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Skolas simbolikas lietošanas kārtība 

 
Izdoti saskaņā ar Rīgas 7.pamatskolas  

nolikuma 56.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

Iekšējo noteikumu mērķis ir noteikt Rīgas 7.pamatskolas (turpmāk –skola)  simbolus un 

to lietošanas kārtību, palielināt skolēnu mācību motivāciju, lai veicinātu piederības sajūtu 

savai skolai, skolas tradīcijām un vērtībām. 

 

1. Skolas simboli ir: 

1.1. skolas himna. Pielikums Nr.1 

1.2. skolas logo. Pielikums Nr.2. 

1.3. skolas pateicības raksts. Pielikums Nr.3 

1.4. skolas ,,Zelta un Sudraba”  liecības. 
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II. Skolas himna 

2.1. Himnas autors ir skolas skolotāja Inita Brūvere , kura himnu sarakstīja 1996.gadā. 

Nosaukums himnai ir ,, Jaunciema skolas himna.” 

2.2. Skolas himna (1.pielikums) tiek atskaņota 1.septembrī,,Zinību dienā”, valsts svētkos- 

18.novembrī, dārza svētkos,  9.klašu izlaidumā, citos pasākumos, kurus skola uzskata par 

nozīmīgiem skolas tradīciju veicināšanai. 

III. Skolas logo 

3.1. Skolas logo (2.pielikums) autors ir 6.klases kolektīvs. 

3.2. Skolas logo izmanto uz skolas pateicības rakstiem un skolas bukletā. 

3.3. Logo tiek ievietots skolas māja lapā, lai veicinātu skolas atpazīstamību sabiedrībā. 

IV. ,,Zelta un Sudraba” liecības 

4.1. Skolas ,,Zelta un Sudraba” liecības tiek drukātas uz ,,zelta krāsas” un ,,sudraba krāsas” 

A-4 formāta papīra. 

4.2. ,,Zelta liecības” tiek pasniegtas skolēniem, kuru mācību sasniegumi ir no ,,9”līdz 

,,10”ballēm. 

4.3. ,,Sudraba liecības” liecības tiek pasniegtas skolēniem, kuru mācību sasniegumi ir no 

,,8”līdz ,,10”ballēm.  

4.4. Skolas  ,,Zelta un Sudraba liecības” tiek pasniegtas svinīgā skolas pasākumā 2x mācību 

gadā. 

4.5. ,,Zelta un Sudraba” liecības  piešķiršanu apstiprina skolas pedagoģiskā padome.  

V. Skolas pateicības raksts 

5.1. Skolas pateicības raksts tiek drukāts uz A-4 formāta lapas. 

5.2. Skolas pateicības raksts tiek pasniegts skolēniem, kuri: 

5.2.1. aktīvi darbojas skolas interešu izglītības pulciņos; 

5.2.2. piedalās skolas pasākumu organizēšanā; 

5.2.3.  veiksmīgi piedalās mācību olimpiādēs, sporta sacensībās. 

5.3. pateicības raksts tiek pasniegts vecākiem, kuri atbalsta skolas darbību. 

 

Direktores p.i.                                                                                                       I.Dupate



Pielikums Nr.1 

Inita Brīvere 

“Jaunciema skolas himna” 

 

1. Te Ķīšezera krastā, stāv skola – veca, sirma. 

Kalnā, priežu lokā – tā mūsu skola pirmā. 

Ik rītu bērni veikli steidz skolas kalnā kāpt, 

Tie nāk pie tevis, skola, sev zināšanas krāt. 

Piedziedājums: 

Jaunciema skola, tavs vārds lai tālu skan, 

Jaunciema skola, tu esi mīļa man! 

2. Caur zināšanu aku tu gaismā vedi mūs, 

Ik mērķis mums vēl tālais caur tevi tuvāks kļūs, 

Te skolotāji laipni mums zināšanas dod –  

Ik dienu mīļi smaidot, bet dažreiz sarājot. 

 

3. Mēs atnācām šeit mazi, bet lieli aiziesim 

Un tavu gaismu sirdī sev līdzi paņemsim; 

Ikviens, kas šeit ir bijis, lai skolu atceras, 

Gan nedarbus, gan darbus lai glabā atmiņās! 



Pielikums Nr.2 

SKOLAS LOGO 

 

 

 

 



 

 

Pielikums Nr.3 

 

 


