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Burtnieku novada Valmieras pagastā
APSTIPRINĀTS
ar Burtnieku novada pašvaldības domes
17.08.2016. sēdes lēmumu Nr.240
(protokols Nr. 10, 10.punkts)
Noteikumi Nr.12/2016
PAR SKOLĒNU AUTOBUSU IZMANTOŠANAS
KĀRTĪBU BURTNIEKU NOVADĀ
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļās 4., 5. un 19.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Izglītības likuma 17.panta 14.punktu
1. Noteikumi “Par skolēnu autobusu izmantošanas kārtību Burtnieku novadā” (turpmāk –
Noteikumi) nosaka Burtnieku novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) piederošo,
tiesiskā valdījumā esošo skolēnu autobusu izmantošanas veidus un rezervēšanas kārtību.
2. Noteikumu piemērošanu nodrošina un veic Pašvaldības izpilddirektora norīkots
speciālists.
3. Autobusi tiek izmantoti Pašvaldībai noteikto izglītības, sporta un kultūras funkciju
veikšanai šādos veidos:
3.1. Pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo nogādāšanai uz izglītības iestādēm un
Valmieras pagastā deklarēto izglītojamo nogādāšanai uz Valmieras Viestura
vidusskolu, kā arī uz dzīvesvietu pēc mācību procesa beigām;
3.2. Pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo pārvadāšanai, nodrošinot mācību programmu
un ārpusklašu procesus (mācību olimpiādes, sporta sacensības, konkursi, koncerti,
izrādes, skates, mēģinājumi) un no tiem atpakaļ uz dzīvesvietu;
3.3. Pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo nogādāšanai uz pasākumiem, kas nav iekļauti
mācību plānā (ekskursijas, kultūras pasākumi) un no tiem atpakaļ uz dzīvesvietu;
3.4. Pašvaldības iedzīvotāju nogādāšanai uz izglītības, sporta un kultūras pasākumiem,
kuros tie paši ir dalībnieki (kursi, semināri, pieredzes apmaiņas vizītes u.tml.) un no
tiem atpakaļ.
4. Izglītojamos, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu novada izglītības iestādēs,
atļauts pārvadāt tikai pieaugušas personas pavadībā.
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5. Citas personas atļauts pārvadāt, ja papildus ikdienā pārvadājamiem bērniem autobusā ir
brīva vieta un ja sabiedriskais transports šajā posmā vai laikā nav pieejams.
6. Noteikumu 3.1. punktā minētā autobusa izmantošanas veida maršruti norādīti
1. pielikumā. Katra mācību gada sākumā 1. pielikumu var aktualizēt atbilstoši
nepieciešamajām izmaiņām ar Pašvaldības domes lēmumu. Aktualizētie maršruti tiek
publiskoti Pašvaldības mājas lapā un informatīvajā izdevumā “Burtnieku novada vēstis”.
7. Noteikumu 3.2., 3.3, 3.4. un 3.5. punktos minētā autobusu izmantošana var tikt realizēta
tikai gadījumā, ja netiek kavēts Noteikumu 3.1. punktā noteiktais autobusa izmantošanas
veids.
8. Autobuss Mercedes Benz Sprinter 516, reģistrācijas Nr. HP 1843, tiek izmantots tikai
skolēnu pārvadāšanai Noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. punktos minētajos veidos.
9. Par plānoto autobusa izmantošanas datumu un laiku, plānoto nobraukumu (kilometru
daudzumu), brauciena ilgumu, izbraukšanas vietas adresi, kontaktpersonu un citiem
būtiskiem apstākļiem autobusa rezervētājs informē Pašvaldības izpilddirektora norīkoto
speciālistu, kas sniedz informāciju par iespēju rezervēt autobusu.
10. Noteikumu 3.3. un 3.4. punktā minēto autobusu izmantošanas veidu apmaksa noteikta ar
Pašvaldības domes 19.11.2014. lēmumu Nr. 346 (protokols Nr. 19, 25. punkts) un
20.05.2015. lēmumu Nr. 125 (protokols Nr. 5, 7. punkts).
11. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. septembrī.

Domes priekšsēdētājs

K. Sedvalds

