Romantiskais Piekrastes ceļš
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VARBLAS URBĀNA BAZNĪCA

1861. gadā celtā Varblas luterāņu baznīca no ārpuses izskatās kā necila vienjoma ēka neogotikas stilā,
tomēr tās iekšienē skatienam atklājas bagātīgs interjers, kas atgādina apgāztu laivu.
Helmküla, Lääneranna vald,
Pärnumaa
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VARBLAS MUZEJS JAUNAJĀ VARBLAS MUIŽĀ

Jaunajā Varblas muižas ēkā redzamā ekspozīcija
sniedz ieskatu Varblas pagasta vēsturē un pagājušā gadsimta pirmās puses dzīvesveidā. Muzejā ir
rokdarbu istaba un šejienes novadnieka, rakstnieka
Karla Ristikivi „grāmatu bēniņi“. Muižas klētī var iepazīties ar senajiem darbarīkiem un mašīnām. Jau
pati 1797. gadā agrā klasicisma stilā būvētā muižas
ēka vien ir apskates vērta.
Uue Varbla, Aruküla, Lääneranna vald, Pärnumaa
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TESTAMĀ MUIŽA, TESTAMĀ MUZEJS

1864. gadā būvētā koka baznīca veidota askētiskā
stilā, un to esot cēluši mūki no detaļām, kas vestas
no Rīgas ziemā pa ledu.
Seli kirik, Seliste küla, Pärnu, Pärnumaa

8

liela rosība: tiek labotas laivas un zvejas rīki, un deguns jūt darvas smaku gluži tāpat kā senatnē. Šos
vēsturiskos peldlīdzekļus izmanto joprojām. Šeit redzami arī veco laiku motocikli ar blakusvāģiem, kas
gaida vīrus ar lomu no jūras.
Lemsi küla, Kihnu vald, Pärnumaa

18 KURESES SENCIEMS

26 KIHNU BAZNĪCA UN KAPSĒTA

11 SŪRE-KEPU MUIŽA

1

PIEMINEKLIS PREZIDENTAM
KONSTANTĪNAM PETSAM

Pašā jūras krastā dzimušajam Igaunijas valsts dibinātājam un pirmajam prezidentam Konstantīnam
Petsam (Konstantin Päts) piemineklis celts 1939.
gadā. Padomju okupācijas sākumā uzspridzinātais
piemineklis atjaunots 1989. gadā.
Pätsi, Tahkuranna küla, Häädemeeste vald,
Pärnumaa
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Senais Kureses ciems, kas 20. gadsimta vidū palika
bez iedzīvotājiem, ar savām akmens sētām un agrākajām māju vietām ir interesanta apskates vieta.
Ciemu ieskauj ar kadiķiem aizaugušas ganības.
Kurese küla, Lääneranna vald, Pärnumaa

19 MIHKLI LUTERĀŅU BAZNĪCA
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1846.-1847. gadā gandrīz visi kihnieši pārgāja pareizticībā, un cars Nikolajs I izdeva rīkojumu esošo
luterāņu baznīcu pārveidot par pareizticīgo baznīcu
un uz zvanu torņa uzbūvēt kupolu.
Kapsēta kihniešiem ir tikpat svēta vieta kā baznīca.
Šurp nāk klusu un nekad – pēc saulrieta, lai netraucētu mirušos.
Lemsi küla, Kihnu vald, Pärnumaa
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27 METSAMĀ TRADICIONĀLĀ SĒTA
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11 HĒDEMĒSTES MĪKAELA BAZNĪCA
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Eklektikas stilā no laukakmeņiem būvēto baznīcu
rotā detaļas no sarkanajiem ķieģeļiem. Pēc nostāstiem vietējie turīgie kuģu īpašnieki apsolījuši
nopirkt jumta materiālus, un tāpēc būvnieki izvēlējušies tos dārgākos.
Pärnu maantee 34, Häädemeeste alevik,
Häädemeeste vald, Pärnumaa

13. gadsimtā celtā un svētajam Mihaelam veltītā
vienjoma Mihkli baznīca ir viena no vecākajām un
savdabīgākajām celtnēm Rietumigaunijā. Pats pirmais priesteris šeit esot bijis Latviešu Indriķis, Indriķa Livonijas hronikas autors.
Kiriku, Mihkli küla, Lääneranna vald, Pärnumaa

12 HĒDEMĒSTES MUZEJS

20 PANGA SĒTAS ROŽU DĀRZS
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TESTAMĀ ROKDARBU VEIKALIŅŠ

14 IGAUŅU KAREIVJU PIEMIŅAS BAZNĪCA TORI
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Panga sētas rožu kolekcija veidota no pamestām
mājvietām, laukmalēm, parkiem, veciem dārziem.
Panga, Ura küla, Lääneranna vald, Pärnumaa
+372 5347 8379
silva.tamsalu@gmail.com

Šis tradicionālais lauku sētas komplekss attēlo dažādas salinieku dzīves šķautnes. Šeit aplūkojama
dzīvojamā māja, klēts, mājsaimniecības priekšmeti,
tautastērpi, rokdarbi. Apmeklētāji var noskatīties
ﬁlmas par salu, piedalīties rokdarbu un mākslas
darbnīcās, kā arī pasūtīt folkloras koncertu.
Metsamaa, Rootsiküla, Kihnu vald, Pärnumaa

21 PIKAVERES CIEMA AKMENS SĒTAS

28 KIHNU BĀKA

Seno Pikaveres ciemu īpašu padara tā akmens sētas, kuru vecumu nav iespējams precīzi noteikt. Sētas veido ielas, kas ved uz kaimiņu ciemu, mājām un
lielākiem ceļiem.
Pikavere küla, Lääneranna vald, Pärnumaa

Kihnu bāka atrodas uz salas tālākā dienvidu raga.
Bākas detaļas tika atvestas 1864. gadā no Anglijas
un tad uz vietas samontētas kopā.
Pitkänä lauter, Rootsiküla, Kihnu vald,
Pärnumaa

22 IGAUNIJAS MUZEJDZELZCEĻŠ

29 PIEMIŅAS AKMENS KIHNU JENNAM

Piekrastes ceļā esošajos ciemos parasti ir pa divām
baznīcām: viena – pareizticīgo un otra – luterāņu.
1840. gadā ļoti daudzi nolēma no luterānisma pāriet pareizticībā, jo cerēja, ka Krievijas cars tad piešķirs tiem zemes gabalu. Baznīcas interjera lepnums
ir trīsstāvīgais ikonostass eklektikas stilā.
Kooli tänav 23, Häädemeeste alevik,
Häädemeeste vald, Pärnumaa

Kādreizējā tirgotāja mājā iekārtotajā veikaliņā atrodamas gan pēc senajām tradīcijām darinātas, gan
mūsdienīgas lietas. Visos darinājumos jūtams īsts
un savdabīgs radošums, kas iedvesmojies no senām
amatniecības prasmēm, daudzveidīgās dabas un
vietējiem stāstiem. Šeit atrodami gan lina izstrādājumi, adījumi, savdabīga keramika, pašdarinātas
ziepes, pirtslietas, lupatu paklāji, gan daudz kas
cits.
Sadama tee 1, Tõstamaa alevik, Pärnu, Pärnumaa
+372 5664 0673 / eveli@pekonsult.ee

5

KRIEVU SĒTA

Krievu sēta ir kā mazs gabaliņš krievu kultūras un
viesmīlības pa vidu starp mežainajiem un purvainajiem Romantiskā piekrastes ceļa posmiem. Vecmāmiņu gudrības šeit tiek turētas cieņā un nodotas
arī citiem. Vienmēr līksmās un laipnās krievu sētas
saimnieces ciemiņus sagaida ar sāli un maizi, cienā
ar dārza labumiem un karstu tēju no samovāra.
Sanga-Tõnise talu, Soomra küla, Pärnu, Pärnumaa
+372 5595 8038
veronika@venetalu.ee / www.venetalu.ee
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30 KIHNU MUZEJS
Ja esi nokļuvis Kihnu salā, tad noteikti apmeklē aizraujošo Kihnu novadpētniecības muzeju! Muzejs ir
kā enkurs, kas saglabā un iepazīstina ar Kihnu kultūru, kura ir iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā.
1974. gadā Sērekilas (Sääreküla) kādreizējā skolas
ēkā dibinātā un 2009. gadā pamatīgi atjaunotajā
muzejā var atrast visu, kas saistīts ar ikdienas dzīvi darbarīkus, apģērbus, rokdarbus, mēbeles.
Külaotsa, Linaküla, Kihnu vald, Pärnu

15 ALLIKUKIVI FABRIKAS ĪPAŠNIEKA MĀJA

SELISTES KOKA BAZNĪCA

KIHNU SALĀ
IESAKĀM

23 AUDRU MUIŽA UN PARKS, AUDRU MUZEJS

TESTAMĀ BAZNĪCA

Slaidais baznīcas tornis bijusi zvejniekiem nozīmīga zīme Kihnu šaurumā. Baznīcas zālē var apbrīnot
dēļu velves, altārgleznu un koka kanceli, kā arī mācītājiem un muižniekiem veltītās piemiņas plāksnes.
Sadama tee-8A, Tõstamaa alevik, Pärnu, Pärnumaa
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14 KABLI CIEMS UN KUĢU BŪVES LAUKUMS
Piekrastes ceļa dienvidu puses ciemos dzimuši
daudzi slaveni kapteiņi, rēderi un burinieku būvētāji. Vietā, kur 1861. gadā tika ielaists ūdenī pirmais
Igaunijā būvētais tālbraucēju burinieks pie Kabli
biedrības nama, ir uzstādītas piemiņas zīmes kapteiņiem-rēderiem un divmastu buriniekam “Kaja”.
Vecos kapteiņu namus var atpazīt pēc zilās krāsas.

30

1854. gadā tapušajai Tori baznīcai ir sarežģīta vēsture. 1944. gadā, atkāpjoties no Sarkanās armijas,
Vācijas armija baznīcu nodedzināja. Kad 1990. gadā
sākās baznīcas atjaunošana, baznīcas zālē bija jau
sākuši augt koki. Pēc garajiem restaurācijas darbiem 2001. gadā baznīcu iesvētīja, to veltīja visiem
Igaunijas kareivjiem – Otrā pasaules kara upuriem.
Tagad šī baznīca ir iecienīta arī kā koncertu vieta.
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Lepnā ēka, kas bija paredzēta kā vadmalas fabrikas
direktora Alberta Zoepfela (Albert Zoepfel) miteklis,
celta 1860. gados uz Voltveti muižas zemes. Padomju laikā šeit atradās Tihemetsa pamatskola, tagad
šeit darbojas vīna muiža.
Allikukivi küla, Saarde vald, Pärnumaa
+372 525 2800
info@allikukivi.ee
www.allikukivi.ee

16 VOLTVETI MUIŽAS ĒKA
Savā laikā lepnākās Pērnavas apriņķa muižas kungu
ēka celta 1830. gadā. Muižu ieskauj parks, kurā aug
150 dažādu, tostarp retu sugu koki.
Tihemetsa alevik, Saarde vald, Pärnumaa

17 SONTAGANA PILSKALNS

Audru vēsturiskais muižas komplekss ir tipisks 18.
gadsimta muižas ēku ansamblis. Galvenā ēka gāja
bojā 2. pasaules kara laikā, taču ir saglabājušās citas
ēkas – kalpotāju māja ar stūru tornīšiem viduslaiku
cietokšņa stilā, laukakmens vīna fabrika, vairākas
klētis, kā arī neogotisma stilā būvētā pārvaldnieka
māja, kur šobrīd atrodas Audru muzejs. Muižas kompleksu ieskauj skaists parks, kuru rotā Audru upe un
tilti pār to.
Audru muzejs ierīkots kādreizējā pārvaldnieka
mājā. Jumta zālē izveidotā pastāvīgā ekspozīcija ar
aprakstiem un priekšmetiem iepazīstina ar tautas
dzīvi cauri gadsimtiem. Aplūkojami seni izšuvumi,
skolas piederumi, koka darbarīki u.c. Pati muižas
ēka, kas restaurēta sākotnējā izskatā, un augšstāvā
redzamie senie divu dūmvadu skursteņi arī ir svarīgs apskates objekts. Bijušajā vīna pagraba ēkā jeb
pagalma muzejā izvietoti lielākie eksponāti – kuļmašīna un cita lauksaimniecības tehnika.
Pärna allee-14, Audru alevik, Pärnu, Pärnumaa

ZVEJAS BRAUCIENU AR ĪSTIEM KIHNU
ZVEJNIEKIEM, KĀ ARĪ EKSKURSIJU PA SALU
KRAVAS AUTOMAŠĪNĀ GIDA VADĪBĀ
+372 513 7099
info@puhkakihnus.ee / www.puhkakihnus.ee
KIHNU KULTŪRAS CEĻOJUMU VADĪTĀJA MARE
METASA (MARE MÄTAS)
+372 507 1453
mare.matas@gmail.com / www.kihnumare.ee

Magnusa Gabriela de la Gardija (Magnus Gabriel de
la Gardie) vadībā 1680. gados celtā vienjoma baznīcas ēka būvēta agrākās koka baznīcas vietā un ir
viena no nedaudzajām Igaunijas laukakmens baznīcām, kas saglabājusies kopš 17. gadsimta. Apkārt
baznīcai ir parks – Audru arborētums.
Pärna allee-14, Audru alevik, Pärnu

25 KIHNU ZVEJAS OSTA
Suaru ostas ziemeļu daļa ir pilna ar vēsturiskajām
Kihnu zvejas laivām. Pavasaros zvejas ostā notiek

K. R. JAKOBSONA MĀJA-MUZEJS
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IGAUNIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJA
FILIĀLE – TORI ZIRGAUDZĒTAVA

MARŠRUTS 1: ROMANTISKĀS
PIEKRASTES CEĻA KULTŪRAS
MANTOJUMS

22 IGAUNIJAS MUZEJDZELZCEĻŠ
23 AUDRU MUIŽA UN PARKS,
AUDRU MUZEJS

24 AUDRU SVĒTĀ KRUSTA BAZNĪCA
8

POTSI-KEPU BAZNĪCA
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SELISTES KOKA BAZNĪCA
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TESTAMĀ MUIŽA,
TESTAMĀ MUZEJS

4

TESTAMĀ ROKDARBU VEIKALIŅŠ

15 VENDRAS MĀRTIŅA BAZNĪCA
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Igaunijas vecākajā zirgaudzētavā, kas darbojas Tori
ciemā kopš 1856. gada, joprojām audzē Igaunijas un
Tori šķirnes zirgus, un šī zirgaudzētava pieejama arī
apmeklētājiem.
Ekskursijā varēsiet apskatīt skaisto, 1862. gadā uzbūvēto staļļu kompleksu, kas iekļaujas Tori muižas
ansamblī, un uzzināt, kā noris zirgaudzētavas ikdienas dzīve.
Pärnu mnt 10, Tori alevik, Tori vald, Pärnumaa
+372 7383 810
info@maaelumuuseumid

19 SŪRE JĀNI LEMBITA PIEMINEKLIS –

PIEMIŅA BRĪVĪBAS KARĀ KRITUŠAJIEM

1990. gadā atjaunoto pieminekli bieži sauc par Lembita pieminekli, jo tieši Sūre-Jāni ir dzimis diženais
igauņu karavadonis Lembits (Lembit). Pirmo reizi
šo pieminekli atklāja 1926. gadā, bet divas reizes
tas tika sagrauts – 1941. un 1943. gadā. Amandus
Adamsona (Amandus Adamson) oriģinālā skulptūra
(bez rokas un zobena) atrodas Sūre-Jāni ģimnāzijā.
Suure-Jaani, Lembitu plats,
Põhja-Sakala vald, Viljandimaa

20 TORI ELLE
Tori upes krastā atrodas noslēpumaina ala, pa kuru
varēja ieiet dziļi zemē. Jau vairākus gadsimtus to
dēvē par Tori elli. Ar šo vietu saistās daudz tautas
nostāstu. Gadsimtu gaitā avoti atskalojuši devona
laika smilšakmens iežus. Tori elles ieeja bija apmēram 6 metru diametrā, bet kopējais ejas garums esot
bijis 32 metrus garš. Taču 1908. gadā alas griesti
iegruva, bet alas mute iegruva 1974. gadā. Tagad
vairs alā iekšā ieiet nevar, taču dažas interesantākās vietas var aplūkot, noejot lejā pa trepēm, kas
atrodas pie kapsētas vārtiem.
Pärnu maantee 2, Tori alevik, Tori vald, Pärnumaa

3

KOMPONISTA MARTA SĀRES MĀJA-MUZEJS

Muzejs, kas izveidots sabiedrības J. Köleri Muuseumi
Ühing vadībā, iepazīstina gan ar tā laika lauku sētas
dzīvi, gan ar mākslinieka daiļradi.
Rija izbūvēta 19. gadsimta beigās, ir atjaunota klēts
un sauna. Interesanta ir senā rijas istaba, kur var
aplūkot tā laika priekšmetus un darbarīkus, kā arī
mākslinieka darbu reprodukcijas.
Ivaski küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa
+372 5590 2964
lubjassaare.weebly.com

6

Hipasārē atrodas mājas, kur dzīvojis viens no slavenākajiem igauņu komponistiem Marts Sārs (Mart Saar;
1882-1963). Tieši šeit, starp mežiem un purviem, dzimusi lielākā daļa viņa skaņdarbu. Pēc komponista nāves šeit tika ierīkots muzejs, kur var iepazīties ar viņa
dzīvi un daiļradi. 2017. gadā muzejā veikts kapitālais
remonts.
Karjasoo küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa
+372 5216 675

4

KOMPONISTU KAPPU MĀJA-MUZEJS

Komponistu Kappu muzejs dibināts 1971. gadā kā
Vīlandes novadpētniecības muzeja ﬁliāle. 1973. gadā
veikts kapitālais remonts un uzstādīta piemiņas
plāksne Villemam Kappam (Villem Kapp). Šīs slavenās komponistu dzimtas māju cēlis Hanss Kapps
(Hans Kapp), un to mantoja viņa dēls Villems Kapps.
Šeit Villems Kapps radīja lielu daļu savu skaņdarbu.
Muzeja ekspozīcija iepazīstina ar mūziķu Jozepa (Joosep), Hansa, Artura (Artur), Eugena (Eugen) un Villema
Kappu dzīvi un radošo darbību. Ir iespējams pasūtīt ekskursiju ar gidu, kurš iepazīstinās arī ar citiem
nozīmīgiem pilsētas objektiem: baznīcu, kapsētu un
baznīcas muižu.
Tallinna mnt 30, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald,
Viljandimaa
+372 5193 6420
muuseum.kapid@suure-jaani.ee

5

LUBJASĀRES LAUKU SĒTAS MUZEJS

Lubjasāres sēta ir igauņu nacionālās glezniecības
aizsācēja Johana Kelera (Johann Köler; 1826-1899)
dzimtās mājas.
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Turklāt šajā baznīcā nodod zvērestu jaunie Igaunijas
policisti un virsnieki, šeit arī atzīmē svarīgas Igaunijas atceres dienas.
Pärnu mnt 1, Tori alevik, Tori vald, Pärnumaa
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Aluskaart ©Regio 2019

Kurgjas muzejā var iepazīties ar 19. gadsimta atmodas laika darboņa Karla Roberta Jakobsona (Carl
Robert Jakobson) dzīvi un darbību, kā arī viņa paša
iekārtoto saimniecību.
Šajā saimniecībā joprojām nodarbojas ar lopkopību
un lauksaimniecību, un šeit iespējams aplūkot liellopus, aitas un zirgus, kā arī restaurēto kūti, klēti,
dzirnavas un riju.
Varēsiet arī nobaudīt pagatavotos ēdienus un iepazīt senās paražas – šeit notiek jau par tradīciju kļuvušās lauku darbu dienas, rokdarbu dienas u.c. Pēc
iepriekšēja pasūtījuma var izbaudīt arī nacionālos
ēdienus.
Interesants fakts: Karla Roberta Jakobsona portrets
bija attēlots uz Igaunijas 500 kronu naudas zīmes.
Kurgja küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa
+372 5860 0025
kurgja@maaelumuuseumid.ee / www.kurgja.ee

Seno igauņu virsaiša Lembita (Lembit) pils uzbūvēta
12. gs. beigās. Tā tika izmantota apmēram 20 gadu.
Šis dabīgais pakalns ar stāvām nogāzēm slejas meža
vidū un arī šobrīd atstāj nopietnu iespaidu. Pilskalna pakājē uzstādīts granīta piemineklis brīvības cīnītāju piemiņai. Starp citu, Lembits ir pirmais igaunis, kas pieminēts vēstures avotos.
Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa
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Kihnu Jenns (Jõnn) bija slavens igauņu kapteinis, kas
devās jūras braucienos bez kompasa un sektanta,
turklāt pārsvarā brauca ar veciem kuģiem, ar kuriem
citi kapteiņi jūrā doties vairs neuzdrošinājās. Slavenais kapteinis gāja bojā, braucot ar kuģi “Rock City”
Dānijas piekrastē 1913. gadā. Vēlāk viņa mirstīgās
atliekas atveda un apglabāja Kihnu kapsētā.
Küläalusõ lauter, Rootsiküla, Kihnu vald, Pärnumaa

Igaunijas Republikas laikā Lavasāres purva malā
nodibināja kūdras fabriku. Tās apkalpošanai izveidotais šaursliežu dzelzceļa tīkls izmantots Igaunijas muzejdzelzceļa izveidošanai. Viens no muzeja
eksponātiem ir tvaika lokomotīve, kas joprojām ir
braukšanas kārtībā.
Ülejõe tänav-1, Lavassaare alev, Pärnu, Pärnumaa
+372 527 2584
museumrail@suhtlus.ee
www.museumrailway.ee

Šī gotu stila vienjoma ēka būvēta 1534. gadā. Divas velves sadara telpu trīs daļās. Ēka būvēta no
granīta, torņa daļa – no kaļķakmens. Altārgleznas
autors ir Antss Laikmā (Ants Laikmaa), šī glezna tapusi 1901. g. un tā ir fon Gebhardta (von Gebhardt)
gleznas “Kristus krustā”, kas atrodas Tallinas Doma
baznīcā, kopija. 1660. gadā tapušās baroka stila
kanceles autors ir Elerts Tīle (Elert Thiele), bet ērģeles pagatavotas “Walcker” darbnīcā Rīgā 1895.
gadā. Šī baznīca kalpo arī kā koncertzāle.
Pärnu mnt 45, Pärnu-Jaagupi alev,
Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa

8

14
4

Lahmuses muižu dibināja polis Aleksandrs Trojanovskis, tāpēc senākos dokumentos tā saukta par
Trojanovska muižu. Šīs muižas vizītkarte ir Lehaveres strauts, kas muižas iekšienē izplešas par
gleznainu dzirnavezeru. 1837. gadā tapušais kungu
nams būvēts vēlā klasicisma stilā. Pārējās muižas
ēkas izkārtotas gan ap galveno laukumu, gan tālāk
– vispievilcīgākais ir no laukakmeņiem būvētais
stallis ar sešām kolonnām tā priekšā. Kopš 1926.
gada muižas ēkā darbojas skola.
Lahmuse küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa

13 PERNU-JĀGUPI BAZNĪCA

1

Baznīcas ēka būvēta 1872. gadā tikai no sarkaniem
ķieģeļiem, un tās pamatplāns ir latīņu krusta formā.
Tahkurannas baznīcā kristīts pirmais Igaunijas prezidents Konstantīns Petss (Konstantin Päts).
Tahkuranna küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa

13 HĒDEMĒSTES PAREIZTICĪGO BAZNĪCA

20
21

BAZNĪCA

Hēdemēstes piekraste slavena ar senām un bagātīgām kuģu būvēšanas tradīcijām, par kurām atgādina
piemiņas zīmes Hēdemēstē un Kabli, vecās kapteiņu
un rēderu lepnās koka mājas, kā arī ģimeņu kapi ciema kapsētā. Muzejā redzēsiet šai vietā būvēto tālbraucēju burinieku vārdus, daudzu kuģu fotogrāﬁjas
un kuģu dokumentus. Hēdemēstes muzejā uzzināsiet daudz par reģiona vēsturi. Tautas kultūras mantojums šeit saglabāts gan vārdos, gan bildēs, gan
video, muzejā veikti arī vairāk nekā 400 pētījumu.
Kooli 9 Kõrtsi, Häädemeeste alevik,
Häädemeeste vald, Pärnu maakond

12 LAHMUSES MUIŽA

18

10 TAHKURANNAS DIEVMĀTES IEMIGŠANAS

Vēlā klasicisma stilā būvētajā muižā ar bagāto vēsturi, kas iesniedzas viduslaikos, kopš 1921. gada
darbojas skola. Muižas pagrabstāvā darbojas Testamā muzejs. Pēdējais muižas īpašnieks bija slavenais orientālists un Pekinas Universitātes profesors
Aleksandrs Staels fon Holšteins (Alexander Stael
von Holstein). Ekskursijas pa muižu pēc iepriekšēja
pasūtījuma.
Testamā muižas pagrabstāvā un skursteņa zālē iekārtots vietējais muzejs, kurā izstādītie eksponāti
un fotoattēli demonstrē agrāko laiku cilvēku iedzīvi.
Pagrabstāvā eksponēti darbarīki, skolas piederumi,
mājsaimniecības priekšmeti, padomju laika priekšmeti, kā arī jūras izpētes un zvejas rīki. Trešā stāva
skursteņa zālē var apskatīt manteļskursteni un dažādas izstādes.
Kalli maantee 13, Tõstamaa alevik,
Pärnu, Pärnumaa
+372 5346 8635
mois@tostamaa.ee
www.mois.tostamaa.ee

15

17

18 LEHAVERES LEMBITA PILSKALNS

Muiža atvērta apmeklētājiem, turklāt tur darbojas
arī skola. Muižas ēka slavena ar mākslīgā marmora
zāli un apgleznoto ēdamtelpu.
Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa
+372 5341 2173
kopumois@pohja-sakala.ee

10

POTSI-KEPU BAZNĪCA

Impozantā pareizticīgo baznīcas ēka celta 1873.
gadā, jo piekrastes kopienā bija spēcīgas pareizticības tradīcijas. Baznīcā atrodas piemiņas plāksne
Igaunijas Apustuliski-pareizticīgās baznīcas pirmajam bīskapam Platonam.
Kõpu küla, Pärnu, Pärnumaa

9

Sosārē atrodas 7.-8. gs. izveidotais Sontaganas pilskalns, kas bija senā Sontaganas draudzes, sauktas
arī Terra Maritime, centrs. Blakus pilskalnam ir uzstādīts skatu tornis, no kura paveras skaists skats uz
kultūras ainavu un apkārt salai esošajiem purviem.
Kurese küla, Lääneranna vald, Pärnumaa

TORI MUZEJS

Tori muzejs bija pirmais pagasta muzejs Igaunijā,
Pērnavas apriņķī, to dibinājis Augusts Pulsts (August Pulst) 1934. gadā. Pats pirmais eksponāts bija
alus kanna, kas redzama arī muzeja logo. Tori muzejs atrodas vienā ēkā ar tautasnamu. Foajē aplūkojamā ekspozīcija iepazīstina ar Tori vēsturi. Dažādi
eksponāti atrodas arī blakus zirgaudzētavai esošajā
graudu klētī.
Tori alevik, Tori vald, Pärnumaa
+372 5301 9440
torimuuseum@torivald.ee

8

OLUSTVERES MUIŽA

SINDI MUZEJS

Sindi mazpilsētā, Wöhrmanni alejas galā atrodas neliela māja, kurā 1902. gada 17. novembrī nodibināja
Sindi Vadmalas fabrikas savienību – pirmo kooperatīvu Igaunijā. 1983. gadā šai ēkā atklāja fabrikas
muzeju. Pastāvīgā ekspozīcija iepazīstina ar Sindi
tekstilrūpniecības un fabrikas vēsturi, strādnieku
dzīves apstākļiem un skolas vēsturi. Mazajā virtuves telpā aplūkojami darbarīki un rokdarbi. Vēl šai
muzejā var iepazīties ar šeit dzimušā amerikāņu
gleznotāja Endrjū Vintera (Andrew Winter) dzīvi un
radošo darbību.
Pärnu mnt 26a, Sindi linn, Tori vald,
Pärnumaa
+372 447 4014
muuseum@sindi.ee

3

Olustveres muiža ir viens no vislabāk saglabājušamies muižu kompleksiem Igaunijā. Jūgendstilā celto
kungu ēku papildina pārvaldnieka māja, sarkano
ķieģeļu ganību aploks kopā ar pienotavu un vārtiem, spirta brūzis un klēts. Ievērības cienīga ir arī
aka ar vindu. Muižai apkārt ir akmens sētas ieskauts
angļu stila parks un mūžvecu koku alejas. Muižas
kompleksa ēkās ir eksponēti izbāzti putni un antīku
mēbeļu kolekcija. Apmeklētājiem atvērta arī amatnieku darbnīca, smēde, keramikas un stikla darbnīca, maizes ceptuve, kā arī linu darbnīca.
Olustvere, Põhja-Sakala vald,
Viljandimaa
+372 5091 318
loss@olustveremois.ee
www.olustveremois.ee

10 VEIDULAS MUIŽA
1822. gadā uz Vendras muižas zemes, 10 km no
Vendras Keru upes krastā tika nodibināta stikla fabrika, kurai tika piešķirts pusmuižas statuss. Igauniski šo vietu sauc par Võidula, taču tolaik to pazina
ar vācisko nosaukumu Karolinenhof. Stikla fabrikas
kantora ēka – muižas galvenā ēka – būvēta 1872.
gadā kā divstāvu koka ēka. Tā ir interesanta ne tikai
ar daudzajiem koka ”mežģīņu” rotājumiem, bet arī
ar uz ārpusi izliektajiem logu stikliem, kas arī ražoti
šai fabrikā. Šobrīd šai ēkā, kas ir saglabāta gandrīz
sākotnējā izskatā, darbojas Veidulas tautasnams.
Võidula küla, Põhja-Pärnumaa vald,
Pärnumaa
+372 5089 116
voidulamois@gmail.com
voidula.vandravald.ee

Pirmā Kepu baznīca bija no koka, un tā bija celta
1674. gadā. Pašreizējā akmens baznīca celta 1821.1825. g., bet 1844. gadā baznīca saņēma pirmās
ērģeles. Apmēram tajā pašā laikā tapa Igaunijā unikālā altārglezna, par kuras autoru tiek uzskatīts Ludvigs fon Maidells (Ludwig von Maydell). 1866.-1867.
g. G. Knaufs (G. Knauff ) uzbūvēja 8 reģistru ērģeles,
kuras tiek izmantotas joprojām. Akmens tornis uzbūvēts 1906. gadā, saglabājusies ir altāra siena, ķieģeļu grīda, sveču lustras. Pie baznīcas zāles sienas ir
muižnieku fon Štriku (von Stryk) un ķestera Austera
(Auster) epitāﬁjas. Iespējams apmeklēt arī bēniņu
zāli un torni.
Pärnu maantee 1, Kõpu alevik,
Põhja-Sakala vald, Viljandimaa

KOMPONISTA MARTA SĀRES
MĀJA-MUZEJS

17 SŪRE-JĀNI JOHANNESA BAZNĪCA
19 SŪRE JĀNI LEMBITA PIEMINEKLIS –
PIEMIŅA BRĪVĪBAS KARĀ
KRITUŠAJIEM

16 KEPU PĒTERA BAZNĪCA

SELJAMETSAS MUZEJS

Bijusī Pustuski pienotava pēc vietējo novadpētnieku iniciatīvas un ar pašvaldības atbalstu ir pārveidota par omulīgu un interesantu apskates vietu. Šeit izstādīti senie darbarīki, mājsaimniecības
priekšmeti, mēbeles, grāmatas, skolas lietas un
dažādi rokdarbi.
Seljametsa küla, Pärnu linn, Pärnumaa
+372 5786 4627
muuseum@paikuse.ee

7

9

Vendras baznīca ir viena no vienkāršākajām 18. gadsimta baznīcām. Tā sastāv no garenvirziena ēkas ar
sakristeju austrumu pusē. Tā nosaukta par godu reformatoram Mārtiņam Luteram (Martin Luther).
Pikk tänav 32, Vändra alev,
Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond

MARŠRUTS 2: KULTŪRAS INTERESENTIEM SŪRE-JĀNI CIEMĀ

18 LEHAVERES LEMBITA PILSKALNS
9

OLUSTVERES MUIŽA

17 SŪRE-JĀNI JOHANNESA BAZNĪCA

12. gadsimtā celtā baznīca ir viena no vecākajām
viduslaiku baznīcām gan Vīlandes apriņķī, gan
visā Igaunijā. Pēc Livonijas kara no baznīcas palika
vien drupas, bet Ziemeļu karā tā nodega pavisam.
No jauna to atkal uzcēla 1767. gadā. 19. gadsimta
beigās ēku iekārtoja neogotisma stilā, altārsienu
būvēja G. Mīlenhauzens (G. Mühlenhausen). 1887.
gadā gleznotās altārgleznas autors nav zināms. Ērģeļu prospektu 1804. gadā izbūvēja J. A. Šteins (J. A.
Stein), un tas tika saglabāts arī pēc ērģeļu pārbūves,
ko paveica brāļi Krīsi (Kriisa) 1937. gadā. Baznīcā atrodas Annes Ratcepas (Anne Ratccsep) riteņkrusts,
kas izgatavots 1598. gadā. Blakus altārim ir marmora piemiņas zīme ģenerālim H. H. fon Fersenam (H.
H. von Fersen).
Järve 4, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald,
Viljandimaa

Sūre Jāni Lembita piemineklis –
piemiņa brīvības karā
kritušajiem

Mulgimā

Kultūrvēstures
pērles

1

TĀGEPERAS PILS

6

SUISLEPAS VĒJDZIRNAVAS

no jaunākajiem Igaunijas muižu parkiem. Hummuli
parks sastāv no divām dažādos laikos veidotām daļām: blakus ērberģim esošā daļa veidota 19. gs. sākumā, bet tālākā daļa – 19. gs. beigās. Hummuli parks
ir viens no labākajiem Igaunijā atrodamo angļu stilu
parku paraugiem. 1830. gadā tas bija neliels, ar regulāru celiņu tīklu, bija arī augļu dārzs un dīķi. 19.-20.
gs. mijā parku paplašināja līdz Mazajai Emajegi. Tas
kļuva par neregulāras formas parku ar dažādām koku
sugām, dažādām krāsām un formām. Muižas pagalma
dienvidu malā ir uzstādīts piemiņas akmens (2002. g.)
Ziemeļu kara Hummuli cīņas piemiņai.
Pargi 2, Hummuli vald, Valgamaa

11

Mulgimā
Somā

Tāgeperas pils ir īpaša vieta – šeit satiekas elegance ar lauku ainavu, vēsture un mūsdienas. Pamatīgā
jūgendstila pils celta pirms vairāk nekā simts gadiem kā barona Hugo fon Štrika (Hugo von Stryk) mājoklis. 2003. gadā šeit atvērta luksusa spa viesnīca
un à la carte restorāns ar 40 vietām.
Taagepera küla, Tõrva vald,
Valgamaa
+372 507 0117
info@wagenkull.ee
www.wagenkull.ee

Romantiskais Piekrastes ceļš

2

Suislepas piecstāvu holandiešu tipa vējdzirnavas
– gludi apmestā laukakmens būve ar skaistām proporcijām – ir arhitektūras piemineklis. Vējdzirnavās
darbojas kafejnīca, apmācību un konsultāciju telpa,
kā arī ekspozīcija par Suislepas vēsturi.
Suislepa küla, Tarvastu vald, Viljandimaa
aveham@hotmail.com
www.suislepa.ee

7

KERSTNAS MUIŽA, KAPELA,
KAPELAS PARKS, ANREPA LAUVA

HEIMTALI MUIŽA UN PARKS

IGAUNIJAS NACIONĀLĀ MUZEJA FILIĀLE –
HEIMTALI MUZEJS

MARŠRUTS 3

Heimtali muzeju 1991. g. nodibināja Anu Rauda, bet
2009. g. to uzdāvināja Igaunijas nacionālajam muzejam. Apmeklētāji var apskatīt plašu tradicionālo rokdarbu kolekciju, senus mājsaimniecības piederumus,
kā arī klases telpas iekārtojumu, kāds tas bija pirms
simt gadiem. Bērnu rotaļistabā gaida vesels bars cimdu musturos izadītu kaķu, sivēnu u.c. dzīvnieku.
Heimtali küla, Viljandi vald, Viljandimaa
+372 439 8126
heimtalimuuseum@gmail.com

20 11

32
19 30
31

12 RAKSTNIEKA A. KICBERGA MUZEJS
Augusts Kicbergs (August Kitzberg) (1855-1927) ir
slavenākais Vīlandes apriņķa rakstnieks, šeit viņš
arī smēlies iedvesmu saviem darbiem. Muzejā var
padziļināti iepazīt Kicbergu dzimtas koku, Kicberga
daiļradi un rakstnieka darbistabu. Ir iespēja izstaigāt vai izbraukt ar velosipēdiem vai auto pa rakstnieka iemīļotajiem pastaigu maršrutiem.
Mellini talu, Leeli küla, Mulgi vald, Viljandimaa
+372 433 1116
info@mellini.ee / www.mellini.ee

17

19. gadsimtā ierīkoto Heimtali muižas ansambli veido galvenā ēka klasicisma stilā, pārvaldnieka māja,
neparastais apaļais stallis un spirta brūzis ar četriem
torņiem. Apaļais stallis ar savdabīgo arhitektūru ir
renovēts par sporta kompleksu. Spirta brūzis, kas no
ārpuses atgādina Londonas Taueru un kas patiesībā
bija siera darītava, šobrīd ir privātīpašumā.
Ridaelamu tee-1, Heimtali küla,
Viljandi vald, Viljandimaa

ám
G aidemos!
ci

3

Sākotnēji Polli muiža (Pollenhof) bija Karksi ganību muiža, bet kļuva patstāvīga muiža 1720. gadu
beigās. No 1820. gadiem līdz 1919. gada atsavināšanai muiža atradās fon Štriku (von Stryk) ģimenes
īpašumā – šo simts gadu laikā tika uzbūvētas ēkas,
kas saglabājušās līdz mūsdienām, un ierīkots koku
sugām bagātais parks. Pēdējais Polli parka dizaineris bija Vācijā dzimušais un studējušais ainavu arhitekts un Rīgas pilsētas dārznieks Georgs Kuphaldts
(Georg Kuphaldt, 1853–1938), kurš radījis arī Rīgas
Ķeizardārzu, Ziemas pils dārzu, Kadriorgas parku,
Carskoje Selo un daudzus citus slavenus parkus. Izcilajā Polli muižas parkā aug vairāk nekā 200 sugu
koki un krūmi.
Polli küla, Viljandimaa
+372 5648 5195

4

PĒRNAVAS APMEKLĒTĀJU CENTRS

KARKSI-NUIJAS TŪRISMA INFORMĀCIJAS PUNKTS

Uus tn. 4, Pärnu
+372 447 3000
info@visitparnu.com / www.visitparnu.com

Viljandi mnt. 1, Karksi-Nuia 69104, Viljandimaa
+372 435 5527
turism@karksi.ee
www.karksi.ee/kulalisele

VĪLANDES TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
Vabaduse plats 6, Viljandi
+372 433 0442
viljandi@visitestonia.com
www.visitviljandi.ee

TERVAS TŪRISMA INFORMĀCIJAS PUNKTS
Valga mnt. 1, Tõrva
+372 766 3300
info@torva.ee

Izdevējs: MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu, MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu, MTÜ Mulgimaa
Arenduskoda. Vāka foto: Maksim Tund. Foto: Maksim Tund, Urve Kass, Külli Kuldkepp, Silver Tõnisson,
Ülo Soomets, Hando Murumägi, Toomas Mitt, Mehis Helme, Eveli Ilvest.
Dizains: Eleron Reklaam. Druka: Aktaprint OÜ

POLLI MUIŽA UN PARKS

KARKSI MUIŽA UN PARKS,
KARKSI CIEMA MUZEJS

Karksi muiža atrodas pašā Karksi sirdī, pāris kilometru no Karksi ordeņa pils. Pēc Ziemeļu kara
ķeizariene Elizabete Petrovna to atdeva par velti
savam karaspēka vadonim – Georgam Reinholdam
fon Līvenam (Georg Reinhold von Lieven). Restaurētā pārvaldnieka māja ir atvērta apmeklētājiem.
Tajā atrodas bibliotēka un ciema muzejs. 1425. g.
vietējais fogts Vīlandes ordeņa mestram nosūtīja
sešas mucas alus un par to saņēma kara aprīkojumu.
Karksi ciema muzejā ir trīs istabas: kolhoza istaba,
mammas-tēta kambaris un skolas istaba. Kolhoza
istabā var apskatīt Karksi kolhoza karogu, vimpeļus, godarakstus un fotogrāﬁjas. Mammas-tēta
kambara pastāvīgā ekspozīcija attēlo 20. gadsimta
pirmās puses Mulgimā mājas istabu. Skolas istabā
aplūkojama Karksi pagasta skolu vietējās kultūras
vēsture no muižas laikiem līdz mūsdienām.
Karksi küla, Mulgi vald,
Viljandi maakond
+372 5342 8070
helvejoon@hot.ee

5

8

RĪDAJAS MUIŽA UN KAPELA

Šī vieta pieminēta jau 1223. g. hronikā ar nosaukumu
Põdrala (Padriale). Kopš 1593. gada ir dažādas ziņas
par šo muižu, kuru tad sauca Morsel-Podrigel un kas
piederēja fon Štrikiem. 1761. gadā celtā muižas ēka
ir viens no nedaudzajiem 18. gadsimta baroka stila
celtņu paraugiem Igaunijā. Ir saglabājies arī koku sugām bagātais 5,7 ha lielais parks, kura vecākā daļa
tika izveidota kopā ar kungu mājas celtniecību. Ģimenes kapelu neogotisma stilā lika uzcelt Gerdruta
fon Štrika (Gerdruta von Stryk) savas meitas Luīzes
piemiņai, un tajā ir apglabāti vairāku fon Štriku ģimenes paaudžu pārstāvji. Kapela tika atjaunota, sadarbojoties Pedralas pašvaldībai un fon Štriku ģimenei,
un to 2001. gada 25. augustā Igaunijas Evanģeliski
luteriskās baznīcas arhibīskaps Jāns Kīvits (Jaan Kiivit)
iesvētīja par Gerdrutas kapelas baznīcu.
Põdrala vald, Valgamaa

9

14 MEIZAKILAS MUZEJS, MEIZAKILAS DREZĪNA

Eisu muižas agrā klasicisma stila ēkas pamatdaļa
uzbūvēta 18.-19.gs., kad ķeizariene Elizabete I muižu
1744. g. uzdāvināja admirāļa Pētera fon Siversa (Peter
von Sivers) atraitnei. Pievedceļu un laukumu norobežo lokveida klēts un stallis-kariešu novietne. Ēkā ir
savulaik darbojusies gan piensaimniecības skola, gan
pārtikas ražotne. No muižas ēkas aizmugures uz ezera
pusi plešas terasveida parks. Parks veidots angļu stilā pēc arhitekta Georga Kuphaldta (Georg Kuphaldt)
projekta. Parkā sastopamas 85 koku un krūmu sugas.
Terasveida parku rotā skulptūras, 3 dīķi, kā arī strūklaka. Veco koku dobumos mīt četru sugu sikspārņi –
ūdeņu naktssikspārnis, dīķa naktssikspārnis, brūnais
garausainis, Natūza sikspārnis. Muižas smēdē ir saglabājies 20.gs. sākuma interjers. Smēdē aplūkojami
arī kalēja darbarīki un citi interesanti priekšmeti. Šai
vēsturiskajā un skaistajā vietā iespējams arī atzīmēt
savus svarīgos dzīves notikumus.
Õisu alevik, Mulgi vald, Viljandimaa
+372 5118697
urmas@viljandimaa.ee

10 HUMMULI MUIŽAS PARKS

Muiža pirmo reizi minēta rakstos 1470 g. Divstāvīgā
neogotisma stilā celtā muižas galvenā ēka tapusi
1860. gados. Kungu māja un parks atrodas pieminekļu aizsardzībā. Parks kopš 1964. gada ir arī dabas aizsardzības teritorijā. Hummuli parks ir viens
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Jaan Sihveri tänav 4, Mõisaküla linn,
Mulgi vald, Viljandimaa
+372 435 5607 / muuseum@moisakyla.ee

15 TARVASTU MUZEJS
Izstādes kodols ir vietējā zemnieku sētas dzīve un tās
nozīmīgākās šķautnes: lauku darbi, darbarīki, tautastērpi, kā arī mulgi valoda un kultūra. Pastāstīts arī par
Mustlas ciema rašanos, Tarvastu ordeņa pils vēsturi,
šejienes muižnieku Mensenkampfu (Mensenkampff)
dzimtu, skolas dibināšanu, kā arī no šīs puses nākušo
kultūras darbinieku dzīvi un darbiem.
Posti tn 52B, Mustla alevik, Tarvastu vald,
Viljandimaa
+372 436 6262 / aili.anderson@viljandivald.ee

16 BARKLAJA DE TOLLI MAUZOLEJS
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18 MULGI CIEMA MUZEJS

22 HELMES ORDEŅA PILSDRUPAS

Mulgi ciema muzejs atrodas kādreizējās Ūe-Karistes muižas pārvaldnieka mājā. Muzejā eksponēti
priekšmeti, fotoattēli un piemiņas lietas, kas stāsta
par Ūe-Karistes pagasta vēsturi. Skolas istabā var
iepazīties ar Kosksillas skolas vēsturi. Muižas parkā atrodas 19. gadsimta beigu klēts, kur izstādīti
darbarīki un ir iespējams mulgi valodā noklausīties
stāstu par Ūe-Karistes muižas ēku vēsturi. Muzeju
var apmeklēt pret ziedojumu.
Uue-Kariste küla, Mulgi vald, Viljandi maakond
+372 520 4205
eda.niin@mail.ee

Helmes ordeņa pilsdrupas slejas uz paugura Pērnavas-Valgas šosejas malā. Tiek uzskatīts, ka nocietinājums būvēts 14. gadsimta pirmajā pusē. No
tā daļēji saglabājusies ir akmens siena ar augstām
logu atverēm. Pastāv, protams, arī leģenda, par sienā iemūrētu jaunavu. Vai šajos nostāstos slēpjas
arī patiesības grauds, par to jālemj katram pašam.
Laika gaitā pilī saimniekojuši gan vācieši, gan krievi, gan leiši, gan zviedri, kuri 1658. gadā cietoksni
iznīcināja. Gravā cietokšņa pakājē tek Ārstu avots
jeb Arstiallikas, kura ūdens palīdzot pret septiņām
kaitēm.
Kirikuküla, Tõrva vald, Valga maakond

19 MULGI KERAMIKAS DARBNĪCA

23 KARKSI SENLEJA UN PILSDRUPAS
Karksi senleja ir viena no skaistākajām un slavenākajām vietām Vīlandes apriņķī. Braucot pa līkumaino ceļu, jau iztālēm paveras dzirnavu sprostezers,
virs kura paceļas pilskalns. Tiek uzskatīts, ka pirms
kristiešu ierašanās šai kalnā atradusies igauņu pils.
Karksi bussipeatus, Karksi-Nuia linn,
Mulgi vald, Viljandi maakond

24 TARVASTU ORDEŅA PILSDRUPAS UN
Barklaja de Tolli (Barclay de Tolly) mauzolejs ir viena no Dienvidigaunijas ievērojamākajām vietām, kas
ir atzīmēta ar National Geographic dzelteno logu un
kuru ir ieteicams apmeklēt visiem kultūras un vēstures mīļotājiem. Ģenerālmaršals Barklajs de Tolli,
skotu izcelsmes baltu aristokrātu dzimtas pēctecis,
krievu armijas karavadonis, ir viens no slavenākajiem
ar Igauniju saistītajiem cilvēkiem, un viņa mirstīgās
atliekas apbedītas Igaunijā. Barklajs de Tolli spēlēja
svarīgu lomu 1812.-1814. g. cīņā pret Napoleonu. Ar
Jegevestes ciemu Barklaja de Tolli vārds saistīts kopš
1791. gada, kad viņš apprecējās ar Helēnu Augusti
Eleanoru fon Šmitenu (Helene Auguste Eleanore von
Smitten) un kļuva par Jegevestes muižas īpašnieku.
Jõgeveste küla, Tõrva vald, Valgamaa
+372 513 9065

17 ABJAS MUZEJS
Abjas muzejs attēlo pagasta vēsturi un mūsdienas, un
tas darbojas kopš 1999. gada. Muzeja vitrīnās aplūkojami eksponāti par dažādām tēmām: senie laiki, mulgi ļaudis, kultūras dzīve, izglītība, pasts, ugunsdzēsība,
bērnudārzs, sports, slimnīca, bibliotēka, ceļu pārvalde,
linu fabrika, piena pārstrāde, muižas u.c. Aplūkojami
senie darbarīki, mājsaimniecības priekšmeti, mācību
grāmatas, dokumenti. Divas līdz četras reizes gadā
tiek organizētas izstādes par godu dažādiem aktuāliem notikumiem vai svētku dienām.
Posti tänav 3, Abja-Paluoja linn, Mulgi vald,
Viljandimaa
+372 523 5102
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Muzeja pastāvīgā ekspozīcija iepazīstina ar Meizakilas vēsturi, sākot no ciema rašanās, ar pilsētas izglītības, kultūras un sporta dzīvi. Tā kā šīs pilsētiņas
attīstība bijusi ļoti cieši saistīta ar dzelzceļu, liela
daļa eksponātu veltīta tieši tam. Starp vērtīgākajiem eksponātiem bez šaubām ir no Meizakilas nākušā olimpieša svarcēlāja Arnolda Luheēra (Arnold
Luhaäär) olimpiskās medaļas.

EISU MUIŽA UN PARKS, EISU MUIŽAS
KALĒJA DARBNĪCA

ŪE-SUISLEPAS MUIŽA

No Ūe-Suislepas muižas (1796) ābeļdārza cēlusies
Suislepa ābolu šķirne, kas šeit audzēta jau kopš 18.
gadsimta. Kopš 1920. gada rudens Suislepas bērni mācījušies vecajā muižas ēkā. Suislepas mužā
atrodas piemiņas zīme 1695.-1697. g. lielā bada
upuriem. Suislepas atsegums ir 15 m garš un 2 m
augsts, baltais smilšakmens pieder Burtnieku slāneklim.
Suislepa küla, Tarvastu vald,
Viljandimaa
www.suislepa.ee

Helmes novadpētniecības muzejs atrodas Kirikukilas ciemā, bijušajā Helmes baznīcas pastorāta ēkā.
Helmes novadpētniecības muzejā eksponētas nevis
nejauši salasītas lietas, bet gan atmiņas, kurā katrs
priekšmets stāsta par tā darinātāju, lietotāju vai
īpašnieku.
Kirikuküla, Tõrva vald, Valgamaa
+372 5662 5102
info.helmemuuseum@gmail.com
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13 HELMES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Savu pašreizējo izskatu Kerstnas muiža ieguva ap
19.-20. gadsimtu miju, kad tās vadību pārņēma jaunais muižkungs Kurts fon Anreps (Kurt von Anrep).
Galveno neoklasicisma stila ēku ieskauj skaists
parks. Slavenākais no muižas īpašniekiem bija ģenerālis Reinholds fon Anreps (Reinhold von Anrep),
kura sekmīgās militārās karjeras piemiņai netālu no
Kerstnas kapelas uzstādīta bronzas lauva (Anrepa
lauva).
Kerstnas lauva ir viens no skaistākajiem klasicisma
mākslas darbiem Igaunijā – uz liela akmens bluķa
atpūšas čuguna lauva, nolicis milzīgo galvu uz ķepām. To 1844. gadā lika uzstādīt Reinholda fon Anrepa dēls, ģenerālleitnants Jozefs fon Anreps (Joseph von Anrep).
Kärstna küla, Viljandi vald, Viljandimaa
+372 526 2901
kassurve@hotmail.com
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Mulgi keramikas darbnīcā, kas atrodas Lodi, iespējams pašam pagatavot dažādus priekšmetus: krūzes,
pogas, bļodas, šķīvjus un daudz ko citu. Pagatavošanai
nepieciešamais laiks un nauda atkarīgi no konkrētās
vēlmes. Pagatavotās lietas jāatstāj darbnīcā apdedzināt un pēc tam, ja ir vēlme, var ierasties pats tās
glazēt. Kopējais izgatavošanas laiks ir 2-3 nedēļas.
Loodi, Hendrikumõisa küla, Viljandi vald,
Viljandimaa
+372 5661 6526
mulgisavikoda@gmail.com

20 HEIMTALI DABAS STUDIJA
Heimtali dabas studijā gaidīti visi, kas vēlas iegremdēties mālu pasaulē. Ja vien tev ir kaut nedaudz
kaisles pret mālu, tad, tici mums, ikviens, no mazuļa
līdz pensionāram, piedzīvos interesantus atklājumus. Iespējams gan nopirkt, gan pašam pagatavot
priekšmetus ar Mulgimā motīviem.
Kitsetare tee 6, Heimtali, Viljandimaa
+372 5665 3819
heimtaliloomestuudio@gmail.com

21 KALJURAHNU KERAMIKAS KRĀSNS
Šeit vasarās notiek meistardarbnīcas, kur katrs,
kas vēlas, var sev pagatavot krūzīti, bļodu vai vāzi.
Meistardarbnīcu vada keramiķis, visi materiāli un
darbarīki pieejami uz vietas. Uz vietas priekšmetus
arī apdedzinām un glazējam, bet saņemt tos var pēc
divām nedēļām.
Vardja küla, Viljandi vald, Viljandimaa
+372 508 4348 / piret.lemsalu@gmail.com

KAPELA

Ordeņa pils celta 14. gadsimtā, visticamāk, agrākā
igauņu nocietinājuma vietā upes krastā. Būves ziemeļu pusē bija ūdensdzirnavas, kas pildīja arī stratēģisku funkciju, norobežojot piekļuvi cietoksnim.
Arī dzirnavām blakus esošais tornis bija nozīmīgs
aizsardzībai. Livonijas kara kaujās cietoksnis pārgāja no vienām rokām citās, un pēc bumbošanas,
dedzināšanas un šaušanas galu galā no varenās
celtnes palika pāri tikai daži mūri.
Blakus ordeņa pilij redzama XIX gadsimta sākumā
klasicisma stilā būvētā kapela. Ēkas savdabību izceļ augstais piramīdas formas jumts un portiki visās
četrās pusēs. Mauzoleju lika uzbūvēt vietējā muižniece sava dzīvesbiedra piemiņai. Lai pie tā varētu
vieglāk piekļūt, 1878. g. pār upi uzcēla iekaramo
tiltu, ko vēlāk uzdāvināja Vīlandes pilsētai un ko
izmanto vēl šobrīd.
Sooviku küla, Viljandi vald, Viljandimaa

25 DŪDU SĒTA

Šeit Tevi gaida īstas dūdas! Ar igauņu dūdām iepazīstinās ģimene, ar kuru varēs arī kopā lieliski
muzicēt. Meitas Anu un Trīnu Taulas (Anu ja Triinu
Taul) sniedz koncertus pēc iepriekšēja pasūtījuma.
Bet ar mūziku šeit nebūt viss vēl nebeidzas – saimnieka hobijs ir arī motodeltaplānu būvēšana un
lidošana.
Riidaja küla Tõrva vald Mulgimaa
+372 527 8149
info@torupillitalu.ee
www.torupillitalu.ee

30 PAISTU JAUNAVAS MARIJAS BAZNĪCA
MARŠRUTS 3: MULGIMĀ
KULTŪRAS MANTOJUMS

11 IGAUNIJAS NACIONĀLĀ MUZEJA
FILIĀLE – HEIMTALI MUZEJS
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19 MULGI KERAMIKAS DARBNĪCA

26 TERVAS BAZNĪCAS KAMERZĀLE
Helmes-Tervas apustuliski pareizticīgā Kristus Piedzimšanas baznīca Valgas ielā uzcelta 1903.-1904.
gadā. Būvmeistars bija Karls Šurins (Karl Shurin). Ar
saviem diviem kupoliem un zvanu torni šī bija viena
no lepnākajām pareizticīgo baznīcām visā Vīlandes
apustuliski pareizticīgo baznīcu diecēzē. Tā smagi
cieta 1944. gada kaujās, un tikai 1990. gadā tika atjaunota par kamerzāli.
Valga tänav 44, Tõrva linn,
Tõrva vald, Valgamaa

27 TARVASTU PĒTERA BAZNĪCA
Tarvastu Pētera baznīcas vecākās daļas saglabājušās no 15. gadsimta. Karos daudz cietusī baznīca
tika atjaunota un pašreizējo izskatu ieguva 1893.
g. decembrī, kad to pēc 1892. gada maijā notikušā
zibens spēriena atjaunoja mācītāja Mihaela Jirmana
(Michael Jürmann) vadībā.
Porsa küla, Viljandi vald,
Viljandimaa

28 HALLISTES SVĒTĀS ANNAS BAZNĪCA
Hallistes luterāņu baznīca ir viena no skaistākajām
un interesantākajām visā Igaunijā. Daudzo karu laikā baznīca stipri cietusi, bet savu pašreizējo izskatu
Hallistes baznīca ieguva 1991. gadā, kad to atjaunoja pēc vietējās iniciatīvas. Hallistes baznīcā var
aplūkot arī igauņu gleznotāja Jiri Arraka (Jüri Arrak)
altārgleznu “Kristus”, kā arī klausīties koncertus, kurus šeit rīko bieži.
Pornuse küla, Mulgi vald,
Viljandimaa

HEIMTALI MUIŽA UN PARKS

30 PAISTU JAUNAVAS MARIJAS
BAZNĪCA

Rakstiskās liecības par Paistu baznīcu atrodamas
kopš 1329. gada saistībā ar leišu laupītāju sirojumiem. Domājams, ka 13. gs. beigās celtā akmens
baznīca sākotnēji bija bez torņa. No toreizējās būves saglabājusies tikai arhaiskā astoņdaļīgā velve,
kas 1903. gadā tika apgleznota, imitējot zvaigžņotas debesis.
Paistu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond

31 MULGI BĀKA MUSTLĀ
No kādreizējās Mustlas siera un sviesta fabrikas atlicis vairs tikai 22 m augstais skurstenis, kuru 2018.
gadā pārbūvēja par Mulgi bāku. Bākas virsotnē uz
sešu metru augstā karogkāta jeb 28 metru augstumā plīvo Igaunijas karogs. Tas ir ceturtais augstākais zilmelnbaltais Igaunijas karogs pēc tiem, kas
plīvo Garajā Hermanī, Tartu ūdenstornī un Lielā Munameģa skatu tornī.
Tööstuse 1, Mustla, Viljandimaa
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KERSTNAS MUIŽA, KAPELA,
KAPELAS PARKS, ANREPA LAUVA

16 BARKLAJA DE TOLLI MAUZOLEJS
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32 MENNIKU METSATALU MELNĀ PIRTS

29 KARKSI PĒTERA BAZNĪCA
Baznīca ir slavena ar savu šķībo torni, kurš sliktās
grunts dēļ ir nošķiebies par vienu metru uz rietumu pusi. Viduslaikos Karksi baznīcas dzīve bija cieši
saistīta ar blakus esošo cietoksni. 13. gadsimtā būvētajā cietoksnī bija ierīkota arī kapela apustulim
Pēterim. Pašreizējā akmens baznīca būvēta 1773.1778. g., izmantojot cietokšņa apakšējo sienu. Baznīcas arhitektūra ir ļoti vienkārša – baznīcas zāle,
tornis un austrumu pusē sakristeja.
Lossi tn-4, Karksi-Nuia, Mulgi vald,
Viljandimaa

Melnajai pirtij blakus piebūvēta terase un tilts pāri
dīķim. Šī celtne 2018. gadā pretendēja uz labākās
koka būves godalgu. Kompleksā ir arī divas omulīgas atpūtas mājas.
Intsu küla, Viljandi vald, Viljandimaa
+372 5343 2884
metsatalu@metsatalu.ee
www.metsatalu.ee
Anrepa Lauva

