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Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 
10.panta pirmās daļas 7.punktu 

un 44.panta otro daļu 

 

I. Vispārīgais jautājums 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Valmieras novada simboliku, kas ir Valmieras 
novada karogs, Valmieras novada ģerbonis, Valmieras novada logo, Valmieras novada simbols, 
Valmieras novada sauklis un saukļa logo, Valmieras valstspilsētas ģerbonis, Valmieras 
valstspilsētas karogs, Mazsalacas pilsētas ģerbonis, Rūjienas pilsētas ģerbonis, Sedas pilsētas 
ģerbonis, Strenču pilsētas ģerbonis, Dikļu pagasta ģerbonis, Jeru pagasta ģerbonis, Trikātas 
pagasta ģerbonis, Valmieras logo, Valmieras sauklis un saukļa logo, kā arī tās lietošanas, 
izmantošanas un izgatavošanas kārtību. 

II. Valmieras novada simbolika un tās apraksts 

2. Valmieras novada ģerboņa apraksts 
2.1. Valmieras novada ģerbonis (1.pielikums) ir zelta laukā zaļš zāļains pakalns ar tādu pašu 

lapotu ozolu, uz pakalna sudraba viļņota pēda. 
2.2. Ģerboņa krāsu kodi: 

2.2.1. Zelts – PANTONE 873C; 
2.2.2. Sudrabs – PANTONE 877C (PANTONE CoolGray 4C); 
2.2.3. Zaļš – PANTONE 341C; 
2.2.4. Melns – PANTONE Black 

2.3. Valmieras novada ģerbonis var tikt attēlots arī kontūrlīnijās vai reljefspiedumā 
(2.pielikums); 

2.4. Kontūrlīniju krāsa: melna – PANTONE Black. 
 

3. Valmieras novada karoga apraksts 
3.1. Valmieras novada karogs (3.pielikums) ir taisnstūra forma ar trim vertikālām krāsu 

joslām – abos galos zaļas krāsas joslas (ozollapu zaļais), pa vidu platāka balta josla 
(piena baltais), centrā Valmieras novada ģerbonis; 

3.2. Karoga krāsu kodi: 
3.2.1. Zaļš – PANTONE 341C; 
3.2.2. Zelts – PANTONE 873C; 
3.2.3. Sudrabs – PANTONE 877C; 
3.2.4. Melns – PANTONE Black; 
3.2.5. Balts – PANTONE White. 

3.3. Valmieras novada karoga proporcijas (3.pielikums): 



3.3.1. Valmieras karoga platuma un garuma proporcija ir 2:1 
3.3.2. Valmieras karoga krāsu joslu vertikālā dalījuma attiecības ir 0,5:1:0,5 
3.3.3. Ģerboņa augstums karogā 3/5. 

 
4. Valmieras novada simbola apraksts 

4.1. Valmieras novada simbols (4.pielikums) ir "Valmieras novada izaugsmes medaļa", kas 
sastāv no Valmieras logo pirmā burta V noteiktā burtveidolā ar 45˚ pagrieztu kvadrātu 
zem tā un simbolizē trīs principus: labklājību, dzīvesprieku un dabu kā vērtību. 

5. Valmieras novada logo apraksts 
5.1. Kopējais Valmieras novada logo (5.pielikums) ir vārdi "VALMIERAS NOVADS" noteiktā 

burtveidolā ar 45˚ pagrieztu kvadrātu aiz vārda “novads”. 
5.2. Norāde uz piederību Valmieras novadam iekļauta arī novada vietu logotipos (piemērs 

6.pielikums). Tos veido konkrētās vietas (teritorijas, kas atrodas Valmieras novadā) 
nosaukums noteiktā burtveidolā ar 45˚ pagrieztu kvadrātu aiz nosaukuma, kas 
papildināts ar vārdiem “Valmieras novads” noteiktā burtveidolā pa labi no vietas vārda. 
Vietas vārdu kopā ar kvadrātu iespējams lietot arī atsevišķi bez vārdiem “Valmieras 
novads”. 

5.3. Norāde uz piederību Valmieras novadam iekļauta arī Valmieras apkaimju logotipos 
(piemērs 7.pielikums). Tos veido konkrētās apkaimes (Valmieras pilsētas daļa tās 
oficiālajā nosaukumā) nosaukums noteiktā burtveidolā ar 45˚ pagrieztu kvadrātu aiz 
nosaukuma, kas papildināts ar vārdiem “Valmieras apkaime” noteiktā burtveidolā pa labi 
no vietas vārda. 

6. Valmieras novada saukļa un saukļa logo apraksts 
6.1. Valmieras novada sauklis ir "Dzīvojam zaļi!"; 
6.2. Valmieras novada sauklis angļu valodā ir "Evergreen region"; 
6.3. Logo uzraksts "Dzīvojam zaļi!" un "Evergreen region" ir noteiktā burtveidolā un izvietoti 

aplī (8.pielikums). 
7. Valmieras novada simbolikas (logo, simbols, saukļa logo) krāsas (9.pielikums): 

7.1. Graudu dzeltenais – PANTONE 1205 C; CMYK 4/11/54/0 ; RGB 248/224/142; 
7.2. Saules dzeltenais – PANTONE 143C; CMYK 0/30/95/0; RGB 237/176/0; 
7.3. Novada zeltainais – PANTONE 4645C; CMYK 20/45/68/15; RGB 158/120/77; 
7.4. Debesu zilais – PANTONE 292C; CMYK 58/26/0/0; RGB 129/165/227; 
7.5. Rudzupuķu zilais – PANTONE 2726C; CMYK 75/60/0/0; RGB 70/70/219; 
7.6. Gaujas zilais – PANTONE 540C; CMYK 100/57/12/72; RGB 0/48/87; 
7.7. Rasas zaļais – PANTONE 351 C; CMYK 40/0/38/0; RGB 162/228/184; 
7.8. Piparmētru zaļais – PANTONE 3268C; CMYK 87/0/60/0; RGB 69/163/114; 
7.9. Liepu zaļais – PANTONE 554C; CMYK 90/35/100/50; RGB 19/85/50; 
7.10. Sniega baltais – PANTONE White; CMYK 2/1/1/0; RGB 242/242/242; 
7.11. Grants pelēkais – PANTONE Cool Gray 8 C; CMYK 48/36/35/15; RGB 136/139/141; 
7.12. Tintes melnais – PANTONE 419 C; CMYK 0/0/0/100; RGB 29/29/27. 

8. Valmieras valstspilsētas ģerboņa apraksts 
8.1. Valmieras valstspilsētas ģerbonis (10.pielikums) ir zelta laukā ievietota zaļa liepa, kuras 

zaros iekārti divi vairogi, uz kuriem redzams Latvijas Republikas sarkanbaltsarkanais 
karogs un sarkana vērša galva; 

8.2. Ģerboņa krāsu kodi: 
8.2.1. Pantone 872C (zelts); 
8.2.2. Pantone 364C (zaļš); 
8.2.3. Pantone 1807C (karmīnsarkans); 
8.2.4. Balts WhiteC 
8.2.5. Pantone Red 032C (sarkans). 

8.3. Valmieras pilsētas ģerbonis var tikt attēlots arī kontūrlīnijās vai reljefspiedumā 
(2.pielikums); 

8.3.1. kontūrlīniju krāsa: melna – PANTONE Black. 
9. Valmieras valstspilsētas karoga apraksts 

9.1. Valmieras valstspilsētas karogs (11.pielikums) ir taisnstūra forma ar divām horizontālām 
krāsu joslām: augšējā josla ir zelta okera (rudens zelta) krāsā un apakšējā josla – 
rudzupuķu zilā tonī. Valmieras karoga centrā ir izvietots Valmieras pilsētas ģerbonis; 



9.2. Karoga krāsu kodi: 
9.2.1. Pantone 287C (zils); 
9.2.2. Pantone 124C (zelta okers). 

9.3. Valmieras karogs ir abpusējs, kura platuma un augstuma attiecības ir 1,5:1; 
9.4. karoga horizontālais dalījums krāsās ir 1:1; 
9.5. Valmieras valstspilsētas karogā ģerboņa augstums ir puse no karoga augstuma; 

10. Valmieras valstspilsētas logo apraksts 
10.1. Valmieras valstspilsētas logo (12.pielikums) ir vārds "VALMIERA" noteiktā burtveidolā ar 

45˚ pagrieztu kvadrātu zem burta V. 
11. Mazsalacas pilsētas ģerboņa apraksts 

11.1. Melnā laukā sudraba pālis, pēdā dalījums ar viļņu griezumu, kas nes tiltu ar mūra 
balstiem, augšā trīs (2/1) piecstaru zvaigznes – no viena uz otru (13.pielikums). 

12. Rūjienas pilsētas ģerboņa un karoga apraksts 
12.1. Ģerbonī – sarkanā laukā zelta labības kūlis, zelta vairoga galvā trīs zili sešlapu linu ziedi 

(14.pielikums). 
12.2. Karoga proporcijas 3:2. Karoga pamats – augšējā mala 1/2 no karoga platuma – rīta 

miglas pelēks, apakšējā mala 1/2 no karoga platuma – Rūjas ūdeņu zils (14.pielikums). 
13. Sedas pilsētas ģerboņa apraksts 

13.1. Dalīts ar guļus jumstiņiem: zelts un melns. Zaļā vairoga galvā trīs zelta eglītes 
(15.pielikums). 

14. Strenču pilsētas ģerboņa apraksts 
14.1. Zilā laukā četras zelta sijas; pēdā trīs tādi paši rombi (16.pielikums). 

15. Dikļu pagasta ģerboņa apraksts 
15.1. Sarkanā laukā sudraba lira (17.pielikums). 

16. Jeru pagasta ģerboņa un karoga apraksts 
16.1. Jeru pagasta ģerbonī attēlots zaļā laukā deviņu zelta vārpu spirālrozetes vainags 

(18.pielikums). 
16.2. Krāsas ģerbonī: 

16.2.1. Zelts –  PANTONE 873 C 
16.2.2. Zaļš – PANTONE 348 C 

16.3. Jeru pagasta karoga krāsas (18.pielikums): 
16.3.1. Balts – PANTONE White 
16.3.2. Zaļš – PANTONE 348 C 

17. Trikātas pagasta ģerboņa apraksts 
17.1. Sarkanā laukā sudraba senlatviešu karavīrs ar tauri labajā rokā (Tālavas taurētājs) 

(19.pielikums). 

III. Valmieras novada simbolikas lietošanas noteikumi 

18. Valmieras novada un Valmieras valstspilsētas karoga lietošana: 
18.1. Valmieras novada un Valmieras valstspilsētas karogu pie pašvaldības centrālās 

pārvaldes ēkas Valmierā lieto pastāvīgi; 
18.2. Valmieras novada un Valmieras valstspilsētas karogu pēc brīvas gribas personas var 

lietot: 
18.2.1. pie Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošajām ēkām bez īpašas 

pašvaldības atļaujas, garantējot tam pienācīgu cieņu; 
18.2.2. valsts svētkos kopā ar Latvijas valsts karogu, novietojot to valsts karoga labajā 

pusē, skatoties uz ēkas fasādi; 
18.2.3. reprezentācijas un dekoratīvos nolūkos, saglabājot noteiktās garuma, platuma un 

krāsu proporcijas; 
18.3. Reprezentācijas un dekoratīvos nolūkos Valmieras novada karogs vertikāli izmantojams 

noteiktā veidā (20.pielikums) 
18.3.1. Vertikālā formātā karoga malu attiecība ir 1:2, savukārt krāsu joslu attiecība 

zaļais, baltais, zaļais ir 1/5 : 3/5 : 1/5. Ģerbonis vertikālajā karoga variantā ir 
pagriezts pulksteņa rādītāja virzienā pa 45 grādiem un platumā sastāda 2/5 no 
vertikālā karoga platuma. 

18.4. Reprezentācijas un dekoratīvos nolūkos Valmieras valstspilsētas karogs vertikāli 
izmantojams divos  veidos (21.pielikums) 



18.4.1. pagriežot karogu pulksteņa rādītāja virzienā, bet tā centrā izvietoto Valmieras 
valstspilsētas ģerboni pagriežot pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, saglabājot 
krāsu proporcijas un ģerboņa proporcijas attiecībā pret karoga izmēru; 

18.4.2. pagarinot karogu vertikālā virzienā, saglabājot krāsu proporcijas un ģerboņa 
proporcijas attiecībā pret karoga izmēru; 

18.5. Atbilstoši saskaņojumam pašvaldībā Valmieras novada un Valmieras valstspilsētas 
karogu var lietot arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos Noteikumos. 

19. Valmieras novada un Valmieras valstspilsētas karogu aizliegts lietot: 
19.1. pie ēkām, kas atrodas avārijas stāvoklī; 
19.2. pie ēkām, kurās notiek pārbūve vai tiek atjaunota to fasāde; 
19.3. citās nepiemērotās vietās (kokos, pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās un 

tamlīdzīgi); 
19.4. ja tas ir bojāts vai izbalējis, kā arī izmantot Valmieras novada vai pilsētas karoga krāsu 

salikumu ar citu atribūtiku. 
20. Valmieras novada, Valmieras valstspilsētas, Mazsalacas pilsētas, Rūjienas pilsētas, 

Sedas pilsētas, Strenču pilsētas, Dikļu pagasta, Jeru pagasta, Trikātas pagasta ģerboņu 
(Turpmāk – Valmieras novada teritorijā spēkā esošie teritoriju ģerboņi) attēlu lietošana: 
20.1. Valmieras novada teritorijā spēkā esošo teritoriju ģerboņu attēlus drīkst lietot Valmieras 

novada pašvaldības dome, pašvaldības institūcijas (iestādes, struktūrvienības, komisijas 
u.c.), kapitālsabiedrības (turpmāk kopā sauktas – Iestādes) zīmogos, stūra spiedogos, uz 
veidlapām, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, kā arī izvietot Valmieras 
novada ģerboņa attēlu pie Iestāžu ēkām, dienesta telpās; 

20.2. Valmieras novada teritorijā spēkā esošo teritoriju ģerboņus var lietot heraldiskajās krāsās, 
reljefspiedumā un kontūrlīnijās; 

20.3. Valmieras novada teritorijā spēkā esošo teritoriju ģerboņus var lietot pasākumos, kā arī 
pasākumu informatīvajos un reklāmas materiālos: 

20.3.1. kurus organizē pašvaldība; 
20.3.2. kurus finansiāli vai informatīvi atbalsta pašvaldība; 
20.3.3. kuru organizatoriem ar pašvaldību ir noslēgts sadarbības līgums. 

20.4. Valmieras novada teritorijā spēkā esošo teritoriju ģerboņus vai to elementu salikumu, 
saņemot pašvaldības atļauju, var lietot fiziskās un juridiskās personas: 
20.4.1. suvenīru izgatavošanā; 
20.4.2. reprezentācijas priekšmetu izgatavošanā; 
20.4.3. izstrādājumu iepakojuma dizaina izgatavošanā; 
20.4.4. pasākumu noformējumā 

20.5. atbilstoši pašvaldības saskaņojumam Valmieras novada teritorijā spēkā esošo teritoriju 
ģerboņus var lietot arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos Noteikumos. 

20.6. Valmieras novada un Valmieras valstspilsētas ģerboņa grafiskos attēlus tā lietošanai 
elektroniski var saņemt Valmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienībā 
"Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa" (turpmāk – Zīmolvedības un sabiedrisko 
attiecību nodaļa). 

20.7. aizliegts lietot izmainītus Valmieras novada teritorijā spēkā esošo teritoriju ģerboņu 
grafiskos attēlus. 

21. Valmieras novada logo un simbola lietošana: 
21.1. Valmieras novada logo un simbolu lieto, lai veicinātu Valmieras novada atpazīstamību 

Latvijā un ārvalstīs; 
21.2. Valmieras novada logo un simbolu var lietot uz drukātajiem, tipogrāfiski iespiestajiem 

izdevumiem, elektroniskajos, video un reklāmas materiālos, ja ir saņemts rakstisks 
saskaņojums no Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas; 

21.3. Valmieras novada logo un simbolu komerciāliem mērķiem drīkst lietot uz kancelejas 
precēm, suvenīriem, dāvanām un iesaiņojumiem, kā arī citiem izstrādājumiem, kuriem ir 
vizuāli estētisks izskats un tie atbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem, ja ir saņemts 
rakstisks saskaņojums no Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas; 

21.4. Valmieras novada logo uz suvenīriem, tipogrāfiski iespiestiem izdevumiem var lietot 
atbilstoši Valmieras novada zīmola vizuālās identitātes vadlīnijām; 

21.5. aizliegts lietot izmainītu Valmieras novada logo un simbola grafisko attēlu. 
22. Valmieras novada saukļa un saukļa logo lietošana: 



22.1. Valmieras novada saukli un/vai saukļa logo drīkst lietot uz drukātajiem, tipogrāfiski 
iespiestajiem izdevumiem, elektroniskajos, video un reklāmas materiālos, ja ir saņemts 
rakstisks saskaņojums no Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas; 

22.2. Valmieras novada saukli un/vai saukļa logo komerciāliem mērķiem drīkst lietot uz 
kancelejas precēm, suvenīriem, dāvanām un iesaiņojumiem, kā arī citiem 
izstrādājumiem, kuriem ir vizuāli estētisks izskats un tie atbilst noteiktiem kvalitātes 
kritērijiem, ja ir saņemts rakstisks saskaņojums no Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību 
nodaļas; 

22.3. Aizliegts lietot izmainītu Valmieras novada saukli un/vai saukļa logo grafisko attēlu. 

IV. SASKAŅOJUMA SAŅEMŠANA 

23. Personas, kuras vēlas ražot priekšmetus ar Valmieras novada simboliku vai citā veidā to lietot, 
iesniedz Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļai adresētu iesniegumu, kurā norāda: 
23.1. Iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu; juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas 

numuru, pilnvarotās vai paraksta tiesīgās personas vārdu, uzvārdu; kontaktinformācijai – 
tālruni, e-pasta adresi; 

23.2. izstrādājuma nosaukumu, uz kura Valmieras novada simbolika tiks lietota; 
23.3. izstrādājuma aprakstu, kurā norādīts arī simbolikas izmantošanas mērķis; 
23.4. dizaina autoru; 
23.5. izstrādājuma ražotāju; 
23.6. pielikumā pievieno izstrādājuma dizaina skici. 

24. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt iesniedzējam izgatavot etalonmodeli. 
25. Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa izskata iesniegumu un septiņu kalendāro dienu 

laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 
25.1. lēmumu par saskaņojumu izmantot Valmieras novada simboliku; 
25.2. lēmumu par atteikumu sniegt saskaņojumu Valmieras novada simbolikas lietošanai. 

26. Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa var pieņemt lēmumu par saskaņojuma atteikumu, 
ja: 
26.1. Valmieras novada simboliku paredzēts lietot veidā, kas neatbilst Noteikumos un 

normatīvajos aktos noteiktajiem, Valmieras novada zīmola vizuālās identitātes vadlīnijās 
noteiktajiem simbolikas lietošanas noteikumiem; 

26.2. izgatavojamais izstrādājums ir nekvalitatīvs un nepiemērots Valmieras novada 
simbolikas izvietošanai; 

26.3. Valmieras novada simbolikas lietošana piedāvātajā veidā var radīt negatīvu iespaidu par 
Valmieras novada tēlu; 

26.4. ja iesnieguma iesniedzējs pēdējā gada laikā ir saukts pie administratīvās atbildības par 
šo noteikumu neievērošanu. 

27. Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas izsniegtais saskaņojums apliecina 
personas/juridiskas personas tiesības lietot Valmieras novada simboliku saskaņotajā veidā, 
kamēr simbolika ir spēkā. 

28. Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas saskaņojumu vai saskaņojuma atteikumu un 
faktisko rīcību ieinteresētā persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt 
pašvaldības izpilddirektoram. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu vai faktisko rīcību var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 

29. Atzīt par spēku zaudējušu Valmieras pilsētas pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošos 
noteikumus Nr.362 (protokols Nr.2, 16.§) "Par Valmieras pilsētas simboliku". 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 
 


