
Valga Põhikooli sümboolika 



Meie kooli eelkäijad 



Valga Põhikooli logo 



Tee 
Logo autor on muusikaõpetaja Reet Laanoja 

Suures ja laias maailmas on üks imearmas riik – Eesti. 
Lõuna- Eesti kõige päikeselisemas paigas, Eesti ja Läti 
piiril asub kaksiklinn Valga-Valka.  
Valga kõige suurem kool on Valga Põhikool. Kool nagu 
kool ikka oma seinte, katuse, akende, uste, treppide 
ning paljude, paljude inimestega.   



Väike kollane ring - kodusoojus 

Igaüks, kes selle kooli uksest sisse astub, toob 
oma soojusega kaasa päikeselaigu, mille ta on 
saanud kodust, kus on kasvanud. 



Roheline: 
tärkamine, huvi äratamine, kasvamine 

Kooliteed alustatakse roheliselt trepiastmelt, millelt 
on soov edasi minna, kasvada ning äratada endas 
huvi avara maailma vastu.  

esimene kooliaste 



Kollane: 
soojus, mõistmine, hool, kindlustunne 

Edasi astutakse kollasele trepiastmele, kus ollakse veel 
väike, kuid juba natuke suurem ning vajatakse rohkesti 
päikesesoojust, mõistmist, hoolt ja kindlustunnet. 

teine kooliaste 



Sinine: 
avatus, vabadus mõtelda, kuidas edasi minna 

Sinisele trepiastmele minnakse teadmisega, et oma tee 
jätkamiseks on palju valikuid.  

kolmas kooliaste  



Suur kollane ring – oma päikeselaik 

Niimoodi edasi astudes jätkataksegi teekonda, et leida 
vabadus iseendas, et leida oma päikeselaik, kus tunda 
ennast kindlalt uute valikute tegemisel, eesmärkide 
seadmisel ja elluviimisel. 



Kogu elu kui teelolek 

Tee -  
kodutee, koolitee, elutee   
 
 
Ring 
 

kindel paik, kust alustada, kuhu jõuda, kuhu tagasi tulla  
 



Sümboolika värvid 

• Sinine ja roheline toetavad Valga linna ning 
maakonna tunnusvärve.  

• Tee toetab seotust kahe riigi, Eesti ja Läti vahel 
ning Valga linna tunnuslauset „1 linn, 2 riiki“. 

 

 



Sümboolika värvid 

Sümboolika värvitoonid on valitud 
rahvusvahelise PANTONE värvitabeli järgi  

        

 

 

 368C   102C   299C 



Valga Põhikooli pidulik lipp 



Valga Põhikooli lipp ja  õlalindid 



Kandeloosung 



Laudlina 



Tunnustamine 



Kooli laulu konkurss 

• Ootame hiljemalt 10. märtsiks pakkumisi kooli 
laulu konkursile – tiiu.pyss@valgapk.edu.ee  



Valga Põhikooli alusväärtused 

• kõikide inimeste olulisus, 

• rõõmsameelsus ja sõbralikkus, 

• meeskonnatöö, 

• kaasaegne õpikeskkond, 

• turvalisus ja kaasamine, 

• eesmärgistatud töökus, 

• lahendustele orienteeritud suhtumine. 

 

 



Koolivorm 



Koolivorm  algklasside õpilastele 

Vest ja kardigan on klassikalise lõikega ning sobib nii poistele kui ka 
tüdrukutele.  



Koolivorm vanema astme õpilastele 



Lühikese varrukaga pluusid 

Pluusi varrukale tuleb ka kooli logo kujutis. 



Algklasside poiste ja tüdrukute pluusid 

Pluusile tuleb ka kooli logo kujutis. 



Neidude ja noormeeste pluusid 

Pluusile tuleb ka kooli logo kujutis. 



Püksid lastele ja noortele.  
MATERJAL: 60% puuvill, 20% polüester, 20%lükra 
SUURUSED: 116-188 
HIND: 29,00 EUR 





Lipsud ja kaelasidemed 



Kootud müts ja sall 

MÜTS on kootud palmikkoes, tutiga, 
vasakul küljel kooli värvides tikand.  
HIND: 12,50 



Koolivormi tootja 

EESTI KVALITEETKUDUMITE DISAIN JA TOOTMINE 

Kraavi 11-5 
11212 Tallinn 
tel:6552534 
norrison@norrison.ee 
www.norrison.ee 
KOOLIVORM.NORRISON.EE 



Koolivormi tellimine 
Koolivormi saab tellida kooli kodulehe peatselt lisatava lingi 
kaudu e-keskkonnast, kus on olemas  
• suurustabelid,  
• mudelid koos hindadega,  
Maksmine toimub samas keskkonnas pangaülekandega.  
 

Kaks tellimisperioodi 
• kevadel (näiteks 1. maist kuni 4. juunini) tellitud koolivormi saab 

kätte augustikuu lõpus koolist 
• sügisel (näiteks 1. septembrist kuni 3. oktoobrini) tellitud 

koolivormid saab kätte II õppeveerandil.  

Iga lapse koolivorm pakendatakse eraldi.  
Igal riideesemel on sildike nime jaoks.  



Koolitee 
Koostis:  saialill, kaselehed, pune, meliss 
• Saialill kannab edasi päikese energiat ja loomisjõudu.  
• Kaselehed annavad hubase soojusetunde, mis ärgitab 

ärkamisele ja kasvamisele. 
• Pune tekitab rahulolutunde, mis avab tee mõtte ja teo 

koostööle.  
• Meliss seob kokku vaimustunud meele ja  teelemineku energia. 



Logo kujutis seinale 



Valga Põhikooli sümboolika esitlus 

• 25.02.2014 – sümboolika esitlus õpilasesinduse 
liikmetele, klassivanematele, õpetajatele 

• 26.02.2014 – sümboolika esitlus kooli 
hoolekogule 

• 26.03.2014 – sümboolika esitlus kõikide klasside 
õpilastele 

• 31.03.2014 – ametlik sümboolika esitlus 
õpilasesinduse liikmetele, lastevanematele, Valga 
Linnavalitsuse esindajatele, kooli hoolekogule 


