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TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI 

SÜMBOOLIKA STATUUT 

 

1. ÜLDSÄTTED 

 

1.1. Tallinna Õismäe Gümnaasiumi (edaspidi TÕG) sümboolika loomise ja 

kasutamise eesmärk on rõhutada TÕG töötajate ning õpilas- ja vilistlaskonna 

ühtekuuluvust ning identiteeti.  

1.2. TÕG sümboolika kasutamise reguleerib TÕG sümboolika statuut.  

1.3. TÕG sümboolika hulka kuuluvad: 

- lipp; 

- logo; 

- tunnuslause; 

- koolilaul. 

 

2. LIPP 

 

2.1. TÕG lipp on kasutusel aastast 2002. Lipp on kavandatud TÕG ja OÜ 

Lipuvabriku koostöös. Lipu esiküljel on kujutatud kooli logo ning tagaküljel on 

kooli tunnuslause „Amat victoria curam“ ja kooli asutamisaasta 1977 (vt lisa 1).  

2.2. Lippu hoitakse kooli laos. Lippu ei paigutata hoone välisseinale ega heisata 

lipumasti. 

2.3. Lipu toomise eest üritusepaika ja tagasiviimise eest lattu kohe pärast üritust 

vastutab huvijuht või teda ürituse korraldamisel asendav isik.  

2.4. Lipp tuuakse kooli aulasse või kooliesisele väljakule kooliaasta avaaktusel.  Lipp 

tuuakse aulasse 9. ja 12. klassi  lõpuaktusel, Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel ja 

teistel pidulikel üritustel. TÕG juubeliaktusel tuuakse lipp toimumiskoha 

aktuseruumi. 
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2.5. Lipp tuuakse aktuseruumi või ürituseplatsile lipukandja ja kahe saatja poolt. 

Lipukandja ja saatjate riietus on pidulik. 

2.6. Lipukandja, saatjad ning lipukandja ja saatjate vahetuse määravad huvijuht ja 

õpilasesinduse president. 

2.7. Lipu sissetoomisel ja väljaviimisel seisab aktuseruumi või üritusväljaku publik 

püsti. 

2.8. Aktuseruumis toimuva ürituse ajal seisab lipp lipualusel, ürituseplatsil toimuva 

ürituse ajal hoiab lippu lipukandja. 

2.9. Kui üritusel kasutatakse samaaegselt ka Eesti Vabariigi lippu, mõne teise riigi 

lippu või Euroopa Liidu lippu, kantakse lipp aktuseruumi ja aktuseruumist välja 

nende järel.  

2.10. Kui lipp on samaaegselt ühes ruumis Eesti Vabariigi lipuga, paigutatakse lipp 

lipualusele saali poolt vaadatuna Eesti Vabariigi lipust paremale. 

2.11. Kui lipp on samaaegselt ühes ruumis Eesti Vabariigi lipu ja mõne teise lipuga 

või Euroopa Liidu lipuga, paigutatakse kooli lipp saali poolt vaadatuna 

parempoolsele lipualusele. Temast vasakule asetatakse Eesti Vabariigi lipp ja 

sellest vasakule mõne teise riigi või Euroopa Liidu lipp. 

2.12. Järelvalvet TÕG lipu statuudi täpse täitmise eest teostab TÕG huvijuht või tema 

ülesandeid täitev isik. 

2.13. Lipu säilitamine eriolukorras on TÕG iga töötaja ja õpilase auasi. 

 

 

3. LOGO 

 

3.1. TÕG logo on öökulli kujutis, mida ümbritseb tekst „Tallinna Õismäe 

Gümnaasium“ (vt lisa 2). 

3.2. Logo kavandi autor on Heino Prunsvelt.  Kavand valmis aastal 2001. 

3.3. Logo on kaitstud autoriõigustega. Logo kujunduse modifitseerimine on keelatud. 

3.4. Logo kasutatakse  

- lipul,  

- koos kooli tunnuslausega, 

- TÕG koduleheküljel, 

- kirjaplankidel ja kutsetel, 

- stendidel, 
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- esitluste põhjadel, 

- töötajate visiitkaartidel, 

- tunnustuskirjadel, 

- TÕG väljaannete tiitellehel ja voldikutel, 

- meenetel, 

- kooli esindavate kollektiivide rõivastuse kujunduses (särkidel, 

võistlusdressidel, mütsidel, rätikutel jne). 

3.5. Logo kasutamine kaubamärgina on keelatud. Logo kasutamise õiguse punktis 

3.3. loetletud juhtudeks annab direktor kirjaliku taotluse alusel. Taotluses on 

märgitud logo kasutamise tingimused, viis ja materjal. 

3.6. Taotlusi logo kasutamiseks esitatakse direktorile. 

3.7. Direktori luba logo kasutamiseks taotluse alusel on ühekordne. 

3.8. Direktoril on õigus luba tühistada, kui on rikutud loa andmise otsuses märgitud 

tingimusi või logo kasutamisega on TÕG-le tekitatu moraalset või materiaalset 

kahju. 

 

4. TUNNUSLAUSE 

 

4.1. TÕG tunnuslause on „Amat victoria curam“ („Võit armastab hoolt“). 

4.2. Tunnuslauset kasutatakse: 

  - lipul, 

  - TÕG koduleheküljel, 

  - TÕG kirjaplankidel, esitlustel ja kutsetel, 

  - tunnustuskirjadel, 

  - töötajate visiitkaartidel, 

  - TÕG väljaannete tiitellehel ja voldikutel. 

4.3. Muudel juhtudel teeb tunnuslause kasutamise kohta otsuse TÕG juhtkond. 

 

5. KOOLILAUL 

 

5.1. Koolilaulu sõnade autor on Maarja Kangro, muusika autorid Kadri-Liis Kõlar ja 

Margo Kõlar. 

5.2. Koolilaulu sõnad ja muusika on kaitstud autoriõigustega. Koolilaulu sõnade 

muutmine ja koolilaulu muusika töötlused on lubatud ainult autorite nõusolekul. 
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5.3. Koolilaulu sõnad on väljas TÕG koduleheküljel. 

5.4. Koolilaulu esitatakse kooli aktusel ja muudel kooliga seotud üritustel.  

5.5. Koolilaulu laulmisel seistakse püsti. 

5.6. Koolilaulu meloodia motiivi kasutatakse koolikellana ja kooliraadio 

signatuurina. 

 

6. LÕPUSÕRMUS 

 

6.1. TÕG lõpusõrmus on mõeldud kandmiseks TÕG 12. klasside õpilastele ja TÕG 

vilistlastele. Lõpusõrmuse omanikuks võivad saada ka TÕG õpetajad. 

6.2. TÕG lõpusõrmuse tellimine on vabatahtlik. Sõrmusega seotud kulud kannab 

sõrmuse tellija.   

6.3. TÕG lõpusõrmuse tellimist korraldab huvijuht koostöös klassi esindajaga ja 

kooskõlastades oma tegevust kooli juhtkonnaga.  

6.4. TÕG lõpusõrmuste tellimine toimub üks kord õppeaastas. Juba vormistatud 

tellimused ei kuulu tühistamisele. 

6.5. TÕG lõpusõrmus on matistatud ja kuumaemailitud plaadiga hõbesõrmus.  

Mustal, sinisel või valgel plaadil on TÕG logo. Logo võib olla kullatud või 

hõbedane. 

6.6. TÕG lõpusõrmuse kavandi muutmine ja varieerimine on keelatud.  

6.7. TÕG lõpusõrmuse kavandit tohib muuta ainult TÕG töökoosoleku otsusega. 

6.8. Muude sõrmuste (klassisõrmused jm) kavandeis on kooli logo ja lõpusõrmuse 

teiste kujunduselementide kasutamine keelatud. 

6.9. Lõpusõrmuse õpilastele üleandmise aja, koha ja viisi otsustab iga 

gümnaasiumilend ise. 
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Lisa 1. Tallinna Õismäe Gümnaasiumi lipp. 

 

 



6 

 

Lisa 2. Tallinna Õismäe Gümnaasiumi logo. 

 

 


