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Vaikne peidupaik Peipsi järve kaldal 

Kuigi ma elan Peipsi järvest vaid mõne kilomeetri kaugusel, olen ma Peipsi järve ääres 

veetnud kõige rohkem aega hoopis Ida-Viru maakonnas asuvas Rannapungerja külas, mis 

asub Peipsi järve põhjaosas. Just seal asub minu vanaisa suvila. Nii kaua kui ma mäletan, olen 

ma seal perega igal suvel puhkamas käinud. Tegu on väikse külaga, kus elab ja suvitab väike 

kokkuhoidlik 

kogukond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Suvilad jõe pealt vaadatuna 

Meie suvila asub tegelikult kohe Rannapungerja jõe kaldal. Reas seisvates majades on palju 

suvilabokse, seega suviti on seal koos palju inimesi, kuid kuna kõik saavad hästi läbi, ei häiri 

inimesterohkus kedagi. 

Selle kohta, kui kokkuhoidlikud inimesed seal koos on, võib tuua näite. Kui ma olin umbes 

viieaastane, olin ma sealsamas suvila juures vanemate juurest ära jalutanud. Kui minu 

kadumine avastati, hakkasid kõik mind otsima ja lõpuks leiti mind ühe väikese vene 

tüdrukuga mängimast. Me mõlemad olime rahulikult üksteisega rääkinud, kahjuks ei saanud 

küll kumbki teise jutust aru, aga see meile takistuseks ei osutunud. 

Rannapungerja jõelt Peipsi järveni on lühike jalutuskäik, kuid meie lähme sinna tavaliselt 

vanaisa kaatriga, kus talle meeldib üle lainete kihutada. Seal proovisin ma ka mõned aastad 

tagasi esimest 

korda 

veesuuskadega 

sõitmist, mis oli 

väga tore 

kogemus. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Minu vanaisa ja ema kaatril, meie suvila taustal 

 

Peipsi järve ääres asub ka Rannapungerja tuletorn. Ka see on seotud minu vanaisaga. Kuna 

talle on kogu see kant väga oluline, siis just tema oli üks nendest, kes algatas selle tuletorni 

renoveerimisprotsessi kümme aasta eest, kuna vee ja liiva tõttu oli tuletorn hakatud ära 

vajuma. Nüüdseks on see korralikult taastatud ning turistid saavad seal ümbruses jälle 

turvaliselt ringi 

jalutada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Päikseloojangu ajal on eriti mõnus mööda jõge sõita 

Kõige rohkem naudin ma suvilas viibides seda, et hommikul ärgates on võimalus kohe ujuma 

minna. Õhtud on seal alati väga vaiksed, see on aeg, mil kõik oma peredega õues grillivad ja 

jutustavad. Vahepeal mängib keegi ka pilli ning seda on kõigil mõnus kuulata. Kui mu 

vanemad grillivad, istun mina tavaliselt purde peal, loen raamatut, kuulan muusikat või 

naudin lihtsalt vaikset õhtut ja vaatan kuidas pardid mööda ujuvad.  

   

 

 

 

 

 

 

 


