
1.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
31.01.2023. saistošajiem noteikumiem  
Nr.83 “Par Valmieras novada simboliku” 
 

Valmieras novada ģerbonis 
 

 
 
  



2.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
31.01.2023. saistošajiem noteikumiem  
Nr.83 “Par Valmieras novada simboliku” 
 

Valmieras novada ģerbonis – kontūrlīnijās 
 

 
  



3.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
31.01.2023. saistošajiem noteikumiem  
Nr.83 “Par Valmieras novada simboliku” 

 
Valmieras novada karogs 
 

 
 
 

 
  



4.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
31.01.2023. saistošajiem noteikumiem  
Nr.83 “Par Valmieras novada simboliku” 

 
Valmieras novada simbols – izaugsmes medaļa 
 

  



5.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
31.01.2023. saistošajiem noteikumiem  
Nr.83 “Par Valmieras novada simboliku” 
 

Valmieras novada logo 
 

  



6.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
31.01.2023. saistošajiem noteikumiem  
Nr.83 “Par Valmieras novada simboliku” 
 

 
Valmieras novada vietu logo (daži piemēri) 
 

 
 

 

  



7.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
31.01.2023. saistošajiem noteikumiem  
Nr.83 “Par Valmieras novada simboliku” 

 
Valmieras apkaimju logo (daži piemēri) 
 

 
 

  



8. pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
31.01.2023. saistošajiem noteikumiem  
Nr.83 “Par Valmieras novada simboliku” 
 

Valmieras novada saukļa logo 
 

  



9.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
31.01.2023. saistošajiem noteikumiem  
Nr.83 “Par Valmieras novada simboliku” 
 

Valmieras novada vizuālās identitātes krāsas 
 

  



10.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
31.01.2023. saistošajiem noteikumiem  
Nr.83 “Par Valmieras novada simboliku” 
 

Valmieras valstspilsētas ģerbonis 
 

  



11.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
31.01.2023. saistošajiem noteikumiem  
Nr.83 “Par Valmieras novada simboliku” 
 

Valmieras valstspilsētas karogs 
 

  



12.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
31.01.2023. saistošajiem noteikumiem  
Nr.83 “Par Valmieras novada simboliku” 
 

Valmieras valstspilsētas logo 
 

  



13.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
31.01.2023. saistošajiem noteikumiem  
Nr.83 “Par Valmieras novada simboliku” 
 

Mazsalacas pilsētas ģerbonis 
 

  



14.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
31.01.2023. saistošajiem noteikumiem  
Nr.83 “Par Valmieras novada simboliku” 
 

Rūjienas pilsētas ģerbonis 
 

 
 
Rūjienas pilsētas karogs 
 

  



15.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
31.01.2023. saistošajiem noteikumiem  
Nr.83 “Par Valmieras novada simboliku” 
 

Sedas pilsētas ģerbonis 
 

  



16.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
31.01.2023. saistošajiem noteikumiem  
Nr.83 “Par Valmieras novada simboliku” 
 

Strenču pilsētas ģerbonis 
 

  



17.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
31.01.2023. saistošajiem noteikumiem  
Nr.83 “Par Valmieras novada simboliku” 
 

Dikļu pagasta ģerbonis 
 

  



18.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
31.01.2023. saistošajiem noteikumiem  
Nr.83 “Par Valmieras novada simboliku” 
 

Jeru pagasta ģerbonis 
 

 
 
Jeru pagasta karogs 
 

  



19.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
31.01.2023. saistošajiem noteikumiem  
Nr.83 “Par Valmieras novada simboliku” 
 

Trikātas pagasta ģerbonis 
 

  



20. pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
31.01.2023. saistošajiem noteikumiem  
Nr.83 “Par Valmieras novada simboliku” 
 

Valmieras novada karoga vertikālais novietojums 
 

 
  



21.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
31.01.2023. saistošajiem noteikumiem  
Nr.83 “Par Valmieras novada simboliku” 
 

Valmieras valstspilsētas karoga vertikālais novietojums 
 

       


