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Izglītojamo kārtības noteikumi autobusā 

 
1.  Ievēro drošības  un kārtības noteikumus, piebraucot autobusam pie izglītības 

iestādes stāvlaukuma! 

2. Gaidot autobusu, izglītojamais atrodas pie izglītības iestādes norādītajā vietā 

skolotāja uzraudzībā. 

3. Gaidot autobusu jāizturas ar cieņu pret citiem (negrūstīties, palaist mazākos un 

pieaugušos). 

4. Autobusā iekāpj ar skolotāja atļauju - vispirms iekāpj pirmsskolas bērni, bet pēc 

tam augošā secībā no 1.-9.klases izglītojamie pēc saraksta, par kuru atbild 

pagarinātās dienas grupas skolotājs! 

5. Neaizmirsti,  ka autobusā jāklausa autobusa vadītāja vai atbildīgās personas 

aizrādījumiem un brīdinājumiem! Atkārtotu pārkāpumu gadījumā aizliegt braukt 

ar autobusu, saskaņojot lēmumu ar izglītības iestādes administrāciju, vecākiem un 

pašvaldību! 

6. Esi pieklājīgs –nelieto rupjus vārdus ,neaizskar citus! Uzvedies atbilstoši 

sabiedrībā pieņemtajām normām. 

7. Autobusa kustības laikā, atrodies transporta tev norādītajā sēdvietā un ievēro 

pasažieru noteikumus! 

8. Atceries, ka autobusā nedrīkst  bojāt un piegružot  salonu.  Aizliegts staigāt vai 

skraidīt pa autobusa salonu, novērst autobusa vadītāja uzmanību ar klaigāšanu, 

trokšņošanu. Braukšanas laikā nelietot mobilos telefonus ar skaņu kā arī citas 

ierīces, kas rada skaņu! Autobusa vadītāja  rīkojumi un aizrādījumi saistoši 

visiem pasažieriem. 

9. Iegaumē, ka par nodarītajiem materiāliem  zaudējumiem atbildību nes  

izglītojamā vecāki  Ozolnieku novada domes noteiktajā kārtībā! 

10. Never vaļā vēdlogus  bez autobusa vadītāja  atļaujas! 

11. Neatstāj autobusā savas personīgās mantas un neaiztiec tev nepiederošās  lietas! 

12.  Izkāp Tev noteiktajā pieturā (nepieciešamības  gadījumā, kāpjot  citā pieturā, ir  

iepriekš saskaņots ar vecākiem un izglītības iestādi) !   
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13. Izkāp no autobusa un apej to no aizmugures! Pārliecinies ,vai netuvojas kāds 

transportlīdzeklis! 

14. Esi vērīgs un uzmanīgs! Ziņo par noteikumu pārkāpumiem! Ja ir iespēja –novērs 

tos bez vardarbības un rupjībām! 

15. Pirmsskolas bērnu vecāki ir atbildīgi par savu bērnu iekāpšanu un izkāpšanu 

attiecīgajā pieturā! Autobusā no rīta un pēcpusdienā pirmsskolas bērnus sagaida 

atbildīgā persona. 
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