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                                                                                               APSTIPRINĀTI
ar Mālpils novada domes
28.08.2019.sēdes lēmumu Nr.9/9

Uzvedības noteikumi Mālpils novada pašvaldības skolēnu autobusos
Mālpilī, Mālpils novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta otrās daļas 3.punktu,41.panta pirmā daļas 2.punktu

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Noteikumi nosaka Mālpils novada pašvaldības skolēnu autobusu lietošanas kārtību.
1.2. Noteikumi ir saistoši visiem Mālpils novada iedzīvotājiem, kuri izmanto Mālpils 

novada pašvaldības skolēnu autobusus.

2. Drošības noteikumi

2.1. Skolēnu autobusi kursē saskaņā ar apstiprinātu grafiku un maršrutu.
2.2. No rīta, gaidot autobusu, skolēni nedrīkst atrasties uz ceļa braucamās daļas.   

Autobuss jāgaida pieturā vai ceļa malā, labi pārredzamā vietā.
2.3.Tuvoties autobusam drīkst tikai tad, kad autobuss pilnībā apstājies un atvēris durvis.
2.4. Pie izglītības iestādes par skolēnu drošību un kārtību  rūpējas pedagogi vai cita 

izglītības iestādes vadītāja norīkota persona.
2.5.Gaidot autobusu jāievēro ceļu satiksmes, drošības noteikumi un jāievēro pieklājīgas 

uzvedības normas.
2.6. Pirmsskolas vecuma bērnus brauciena laikā obligāti pavada bērna vecāks, 

likumiskais pārstāvis vai izglītības iestādes  vadītāja norīkots  iestādes darbinieks.
2.7. Piecelties no sēdvietas un doties uz izkāpšanu atļauts tikai tad, kad autobuss 

apstājies pieturvietā.
2.8. Izkāpjot no autobusa, nedrīkst iet pāri ceļam vai nostāties priekša autobusam vai 

aiz autobusa, kamēr autobuss nav aizbraucis.
2.9.Pirms ceļa šķērsošanas, jāpārliecinās vai tuvumā nav braucošs transportlīdzeklis.

3. Uzvedība autobusā

3.1. Pirms iekāpšanas autobusā notīrīt apavu zoles no dubļiem vai sniega.
3.2. Iekāpjot autobusā  jānoņem lielas mugursomas, lai netraucētu pārējos pasažierus.
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3.3. Pasažieriem jānodrošina, lai bagāža (sporta inventārs, mūzikas instruments) būtu 
pārvadāšanai un glabāšanai atbilstošā iepakojumā.
3.4. Pirmie autobusā iekāpj jaunāko klašu skolēni, tad vecāko klašu skolēni.
3.5. Iekāpjot autobusā jāievēro drošība un pieklājība, nedrīkst grūstīties vai citādi 

traucēt citu skolēnu iekāpšanu.
3.6. Pirmsskolas vecuma bērni nedrīkst sēsties autobusa pirmajā sēdvietu rindā.
3.7. Ja autobusa sēdeklis ir aprīkots ar drošības jostu, obligāti jāpiesprādzējas.
3.8. Ja autobusā visiem nepietiek sēdvietas, tad vecāko klašu skolēniem jāpalaiž 

apsēsties jaunāko klašu skolēni, šādā situācijā obligāti sēž  pirmsskolas,1.- 4. 
klases skolēni.

3.9. Somu likt uz blakus sēdekļa atļauts tikai tad, ja šī sēdvietā nav nepieciešama citam 
pasažierim.

3.10. Atskaņojošās elektriskās iekārtas atļauts lietot individuāli – izmantojot austiņas.
3.11. Skolēniem autobusā jāievēro autobusa šofera  un pavadoņa norādījumi.
3.12. Kategoriski aizliegts:

3.12.1. bojāt (aprakstīt, skrāpēt, plēst, noraut, dedzināt, aplīmēt, durstīt, ņurcīt un 
citādi bojāt) autobusa sēdekļus un citu autobusa inventāru. Izdevumus par bojātā 
inventāra labošanu sedz vecāki vai aizbildņi;
3.12.2. brauciena laikā pārvietoties pa autobusa salonu;
3.12.3. brauciena laikā klaigāt, bļaut un citādi trokšņot, traucēt pārējos pasažierus, 
novērst šofera uzmanību;
3.12.4. piegružot autobusa salonu un izkāpjot atstāt atkritumus;
3.12.5.  ienest un lietot asus, bīstamus un ugunsnedrošus priekšmetus;
3.12.6.  lietot pārtikas produktus un dzērienus, un jebkādas apreibinošas vielas;

3.13. Autobusa vadītājs ir tiesīgs, izvērtējot situāciju autobusā, nepieciešamības 
gadījumā apturēt autobusu, izsaukt Mālpils novada pašvaldības policiju un/vai 
skolas vadību, lai fiksētu nodarītos bojājumus vai notikušā apstākļus. Autobuss 
turpina maršrutu pēc apstākļu noskaidrošanas. 

4. Atbildība par uzvedības noteikumu pārkāpšanu

4.1. Uzvedības noteikumu pārkāpšanas gadījumā, skolēniem un viņu vecākiem vai 
likumiskajiem pārstāvjiem tiek izteikts brīdinājums.

4.2. Ja uzvedības noteikumi tiek pārkāpti atkārtoti un izteikts brīdinājums, tad nākamajā 
skolēnu autobusa lietošanas reizē pārkāpēja vecāki vai likumiskais pārstāvis 
personīgi brauc līdzi savam bērnam autobusā, nodrošinot bērna pienācīgu 
uzvedību un atkārtoti izskaidrojot uzvedības noteikumus.

4.3. Ja uzvedības noteikumi tiek pārkāpti atkārtoti, netiek izpildīts 4.2.punkts, 
pašvaldība noteikumu pārkāpējam liedz izmantot skolēna autobusa pakalpojumus. 
Šādā gadījumā skolēna ierašanos izglītības iestādē nodrošina vecāki vai likumiskie 
pārstāvji.

 4.4. Skolēniem un viņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, iepazīšanās ar 
noteikumu saturu, to parakstīšana un ievērošana ir obligāts priekšnosacījums 
autobusa lietošanai.

5. Noslēguma jautājums

5.1. Noteikumi stājas spēkā  no  2019.gada 1.septembra.

Domes priekšsēdētāja                              (paraksts)                                          S.Strausa


