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Par starppilsētu pieturām Valmieras pilsētā 
 
 

Vēsturiski Valmieras pilsētas teritorijā pasažieru apmaiņa starppilsētu maršrutu 
autobusiem tiek veikta visās pilsētas pieturās. Pieturas nav piemērotas vairāku autobusu 
uzņemšanai vienlaicīgi, kā rezultātā tiek traucēta transportlīdzekļu satiksmes plūsma, 
veidojas sastrēgumi. Vieglo pasažieru automobiļu lietotāji vairākkārtīgi ir izteikuši 
neapmierinātību gan par darbalaika neievērošanu, gan vizīšu pie ārsta kavējumiem utt. 
saistībā ar palēnināto satiksmi.  

Starppilsētu autobusi, apstājoties katrā pieturā, traucē arī Valmieras pilsētas 
autobusu satiksmi-  nav iespējams ievērot kustības sarakstā paredzētos laikus.  

Transporta sastrēgumu veidošanās negatīvi ietekmē gaisa kvalitāti un trokšņa līmeni 
pilsētā, pieaug izplūdes gāzu daudzums, ko rada sastrēgumos stāvošie transportlīdzekļi.  
Lai padarītu Valmieras pilsētu nedaudz “zaļāku” un rūpētos ne tikai par starppilsētu 
maršrutu pasažieriem, bet arī par pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, kuri pārvietojas ar 
personīgo transportu vai pilsētas sabiedrisko autobusu,  SIA „VTU Valmiera” ierosina 
samazināt pieturu skaitu, kurās drīkst apstāties starppilsētu autobusi, nosakot pasažieru 
apmaiņu šādās pieturās:  
– „Kino”– (atrodas Rīgas ielā pie ēkas Rīgas ielas 26); 
– „Kino”– (atrodas Rīgas ielā pie ēkas Rīgas ielā 19); 
– „Ausekļa iela”– (atrodas Rīgas ielā (ielas labajā pusē) pie ēkas Rīgas ielā 78); 
– „Skolas iela”– (atrodas Rīgas ielā (ielas kreisajā pusē) pie ēkas Rīgas ielā 67); 
– „Galerija „Valleta”-(atrodas Rīgas ielā (ielas kreisajā pusē) pie ēkas ar adresi Rīgas 
iela 3); 
– „Galerija „Valleta”-(atrodas Rīgas ielā (ielas labajā pusē) pie ēkas ar adresi Rīgas 
iela 4); 
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– „Valmieras piens” – atrodas uz Rīgas ielas (ielas kreisajā pusē) pie ēkas Rīgas ielā 
91 („Valmieras olimpiskais centrs”); 
– „Viesturskola” – (atrodas Valkas ielā (ielas labajā pusē) pie ēkas Valkas ielā 48); 
– „Viesturskola”-(atrodas Valkas ielā (ielas kreisajā pusē) pie ēkas Burtnieku novada, 
Valmieras pagasta, ciema „Viesturi” ēkas ar adresi Viestura laukums 5); 
– „Viesturskola”-(atrodas valsts autoceļa P17 (Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža) 
kreisajā pusē, valsts autoceļa krustojumā ar Viestura aleju); 
– „B/d „Sprīdītis” – (atrodas Cēsu ielā pie ēkas Cēsu ielā 32); 
– „Brenguļu iela” – (atrodas Brenguļu ielā (ielas kreisajā pusē) pie ēkas Stacijas ielā 
29); 
– „Brenguļu iela” – (atrodas Brenguļu ielā (ielas labajā pusē) pie ēkas Smiltenes ielā 
3b); 
– „Mālu iela”- (atrodas Matīšu šosejas (ielas kreisajā pusē) pie ēkas „Depo”); 
– „Mālu iela”- (atrodas Matīšu šosejas (ielas labajā pusē) pie ēkas „SOS ciemats”). 
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