

2. Sagaidot autobusu pie skolas un autobusu pieturās, a i z l i e g t s:  

2.1. sagaidīt autobusu, atrodoties uz autoceļa braucamās daļas;  

2.2. pie skolām stāvlaukumos tuvoties autobusam, kamēr tas nav apstājies.  

3. Brauciena laikā a i z l i e g t s:  

3.1.staigāt vai skraidīt pa autobusa salonu, pielietot fizisku spēku pret citiem 

pasažieriem, tādējādi apdraudot savu un citu pasažieru drošību;  

3.2.novērst autobusa šofera uzmanību ar klaigāšanu, trokšņošanu u.c. veida 

izdarībām;  
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3.3.traucēt šoferim;  

3.4.bojāt un piegružot autobusa salonu (ar saulespuķu sēklām, riekstu 

čaumalām, čipsiem, papīriem, košļājamām gumijām, saldējumu, šokolādi u. 

c., smērēt sēdekļus un salonu ar netīrām rokām u. c.);  

3.5.atvērt pudeles, tetrapakas un dzert brauciena laikā.  

4. Šofera rīkojumi un aizrādījumi saistoši visiem pasažieriem.  

5. Izkāpjot no autobusa un sagaidot autobusu savā pieturā, skolēniem jāievēro 

satiksmes un drošības noteikumi.  

6. Sagaidot autobusu, aizliegts stāvēt, skraidīt, grūstīties pa autoceļa braucamo daļu. 

Izkāpjot no autobusa, nedrīkst skriet pāri ceļam, pirms autobuss nav aizbraucis no 

pieturas vietas.  

7. Pirms šķērsot ceļu, jāpārliecinās, ka tuvumā nav braucošu mašīnu vai cita veida 

autotransporta.  

8. Par šo noteikumu apzinātu ignorēšanu, tādējādi radot dzīvības briesmas sev un 

citiem, pašvaldība uz laiku var aizliegt izmantot autobusu. Pasažieris par 

pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu un zaudējumu nodarīšanu ir atbildīgs 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (Autopārvadājumu likuma 41. pants).  

9. Skolēns un viņa vecāki skolā paraksta vienošanos par skolēnu pārvadāšanas 

noteikumu ievērošanu.  

10. Ja netiek ievērota vienošanās un skolēns pārkāpis noteikumus, tad vecāki tiek 

brīdināti. Par atkārtotu pārkāpumu skolēnam būs aizliegts braukt autobusā, bez 

skolēna vecāku klātbūtnes.   

  

Direktore                                                             Jeļena Žoide 
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