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2022.gada 27.oktobrī              Nr.660 
              (protokols Nr.20, 31.§) 
 
Par starppilsētu pieturām Valmieras 
valstspilsētā 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktu, Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu likuma 5.panta otro daļu, Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu Nr.634 
“Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” (turpmāk – MK noteikumi 
Nr.634) 5.punktu un 6.punktu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA”, reģistrācijas 
Nr.40003004220, 31.05.2022. vēstuli Nr.2.3./317 (Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – 
Pašvaldība) reģistrēta 03.06.2022. ar Nr.4.3.2/22/218), kurā ir ierosināts samazināt pieturu skaitu, 
kurās drīkst apstāties starppilsētu autobusi un 12.08.2022. vēstuli Nr.2.3./409 (Pašvaldībā reģistrēta 
15.08.2022. ar Nr.4.3.2/22/299), kurā ir veikts starppilsētu autobusu pieturu izvērtējums, Satiksmes 
drošības komisijas 19.07.2022. lēmumu Nr.80 (protokols Nr.11, 3.§) un 20.09.2022. lēmumu Nr.104 
(protokols Nr.17, 1.§), ņemot vērā Valmieras novada attīstības plānus un projektus, ievērojot 
pārvadājumu sociāli ekonomisko lietderību, rūpējoties par Valmieras valstspilsētas iedzīvotājiem un 
viesiem, kuri pārvietojas ar personīgo transportu vai pilsētas sabiedrisko transportu, lai padarītu 
Valmieras valstspilsētu nedaudz “zaļāku”, mazinot transporta sastrēgumu veidošanos, kas ietekmē 
gaisa kvalitāti un trokšņu līmeni pilsētā un izplūdes gāzu daudzumu Valmieras pilsētā, kā arī ņemot 
vērā maršrutu un reisu funkcionālo nozīmi un Saimniecisko lietu komitejas 13.10.2022. atzinumu,  
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 19 (Andris Klepers, Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars 
Štrombergs, Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis 
Olmanis, Jānis Skrastiņš, Jānis Upenieks, Juris Jakovins, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis 
Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
nolemj: 
 
1. noteikt starppilsētu autobusu pasažieru apmaiņu šādās pieturās: 

1.1. “Kino” – (atrodas Rīgas ielā, pie ēkas Nr.26); 
1.2. “Kino” – (atrodas Rīgas ielā, pie ēkas Nr.19); 
1.3. “Ausekļa iela” – (atrodas Rīgas ielā (ielas labajā pusē), pie ēkas Nr.78); 
1.4. “Skolas iela” – (atrodas Rīgas ielā (ielas kreisajā pusē), pie ēkas Nr.67); 
1.5. “Valleta” – (atrodas Rīgas ielā (ielas kreisajā pusē), pie ēkas Nr.3); 
1.6. “Valleta” – (atrodas Rīgas ielā (ielas labajā pusē), pie ēkas Nr.4); 
1.7. “Valmieras piens” – (atrodas Rīgas ielā (ielas kreisajā pusē), pie ēkas Nr.91 (SIA 

“Valmieras olimpiskais centrs”)); 
1.8. “Viesturskola” – (atrodas Valkas ielā (ielas labajā pusē), pie ēkas Nr.48); 
1.9. “Viesturskola” – (atrodas Valkas ielā (ielas kreisajā pusē), pie ēkas Burtnieku 

novada, Valmieras pagasta, ciema “Viesturi” ēkas ar adresi Viestura laukums 5); 
1.10. “Viesturskola” – (atrodas valsts autoceļa P17 (Valmiera - Rūjiena - Igaunijas 

robeža) kreisajā pusē, valsts autoceļa krustojumā ar Viestura aleju); 
1.11. “B/d “Sprīdītis” – (atrodas Cēsu ielā, pie ēkas Nr.32); 



1.12. “Brenguļu iela” – (atrodas Brenguļu ielā (ielas kreisajā pusē), pie ēkas Stacijas 
ielā 29); 

1.13. “Brenguļu iela” – (atrodas Brenguļu ielā (ielas labajā pusē), pie ēkas Smiltenes 
ielā 3B); 

1.14. “Mālu iela” –  (atrodas Matīšu šosejā (ielas kreisajā pusē), pie ēkas “Depo”); 
1.15. “Mālu iela” – (atrodas Matīšu šosejā (ielas labajā pusē), pie ēkas “SOS ciemats”); 

2. uzdot Pašvaldības iestādei “Valmieras novada Nekustāmā īpašuma apsaimniekošanas 
pārvalde” aktualizēt informāciju pie Valmieras valstspilsētas sabiedriskā transporta pieturām 
atbilstoši lēmuma 1.punktā noteiktajam; 

3. lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.novembrī. 
 
Pielikumā: 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” 31.05.2022. vēstule 

Nr.2.3./317 uz 2 lappusēm. 
 2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” 12.08.2022. vēstule 

Nr.2.3./409 uz 2 lappusēm. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 


