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Izdota saskaņā ar Valmieras Pārgaujas Valsts
ģimnāzijas Nolikumu
Dokumenta mērķis – noteikt Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas simbolu lietošanas kārtību,
lai veicinātu cieņpilnu attieksmi pret izglītības iestādes simboliem, tradīcijām un vērtībām, kas
veidotas un ieaudzinātas ģimnāzijā.
1.

Vispārīgie noteikumi

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas (turpmāk – Skola) simboli ir Skolas karogs un Skolas
žetons.
2.

Skolas karogs

2.1. Skolas karogs ir skolas simbols. Tas ir zilā krāsā ar uzlecošas saules emblēmu un skolas
nosaukumu virs tā. Karoga otrajā pusē ir uzšūta skolas devīze: “Sargi, saudzi, stipru dari
savu mīļu Tēvu zemi!”
2.2. Skolas karogs tiek lietots skolai nozīmīgos pasākumos: 1.septembrī - Zinību dienā, Valsts
svētkos 18. novembrī, Žetona vakarā, Karoga svētkos un 9. un 12. klašu skolēnu
izlaidumā, citos pasākumos, kurus skola uzskata par nozīmīgiem tradīciju veicināšanā.
2.3. Skolas karogs ikvienā pasākumā tiek ienests kopā ar Latvijas Republikas Valsts karogu.
To dara labākie skolas skolēni – 2 zēni un 4 meitenes, kuriem šo pasākumu uztic skolotāju
kolektīvs un skolēni.
2.4. Skolas karogs ikdienā atrodas skolotāju istabā kopā ar Valsts karogu.
2.5. 12.klašu izlaidumā skolas karoga maiņu pieņem 11.klašu skolēni, dodot svinīgu solījumu.
2.6. Karognesēji un viņu asistentes savus pienākumus pilda svētku tērpos.

3.

Skolas žetons

3.1. Skolas žetons ir nemainīgs – daudzas skolēnu paaudzes vienojošs simbols.
3.2. Skolas žetons ir ovālas formas, tā virspusē attēlots skolas logo (saskatāmi uzraksta burti
VPVĢ). Žetona izstrādājuma materiāls ir sudrabs. Abiturienti Žetona vakarā atbilstoši
savām vēlmēm saņem vai nu skolas piespraudi, gredzenu vai kulonu. Pēc skolēnu vēlmes
otrā pusē var iegravēt beigšanas gadu vai skolēna vārdu, uzvārdu.

3.3. Žetona iegāde nav obligāta. Visu 12.klašu skolēni skolas žetonu iegādājas centralizēti,
palīdzot klases audzinātājiem un direktora vietniekam audzināšanas darbā. Žetonu
iegādājās katrs par saviem līdzekļiem.
3.4. Viens attiecīgā gada abiturientu saimei simbolizējošs žetons Žetona vakarā svinīgi tiek
piesprausts skolas karogam.
3.5. Ievērojot skolas tradīciju, Žetona vakars ar svinīgu žetonu pasniegšanu tiek organizēts
katra mācību gada februāra mēnesī. Vakars vienlaicīgi ir skolēnu sveiciens vecākiem un
skolotājiem.
3.6. Žetonu pasniedz 12.klašu abiturientiem, tā simbolizējot piederību skolai.
3.7. Žetons kā simbols atgādina – būt skolas patriotam, neapkaunot skolas godu, būt lepnam
par piederību Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijai.
3.8. Žetona izskata maiņa pieļaujama skolas nosaukuma maiņas gadījumā vai skolēnu,
skolotāju un Ģimnāzijas padomes kopējā referendumā, 2/3 balsojot par maiņas
nepieciešamību.
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