
Gimnazijos vėliava 

Vėliavos aprašymas 

Gimnazijos vėliava yra stačiakampio forma 130 x 85cm. Pagaminta 
iš tamsiai žalios spalvos aksomo. Kybo šalia valstybinės vėliavos 
direktoriaus kabinete. 

Vėliavos averse, žaliame fone, pavaizduotas gimnazijos globėjo 
poeto Adomo Mickevičiaus atvaizdas su plunksna ir įrašytas 
gimnazijos pavadinimas: Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo 
Mickevičiaus gimnazija. Užrašas ir poeto atvaizdas yra išsiuvinėtas 
baltais siūlais. 

Vėliavos  reverso centre -  atverta knyga su plunksna.  Virš jų 
gimnazijos pavadinimas lenkų kalba: Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Dziewieniszkach. Vėliavos apačioje  - gimnazijos 
šūkio žodžiai: ,,Dzisiaj należy wiedzieć co trzeba poznać jutro, by 
radzić sobie pojutrze“. Išvertus į lietuvių kalbą  skamba: ,,Šiandien 
reikia mokytis to, ką reikės pažinti rytoj, kad gebėtume gyventi 
poryt”. 

Gimnazijos  vėliava telkia gimnazijos bendruomenę bendrai veiklai. 
Kaip pagarbos ir padėkos ženklas vėliava naudojama per 
valstybinės  ir gimnazijos svarbos šventes. Su ja skelbiama mokslo 
metų pradžia ir pabaiga. 

Vėliava, kaip individualumo, originalumo, išskirtinumo vizualinis 
įvaizdis, išskiria mūsų gimnaziją iš kitų švietimo įstaigų. Vėliava - 
tai gimnazijos estetinis veidas, populiarintis, reprezentuojantis 
gimnaziją, formuojantis  visų gimnazijos bendruomenės narių 
pasididžiavimą savo gimnazija. 

Spalvų reikšmės: 

Tamsiai žalia spalva - tai gyvybės, tikrumo, pastovumo, 
saugumo, bendrumo ir vilties simbolis. Žalia spalva simbolizuoja 
mūsų gimtinės grožį, kurį Adomas Mickevičius šlovino savo 
kūryboje. 



Balta spalva – tai atnaujinimo, vertybių, taikos, šviesos, 
iškilmingumo ir sėkmės spalva.  

Simboliai: 

Mūsų gimnazijos globėjo, įžymaus poeto Adomo Mickevičiaus 
atvaizdas  įrodo, kad gimnazija turi Adomo Mickevičiaus  vardą. 
Tuo pabrėžiama gimnazijos sąsaja su mūsų tautine tapatybe, bet ir 
įpareigoja mus mylėti ir gerbti savo Tėvynę, skleisti svarbiausias 
gyvenimo vertybes. 

Knyga – atversta knyga su aukštyn kylančiais lapais simbolizuoja 
nuolatinį mokymąsi, atvirumą žinioms. Taip pabrėžiamas 
gimnazijos pedagogų ir mokinių ryžtas drąsiai, sąžiningai ir dorai 
siekti mokslo aukštumų. 

Plunksna – simbolizuoja mokslą ir proto dvasines savybes, sielą, 
 pakilimą ir tradicijų puoselėjimą ir tęstinumą. Tai mūsų globėjo 
poeto Adomo Mickevičiaus įrankis. Plunksna reiškia, kad patys 
rašome savo gyvenimo knygą. 

Moto ,,Šiandien reikia mokytis to, ką reikės pažinti rytoj, 
kad gebėtume gyventi poryt” – reiškia, kad mokslas yra 
vertybė, kuri trunka visą gyvenimą. Žodžiai  simbolizuoja 
šiuolaikišką ugdymą, skatina tobulėti ir nurodinėja, kad  vystymasis 
ir ateitis priklauso nuo šiandieninių, dabartinių pastangų, 
pasirinkimų, įnašų ir sprendimų. 

 


