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Par starppilsētu pieturām Valmieras pilsētā 
 
 

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības satiksmes drošības komisijas 
19.07.2022. lēmumu Nr.80 par starppilsētu pieturām Valmieras pilsētā, sniedzam 
pieprasītāko pieturu izvērtējumu. 

 
Pieturas  „Kino” –  pie ēkas Rīgas ielas 26 un pie ēkas Rīgas ielā 19 atrodas 

stratēģiski labā vietā autobusu maršrutu tīklā, to izmato 5-15 pasažieri reisā, apkārt 
atrodas lieli daudzīvokļu māju kvartāli – Apiņa ielas kvartāls, Annas ielas kvartāls 
apmēram 1 km attālumā, centra rajona dzīvojamās mājas. Šī ir pilsētas visnoslogotākā 
pietura, turklāt tajā var vienlaicīgi nostāties divi autobusi. No pieturas “Kino” attālums līdz 
nākošajai pieturai “Banka” ir 400 metri, līdz Rīgas iela 50 pieturai 700 metri, līdz Jāņparka 
pieturai 1 km, līdz Ausekļa ielas pieturai 1.4 km. Šo pieturu noslodze starppilsētu 
maršrutos ir niecīga, taču nepieciešamība apstāties, lai izkāptu 1-2 pasažieri, rada 
nepamatotu noslodzi pilsētas satiksmei, tai skaitā pilsētas autobusu pārvadājumiem. 
Maršruta posmā Banka – Ausekļa iela pamatā ir veidojusies privātmāju apbūve un 
neatrodas būtiski uzņēmumi, vai iestādes, kuru darbinieki izmanto starppilsētu 
sabiedrisko transportu. 

 
Pieturas Ausekļa iela – pie ēkas Rīgas ielā 78 un Skolas iela pie ēkas Rīgas ielā 67 

nodrošina iedzīvotāju izkāpšanu, kuri pamatā dzīvo daudzdzīvokļu māju kvartālos 
Ausekļa ielā, tai skaitā studentu dienesta viesnīcā, Jumaras ielas kvartālā, Baložu, 
Vaidavas ielas daudzdzīvokļu mājās. Šī arī ir noslogota pietura, kuru izmanto vidēji 3 līdz 
10 pasažieri reisā. 
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Pieturas „Valleta” -  pie tirdzniecības centra “Valleta” abās ielas pusēs, pilsētas 

centrā, ir būtiska sabiedriskā transporta apstāšanās vieta. To vienā reisā izmanto 5-15 
pasažieri. No šīs pieturas nākamās atrodas salīdzinoši netālu - Tirgus 500 metru 
attālumā, Apgabaltiesa 1 km attālumā un to noslodze ir nebūtiska.  

 
Pieturas Viesturskola – virzienā uz Strenčiem un virzienā uz Rūjienu, lielākā daļa 

pasažieru ir Viesturskolas skolēni, pārējie ir Burkānciema  un Viesturlaukuma iedzīvotāji. 
To vidēji izmanto 3-15 pasažieri reisā. 

 
Citas pieturas pilsētā, ar salīdzinoši mainīgu pasažieru skaitu ir „Sprīdītis” – virziens 

uz Cēsīm, Mūrmuižu atrodas 700 metru attālumā no autoostas, pie daudzdzīvokļu 
apbūves kvartāliem Rūpniecības ielā, L.Laicena ielā, izmanto 3-5 pasažieri;  Brenguļu 
iela – atrodas 1.1 km attālumā no autoostas, izmanto 3-10 pasažieri reisā, Stacijas ielas 
daudzdzīvokļu māju kvartālu iedzīvotāji; Mālu iela - atrodas 1.4 km attālumā no pieturas 
KINO, izmanto Mālu ielas iedzīvotāji, Purva ielas iedzīvotāji, SOS ciemata iedzīvotāji, 2-
8 pasažieri reisā. 

 
Savukārt pieturas  „Valmieras piens” pie Valmieras olimpiskā centra noslodze 

starppilsētu reisos ir nebūtiska, 1-2 pasažieri reisā. Pasažieri pamatā izmanto pieturu 
Ausekļa iela, kas atrodas 400 metru attālumā. 
 

 
 
Ar cieņu, 
valdes priekšsēdētājs                                                                   A.VĪTOLS
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