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 Skolēnu autobusu izmantošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas  4., 5. un 19.punktu,

21.panta pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu

1. Noteikumi nosaka Pāvilostas novada pašvaldībai piederošo, tiesiskā valdījumā 
esošo  skolēnu  autobusu  MERCEDES-BENZ  SPRINTER  516  CDI  ar 
reģistrācijas  numuriem  HP764  un  HP326,  kas  iegādāti  Latvijas  -  Šveices 
sadarbības programmas individuālā projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, 
lai  nodrošinātu  skolēnu  pārvadāšanu  un  ar  to  saistītos  atbalsta  pasākumus” 
ietvaros,  izmantošanas  veidus,  rezervēšanas  kārtību  un  to  izmantošanas 
apmaksas kārtību un apmēru.

2. Noteikumu  piemērošanu  nodrošina  un  veic  Pāvilostas  novada  pašvaldības 
atbildīgā amatpersona, kuras valdījumā un atbildībā ir nodoti autobusi.

3. Autobusi  tiek  izmantoti  pašvaldībai  noteikto  izglītības  un  kultūras  funkciju 
veikšanai šādiem mērķiem:

3.1. Pāvilostas  novada pašvaldības  izglītības  iestāžu izglītojamo un viņus 
pavadošo personu nogādāšanai uz Pāvilostas novada pašvaldības izglītības 
iestādēm, kā arī uz dzīvesvietu pēc mācību procesa beigām;

3.2. Pāvilostas  novada pašvaldības  izglītības  iestāžu izglītojamo un viņus 
pavadošo  personu  pārvadāšanai  uz  mācību  programmu  un  ārpusklašu 
pasākumiem  (mācību  olimpiādes,  sporta  sacensības,  konkursi,  koncerti, 
izrādes, skates, mēģinājumi u.tml.) un no tiem atpakaļ uz dzīvesvietu;

3.3. Pāvilostas  novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un viņus 
pavadošo personu pārvadāšanai  uz pasākumiem, kuri  nav iekļauti  mācību 
plānā,  piem.,  ekskursijas,  kultūras  pasākumi  u.c.,  un  no  tiem atpakaļ  uz 
dzīvesvietu;

3.4. Pāvilostas  novada  pašvaldības  iestāžu  un  struktūrvienību  darbinieku 
nogādāšanai  uz  izglītības  un  kultūras  pasākumiem,  kuros  tie  paši  ir 
dalībnieki  (kursi,  semināri,  pieredzes  apmaiņas  vizītes  u.tml.)  un no tiem 
atpakaļ;

3.5. Institūciju  (biedrības,  pašdarbnieku  kolektīvi,  pulciņi  u.tml),  kurām 
Pāvilostas  novada  pašvaldība  deleģējusi  atsevišķu  uzdevumu  izpildi, 
pārstāvju  (darbinieku,  biedru  un  dalībnieku)  nogādāšanai  uz  izglītības  un 
kultūras pasākumiem, kuros tie paši ir dalībnieki (sporta sacensības, koncerti, 
izrādes, skates, mēģinājumi, kursi, lekcijas, pieredzes apmaiņa u.tml.) un no 
tiem atpakaļ.

4. Šo  noteikumu  3.2.,  3.3.,  3.4.  un  3.5.punktos  minētā  skolēnu  autobusu 
izmantošana  var  tikt  realizēta  tikai  pie  nosacījuma,  ka  netiek  kavēts  šo 
noteikumu 3.1.punktā noteiktais autobusu izmantošanas veids.



5. Prioritārie  noteikumu 3.1.  un 3.2.  punktos  noteiktie  autobusu izmantošanas 
veidi tiek finansēti no attiecīgo izglītības iestāžu budžeta. Līdztekus pastāvot 
vairākām  prioritārām  autobusu  izmantošanas  nepieciešamībām,  autobusu 
 izmantošanas veidu nosaka pašvaldības atbildīgā amatpersona.

6. Par  plānoto  autobusu  izmantošanas  datumu  un  laiku,  plānoto  nobraukumu 
(kilometru  daudzumu),  brauciena  ilgumu,  izbraukšanas  vietas  adresi, 
kontaktpersonas  mobilo  tālruņa  numuru  un  citiem  būtiskiem  apstākļiem 
autobusa rezervētājs  informē pašvaldības  atbildīgo amatpersonu,  kas  sniedz 
informāciju par iespēju noteiktā datumā, laikā un pie noteiktajiem apstākļiem 
rezervēt autobusus.

7. Par autobusu izmantošanu, pārvadājot pasažierus, kuri atbilst noteikumu 3.3., 
3.4. un 3.5. punktos minētajam statusam, pasažieri vai attiecīgā institūcija sedz 
autobusa izmantošanas izdevumus, ja tam nav paredzēti līdzekļi pašvaldības 
budžetā.

8. Norēķini  starp  Pāvilostas  novada  pašvaldības  iestādēm  notiek  saskaņā  ar 
Pāvilostas novada pašvaldības domes apstiprinātajiem tarifiem.

9. Naudas  līdzekļi  par  autobusu  izmantošanas  pakalpojumiem,  tiek  novirzīti 
attiecīgo skolēnu autobusu uzturēšanas izmaksu segšanai.

10. Noteikumi  ir  saistoši  visām  Pāvilostas  novada  pašvaldības  iestādēm, 
amatpersonām un darbiniekiem.


