Romantiskais Piekrastes ceļš
1

Dabiskā ceļā izveidojusies lēzenā Matsi smilšu pludmale ļauj izbaudīt patīkamu un privātu prombūtni
no visa. Pludmali norobežo piekrastes kāpās augošās priedes, apkārtne ir bagāta ar pludmales pļavām
un kadiķu audzēm. Šeit atradīsiet arī mazu zvejnieku ostiņu.
Matsi küla, Lääneranna vald, Pärnumaa
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VALGERANNAS PLUDMALE

Pie Pērnavas esošā Valgerannas pludmale ir iemīļota peldvieta gan vietējiem, gan atpūtniekiem no attālākām vietām. Šeit īpašus piedzīvojumus piedāvā
Valgerannas šķēršļu parks ar augstas sarežģītības
pakāpes trasēm, kā arī tuvumā esošais golfa parks
White Beach Golf.
Valgeranna küla, Pärnu, Pärnumaa
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DABAS UN
PĀRGĀJIENU TAKAS

MATSI PLUDMALE

KABLI PLUDMALE

8

KABLI DABAS CENTRS, PUTNU STACIJA,
PĀRGĀJIENU TAKA (1,8 KM)

Igaunijas mežu apsaimniekošanas centra (RMK)
Kabli Dabas centrā var aplūkot izstādes par dabu un
uzzināt vairāk par atpūtas iespējām apkārtnē. Pie
Dabas centra sākas 1,8 km gara pārgājienu taka, kas
ved uz Kabli putnu apgredzenošanas staciju, kur atrodas putnu vērošanas tornis un liels putnu murds.
Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa
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gleznainajā Rīsas (Riisa) purvā. Uz takas atrodas 8
atpūtas vietas un skatu tornis. Piebraucamais ceļš,
autostāvvieta un sausā tualete atrodas takas sākumā pie vārtiem. Taka iesākumā vijas caur plašiem
klajumiem, tad uz brīdi nogriežas mežā. Var redzēt,
kā mežs pārtop par purvu un otrādi – sauso augsni
aizstāj mitrā zeme, purva augus – egļu meži. Dodoties tālāk, taka aizved pie skaistiem purva akačiem.
Šeit varat doties ar visu ģimeni un ieplānot pikniku!
Rīsas taku iespējams apmeklēt arī ratiņkrēslā un ar
bērnu ratiņiem – līdz pirmajam akacim (1,2 km).

17 ALLIKUKIVI ALAS
Allikukivi senlejas nogāzē slēpjas lielas pazemes
alas. Šīs 1961. gadā atklātās alas, ko smilšakmenī
laika gaitā izskalojuši pazemes avoti, ir 33 m garas
un līdz 2,7 m augstas.
Allikukivi küla, Saarde vald, Pärnumaa

18 PANGAS SAIMNIECĪBAS ROŽU DĀRZS
Pangas saimniecības rožu dārza kolekcija veidota no
senu šķirņu rozēm, kas šeit atvestas no kādreizējām
saimniecībām, laukmalēm, parkiem un senču dārziem.
Ura küla, Lääneranna vald, Pärnumaa
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19 TAMMES SAIMNIECĪBAS ZĀLĪŠU DĀRZS
15
E
MARŠRUTS 2

16
Garšaugu, aromātisko un ārstniecisko augu dārza
kolekcija piedāvā iepazīties ar interesantiem augiem no visas pasaules. Vasarās te darbojas jauka
dārza kafejnīciņa un garšām bagāts saimniecības
produktu veikaliņš.
Malda küla, Pärnu, Pärnumaa

10 TUHU PURVA DABAS TAKA (1 KM)

20 KERSU DĀRZA KOLEKCIJA
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13 KOLGAS DABAS TAKA (1,5/3,5 KM)

22 KIHNU MUIŽAS LIEPAS

5

TAKA (2,2 KM)

TEHELAS EZERS

Seklais Tehelas (Tõhela) ezers ar silto ūdeni ir ideāli piemērots ģimenes atpūtai. Ezera krastā ir skatu
tornis un atpūtas centrs, tiek piedāvāti izbraukumi
ar laivu.
Männikuste küla, Pärnu, Pärnumaa

6

IESAKĀM

MANIJAS AINAVU AIZSARDZĪBAS ZONA

Pērnavas apriņķa otrās lielākās salas dabas bagātība ir kultūras mantojuma ainavas – putnu un varžu
pilnās piejūras pļavas.
Manija saar, Pärnu, Pärnumaa
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No agrākās muižas saglabājusies klēts šodien kalpo
par dzīvojamo māju. Par kādreizējo iespaidīgo muižas parku liecina sirmās liepas. Šie mūžsenie koki ir
aizsargājamais objekts, lielākajam no tiem apkārtmērs sasniedz 3,7 m un augstums 18 m. Diemžēl
viena no trim senliepām ir nolūzusi. Vasarā, it īpaši
liepu ziedēšanas laikā, šeit ir jauki atsēsties, atvilkt
elpu un ieturēt pikniku.
Linaküla, Kihnu vald, Pärnumaa

LUITEMĀ DABAS AIZSARDZĪBAS ZONA

Priežu mežiem apaugušās kāpas apvij visu Romantiskās piekrastes ceļu, bet visaugstākās priedes slejas tieši šeit, Luitemā. Aiz kāpu rindas no kādreizējās
jūras lagūnas gadu tūkstošu gaitā izveidojies skaists
purvs, uz kuru gar skatu torni ved 2,2 km gara laipu
taka. Vēl divi skatu torņi atrodas turpat piejūras pļavās pie Piklas dīķiem.

SEIKLE VABAKS
Daļēji no laipām veidotā apļa veida dabas taka vijas
gan starp kāpu priedēm, gan caur Tolkuses purvu un
aizved līdz lielākajam purva klajumam. Takas malās
ir dažādi interešu objekti, purva ezeriņi un atpūtas
laukumiņi. Takai blakus esošajā Igaunijas augstākajā Tornimegi kāpā ir uzcelts 18 m augsts skatu
tornis, no kura augšas paveras pasakains skats uz
Tolkuses purvu un Pērnavas līci.
Rannametsa küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa

15 MIHKLI OZOLAINE
Kādreizējā novada centra - Mihkli ciema tuvumā
esošā vairāk kā 250 gadus vecā ozolaine ir Igaunijas
visievērojamākā svētozolu audze. Aizsargājamais
statuss tai piešķirts 1957. gadā.
Mihkli küla, Lääneranna vald, Pärnumaa

16 NEDREMAS MEŽAPARKS
Nedremas mežaparks ir viens no lielākajiem šāda
tipa mežaparkiem Igaunijā un visā Eiropā. Kopš 1991.
gada tam piešķirts dabas aizsardzības statuss, un atjaunošanas darbu rezultātā mežaparka pļavu pļaujamā platība pieaugusi par gandrīz 100 hektāriem.
Nedrema küla, Koonga vald, Pärnumaa

Purva pārgājieni un slidošana pa purva ezeriņiem.
Pārgājieni ar sniega kurpēm pa Tolkuses un Lindi
purviem. Izbraukums ar kajakiem uz Manijas salu.
+ 372 5650 0550
info@seiklevabaks.ee / www.seiklevabaks.ee
lIVONIJAS PĀRGĀJIENI
Vairāku dienu braucieni ar kanoe laivām pa skaisto
Salacas upi gida pavadībā.
+372 5669 1318
info@livoniamatkad.ee / www.livoniamatkad.ee
TOLLI TŪRISMA SAIMNIECĪBA (KIHNU)
Dabas pārgājiens pa Kihnu salu ar stāstiem un leģendām. Laivu braucieni pie Kihnu, pa Kihnu šaurumu un uz Sorgu salu.
+372 527 7380
info@kihnukallas.ee / www.kihnukallas.ee
PIKLAS PUTNU MĀJA
Putnu vērošanas ekspedīcijas, dabas fotografēšana.
+372 5887 6655
pikla.linnumaja@gmail.com / www.pikla.ee
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10 KIVERI (KÕVERI) ATPŪTAS CENTRA

9

18 MULGI (MULGI) PĻAVAS
Mulgi pļavas ir gleznains un skrajš mežaparks, kas
priecē acis jebkurā gadalaikā. Tās skaistās ainavas
daiļo noslēpumainiem līkločiem vītā Lemjegi (Lemmjõgi) upe, kuru var šķērsot pa savdabīgu kultūras
vērtību - dzelzs konstrukcijas arku tiltu, kam ir koka
segums. Upes krastā esošā atpūtas vieta aicina baudīt un vērot apkārtni jebkurā gadalaikā.
Sandra küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa
19 LETI (LÄTI) PALIENES UN PALI
Plašās palienes Leti (Läti - tulk. Latvijas) ciematā
Somā nacionālajā parkā piedāvā gleznainus skatus
jebkurā gadalaikā, bet īpaši interesants šis reģions
ir palu laikā. Tad visa apkārtne ir zem ūdens un
starp applūdušajiem laukiem redzami tikai līkumainie ceļi, kas bieži vien arī daļēji ir zem ūdens. Plūdi visbiežāk ir pavasarī, kad lieli atkušņi un lietus
vienlaikus rada tik lielu ūdens daudzumu, ka zeme
to nespēj uzreiz uzņemt. Ūdens sakrājas 3-4 dienu
laikā un augsts līmenis saglabājas pāris nedēļas. Arī
ļoti lietainā rudenī var redzēt līdzīgu skatu.
Tipu küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa

PASTAIGU TAKA
Seljaku, Kõveri küla, Saarde vald, Pärnumaa
+372 5689 2858 / info@koveri.ee
koveri.ee/tegevused/matkarada/
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MARŠRUTS 2: DABAS
TŪRISTIEM SOMĀ

KABLI PLUDMALE

8

KABLI DABAS CENTRS, PUTNU
STACIJA, PĀRGĀJIENU TAKA (1,8 KM)

PĀRGĀJIENU TAKAS
Jõekalda tee 13, Paikuse alev, Pärnu
+372 5302 5085 / info@reiupuhkekeskus.ee
reiupuhkekeskus.ee/aktiivne-puhkus/terviserajad

16 TORI (TORI) ELLES ALA

12 KAISMAS (KAISMA) VESELĪBAS TAKA

14 JĒSŪ (JÕESUU) IEKĀRTAIS TILTS

Kaisma küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa
+372 5623 7964
puhkeala.ee/vaba-aeg/matkarada

4

RĪSAS (RIISA) PURVA TAKA (4,8 KM)

F

TIPU DABAS SKOLA

6

PAUNAS (PAUNA) KULTŪRVĒSTURES
TAKA (3 KM)

13 PARIKA (PARIKA) TAKA (3,6 KM)

17

3,6 km garā taka ir slavena ar savu sirds formas purva ezeriņu. No augšas iemūžinātā ezeriņa bilde rotā
daudzus Vīlandes apriņķa drukātos izdevumus. Līdz
ezeram ved plata ar koka skaidām klāta taka, kas lieliski piemērota grupām un cilvēkiem ar kustību trau-

cējumiem. Takas malās ir bagātīgi mellenāji, savukārt
nostāk no purva atrodamas lācenes un dzērvenes.
Aimla küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa

MARŠRUTS 1: ROMANTISKĀS
PIEKRASTES CEĻA DABA
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14 JĒSŪ (JÕESUU) IEKĀRTAIS TILTS
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14 RANNAMETSA-TOLKUSE DABAS
TAKA (2,2 KM)

17 ALLIKUKIVI ALAS
20 KERSU DĀRZA KOLEKCIJA
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Parks tika izveidots 1993. gadā, lai aizsargātu neskartos purvus, piejūras pļavas, kā arī mežus un palienes ar to sugu daudzveidību. Šodien Somā parks
kļuvis pazīstams ar savu piekto gadalaiku. Tas ir
laiks, kad plūdi appludina Somā Nacionālā parka teritoriju. Tas parasti notiek pavasara sākumā, kad sāk
kust ziemas sniegs, bet var notikt arī citā gadalaikā.
Tā kā laikapstākļi ir ļoti nepastāvīgi, ir gadi, kad gaidītie plūdi tā arī nesākas. Bet tikpat labi var uznākt
pamatīgi plūdi, kuru laikā ūdens līmenis paceļas par
vairākiem metriem, tādējādi applūdinot ļoti lielas
platības. Piektajā gadalaikā Somā vislabāk var iepazīt ar kanoe laivām. Dažus gadus ir gadījies arī, ka
uzreiz pēc plūdiem uznāk sals, pārvēršot appludināto purvu par lielu slidotavu. Piektais gadalaiks ik
gadu atved uz Somā tūkstošiem apmeklētāju no dažādām pasaules malām, padarot Somā par vienu no
populārākajiem Igaunijas nacionālajiem parkiem.
Arī citos gadalaikos iespējams izbraukt pa Somā ar
kanoe laivām. Nacionālajā parkā ir daudz dažādu
pārgājienu taku. Populāri ir arī pārgājieni ar sniega
kurpēm – tādus nevar izbaudīt daudzviet pasaulē.
Sniega kurpes ir īpaši apavi, kas padara iespējamu
pārvietošanos pa slapjo purvu.
Iesakām iepazīt Somā kopā ar mūsu profesionālajiem pārgājienu vadītājiem.
Kõrtsi-Tõramaa, Tipu küla, Põhja-Sakala vald,
Viljandimaa
435 7164, 526 1924
info.soomaa@rmk.ee

VANAÕUE BRĪVDIENU CENTRS

Izbraukumi ar kanoe laivām, foreļu makšķerēšana.
Vihi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa
+372 5212 148
info@vanaoue.ee / vanaoue.ee

SOMĀ NACIONĀLAIS PARKS

SOMĀ NACIONĀLĀ PARKA APMEKLĒTĀJU CENTRS

Manijas ainavu aizsardzības zona

ĒRDI (ÖÖRDI) EZERA TAKA (2,4 KM)

ATPŪTAS VIETA SOMĀ
Oksa (Oksa) ozolu mežaparks atrodas Kildu-Teramā
(Kildu-Tõramaa) ceļa malā, Lemmjegi (Lemmjõgi)
upes tuvumā. Kā jau raksturīgi Somā reģionam, šī
teritorija pavasarī ir pārplūdusi. Papildus skaistajiem dabas skatiem var aplūkot arī kultūras vēsturi
– pēc īsa pārgājiena atradīsiet vecā krodziņa drupas
un tajās saglabājušos savdabīgo manteļskursteni.
Otrā ceļa pusē ir veca klēts, kuru, ja nepieciešams,
var izmantot kā meža naktsmājas.
Sandra küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa

11 REIU (REIU) ATPŪTAS CENTRA

21 KIHNU LIIVA-AA AKMENS

12 KILINGI-NEMMES MEŽA TAKA (5,2 KM)

14 RANNAMETSA-TOLKUSE DABAS

KŪRANĪDU (KUURANIIDU) DABAS
TAKA (1 KM)

9

Metstes saimniecības čili piparu audzētava tika atklāta 2018. gadā. Tajā pārstāvētas pasaules asākās
garšas. Audzētavā iesēts pie 120 īpašu un oriģinālu
piparu šķirņu. To īpašā krāsu spēle savu kulmināciju
sasniedz augustā.
Kärsu küla, Saarde vald, Pärnumaa

Jūra ap Kihnu salu un tās piekraste ir ļoti akmeņaina, lai gan lielu laukakmeņu šeit nav daudz. Linakilas
(Linaküla) priedulājā atrodamais “Liiva-aa” lielais akmens jeb “Liiva-aia” akmens ir lielākais laukakmens
Kihnu. Šī dabas aizsardzības statusā esošā lielā akmens apkārtmērs ir ap 10 m un augstums – 2,5 m. Saskaņā ar leģendu zem akmens dzīvo pazemieši – šeit
kādreiz saklausītas viņu balsis. Arī Mulgimā raganas
naktīs apmetoties uz akmens, lai žāvētu savas drēbes.
Linaküla, Kihnu vald, Pärnumaa

TAKA (2 KM)

Zivīm bagātais Ermistu ezers ir kļuvis par iemīļotu
vietu makšķerētājiem-atpūtniekiem. Ermistu ezerā
ir atzītas ārstnieciskās dūņas. Ezera krastā iekārtots
atpūtas komplekss un laivu noma.
Ermistu küla, Pärnu, Pärnumaa

19 F

11

11 LAIKSĀRES PALIENES MEŽA DABAS

7

Dabas takas ārpus Somā Nacionālā parka

4

1

Oidremas un Tuhu purvi veido vienu no Rietumigaunijas lielākajiem, bet vienlaikus jaunākajiem purvu
masīviem, kas plešas vien 10 km attālumā no jūras.
Takas sākumā atrodas unikāls skatu tornis “Trepes”,
kas tapis sadarbībā ar Igaunijas Mākslas akadēmiju.
Pastaigu taka ir 950 metrus gara un veidota no laipām, kas slapjā laikā var būt slidenas! Takas izstaigāšanai nepieciešama apmēram stunda, un vēlams
līdzi ņemt gumijas zābakus.
Kiska küla, Lääneranna vald, Pärnumaa

PAUNAS (PAUNA) KULTŪRVĒSTURES
TAKA (3 KM)

HIPASĀRES (HÜPASSAARE) DABAS
TAKA (4,4 KM)
Hipasāres (Hüpassaare) 5 km garā pārgājienu taka
ved caur purvaino mežu uz Kureso (Kuresoo) purvu.
Laipu taka vijas garām savdabīgiem, iegareniem
purvājiem, kuru malās ir uzbūvētas platformas, lai
ceļotāji varētu atpūtināt kājas un baudīt purva mierīgo noskaņu. Taka ved cauri purva klajumiem, gar
purva ezeriņiem un garām purva saliņai, kur varat
vērot vārnu ģimenes. Takas beigās atrodas igauņu
komponista Marta Sāra (Mart Saar) bērnības mājas
un muzejs, turpat iekārtota atpūtas vieta.

2

4

6

8
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Nigulas Dabas rezervāts ir īpašs neskarts dabas nostūris, kas pieder pie starptautiskas nozīmes putnu
mājvietām. Tā sirdī ir Nigulas purvs ar lielu purva
ezeru un purva saliņām. Pie purva ezera aizsākas 7
km gara pārgājienu taka ar skatu torņiem.
Urissaare küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa

Kabli pludmale ar seklajiem un siltajiem ūdeņiem
ir iemīļota atpūtas vieta ģimenēm. Pa smilšaino
piekrasti vijas promenāde, pludmalē atrodas skatu
tornis un tuvumā darbojas vasaras kafejnīca.
Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa

LEMJĒ (LEMMJÕE) PĀRGĀJIENU
TAKA (5,8 KM)

18

NIGULAS DABAS REZERVĀTS UN
PĀRGĀJIENU TAKA (7 KM)

UN SKATU TORNIS

5

17 OKSA (OKSA) OZOLU MEŽAPARKS UN

TŪRISMA PAKALPOJUMI
SOMĀ NACIONĀLAJĀ PARKĀ

F

TIPU DABAS SKOLA

SOOMAA.COM / PIECI GADALAIKI
(VIIS AASTAAEGA OÜ)
Kanoe laivu noma, izbraukumi ar vienkoču laivām,
pārgājieni ar sniega kurpēm, slēpēm, stumjamajām
ragavām.
Riisa küla, Tori vald, Pärnumaa
+ 372 5061 896 / +372 5147 572
info@soomaa.com / soomaa.com
SEIKLE VABAKS PĀRGĀJIENI

A

Pārgājieni ar sniega kurpēm, izbraukumi ar kajakiem.
Riisa küla, Tori vald, Pärnumaa
+372 5650 0550
info@seiklevabaks.ee / seiklevabaks.ee

JUNSI ATPŪTAS CENTRS

Purva pārgājieni, pārgājieni ar sniega kurpēm, izbraukumi ar kanoe laivām, piedzīvojumu un dārgumu meklēšanas spēles dabā, peintbols, lokšaušana.
Laane küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa
+372 5295 270
junsi@junsi.ee / junsi.ee

B

KARUSKOSE SAIMNIECĪBA

Ziemas pārgājieni un izbraukumi ar smailītēm, kanoe laivu noma.
Sandra küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa
+372 5694 2920 / +372 5662 9515
info@karuskose.com
karuskose.com

C

SOMĀ KANOE UN PIRTS CENTRS

Izbraukumi ar kanoe laivām, laivu noma.
Rätsepa küla, Tori vald, Pärnumaa
+372 5148 751 / +372 5348 4025
veelaager@gmail.com
veelaager.com

D

DABAS UN
PĀRGĀJIENU TAKAS

TORI PĀRGĀJIENU CENTRS

Izbraukumi ar kanoe laivām, lokšaušana.
Tori alevik, Tori vald, Pärnumaa
+372 5114 253
silver@tori.ee / tori.ee

Sniega kurpju noma, grupu pārgājieni.
Tipu küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa
+ 372 53536961
info@tipulooduskool.ee
tipulooduskool.ee
AVO HANSBERGS
Dabas pārgājieni, purva pārgājieni un izbraukumi ar
kanoe laivām.
Riisa küla, Tori vald, Pärnumaa
+372 5051 113
ooresoo@ooresoo.ee / ooresoo.ee
LOODUSMATKAD.EE
Purva pārgājieni un izbraukumi ar kanoe laivām, izbraukumu nometnes.
Kullimaa küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa
+370 5251 113
matkad@loodusmatkad.ee
loodusmatkad.ee

1

BEBRU TAKA (KOPRARADA, 1,8 KM)

2

MEIEKOSES (MEIEKOSE) MĀCĪBU
DABAS TAKA (5,6 KM)

Jēsū (Jõesuu) iekārtais tilts sniedzas pāri Pērnavas
upei un ir Pērnavas apriņķa garākais iekārtais tilts.
Šis 67,5 m garais tilts uzbūvēts 1975. gadā.

15 LEHAVERES (LÕHAVERE) LEMBITU
(LEMBITU) PILSKALNS

19. gs. beigās celtais pilskalns nosaukts par godu
seno igauņu vadonim Lembitam (Lembit). Cietoksnis
izmantots aptuveni 20 gadus. Meža vidū izvietotais
pilskalns ar savām dabiski stāvajām nogāzēm arī
šodien ir patiesas apbrīnas vērts. Pilskalna pakājē
ir uzstādīts granīta piemineklis brīvības cīņās kritušajiem. Interesants fakts: Lembits ir pirmais igaunis,
kas vēstures materiālos minēts vārdā.
Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa

16 TORI (TORI) ELLES ALA

3

INGATSI (INGATSI) MĀCĪBU
DABAS TAKA (4,3 KM)
3 km garā Ingatsi mācību dabas taka sākas no Karuskoses un ved pa meža stigu pa Eiropā augstāko, Kureso augstā purva grēdu, kuras augstums
sasniedz 8 m. No purva malā izvietotā skatu torņa
paveras gleznains skats uz augstā purva plašumiem
un aiz tā vīdošo meža puduru. Tālāk izbūvētā laipu taka ved garām noslēpumainām lāmām, apmet
nelielu loku pa purvu un atgriežas sākumpunktā.
Pārgājienam vajadzētu ieplānot 1,5 stundas. Ingatsi
takas malās ir izvietotas vairākas atpūtas vietas un
soliņi, kur atpūtināt kājas un nopeldēties lāmā.

4

RĪSAS (RIISA) PURVA TAKA (4,8 KM)

Jēsū-Teramā (Jõesuu-Tõramaa) ceļa malā atradīsiet
norādi, kas aicina doties pārgājienā pa laipu taku

Stāvajā Tori upes krastā jūs atradīsiet noslēpumainu alu. Šī vieta tiek dēvēta Tori elle, jo pa alu var nokļūt dziļi zemes dzīlēs. Tāpēc arī par šo alu ir daudz
nostāstu un teiku. Ala radusies, ūdenim izskalojot
Pērnavas upes Devona laikmeta smilšakmens krastu. Alas ieejas diametrs savulaik bija 6 metri, un,
kā vēsta daži avoti, “elles koridoru” garums bija 32
metri. Alas griesti iebruka 1908. gadā, bet tās ieeja – 1974. gadā. Šobrīd vairs nav iespējams ieiet
alā, bet trepītes gar kapu vārtiem aizvedīs līdz šai
noslēpumainajai vietai.
Pärnu maantee 2, Tori alevik, Tori vald, Pärnumaa

Rīsas (Riisa) purva taka (4,8 km)

Mulgimā

64 skaistu
vietu pie dabas
Mulgimā
Somā

14
20
DABAS UN
PĀRGĀJIENU TAKAS

1

TĀGEPERAS (TAAGEPERA) DABAS
TAKA (5,4 KM)
Taka aizsākas un beidzas pie Tāgeperas (Taagepera)
ugunskura vietas, kur ir iespēja celt telti un kurināt
ugunskuru. Taka vijas gar Ehnes (Õhne) upes krastu, tās malās var redzēt bebru atstātās pēdas, meža
skudras un lielu meža daudzveidību – lapu un skuju
kokus, ozolus u.t.t. Taku iespējams izstaigāt pa īsāku
vai garāku maršrutu – 1,6 km un 4,0 km. Uz informācijas stenda var atrast precīzākas norādes.
Taagepera küla, Tõrva vald, Valgamaa

2

Romantiskais Piekrastes ceļš

LODI (LOODI) LAPKOKU MEŽAUDZES
PĀRGĀJIENU TAKA (0,5 KM)
Lielo Eiropas lapegļu audze pushektāra platībā paver iespaidīgu skatu. Šī ir viena no vecākajām Eiropas lapegļu (Larix decidua) audzēm Igaunijā. Augstākā lapegle sasniedz 43,3 m. Mežaudzi 1820. gadā
iesēja Lodi muižnieks fon Boks (von Bock). Taka ir
iezīmēta ar baltas krāsas svītrām uz kokiem.
Loodi küla, Viljandi vald, Viljandimaa

3

SUISLEPAS (SUISLEPA) DABAS TAKA (1 KM)
Suislepā (Suislepa) izveidotā laipu taka piemērota
pastaigām gan vasarā, gan ziemā. Prasmīgākie var
ņemt līdzi arī velosipēdu vai bērnu ratiņus. Takas
tuvumā izvietoti stendi, kas iepazīstina ar koku sugām. Papildus Sūslepā atrodas arī atjaunota muiža
un vējdzirnavas.
Suislepa küla, Viljandi vald, Viljandimaa

4

LODI (LOODI) DABAS PARKS UN SMILŠAKMENS ATSEGUMS, DABAS TAKA (2 KM)

BIJUŠĀ ŠAURSLIEŽU DZELZCEĻA MARŠRUTS
“ZAĻIE DZELZCEĻI”

6

11 “ZAĻIE DZELZCEĻI” SINIALLIKU-LODI
PĀRGĀJIENU TAKA (5/10 KM)

Uz garajiem dzelzceļu uzbērumiem izveidotā taka ir
ideāls maršruts jebkuras vecuma grupas piedzīvojumu meklētājiem, jo šeit nav stāvu kalnu un nogāžu.
Interesantas dabas apskautā taka piemērota gan
gājējiem, gan riteņbraucējiem, gan slēpotājiem, pat
jātniekiem. Taka iezīmēta uz informācijas stendiem,
tās malās ir norādes un kilometru stabiņi, tāpat arī
gar taku izvietotas kādreizējā dzelzceļa bildes. Taka
ved gar Sinialliku ezera krasta peldvietu, kur izveidots jauks atpūtas laukumiņš, kā arī galdi un soli
maltītei.

9

Uz skatu torni ved purva laipa. Pēc aplēsēm ap 9000
gadu vecais purvs un viens no vecākajiem Igaunijā.
Tas lielākoties ir meža purvs, kurā aug zemas
priedes. Īsa pastaiga aizvedīs gājēju uz Parika purva
malu, kur no skatu torņa paveras brīnišķīgs skats uz
purva ainavām un ezerā esošajiem putniem.
Parika küla, Viljandi vald, Viljandimaa

14 RUTU (RUTU) KALNS
15 HERJASĀRES (HÄRJASSAARE) KALNS
ir Sakalas augstienes un Vīlandes apriņķa augstākā
vieta, 147 metru virs jūras līmeņa.

22

1

23
2
21
21

MARŠRUTS 3

4

PĀRGĀJIENU TAKA (11 KM)

Meizakilas (Mõisaküla) ciemā var izbraukt ar drezīnu
un apmeklēt dzelzceļa muzeju. Šeit aizsākas taka, kas
tālāk ved uz Abja-Paluoja (Abja-Paluoja) ciemu. Nonākot līdz tam, var apmeklēt Abjas muzeju, izbaudīt
atpūtas pauzi Abjas mākslīgā ezera skaistajā krastā,
paēst pusdienas Mulgi krodziņā vai izbaudīt spa un
ūdenspriekus Abjas Sporta un veselības centrā.
Abjas Sporta un veselības centrā iespējams arī iznomāt velosipēdus, informācija:
abja.spordihoone@gmail.com
+372 436 4101

13

5

15

12 “ZAĻIE DZELZCEĻI” MÕISAKÜLA-ABJA

13 PARIKA (PARIKA) EZERA SKATU TORNIS

Lodi (Loodi) dabas parka kopējā platība ir 3467 hektāru. Uz 2 km garo dabas taku var doties gan no Paistu
(Paistu) puses, gan caur Lodi muižas dārzu. Abās pusēs
izveidota autostāvvieta. Muižas pusē takas sākumā,
mākslīgā ezera krastā ir izveidota ugunskura un telšu
vieta. Apskates vērtas ir par Lodi elli sauktie sarkano
klinšu atsegumi ar daudziem strautiņiem.
Loodi küla, Viljandi vald, Viljandimaa

8

Pārgājienu takas vijas Dienvidigaunijas un Ziemeļlatvijas apvidū, to kopējais garums ir ap 700 km, no
kuriem ap 290 km veidoti uz veco šaursliežu dzelzceļu uzbērumiem.

7

16
11 10
2

EISU (ÕISU) PĀRGĀJIENU TAKA (2,4 KM)
UN EISU EZERS AR SKATU TORNI
Taka pilnībā klāta ar skaidām, stāvākajā vietā pie
strauta ir izveidota barjera, trepes un skatu platforma. Uzmanīgs vērotājs uz viena no smilšakmens
atsegumiem pamanīs gravējumu ar jaunavu – ūdens
nesēju. Putnu vērošanai ezera krastā uzcelts 8 m
augsts skatu tornis.
Õisu alevik, Mulgi vald, Viljandi maakond

16 KERES (KÄRE) KAUJU LAUKI

TERINGI DABAS TAKA (4,5 KM)
Pa daļai laipu taka ar neslīdošu pārklājumu un pa daļai – droša skaidām klāta taka ved dabas draugus pāri
vairākām purva saliņām. Takas malās novietotie info
stendi sniedz izsmeļošus aprakstus par meža iemītniekiem un purva dabu. Sākot ar jūliju, pastaigas laikā
var nogaršot gar takas malām augošās lācenes, vistenes, mellenes, zilenes, brūklenes un dzērvenes. Pēc
vēdera pielocīšanas ar ogām var izbaudīt atspirdzinošu peldi brūnajā Alatsi (Alatsi) ezerā. Takas sākumā ir
telšu un atpūtas/piknika vieta.
Lilli küla, Mulgi vald, Viljandi maakond

ám
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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: Kristjan Lust. Foto: Maksim Tund, Katri Koppel, Elen Juurma, Ülo Soomets,
Kristo Karu, Ergo Viks, Mare Albri, Keiri Kallas, Kätlin Kask.
Dizains: Eleron Reklaam. Druka: Aktaprint OÜ

SOKAORU (SOKAORU) VESELĪBAS TAKA
(5 KM) UN KARKSI (KARKSI)
MĀKSLĪGAIS EZERS
Taka ir 5 km gara un sadalīta 0,8 km, 1,5 km un 3
km mazākās takās, no kā 1,5 km ir izgaismoti. Daļa
no takas vijas pa gleznaino Karksi-Nuia (Karksi-Nuia)
mākslīgā ezera apkārtni, pie kura iekārtotas vairākas peldvietas un atpūtas laukumi. Ziemā uz ezera
ledus tiek ierīkota arī slidošanas trase.
Ettevõtluse tänav, Karksi-Nuia linn, Mulgi vald,
Viljandimaa

8
9

Keres (Käre) kauju lauki ļauj pabūt vienlaikus gleznainā dabā un vēsturiski nozīmīgā vietā. Vēsturiski
Keres saimniecība atradusies kara krustugunīs, šeit
mežā slēpjas daudz bunkuru, izrakumu un kara laika
atlieku. Vieta burtiski aizved atpakaļ laikā uz 1944.
gada kaujām.
Jõgeveste küla, Tõrva vald, Valgamaa

17 KORKILAS VALGJERVA EZERS
(KOORKÜLA VALGJÄRV)

Apkārtnes visskaistākajiem smilšainajiem krastiem
rotātā ezera malā ir jauka vieta ģimenes atpūtai.
Ezera dibenā ir sena ciema paliekas. Tās ir aizsargājamais arheoloģiskais objekts. Ezera krastā izveidota RMK (Igaunijas Valsts mežu) ugunskura vieta.
Jeti küla, Tõrva vald, Valgamaa

18 HELMES ALAS
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Tindres (Tündre) dabas rezervāta platība ir 1846,8
ha. Rezervāts izveidots 1999. gadā purva un meža
ainavu un tām piederošās dabas aizsardzībai. Apkārtnes meži ir purvaini, šejienes daba iekļaujas
zemo purvu mežu grupā. Skaistā Tindres ezera krastā var pavadīt ilgāku laiku. Kārtīgā pajumte pasargā
no sliktiem laikapstākļiem, pieejama sausā tualete,
informācijas stends, ar restīšu grilu aprīkota ugunskura vieta, malkas šķūnītis un laipa pie peldvietas.

21 VĪRALTA (VIIRALTI) OZOLS
Tamme-Koori (Tamme-Koori) ozols pie Vīlandes-Tartu šosejas vairāk pazīstams kā Vīralta ozols (apkārtmērs ir 4,7 m, bet augstums – 12 m). Koks esot izaudzis no bēgošā Zviedrijas karaļa karietes jūgstieņa
(dīseles). Gori Tammam (Goori Tamm) piederošajā
saimniecībā 1944. gada vasarā piestāja graﬁķis Eduards Vīralts (Eduard Viiralt, 1898-1954), kas iemūžināja senozolu savā graﬁkā “Vīlandes ainavas”.
PLUDMALE
Tervā (Tõrva) esošās Vanameizas (Vanamõisa) ezers
ir populāra vasaras atpūtas vieta kā vietējo, tā arī
tālāku viesu vidū. Ezers atrodas pilsētas malā pie
Tervas-Pikasillas (Tõrva-Pikasilla) šosejas. Ezera platība ir apmēram 2 ha un dziļums līdz 10,5 m. Ezera
lepnums ir Igaunijas visaugstākais lēkšanas tornis
(aptuveni 11 m). Peldētājus uzmana krasta uzraugi. Papildus smilšu pludmalei var atlaisties uz dēļu
celiņiem vai tiltiņiem, spēlēt volejbolu, bērniem ir
šūpoles. Pludmalē ir pārģērbšanas kabīnes.

Sinialliku jeb zilo avotu taka pazīstama no senlaikiem – tā ved uz kādreizējiem upurēšanas avotiem,
kuru kristāldzidrajiem ūdeņiem zilu nokrāsu piešķir
avotu dibenā esošie zilie māli. Tuvumā atrodas pilskalns, kur 12.-13. gadsimtā tika uzcelts seno igauņu
nocietinājums un izveidots Sinialliku ezers. Pastaigu var sākt gan no vecās Sinialliku dzelzceļa stacijas, gan no Karksi-Nuia-Vīlandes šosejas puses.
Sinialliku küla, Viljandi vald, Viljandimaa

Helmes alas – vislepnākās no kādreizējām grotām
Igaunijas teritorijā – apskatāmas Helmes muižas
parkā. Uz ziemeļiem no pilsdrupām atrodamajās alās
aptuveni 3 m apmērā atsedzas baltais Burtnieku
svītas smilšakmens. Dažas slavenākās alas ir iegruvušas. Kādreiz alu sistēma sastāvēja no septiņām ar
ejām savienotām telpām, lielākā no tām bija Moseses
baznīca (Moosese kirik). Alas ir izveidojuši avoti, vēlāk
cilvēki tās paplašinājuši un izmantojuši kā slēptuves.
Linna küla, Tõrva vald, Valgamaa

19 TARVASTU (TARVASTU) DAMBIS UN
SKATU TORNIS

Dambis, kurš norobežo gadu desmitiem veidotās
pļavas un grāvjus no vienas puses un Vertsjerva
ezeru (Võrtsjärv) no otras. Dambja izbūvei atpūtas
vietas dienvidaustrumu daļā Tarvastu upes grīvā

Ar dažādu ekipējumu kombinēti pārgājieni un izbraukumi Dienvidigaunijā (sniega kurpes, kanoe
laivas, smailītes, vienkoču laivas, skrejriteņi, stumjamās ragavas, slēpes, slidas).
+372 527 2701
info@loodusturism.ee / www.loodusturism.ee
KALE KOKA TRALERU UN BURU LAIVU
IZBRAUKUMI PA VERTSJERVA EZERU (VÕRTSJÄRV)
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Kale-tipa burinieki ir Vertserva ezerā tradicionāli kursējuši koka traleri, sava graciozā paskata dēļ labprāt
izmantoti arī atpūtas izbraukumiem un regatēm. Kale
vārds saistīts ar šo burinieku izmantoto lielizmēra
tīklu. Izbraukuma laikā kale koka tralerī kapteinis un
bocmanis stāsta par šo burinieku vēsturi, papildus iespējams pasūtīt kūpinātas zivis vai zuša zupu.
Pasūti braucienu ar kale-burinieku:
+372 5268 380
angelaindriko@gmail.com / kaleselts.ee
MULGIMĀ KOKA
SKULPTŪRAS

A

Laimīgā Mulgi ģimene (Õnnelik Mulgi pere) –
Mustlas ciemā (Mustla)

B

Mulgi bērni (Mulgi lapsed) – Meisakilas
ciemā (Mõisaküla)

C

Dejojošie Mulgi ļaudis (Tantsivad Mulgid) –
Karksi-Nuia ciemā (Karksi-Nuia)

D

Sēdošais Mulgi vīrs (Istuv Mulk) – Paistu
ciemā (Paistu)

E

Mulgi vīrs (Mulgi mees) – Abja-Paluoja
ciemā (Abja-Paluoja)

F

Mulgi sieva (Mulgi naine) – Helmes
ciemā (Helme)

G

Mulgi vīrs ar dūdām (Torupilliga Mulk) –
pie Pikasillas (Pikasilla) galvenā ceļa

H

G

F

25
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23 OIU (OIU) OSTA UN BRĪVDABAS MUZEJS
Oiu ostā iespējams iznomāt buru, airu un motorlaivas,
kā arī kanoe laivas un kajakus. Piekļuve Oiu ostai ar
ūdenstransportu iespējama arī caur Vertsjerva ezeru
(Võrtsjärv). No Tenasilmas (Tänassilma) upes puses –
300 m pret straumi. Pie upes iztekas ierīkots brīvdabas muzejs ar 0,5 km garu, uz pāļiem veidotu laipu
taku, kas ļauj izbaudīt brīnišķīgus skatus uz ezeru.
+372 5349 2707
evelin@oiusadam.ee / www.oiusadam.ee

7

12

LOODUSTURISM OÜ

(SINIALLIKU) EZERS, SINIALLIKU
(SINIALLIKU) DABAS TAKA (1,3 KM)

19

5

UN EZERS

INDU (INDU) DABAS TAKA

10 ZILAIS AVOTS (SINIALLIKAS), SINIALLIKU

18

20 TINDRES (TÜNDRE) DABAS REZERVĀTS

IESAKĀM

LILLI (LILLI) DABAS MĀJAS PASTAIGU TAKA

D

A

izbūvēja arī ostas kanālu, pa kuru var pārvietoties
mazi kuģīši un laivas, tādējādi piedāvājot lieliskas
iespējas burusporta cienītājiem. Šī iemesla dēļ atpūtas vieta šodien kļuvusi iecienīta dažādām burāšanas nometnēm. 2009. gadā Vertsjerva ezera krastā uzbūvēts skatu tornis.

22 VANAMEIZAS (VANAMÕISA) EZERA
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Mulgi vīrs pie stenda (Mulk stendi ääres) –
vērojošs vīrs aiz liela stenda Hummuli
ciemā (Hummuli)

IETEIKUMI
NAKTSMĀJĀM

1

SOLAR CARAVAN PARK

Karavānu novietne pie dabas un ar visām ērtībām.
Vieta, kur visa enerģija tiek saražota ar saules baterijām. Iespējams arī celt teltis.
Lõosilma talu, Lemmetsa küla, Pärnu, Pärnumaa
+372 5307 7360
info@solarcaravan.ee / www.solarcaravan.ee

2

FISHING VILLAGE

Var piestāt ar karavānu. Uz vietas iespējams nakšņot
Glamping teltī, kas atrodas pie upes. Iespēja celt arī
savu telti. Tiek piedāvāti vēl arī citi nakšņošanas
varianti.
Uus-Sauga tänav 62, Pärnu linn, Pärnumaa
+372 509 7841
info@ﬁshingvillage.ee
www.ﬁshingvillage.ee

3

LEPANINAS VIESNĪCA

Ērta karavānu novietne jūras krastā blakus Lepaninas viesnīcai. Iespēja celt telti. Blakus atrodas viesnīca, kurā darbojas restorāns.
Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa
+372 517 0372
lepanina@lepanina.ee / www.lepanina.ee

4

ERMISTU ATPŪTAS CENTRS

Karavānu novietne pie dabas un ar visām ērtībām.
Iespēja celt telti. Papildus arī iespēja nakšņot kempingmājiņās.
+372 5629 7627
info@ermistu.ee
www.ermistu.ee

5

KLAARA-MANNI ATPŪTAS UN
SEMINĀRU CENTRS

Iespēja piestāt ar karavānu vai celt telti. Papildus
arī iespēja nakšņot brīvdienu mājā, kurā ir dažāda
lieluma dzīvoklīši.
Randivälja küla, Tori vald, Pärnumaa
+372 5645 7745
info@klaaramanni.ee
www.klaaramanni.ee

6

HIIEKIVI TŪRISMA SAIMNIECĪBA

Iespēja piestāt ar karavānu vai celt telti. Papildus arī
iespēja nakšņot kempingmājiņās.
Hiiekivi, Tagassaare küla, Põhja-Pärnumaa vald,
Pärnumaa
+372 517 9458
info@hiiekivi.ee / www.hiiekivi.ee

7

JUNSI ATPŪTAS CENTRS

Iespēja piestāt ar karavānu vai celt telti. Papildus arī
iespēja nakšņot kempingmājiņās.
Laane küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa
+372 529 5270
junsi@junsi.ee / www.junsi.ee

8

9

12 MELLINI ATPŪTAS CENTRS
Iespēja celt telti, nakšņot kempingmājiņās vai atsevišķā studio dzīvoklītī. Apkārtnē dažādas sporta
iespējas.
Mellini talu, Leeli küla, Mulgi vald, Viljandimaa
+372 510 3938
info@mellini.ee / www.mellini.ee

13 KIVILÕPPE ATPŪTAS CENTRS
Iespēja celt teltis vai nakšņot kempingmājiņās.
Kivilõppe küla, Tarvastu vald, Viljandimaa
+372 527 8113
kivipuh08@gmail.com / www.kiviloppe.ee
TELŠU VIETAS
(MAKSAS)

JÕE SAIMNIECĪBA INDIĀŅU CIEMATĀ

Iespēja nakšņot jurtās ar guļvietām līdz 10 cilvēkiem. Nepieciešami savi guļampiederumi.
Jõe talu, Reinumurru küla, Põhja-Pärnumaa vald,
Pärnumaa
+372 5623 4850
info@joetalu.ee / www.joetalu.ee
SOMĀ KANOE IZBRAUKUMU UN PIRTS
CENTRS

Iespēja piestāt ar karavānu vai celt telti. Papildus
arī iespēja nakšņot kempingmājiņās vai viesu namā.
Ritsu talu-Ritsu talu, Rätsepa küla, Tori vald,
Pärnumaa
+372 514 8751
veelaager@gmail.com / www.veelaager.ee

10 PIKASILLAS ATPŪTAS VIETA
Iespēja piestāt ar karavānu vai celt telti. Papildus
arī iespēja nakšņot kempingmājiņās vai viesu namā.
Pikasilla küla, Tõrva vald, Valgamaa
+372 5669 6636
rein.reinsalu.001@mail.ee

11 HOLSTRE-POLLI BRĪVDIENU CENTRS
Iespēja piestāt ar karavānu (5 vietas) vai celt telti (neierobežots vietu skaits). Papildus arī iespēja
nakšņot kempingmājiņās vai brīvdienu mājā. Apkārtnē veselības sporta un pastaigu takas, sporta
centrs un 25 m augsts skatu tornis.
Viisuküla, Viljandi vald, Viljandimaa
+372 5304 7829
info@holstrepolli.ee / www.holstrepolli.ee

H

14 KAISMĀ SŪRJERVES (KAISMAA SUURJÄRVE)

ATPŪTAS VIETA
+372 5623 7964 / www.puhkeala.ee

15 LINNAMEHES (LINNAMEHE) ATPŪTAS

CENTRS
+372 524 1371 / www.linnamehe.ee

TELŠU VIETAS
(BEZMAKSAS)

MARŠRUTS 3: DABAS
TŪRISTIEM MULGIMĀ

10 ZILAIS AVOTS (SINIALLIKAS),

SINIALLIKU (SINIALLIKU) EZERS,
SINIALLIKU (SINIALLIKU) DABAS
TAKA (1,3 KM)

18 HELMES ALAS
16 KERES (KÄRE) KAUJU LAUKI
KALE KOKA TRALERU UN BURU
LAIVU IZBRAUKUMI PA VERTSJERVA
EZERU (VÕRTSJÄRV)

10 PIKASILLAS ATPŪTAS VIETA
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16 SINIALLIKU (SINIALLIKU) EZERA TELTSVIETA
17 TINDRES (TÜNDRE) EZERA TELTSVIETA
18 TARVASTU (TARVASTU) DAMBIS
19 LODI (LOODI) TELTSVIETA
20 SONTAGENAS (SOONTAGANA) TELTSVIETA
21 MATSIRANNA (MATSIRANNA) TELTSVIETA
22 LEMME (LEMME) TELTSVIETA
23 KRAPI (KRAPI) TELTSVIETA
24 RAE (RAE) EZERA TELTSVIETA
25 TĀGEPERAS (TAAGEPERA) DABAS TAKA

Sinialliku (Sinialliku) dabas taka (1,3 km)

