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Sillamäe Gümnaasiumi lipu statuut 
 
 

1. Üldsätted 
1.1. Gümnaasiumi lipp on koolipere ühtekuuluvuse ja väärikuse sümbol. 
1.2. Sillamäe Gümnaasiumil on oma lipp alates 14.märtsist 2016.a. 
1.3. Lipp on ristkülikukujuline standardlipu mõõtmetega. Lipu esiküljel on kujutatud kooli 

logo. Suurte trükitähtedega on kiri SILLAMÄE GÜMNAASIUM. Lippu ääristavad 
kuldsed narmad. Lipu värvid on sinime ja kollane. 

1.4. Sillamäe Gümnaasiumi lipp on osa gümnaasiumi sümboolikast. 
1.5. Gümnaasiumi lippe on valmistatud kahes variandis: heiskamiseks välitingimustes ja 

lipp siseruumides pidulike ürituste ajaks väljatoomiseks. 
 

2. Lipu kasutamine 
2.1. Lippu hoitakse eraldi ruumis koos Eesti, Sillamäe ja Euroopa Liidu lippudega. 
2.2. Lipu toomise eest ürituspaika ja tagasiviimise eest hoiukohta pärast üritust vastutab 

huvijuht või teda ürituse korraldamisel asendav isik. 
2.3. Lippu võib heisata koolihoone välisseinale või kooli ees asuvasse lipumasti. 
2.4. Lipp tuuakse saali koolis toimuvate pidulike sündmuste korral.  
2.5. Pidulikud üritused mille läbiviimisel tuuakse ruumi lipp on: 

• Õppeaasta avaaktus 
• Gümnaasiumi lõpuaktus 
• Kooli aastapäeva tähistamise aktus 
• Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise aktus 
• teisted pidulikud üritused, kus tähistatakse Eesti riigi ja koolielu sündmusi. 

2.6. Lipp tuuakse ruumi lipukandja ja kahe saatja poolt. Lipukandja ja saatjate riietus on 
korrektne ja esteetiliselt kohane. 

2.7. Lipukandjad ja tema saatjad määrab direktor. 
2.8. Lipu toomiseks ütleb ürituse korraldaja poolt määratud isik lipu sissetoomiseks ruumi 

sõnad: „Sillamäe Gümnaasiumi lipp sisse tuua, palun püsti tõusta!“. 
2.9. Lipp tuuakse ruumi ja asetatakse auditooriumi ette teiste lippude kõrvale alusele. Kooli 

lipp asetatakse teiste lippude suhtes saali poolt vaadatuna paremale.  
2.10. Lipu sissetoomisel ja selle väljaviimise ajal seisavad saalisolijad lipu auks püsti. 
2.11. Aktuse toimumise ajal seisab lipp vastaval alusel. Üritusplatsil toimuva ürituse ajal 

hoiab lippu lipukandja. 
 

3. Muud lipu kasutamisega seotud asjaolud 
3.1.  Lipu taustal võib teha pilti. Pildi tegemisel tuleb käituda väärikalt ja viisakalt. 
3.2. Lippu ei kasutata tavapärastel õpilasüritustel või õppetöö ajal v.a erandjuhtudel kui 

selleks annab korralduse või loa direktor. 
 


