


TRIKĀTAS 
PAMATSKOLAS 

SIMBOLIKA 



NOZĪMĪTE 

20. gadsimta 30-tajos gados 
Trikātas pamatskolai bija 

sava nozīmīte. Tā valkāta pie 
formas cepures. Nozīmītē 
izcelti divi burti – T un P 
(Trikātas pamatskola)  



1939. gadā iesvētīja jaunuzcelto Trikātas pamatskolas ēku. Tad arī tika izgatavots 
Trikātas pamatskolas karogs, kuru iesvētīja 1939. gada 26. maijā, piedaloties 

mācītājam Viktoram Ozoliņam, novadniekam ģenerālim Robertam Dambītim (attēlā 
centrā), korporeļiem, skolotājiem, skolēniem, skolēnu vecākiem, pagasta vecākajam 

un citiem pagasta iedzīvotājiem 

SKOLAS KAROGS 



Skolas karoga iesvētīšanas dienā  
1939. gada 26. maijā 

Karogu tur skolas pārzinis Daumants Vītols 



Skolas karogs ir divpusējs. 
Viena puse ir zila zīda,  
otra – dzeltena, apkārt 
zeltainas bārkstis. Uz 

dzeltenās puses zaļoksnējs, 
spēcīgs ozols stiprām 

saknēm dzimtajā zemē, virs 
tā kokle un zobens, aiz tā – 

upe, druvas 

Uz lentes skolas devīze: 
“Mūsu domas – tautai, mūsu 
darbi – Tēvzemei”. Karoga 
otrā pusē atvērta grāmata 

un uzraksts “TRIKĀTAS 
SEŠKLASĪGĀ PAMATSKOLA”. 
Pie kāta abām pusēm mazi 
sarkanbaltsarkani karodziņi 



1989. gada 26. augustā skolas 50 gadu jubilejā Trikātas baznīcā 
mācītājs Jānis Bērziņš iesvētīja atjaunoto skolas karogu. To darināja no 

jauna, izmantojot fotogrāfijas un aprakstus  



Pie karoga asistē Pēteris 
Kukainis, Trikātas pamatskolas 

absolvents, kurš bija klāt arī 
pirmā karoga iesvētīšanā 1939. 
gadā, bijušais skolas direktors 

Mārtiņš Balodis, Trikātas 
pamatskolas direktors Kārlis 

Putniņš un 9. klases skolnieks 
Voldemārs Knopkins 



Skolas karogu izmantojam visās Latvijas valstij un Trikātas pamatskolai 
nozīmīgās svētku dienās – 1. septembrī, 18. novembrī, skolas pēdējā 

zvana dienā, 9. klases izlaidumā, skolas jubilejās.  
Trikātas 60 gadu jubilejā 1999. gada 12. jūnijā pie karoga bijušais 
skolnieks Pēteris Kukainis, skolnieces Iluta Visore un Zane Veršelo 



Ar skolas karogu ieradāmies arī Rīgā Kara muzejā, kad piedalījāmies 
mūsu novadnieka ģenerāļa Jāņa Baloža 125 gadu atceres svinīgajā 

pasākumā 2006. gada 22. februārī 



SKOLAS DEVĪZE 

Devīzes vārdus devis ģenerālis Jānis Balodis.  
Skolas karogs un devīze aicina skolēniem augt 

gudriem, godīgiem un mīlēt savu tēvzemi  

MŪSU DOMAS – TAUTAI,  
MŪSU DARBI – TĒVZEMEI 



SKOLAS HIMNA 

Dar' man, tēvis, pastaliņas, 

Pērc man staltu cepurīt, 

Šuj man svārkus, 
māmuliņa, 

Skolā ieti man gribas! 

 

Pieloc, māsiņ, skolas somu 

Bagātiemi gabaliem: 

Vidū maizes riecientiņu, 

Apkārt dziesmas, pasakas! 

 

 

Bāliņ, še tev gana taure, 

Tautas dziesmu vācele, 

Eji tur, kur Meža māte 

Lakstīgalai dziesmas māc. 
 
Man jāieti skoliņāi, 
Gudras ziņas iekrāties, 
Pieaugt tautas mīlestībā, 
Īstā gara brīvībā. 
 
Lielis tapšu, tad es būšu 
Tautas zemes arājiņš, 
Tālas jūras braucējiņis, 
Kara zirga jājējiņš.  

“Uz skolu” 
Auseklis, Jāzepa Vītola muzikālā apdare 



Skolas logo zīmēja 9. 
klases skolniece Laura 
Putniņa 2004. gadā.  

Logo attēlota skola, 
kura stāv uz kalna, un 

tai garām tek upe 
Abuls  

LOGO 


