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OZOLNIEKU VIDUSSKOLAS IZGLĪTOJAMO PĀRVADĀŠANAS NOTEIKUMI
Nr. 1-4/17
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 1.panta 2. un 22.punktu, 41.pantu

1. Vispārējie noteikumi.
1.1.
Skolēnu autobuss ir sabiedriskais transportlīdzeklis, kas paredzēts pasažieru, t.sk.
izglītojamo (turpmāk tekstā – skolēnu) pārvadāšanai.
1.2.
Pasažieris ir persona, kas saskaņā ar līgumu (biļeti) vai cita tiesiska pamata, izmanto
autotransporta līdzekli braukšanai un bagāžas pārvadāšanai.
1.3.
Skolēnu autobusa pasažieris ir Ozolnieku vidusskolas skolēns, kurš, pamatojoties uz
vecāku iesniegtu apliecinājumu Ozolnieku vidusskolas direktorei, saņēmis braukšanas karti.
2. Pasažierim jāievēro pasažieru pārvadāšanas noteikumi.
3. Skolēnu autobuss kursē saskaņā ar Novada domes apstiprināto maršrutu. Izmaiņas skolēnu
autobusa maršrutā var veikt Ozolnieku Novada dome.
4. Skolēnu autobusa šofera pienākums ir apstāties maršrutā paredzētajās pieturās. Ja vecāki
pamatoti vēlas, lai skolēnu autobuss apstājas vietā, kur nav maršruta pieturas, vecāki raksta
iesniegumu Ozolnieku Novada domes priekšsēdētājam. Vecāki var saņemt atteikumu, ja viņu
izvēlētā pieturas vieta nav droša vai atrodas tuvu jau esošajai pieturai.
5. Izmantot skolēnu autobusu ir tiesības skolēniem, kuriem izsniegtas Ozolnieku vidusskolas
derīgas braukšanas kartiņas.
6. Pirms iekāpšanas skolēnu autobusā skolēnam ir pienākums uzrādīt skolēnu autobusa šoferim vai
Ozolnieku vidusskolas dirktores vietniekam, vai citai Ozolnieku direktores norīkotajai personai
Ozolnieku vidusskolas izsniegto braukšanas kartiņu.
7. Skolēnu autobusa braukšanas kartiņas tiek izsniegtas skolēniem, kuri dzīvo ārpus Ozolnieku
novada administratīvā centra (izņemot pieturu “Aizupes”1), kā arī tiem, kuri ir Ozolnieku novada
mūzikas skolas mazāko klašu skolēni.
8. Izveidotas četru krāsu braukšanas kartītes, dažādiem braukšanas laikiem:
8.1. sarkana – skolēniem, kuri no skolas brauc ar skolēnu autobusu plkst. 14.20;
8.2. zaļa – skolēniem, kuri no skolas brauc ar skolēnu autobusu plkst. 16.40;
8.3. zila – skolēniem, kuri no skolas brauc ar skolēnu autobusu gan plkst. 14.20, gan 16.40;
8.4. dzeltena – vienas reizes braukšanas kartīte (skat. 6.p.).
9. Vienas reizes braukšanas kartīte tiek izniegta sekojošos gadījumos:
9.1. ja skolēns ir aizmirsis mājās braukšanas kartiņu;
9.2. ja skolēns aizstāvējis Ozolnieku vidusskolas godu olimpiādēs, sporta spēlēs, konkursos u.c.
(noteiktajā dienā pēc paša skolēna izteigta lūguma);
9.3. un citos gadījumos pēc pamatota pieprasījuma.
10. Pasažierim aizliegts:

1 Iemesls: dzīvībai bīstama gājēju pāreja pār Iecavas upes tiltu, tāpēc skolēnu autobusa maršrutā iekļauta pietura
“Aizupes”

10.1. iekāpt sabiedriskajā transportlīdzeklī vai izkāpt no tā sabiedriskā transportlīdzekļa
kustības laikā;
10.2. atvērt sabiedriskā transportlīdzekļa durvis ārpus atļautajām pasažieru iekāpšanas un
izkāpšanas vietām;
10.3. kavēt sabiedriskā transportlīdzekļa durvju atvēršanu vai aizvēršanu;
10.4. atvērt sabiedriskā transportlīdzekļa salona kreisās puses logus, izliekties pa logiem vai
durvīm;
10.5. skolēniem stāvēt kājās uz sēdekļiem vai tupēt uz ceļiem;
10.6. trokšņot vai lietot skaņu atskaņošanas aparatūru;
10.7. braukt smērējošā vai smakojošā apģērbā, smērēt salonu vai lietot pārtikas vai ķīmiskās
preces, kas var nosmērēt salonu vai citu pasažieru apģērbu;
10.8. ar savu rīcību traucēt citus pasažierus vai vadītāju;
10.9. nodot citam pasažierim biļeti, lai šo biļeti atkārtoti izmantotu braucienam tajā pašā
sabiedriskajā transportlīdzeklī;
10.10. sēdēt sabiedriskajā transportlīdzeklī vietās, kas nav paredzētas šim nolūkam;
10.11. apzīmēt, aprakstīt sabiedrisko transportlīdzekli vai veikt citas līdzīgas darbības;
11. Šofera rīkojumi un aizrādījumi saistoši visiem skolēnu autobusa pasažieriem.
12. Izkāpjot no autobusa un sagaidot autobusu savā pieturā, skolēniem jāievēro satiksmes un
drošības noteikumi.
13. Sagaidot autobusu, aizliegts stāvēt, skraidīt, grūstīties pa autoceļa braucamo daļu, kā arī
aizliegts tuvoties skolēnu autobusam, kamēr tas nav pilnīgi apstājies. Izkāpjot no skolēnu autobusa,
nedrīkst skriet pāri ceļam, pirms tas nav aizbraucis no pieturas vietas.
14. Pirms šķērsot ceļu, jāpārliecinās, ka tuvumā nav braucošu mašīnu vai cita veida
transportlīdzekļu.
15. Pasažieris par pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu un zaudējumu nodarīšanu ir atbildīgs
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
16. Ja netiek ievērota vienošanās un skolēns pārkāpis noteikumus, tad vecāki tiek brīdināti. Par
atkārtotu pārkāpumu skolēnam būs aizliegts braukt autobusā, bez skolēna vecāku klātbūtnes.
17. Par šo noteikumu apzinātu ignorēšanu, tādējādi radot dzīvības briesmas sev un citiem,
Ozolnieku vidusskolas direktore uz laiku var aizliegt izmantot autobusu.

