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KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTA DROŠĪBA, GAIDOT SKOLAS 

AUTOBUSU UN AUTOBUSĀ 
 

Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Skolēnu drošības nodrošināšana 

 

1. Skolēnu autobuss kursē saskaņā ar apstiprināto autobusa maršrutu. 

2. Autobusa pieturvietā autobuss ierodas ne agrāk kā 10 minūtes pirms autobusa maršrutā 

noteiktā laika. 

3. Glūdas pagasta pārvaldes vadītāja noteiktā persona un Šķibes pamatskolas direktora 

noteiktā persona, dežūrskolotājs, 10 minūtes pirms autobusa maršrutā noteiktā laika ierodas 

autobusa pieturvietā, lai organizētu skolēnu iekāpšanu transportlīdzeklī. 

4. Autobusa pieturvietā skolēns ierodas ne agrāk kā 5 minūtes pirms autobusa maršrutā 

noteiktā laika. 

5. Sagaidot autobusu, iekāpjot, izkāpjot no tā, skolēns ievēro satiksmes drošības noteikumus: 

5.1. nedrīkst skraidīt, grūstīties, novērst citu skolēnu uzmanību, sagaidot autobusu, atrasties 

tuvāk par 2 metriem no braucamās daļas; 

5.2. nedrīkst tuvoties autobusam, pirms tas nav pilnībā apstājies; 

5.3. izkāpjot no autobusa, nedrīkst iet pāri ceļam, pirms autobuss nav atstājis pieturvietu; 

5.4. pirms šķērsot ceļu, pārliecināties, vai tuvumā nav braucošs transportlīdzeklis. 

 

2. Uzvedība autobusā 

 

6. Pirms iekāpšanas autobusā notīrīt apavu zoles no dubļiem, sniega. 

7. Atskaņojošās elektroniskās iekārtas atļauts lietot individuāli, izmantojot ,,austiņas”. 

8. Aizliegts: 

8.1. ienest autobusā bīstamus un ugunsnedrošus priekšmetus, dzīvniekus; 

8.2. lietot pārtikas produktus; 

8.3. piegružot, bojāt autobusa salonu; 

8.4. piecelties kājās un pārvietoties autobusa kustības laikā, bez pamatotas nepieciešamības 

mainīt sēdvietu; 

8.5. klaigāt, skaļi sarunāties, trokšņot vai citādi ar savu uzvedību traucēt braucējus; 

8.6. bez nepieciešamības izņemt no somām, maisiņiem mācību līdzekļus un tml. piederumus; 



8.7. traucēt šoferi, bez vajadzības uzrunājot vai pārkāpjot normatīvajā aktā ,,Kārtība, kādā tiek 

nodrošināta drošība, gaidot skolas autobusu un autobusā” (turpmāk- uzvedības noteikumi) 

minēto, kā rezultātā var tikt novērsta šofera uzmanība. 

 

3. Citi jautājumi 

 

9. Informācija par uzvedības noteikumiem publiskota skolas mājas lapā. 

10. Uzvedības noteikumu pārkāpšanas gadījumā notiek pārrunas ar skolēnu un tiek veikts 

ieraksts skolvadības sistēmā ,,e-klase” vai skolēna dienasgrāmatā (atkarībā no rakstiskas 

vienošanās ar vecākiem). Nepieciešamības gadījumā notiek saruna ar vecākiem. 

11. Ja uzvedības noteikumi tiek pārkāpti atkārtoti, skolēns un viņa vecāki tiek brīdināti ar 

uzvedības noteikumu neievērošanas sekām (piemēram, vest uz skolu ar savu transportu, 

personīgi braukt līdz bērnam autobusā u.tml.). 

12. Uzvedības noteikumu neievērošanas gadījumā autobusa vadītājs, izvērtējot situācijas 

nopietnību, par uzvedības noteikumu pārkāpumiem drīkst ziņot skolas darbiniekiem, Jelgavas 

novada pašvaldības policijai. 

 

Direktore           S.Pluģe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SASKAŅOTS 

Glūdas pagasta pārvaldes vadītāja  

S.Zīberte 
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