
MEHANIZĒTI TĪRĀMO IETVJU SARAKSTS VALMIERAS PILSĒTĀ 
 

Prasības gājēju ietvju attīrīšanai no sniega: ietvju attīrīšana no sniega jāuzsāk nekavējoši pēc 
snigšanas, ja sniega daudzums pārsniedz 5 cm. Sniega valnis jāveido tā, lai tas pēc iespējas 
mazāk traucētu gājējiem, nav pieļaujama sniega vaļņa uzgrūšana uz brauktuves. Ziemas 
sākumā jāveido pēc iespējas platāka ietves vieta, lai, pieaugot sniega daudzumam, to būtu, 
kur novietot, tas netraucētu atkārtotai ietves attīrīšanai. 

*apzīmētām ietvēm sniega attīrīšana jāveic, ja sniega biezums pārsniedz 3,5 cm. 
 
Ielas labā puse ēkas numerācijas pāra skaitlis 
Ielas kreisā puse – ēkas numerācijas nepāra skaitlis 
 
Pārgauja 

Nr.p. 
k. 

Ielas 
nosaukums 

Ietves raksturojums  

1. Cēsu iela  Ietve ielas labajā pusē posmā no Rīgas ielas līdz Cēsu ielai 54, 
ieskaitot Gaujas tiltu 
Ietve ielas kreisajā pusē posmā no Rīgas ielas līdz Cēsu ielai 35, 
ieskaitot Gaujas tiltu 

 

2. Stacijas iela Ietve ielas abās pusēs posmā no Cēsu ielas līdz dzelzceļa stacijai  
3. Mazā Stacijas 

iela 
Ietve ielas abās pusēs  

4. Kauguru iela Ietve ielas kreisajā pusē posmā no Stacijas līdz Cēsu ielai 
Ietve ielas labajā pusē posmā no Stacijas ielas līdz Rūpniecības 
ielai 

 

5. Rūpniecības iela Ietve ielas labajā pusē posmā no Cēsu ielas līdz Linarda Laicena 
ielai 
Ietve ielas kreisajā pusē posmā no Ciedru ielas līdz Linarda 
Laicena ielai 
Ietve ielas abās pusēs posmā no Kauguru ielas līdz Sila ielai 

 

6. Rūpniecības iela  *Ietve ielas labajā pusē no Marijas ielas līdz Kauguru ielai  
7. Zvaigžņu iela Ietve no labajā pusē no Cēsu ielas līdz Nr. 2 

Ietve kreisajā pusē no Zvaigžņu ielas 1 līdz Meža ielai  
 

8. Meža iela *Ietve ielas abās pusēs posmā no Krāsotāju ielas līdz Stacijas 
ielai 

 

9, Dīķa iela Ietve ielas labajā pusē posmā no Stacijas ielas līdz Meža ielai 
Ietve kreisajā pusē no Dīķa 3 līdz Meža ielai 

 

10. Brenguļu iela *Ietve ielas abās pusēs posmā no Stacijas ielas līdz Paula 
Valdena ielai 

 

11. Ūdens iela Ietve ielas abās pusēs posmā no Brenguļu ielai līdz Smiltenes 
ielai 

 

12. Smiltenes iela Ietve ielas labajā pusē no Stacijas līdz Gaides (izņemot gar PII 
“Kārliena”) 

 

13. Paula Valdena 
iela 

*Ietve posmā no Brenguļu ielas zem dzelzceļa tilta līdz VSŠ 
autobusu pieturai, labā puse 

 

14. Cempu iela *Ietve visā ielas garumā no Abula ielas līdz pilsētas robežai 
Brenguļu virzienā, arī iebrauktuve uz uzņēmumiem 

 

15. Cempu iela *Gājēju celiņš no Gaides ielas līdz VSŠ autobusu pieturai, 
ieskaitot uzbrauktuvi uz Cempu ielu 

 

16. Mūrmuižas iela *Ietve ielas labajā pusē no Cempu ielas līdz autobusu 
apgriešanās laukumam 

 



17. Audēju iela Ietve ielas labajā pusē posmā no Cēsu ielas līdz Linarda Laicena 
ielai 

 

18. Marijas iela Ietve ielas kreisajā pusē no Rūpniecības ielas līdz Marijas ielai 9  
Ietve ielas labajā pusē no Marijas ielas 8 līdz Stacijas ielai 

 

19. Nākotnes iela Ietve ielas labajā pusē posmā no Stacijas ielas līdz veikalam 
“Maxima” 
Ietve ielas kreisajā pusē posmā no Stacijas ielas līdz Meža ielai 7 

 

 
 
Centrs un Jāņparks 

Nr.p. 
k 

Ielas 
nosaukums 

Ietves raksturojums  

1. Lāčplēša iela Ietves ielas abās pusēs  
2. Rīgas iela Ietves ielas abās pusēs no Lāčplēša ielas līdz Alvila Freimaņa 

ielai 
*(no Ausekļa ielas līdz pilsētas robežai) 

 

3. Diakonāta iela Ietves ielas abās pusēs  
4. Kārļa 

Baumaņa iela 
Ietve ielas labajā pusē posmā no Diakonāta ielas līdz Kārļa 
Baumaņa ielai 6 
Ietve ielas kreisajā pusē no Diakonāta ielas līdz Kārļa Baumaņa 
ielai 15 

 

5. Leona 
Paegles iela 

Ietves ielas abās pusēs no Georga Apiņa līdz Brēžas ielai 
Ietve ielas vienā pusē no Brēžas līdz Ausekļa ielai 
Otrā pusē gar autostāvlaukumu līdz Ausekļa ielai 

 

6. Semināra iela Ietve ielas kreisajā pusē (gar slidotavu) posmā no Smilšu ielas 
līdz Rīgas ielai 

 

7. Smilšu iela Ietve ielas labajā pusē no Nr. 6 līdz Grants ielai, ieskaitot 
pagriezienu līdz sētai 
Kreisajā pusē gar Smilšu ielu11 

 

8. Voldemāra 
Baloža iela 

Ietve ielas kreisajā pusē no Brēžas ielas līdz Jumaras ielai un 
Jumaras iela līdz Leona Paegles ielai 
Kreisajā pusē no slīpā celiņa uz Jumaras ielu, pēc tam labajā 
pusē līdz Eduarda Lācera ielai 

 

9. Somu iela Ietve ielas labajā pusē no Eduarda Lācera līdz Alvila Freimaņa 
ielai 

 

10. Alvila 
Freimaņa iela  

Ietve no Somu ielas līdz autobusa nojumei  

11. Jumaras iela Ietve no ēkas Jumaras iela Nr.195/3 gar Valmieras Gaujas krasta 
vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas grupām 

 

12. Ausekļa iela *Ietves ielas abās pusēs posmā no Rīgas ielas līdz Voldemāra 
Baloža ielai 
Ietve ielas kreisajā pusē no Voldemāra Baloža līdz Leona 
Paegles ielai 
*Ietve ielas kreisajā pusē posmā no Straupes līdz Rīgas ielai 

 

13. Siguldas iela Ietve ielas kreisajā pusē posmā no Rīgas ielas līdz Vaidavas ielai  
14. Vaidavas iela *Ietve labajā pusē posmā no Čempionu ielas līdz Rīgas ielai 

Ietve kreisajā pusē posmā no Ausekļa ielas līdz A/S „Valmieras 
piens” 

 

15. Čempionu iela Ietve gar Vidzemes Olimpisko centru  
16. Brēžas iela *Ietve ielas kreisajā pusē posmā no Rīgas ielas līdz Leona 

Paegles ielai 
 



17. Matīšu šoseja *Ietve abās pusēs no Sporta ielas līdz Purva ielai  
18. Mālu iela Ietve kreisajā pusē gar Mālu ielu 1  
19. Ķieģeļu iela Ietve labajā pusē no Matīšu šosejas līdz iebrauktuvei uz Ķieģeļu 

ielu 8 
 

20. Purva iela Ietve labajā pusē no Beātes ielas līdz Purva ielai 12 
Ietve kreisajā pusē no Matīšu šosejas līdz Purva ielas 13  
autobusu  pieturai 

 

21. Dārza iela        Ietve kreisajā pusē no Veides ielas līdz Dārza ielai 11  
22. Veides iela  Ietve ielas labajā pusē no Dārza ielas līdz Luterāņu draudzes 

īpašumam 
 

23. Sloku iela *Ietve ielas labajā pusē no Rīgas ielas līdz Viršu ielai  
24. Limbažu iela Ietve ielas labajā pusē no Veides ielas līdz Nr. 6 

Ietve ielas kreisajā pusē no Rīgas ielas līdz Beātes ielai 
 

25. Gaujas iela Ietve ielas kreisajā pusē no stāvlaukuma līdz K.Baumaņa ielai  
26. Andreja Upīša 

iela 
Ietve ielas labajā pusē no Leona Paegles ielas līdz Andreja 
Upīša ielai 2 
Ietve ielas kreisajā pusē no Lilijas ielas līdz Rīgas ielai 
Ietve ielas labajā pusē no Rīgas ielas līdz veikalam “TOP”  
Ietve ielas kreisajā pusē no Andreja Upīša ielas Nr.5 līdz Beātes 
ielai 

 

 
 
Burkānciems, Zvirgzdukalns 

Nr.p. 
k 

Ielas 
nosaukums 

Ietves raksturojums  

1. Tērbatas iela Ietves ielas abās pusēs posmā no Raiņa līdz Valkas ielai  
2. Valkas iela Ietve ielas labajā pusē posmā no Tērbatas līdz Burtnieku ielai,  

Ietve kreisajā puse no Tērbatas ielas līdz apvedceļam 
 

3. Viestura aleja Ietve ielas kreisajā pusē posmā no Tērbatas ielas līdz 
Valmieras Viestura vidusskolas vārtiem 

 

4. Liepu iela Ietve ielas kreisajā pusē  
5. Brīvības iela Ietve ielas labajā pusē  
6. Raiņa iela Ietve ielas abās pusēs posmā no Tērbatas līdz Rubenes ielai 

Ietve ielas kreisajā pusē no Rubenes ielas līdz autoceļam A3 
 

7. Beātes iela Ietve ielas labajā pusē posmā no Dzirnavu ezeriņa līdz Jāņa 
Enkmaņa ielai 
Ietve ielas kreisajā pusē posmā no Raiņa ielas līdz Miera ielai 

 

8. Georga Apiņa 
iela 

Ietve ielas labajā pusē posmā no Rīgas līdz Rubenes ielai 
Ietve ielas kreisajā pusē posmā no Rīgas līdz Rubenes ielai 

 

9. Andreja Upīša 
iela 

Ietve ielas kreisajā pusē posmā no Beātes līdz Patversmes 
ielai 

 

10. Rubenes iela *Ietve ielas abās pusēs posmā no Georga Apiņa ielas līdz 
Raiņa ielai 

 

11. Dīvaliņa iela *Ietve ielas labajā pusē posmā no Tērbatas līdz Dīvala kapu 
kapličai un celiņš līdz memoriāla kāpnēm 
*Ietve ielas kreisajā pusē posmā no Palejas ielas līdz ielas 
galam 

 

12. Palejas iela *Ietve ielas labajā pusē no Lucas līdz Dīvaliņa ielai  
13. Lucas iela Ietve ielas labajā pusē no Tērbatas līdz Beātes ielai  

 


