
1 
 

 
 

ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA 
______________________________________________________________ 

STOPIŅU PAMATSKOLA 

Reģ. Nr. 4312901128 

Līdumnieku ielā 10, Saurieši, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118 

Tālr. 67956645 

stopsk@stopsk.lv 

www.stopinupamatskola.lv 

Saurieši  

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
         

 

 

 

    APSTIPRINU 

Stopiņu pamatskolas direktors 

 

_____________________G.Ozoliņa 

                      paraksts 

      

 
30.08.2021.                                     Nr. 4-17-1 

 

Kārtība, kādā tiek organizēta un nodrošināta  

izglītojamo pārvadāšana autobusos 
 

Izdoti saskaņā ar izglītības iestādes Iekšējās kārtības 

noteikumiem un Ministru kabineta 2009. gada 24. 

novembra noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamā drošība izglītības iestādēs 

un to organizētajos pasākumos”  

 

1. Izmantojot izglītības iestādes autobusus, ievērot to drošas lietošanas 

noteikumus, lai neapdraudētu savu un citu veselību. 

2. Izglītības iestādes autobusu gaidīt skolas autobusu pieturā vai pieturā, kas 

norādīta maršrutā, ievērojot rindas kārtību, negrūstoties, uzmanīgi izturoties 

pret mazākajiem skolas biedriem, ievērojot dežurējošā skolotāja 

norādījumus. 

3. Gaidot autobusu pieturā, iekāpjot un izkāpjot no tā, ievērot Ceļu satiksmes 

noteikumus. 
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3.1.   Gaidot autobusu, stingri aizliegts atrasties uz autoceļa braucamās 

daļas; 

3.2.   Izkāpjot no autobusa, nedrīkst šķērsot ceļu, pirms autobuss nav 

aizbraucis no pieturvietas; 

3.3.   Pirms šķērsot ceļu, pārliecināties, vai tuvumā nav braucoša 

transportlīdzekļa; 

3.4.   Diennakts tumšajā laikā lietot atstarotājus. 

4. Autobusā ievērot kārtības un drošības noteikumus 

4.1.   Autobusā iekāpt vai izkāpt tikai pēc tā pilnīgas apstāšanās un durvju 

atvēršanas; 

4.2.   Iekāpjot autobusā, notīrīt apavu zoles no dubļiem, sniega; 

4.3.   Neienest autobusā asus, bīstamus, ugunsnedrošus priekšmetus; 

4.4.   Autobusā nelietot pārtikas produktus; 

4.5.   Nepiegružot, nebojāt autobusa salonu; 

4.6.   Nestaigāt, neskraidīt pa autobusa salonu; 

4.7.   Autobusā ievērot klusumu, nenovēršot autobusa vadītāja uzmanību 

ar kliegšanu, trokšņošanu, izaicinošu, cilvēka cieņu aizskarošu uzvedību; 

4.8.   Ievērot autobusa vadītāja prasības un norādījumus. 

4.8.1. Autobusa vadītājs ir tiesīgs, izvērtējot situāciju autobusa salonā, 

nepieciešamības gadījumā apturēt autobusu, izsaukt Stopiņu 

novada pašvaldības policiju  

4.8.2. Ziņot skolas vadībai par notikušo 

4.8.3. Informēt Stopiņu novada pašvaldības policiju un skolas vadību par 

autobusam nodarītajiem bojājumiem vai kārtības, drošības 

noteikumu būtiskiem pārkāpumiem (autobuss turpina maršrutu pēc 

apstākļu noskaidrošanas) 

5. Aizliegts uz ceļa izmantot gadījuma transportu, balsojot. 

6. Noteikumu neievērošanas gadījumā izglītības iestādes vadībai ir tiesības 

liegt uz laiku izmantot izglītības iestādes autobusu, par to informējot 

izglītojamo un viņa vecākus. 

 


