
 

 

Lugupeetud üldlaulu- ja tantsupeole püüdlevad kollektiivid  

 

Oma 14. aprilli 2009. a kirjas teavitasime teid plaanist kinkida üldlaulu- ja tantsupeol 

osalevatele kollektiividele Eesti lipu 125. sünnipäeva puhul normaalmõõtmetes 

sinimustvalged kandelipud ning kutsusime teid 5. juunil kingitust vastu võtma Otepääl. 

Ühtlasi edastasime Eesti lipu 125. sünnipäeva esialgse kava ning palusime teha Otepääle 

tulekul koostööd kohalike omavalitsustega, kelle esindajad on samuti kutsutud Otepääle 

kandma oma lippe.  

 

Käesolevaga täpsustame ürituste ajakava, selgitame kollektiivide esindajatele osalemise 

detaile ning palume edastada Riigikantseleile üldlaulu- ja tantsupeole kvalifitseerunud 

kooride, orkestrite ning võimlemis- ja rahvatantsurühmade esindajate kontaktid.  

 

Üldlaulu- ja tantsupeole kvalifitseerunud kollektiivide esindajaid oodatakse Otepääle 5. juunil 

2009. a kella 14:00-ks. Otepää kesksel lipuväljakul toimub esindajate registreerimine, 

käepaele ja kandelippude jagamine, esmane instrueerimine ning gruppideks jaotamine. 

Lipuväljakult minnakse õhtuse sünnipäevapeo liikumise peaproovi, misjärel pakutakse 

korraldaja poolt esindajatele kehakinnitust.  

 

Kollektiivide esindajad liiguvad õhtuse sünnipäevapeo alguseks, kella 18:00-ks, proovi käigus 

 ettenäidatud kogunemiskohtadesse ning Vabariigi Presidendi kõne ajal „laskuvad“ 

sinimustvalgete lippude lehvides linnamäe orgu.  

 

Kollektiivide esindaja peab suutma kanda normaalmõõtmetes (lipp 105x 165 cm, lipuvarras 

290 cm) sinimustvalget kandelippu ning seista selle kõrval umbes tund aega. Seetõttu võiksid 

mudilas- ja lastekooride esindajaiks olla kas juhendajad või keegi lapsevanemaist. Juhime 

tähelepanu, et kollektiivi esindaja ei saa lippude liikumise ajal oma käekõrvale võtta lapsi. 

Esindajate riietus võiks olla rahvariided või siis kollektiivi esinemiskostüüm.    

 

Selgitame, et iga kollektiivi esindaja saab riigipoolse kingituse kätte Otepääl. Selleks peab iga 

üldlaulu- ja tantsupeole kvalifitseerunud koori, orkestri ning võimlemis- ja rahvatantsurühma 

esindaja tulema Otepääle, võtma vastu kinkelipu ning hiljem kingituse Otepäält ka 

kollektiivile koju kaasa viima. Lipu transportimisel tuleb silmas pidada, et lipuvarras on 290 

cm pikkune ning varrast ei saa kaheks osaks eraldada.  

 

Palume teada anda oma osalemisest ja edastada Otepääle tulevate ja kinkelipu saavate 

kollektiivide esindajate kontaktandmed ( esindatava kollektiivi nimi, esindaja ees- ja 

perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoni number) 26. maiks 2009. a e-posti 

aadressile eestilipp@riigikantselei.ee.    

 

Lõpetuseks edastame informatsiooniks Eesti lipu veebilehe aadressi eestilipp.err.ee ning 

kutsume üles tähistama meie Eesti lipu 125. sünnipäeva kõikjal sinimustvalgete lippude 

heiskamisega.  

 

Lugupidamisega  

 

Gert Uiboaed  

Riigikantselei sümboolikanõunik  

tel: 6935683  

e-kiri: gert.uiboaed@riigikantselei.ee  

 

P.S. Lisana edastan ka sünnipäevaürituste kava. 

mailto:eestilipp@riigikantselei.ee
http://eestilipp.err.ee/
mailto:gert.uiboaed@riigikantselei.ee


 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Eesti lipu 125. sünnipäeva kava 
 

Kellaaeg Kus Tegevus Vastutaja 

4. juuni 2009. a 

 Üle Eesti Värvime Eestimaa sinimustvalgeks heisates 
Eesti lipud 

Riigikantselei 

07:00 Tallinn, 
Kuberneri aed 

Eesti lipu pidulik heiskamine Pika Hermanni 
torni 

Riigikogu ja 
Eesti Lipu Selts 

12:00 Tartu, Tartu 
Ülikooli aula 

Eesti lipu pidulik kõnekoosolek Eesti Lipu Selts 
 

15:00 Tartu, Ateena Eesti lipu teemaline filmiprogramm Eesti Lipu Selts 

20:00 Tartu, 
Tõnissoni 1 

EÜS esimehe ja EÜSi vilistlastekogu esimehe 
vastuvõtt 

Eesti Üliõpilaste 
Selts 

5. juuni 2009. a 

12:00 Tartu, 
Tõnissoni 1 

Üliõpilaste rongkäik Tartust-Otepääle  Eesti Üliõpilaste 
Selts 

13:00 Väikese 
Munamäe 
nõlv 

Mikelsaarte kivi juures mälestuspuhk Otepää 
Vallavalitsus 
 

14.00 Otepää, Eesti 
Lipu 
Muuseum  

Näituse avamine ja Eesti lipu postmargi 
esitlemine  

Otepää 
Vallavalitsus 

16.00 Otepää, 
Maarja kirik  

Pidulik jumalateenistus Eesti 
Evangeelne 
Luterlik Kirik 

18:00 Otepää, 
linnaorg 

Kontsert Eesti lipu auks  Eesti Teatri 
Festival 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


