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Eesmärk
Voldib riigilipu õigesti kokku ning tunneb selle heiskamise
ja langetamise korda.

Läbiviimine/kontroll
Riigilipu õigesti kokkupanemist on kõige parem teha koos
kaaslasega. Hoides kinni lipu lühema serva nurkadest ja
must-valge ülemineku kohast, pöörata lipu valge siil musta
peale ja seejärel sinine siil valge peale. Seejärel ulatada lipu
otsad omavahel kokku. Viimast võtet võib korrata, et lipp
saaks korrektselt kokku pandud.
Juhendaja eestvedamisel saab rühm praktikas proovida
lipuheiskamist oma üritusel. Lipu heiskamine õnnestub
paremini kahekesi. Üks heiskaja kinnitab mastinöörid
lipu nurkade kulge, teine hoiab samal ajal lippu nii, et see
ei puutuks maapinda ega laheduses olevaid esemeid.

Lisa 10.1
Lipupäevad
Lipupäevadel on kõikidel riigi- ja kohaliku omavalitsuse
asutustel ning avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel kohustus
heisata Eesti lipp. Ühtsustunde väljendamiseks võivad lipu
heisata ka kõik teised.
Üldine lipupäev on kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
päev, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimise päev ning
rahvahääletuse toimumise päev.
Isiklikud, amet- ja kogukondlikud lipupäevad
Lisaks võib Eesti lipu heisata isiklikel ja kogukondlikel

Lipp heisatakse rahulike tõmmetega, hoides samal ajal
lipu alanurgast tulevat mastinööri parajalt pingul. Lipp
tõmmatakse alati masti tippu välja. Pinguli mastinöörid võib
keerata kord või paar masti ümber, et need tuules vastu
masti ei peksleks. Seejärel kinnitatakse algul tõstenöör ja siis
langetusnoor masti allosas oleva kinnituskonksu kulge. Lipu
langetamisel võtab abistaja lipu vastu nii, et see ei puutuks
maapinda.
Katsenõue loetakse täidetuks, kui noorkotkas
tunneb riigilipu kokkupaneku reegleid.

	Soovitused
►► Lipupäevad (lisa 10.1).

tähtpäevadel. Lipu heiskamine muudab perekondlikud
tähtpäevad pidulikumaks ning heisatud lipuga on sobilik
tervitada oma külalisi. Eesti lipp kaunistab asutuste,
seltside ja ühingute tähtpäevi ning lisab väärikust avalikele
üritustele.
Lipu heiskamise ja langetamise kellaaeg
Eesti lipp heisatakse päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell
8.00, ja langetatakse päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui
kell 22.00.
Jaaniööl Eesti lippu ei langetata.
Lipp võib olla heisatud ka alaliselt, kuid pimedal ajal tuleb
see siis valgustada.

3. jaanuar
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
2. veebruar
Tartu rahu aastapäev
24. veebruar
Eesti Vabariigi aastapäev
14. märts
emakeelepäev
23. aprill
veteranipäev
maikuu teine pühapäev
emadepäev
9. mai
Euroopa päev
4. juuni
Eesti lipu päev
14. juuni
leinapäev
23. juuni
võidupüha
24. juuni
jaanipäev
20. august
taasiseseisvuspäev
1. september
teadmistepäev
oktoobri kolmas laupäev
hõimupäev
novembri teine pühapäev
isadepäev

IV järk, 11–12aastastele noorkotkastele.

