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MÄRKSÕNA:

Märksõna “Igav Liiv”
Peipsiääre valla sümboolika konkurss.

1. VAPP
Vapi värvid on kuldne (kollane), roheline ja sinine. Vapi kilp on roheline, sellel
paiknevad kolm kuldset sibula kujutist. Vapi parem hõlm on sinine,
moodustades umbes 1/3 vapi pinnast. Sinist ala eraldab rohelisest alast
kuldne laineline lint.
Kuldne värv tähistab kullakarva sibulaid, mis on piirkonna traditsioonilise
eluviisi oluline osa ja väljastpoolt tulijatele piirkonna äratuntav tähistaja.
Samuti kuldset rannaliiva, päikest ja jõukust. Roheline tähistab valla rohkeid
metsi ja puutumata loodust, sinine Peipsi järve ja selle olulisust vallaelanike
tööandjana ja toidulaua katjana. Rohelisi võrseid kasvatavad sibulad ei tähista
siin mitte ainult tradistioonilist elulaadi ja kuulsaid Peipsi sibulapeenraid, aga
ka elujõudu, tervist, lootust ja arengut. Kuldne laineline pael tähistab maa- ja
järveelu tihedat seotust. Kolme sibulakujutise paigutus annab muuhulgas
ühendusniidi ka senise Vara valla vapile ja kuulsale looduslikule nartsisside
(mis ju samuti sibulast kasvavad) kasvualale.
2. LIPP
Lipu kujundus lähtub otseselt vapist. Lipu värvid on vasakult paremale
sinine, kollane ja roheline. Rohelisel ala on kolme sibula kujutis. Rohelist ja
sinist ala eraldab ja ühendab kollane laineline pael.
Lipu külgede suhe on 3:2.
Lipu normaalmõõtmed on 150 x 100 cm.
3. LOGO
Logo märk kujutab kolme kuldse sibula motiivi vapist erinevas paigutuses.
Need tähistavad kalameeste, põllumeeste ja kultuuriedendajate koostööd
parema tuleviku nimel.

