
Pernova Dabas mājas pastāvīgā ekspozīcija
Trijos stāvos izvietotā pastāvīgā ekspozīcija, kas  
atrodas Pernova dabas mājā ar apaļīgo zāles jumtu, 
piedāvā atklāšanas prieku gan bērniem, gan 
pieaugušajiem. Apmeklētājus gaida: ziemas dārzs, 
mīļdzīvnieku istaba, filmu istaba, skaņu ala un 
Pērnavas dabas izstādes.

Igaunijas Kūdras muzejs
Kūdras muzejs Totsi ciemā tika izveidots, lai tagadnes 
un nākotnes vajadzībām saglabātu vēsturisko brikešu 
fabriku un tās iekārtas. Apmeklētāji var iepazīties ar 
vienu no Pērnavu simbolizējošām ēkām, 1938. gadā 
būvēto brikešu rūpnīcu. Ekspozīcija iepazīstina ar 
kūdru kā derīgo izrakteni, kā arī ar tās pārstrādi. 
Muzeja tuvumā sākas dzelzceļš, kas ved līdz purvam. 
Pa šo dzelzceļu var doties izbraucienā pāris 
kilometrus ar kādreizējo kūdras vilcienu. 
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Jaunās mākslas muzejs
Daudzo Pērnavas mākslas galeriju vidū vienmēr var 
uzticēties Jaunās mākslas muzeja aizraujošajām un 
mūsdienīgajām mūsdienu mākslas izstādēm. 
Muzeja kolekcijā ir vairāk nekā 400 tēlotājas 
mākslas darbu, un videotēkā ir vairāk nekā 1200 
dokumentālo filmu. Interesanti zināt: par tradīciju 
kļuvusi ikvasaras starptautiskā aktu izstāde "Vīrietis 
un sieviete". Vairāk nekā pāris desmitus reižu ir 
noticis arī Pērnavas filmu festivāls, kurā sacenšas 
dokumentālās filmas no dažādām pasaules vietām 
un ir iespējams iepazīties ar jaunajām Igaunijas 
dokumentālajām filmām.

Pērnavas Pilsētas galerija
Pērnavas Pilsētas galerija darbojas kopš 1995. gada 
un savas pastāvēšanas laikā tā ir atradusies 
dažādās telpās. Patreizējā izstāžu zāle ir ērti 
iekārtojusies pašā pilsētas centrā - vēsturiskajā 
Rātsnamā. Galerijā ir bijušas aplūkojamas jau 200 
izstādes.

K.R. Jakobsona Lauku mājas-muzejs
Kurgjas Lauku mājās-muzejā vari iepazīties ar 
Igaunijas 19. gadsimta atmodas laika dižvīra Karļa 
Roberta Jakobsona (Carl Robert Jakobson) dzīvi 
un darbiem un viņa radītajām lauku mājām. Līdz 
šodienai šajās lauku mājās nodarbojas ar 
lopkopību, šeit vari apskatīt liellopus, aitas un 
zirgus, tāpat arī tādas senas restaurētas lauku māju 
ēkas kā lopu kūti, klēti, dzirnavas un riju. Pēc 
iepriekšēja pasūtījuma muzejā var baudīt 
nacionālos ēdienus!

15

15

16

Kirsi muzejs 
Jums apskatei tiek piedāvāti unikāli zirgu rati, 
velosipēdi un automašīnas, kas pārstāv 
transportlīdzekļu vēsturi vairāk nekā divu gadsimtu 
garumā tā, ka uz katriem 10 gadiem muzejā ir 
apskatāms vismaz viens eksponāts. Visi eksponāti ir no 
Valerija Kirsa (Valeri Kirss) privātās kolekcijas.

Auto muzejs
Auto muzeja ekspozīcijā ir vairāk nekā 50 dažādu 
ražotāju transporta līdzekļu no visas pasaules. 
Ekspozīcijā var atrast gan padomju laika automašīnas 
(tostarp Paulam Keresam piederējušo 1963. gada 
Rambleru), gan arī Eiropas un ASV klasiskās un 
pirmskara laika unikumu automašīnas.  Apmeklētāji var 
izpētīt arī modeļu automašīnu ekspozīciju. Šeit ir arī 
veikals, kur jūs varat iegādāties literatūru un mākslu, kas 
ir saistīta ar automašīnu vēsturi, kā arī modeļu 
automašīnas utt. 

Igaunijas Dzelzceļa muzejs
Lavassāres kādreizējā kūdras pārstrādes rajona 
teritorijā šobrīd var iepazīties ar Igaunijas šaursliežu 
dzelzceļa vēsturi (1895-1975). Pagājušā gadsimta 80. 
gados veidotajā muzeja āra ekspozīcijā ir vairāk nekā 
80 ritošā sastāva vienību, tajā skaitā 5 tvaika 
lokomotīves. Savukārt muzeja plašo iekštelpu 
ekspozīciju veido vairāk nekā 700 dažādi vēsturiski 
priekšmeti, fotogrāfijas un dokumenti, kā arī vēsturisku, 
dzelzceļa tematikai veltītu attēlu izstāde-pārdošana. 
Vērtīgi zināt: no jūnija līdz septembra vidum sestdienās 
muzejā tiek piedāvāta aizraujoša izklaide visai ģimenei - 
izbrauciens ar tvaika vai dīzeļvilcienu pa 2 km garo 
muzeja sliežu ceļu, iepazīšanās ar iekštelpu ekspozīciju 
vai video-izstādēm!
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Pērnavas muzejs
Pērnavas muzejs ir viens no modernākajiem vēstures 
muzejiem Baltijā un tas piedāvā lielisku pieredzi visai 
ģimenei. Pastāvīgā ekspozīcija "11000 gadu vēstures - Seno 
laiku pieredze" aizvedīs jūs aizraujošā laika ceļojumā uz 
akmens laikmetu, viduslaiku tirdzniecības ceļiem, baroka 
laika cietokšņu pilsētu un līdz pat nostaļģiskajam padomju 
laika periodam. Iepazīties varat arī ar Pērnavai raksturīgo 
kūrorta attīstību. Papildus pastāvīgajai ekspozīcijai, muzejā 
ir pagaidu izstāžu zāle, kuras daudzveidīgajā programmā 
mainās izstādes gan par vēstures, gan arī mākslas tēmām.

Pērnavas Pilsoņu māja
Pilsoņu mājā var iepazīties ar Pērnavas vēsturi un cilvēkiem. 
Viesi var apskatīt izstādes par pašvaldību vēsturi, iepazīties 
ar Pērnavu saistītajām svarīgākajām vēsturiskajām 
personām, ekspozīcijām par Hanzas un sadraudzības 
pilsētām. Šajā mājā pilsētas vadītāji uzņem godātus pilsētas 
viesus un delegācijas, tiek apspriesti sadarbības jautājumi 
un notiek svinīgas sanāksmes.  Māja atrodas viduslaiku 
pilsētas teritorijā, tā ir būvēta no guļbūves baļķiem ar augstu 
divslīpju jumtu un ir vēcākā māja Pērnavā, un ir pārdzīvojusi 
gan ugunsgrēkus, gan karus.

Lidijas Koidulas memoriālais muzejs
Lidija Koidula (Lydia Koidula 1843-1886) bija pazīstama 
Igaunijas atmodas laika dzejniece, publiciste un sabiedriskā 
darbiniece, un Pērnava ir bijusi viņas jaunības pilsēta. Šī 
memoriālā muzeja ēka bija viņas dzīvesvieta no 1850. līdz 
1863. gadam, Pērnavas Pārupes (Ülejõe) skolas ēka, kurā 
viņas tēvs, vienlaikus arī Igaunijas žurnalistikas "tēvs" 
J.V.Jansens, bija tolaik skolotājs. Muzejā var iepazīties ar 
viņu abu dzīvi un darbību Igaunijas atmodas laikā, ieskatīties 
19. gadsimta vidus tipiskā skolas un mājas ēdamistabā un 
iepazīties Jannsena darbistabā ar Igaunijas žurnalistikas 
iesākumu ("Perno Postimees", sākot no 1857).

Kihnu muzejs
Ja esi nokļuvis Kihnu salā, tad noteikti apmeklējiet 
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. 
Papildus tam šeit ir slaveno Kihnu vīru – novadpētnieka 
Teodora Sāres (Theodor Saare), kapteiņa-autodidakta 
Enna Ūetoa (Enn Uuetoa) un sudraba rotkaļa Pētera 
Roslaida (Peeter Rooslaid) izstādes un Kihnu salas 
mākslinieku-naivistu radošie darbi.

Hanilas muzejs
Muzejs ir izveidots vecajā Hanilas skolas ēkā un vāc un 
eksponē ar Hanilas vēsturi un kultūras mantojumu saistītos 
materiālus. Muzeja goda pienākums ir Augusta Tamperka 
(August Tampärk) mūža darba un piemiņas, tāpat vecās 
pagasta skolas kā kultūras pieminekļa saglabāšana. Hanilas 
pagasta goda pilsoņa Augusta Tamperka mūža darbs bija 
kultūras mantojuma saglabāšana nākošajām paaudzēm. 
Labi zināt: pastāvīgā etnogrāfiskā un kultūrvēsturiskā 
ekspozīcija sastāv no vairākam daļām: lauku māju pagalms, 
rija, darbistaba. Lielākā daļa nāk no Porsiku mājās vairāku 
paaudžu laikā saglabātiem priekšmetiem.

1

1

1

2

3

4
Audru muzejs
Audru muzejs tika atvērts 1996. gadā Audru muižas bijušā 
pārvaldnieka mājā. Pastāvīgā izstāde muzeja augšējajā stāvā 
iepazīstina ar Audru muižas iemītnieku dzīvēm cauri gadu 
simtiem, izmantojot tādas vēstules, piemiņas un citas lietas, kā 
vecus izšuvumus, skolas piederumus utt. Atjaunotā muižas 
ēka un tās skursteņi ir interesanti kultūrvēsturiski objekti. 
Lielāka izmēra ekspozīcijas materiāli, piemēram, lauku 
apstrādes darbarīki, ir apskatāmi muzeja pagalmā. Jūs arī varat 
apmeklēt brīnišķīgo Audru muižas kompleksu, muižas parku 
un Audru baznīcu.

Seljametsas muzejs
Kādreizējā Pustuski pienotava pēc vietējās vēstures pētnieku 
iniciatīvas un ar pagasta pašvaldību atbalstu ir pārvērtusies 
par ērtu un interesantu apmeklējuma vietu. Ekspozīcija 
pamatā sastāv no darbarīkiem un saimniecības piederumiem, 
dažādām mēbelēm, mācību un lasāmgrāmatām, kā arī no 
dažādiem rokdarbiem. Muzeja mērķis ir iepazīstināt 
apmeklētājus ar Paikuses pagasta kultūras mantojumu un 
vēsturi.

Testamā muzejs
2006. gadā Testamā muižas pagrabstāvā un pašā augšējā 
stāvā atklātajā vietējā muzejā ir izstādīti eksponāti, kas stāsta 
par vietējo cilvēku dzīvi gan priekšmetu, gan fotogrāfiju veidā. 
Pagrabstāva zālē ir eksponēti dažādi darbarīki, skolas 
piederumi, mājas priekšmeti, ar padomju laiku laiku un jūras 
pētniecību un zvejnieku dzīvi saistīti priekšmeti. Trešā stāva 
zālē varat iepazīties ar dažādām ceļojošām izstādēm.
NB! No septembra līdz maija beigām muižas un muzeja 
apmeklējumi notiek tikai kopā ar gidu un tie ilgst apmēram no 
45 minūtēm līdz 1 stundai. Samaksa par gida pakalpojumiem 
atkarībā no grupas lieluma ir 25 eiro.

Hēdemēstes muzejs
Hēdemēstes piekrastē ir sena un slavena laivu būves tradīcija, 
par kuru atgādina pieminekļi Hēdemēstē un Kabli, veco 
kapteiņu un kuģu īpašnieku lepnās koka mājas un ģimeņu kapi 
ciema kapsētās. Vietējās tautas kultūras mantojums šeit ir 
izstādīts vārdos, attēlos un video, turklāt muzejā ir vairāk nekā 
400 pētniecības darbu.

Lihulas muzejs
Muzejā var iepazīties ar Lihulas un dienvidu Lēnemā 
(Rietumigaunijas) vēsturi un Lihulas vecpilsētas 
arheoloģiskajiem izrakumiem. Ekspozīcijā ir interesanti 
atradumi no šejienes apkārtnes. Muzeja apmeklētāji vienmēr 
ir apbrīnojuši tikai Lēnemā raksturīgos etnogrāfiskos 
priekšmetus - Lihulas apkārtnes tautastērpus, tepiķus un 
darbarīkus. 

Varblas muzejs Uue-Varbla muižā
Muzejs atrodas Uue-Varbla muižas ēkā, un tā ekspozīcija 
iepazīstina ar Varblas pagasta vēsturi un vietējo iedzīvotāju 
dzīves apstākļiem pagājušā gadsimta pirmajā pusē. Muzejā ir 
ierīkota rokdarbu istaba, un no šejienes ir cēlušies arī 
rakstnieka Karla Ristikivi "grāmatu bēniņi". Muižas klētī var 
aplūkot vecus darbarīkus un mašīnas. Īpašas ievērības vērta ir 
no 1797. gadā saglabājusies agrīnā klasicisma stilā celtā muižas 
koka galvenā ēka.

Sindi muzejs
Sindi mazpilsētā, Wöhrmanni alejas galā atrodas neliela 
mājiņa, kurā 1902. gada 17. novembrī tika dibināts Sindi 
tekstilfabrikas "Kalev" kooperatīvs - pirmais kooperatīvs 
Igaunijā. 1983. gadā šajā vēsturiskajā ēkā tika atklāts fabrikas 
muzejs. Muzeja pamata ekspozīcija iepazīstina ar Sindi 
tekstilrūpniecības un fabrikas vēsturi, fabrikas strādnieku 
dzīves apstākļiem, kā arī ar Sindi pilsētas un skolas vēsturi. 
Nelielā virtuves telpā var aplūkot pagājušā gadsimta 
darbarīkus un sieviešu veidotos rokdarbus. 

Tori muzejs
Pērnavas apriņķī izvietotais Tori muzejs ir izveidots 1934. gadā 
un tas ir pirmais pagasta muzejs Igaunijā. Tā pirmais eksponāts 
bija alus kanna, kuras attēls redzams arī muzeja logo. Tori 
muzejs atrodas vienā mājā ar tautas namu. Uz vestibila sienām 
ir apskatāma pastāvīgā ekspozīcija, kas iepazīstina ar Tori 
vēsturi. Eksponētie priekšmeti atrodas blakus Tori 
zirgaudzētavai esošajā klētī. Pašiem iepazīstoties ar klētī 
esošajiem eksponātiem, ekskursija ir bez maksas!
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Pērnavas muzejs
Aida 3, Pärnu
+372 443 0585
info@parnumuuseum.ee
     Pärnu Muuseum
parnumuuseum.ee

Pērnavas Pilsoņu māja
Nikolai 8, Pärnu 
+372 444 8149
hilja.treuberg@lv.parnu.ee

Lidijas Koidulas memoriālais muzejs
J. V. Jannseni 37, Pärnu
+372 443 3313, +372 528 6522
lyk@pernau.ee
     Koidula Muuseum
parnumuuseum.ee/koidula-museum

Kihnu muzejs
Linaküla, Kihnu
+372 5818 8094
muuseum@kihnu.ee
     Kihnu Muuseum
visitkihnu.ee/en/kihnu-museum

Hanilas muzejs
Hanila
hanilamuuseum@laaneranna.ee
+372 5333 8586

Audru muzejs
Pärna allee 14, Audru
+372 5300 2172
muuseum@audru.ee

Seljametsas muzejs
Joonase, Seljametsa
+372 5786 4627 
muuseum@paikuse.ee
     Seljametsa Rahvamaja ja Muuseum

Testamā muzejs 
Kalli maantee 13, Tõstamaa
+372 5346 8635 
kristiina@tostamaa.ee
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Kirsi muzejs 
Linnamäe tänav 11, Virtsu
+372 516 5288
+372 5373 0072
valeri@kirsimuuseum.ee

Igaunijas Dzelzceļa muzejs
Ülejõe 1, Lavassaare
+372 527 2584
museumrail@suhtlus.ee
www.museumrailway.ee

Auto muzejs
Tallinn Pärnu mnt 103km (E67)
+372 514 1444
info@automuuseum.ee
     Automuuseum
automuuseum.ee
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Kultūras
interesentam

Jaunās mākslas muzejs
Esplanaadi 10, Pärnu
+372 443 0772
muuseum@chaplin.ee
     UKM Uue Kunsti Muuseum
www.chaplin.ee

Pērnavas Pilsētas galerija
Uus 4, Pärnu
+372 445 5251
info@linnagalerii.ee
www.linnagalerii.parnu.ee

K.R. Jakobsona Lauku mājas-muzejs
Kurgja, Vändra
+372 445 8171
info@kurgja.ee
     C. R. Jakobsoni Talumuuseum Kurgjal

Pernova Dabas mājas pastāvīgā ekspozīcija
A. H. Tammsaare puiestee 57, Pärnu
+372 443 5875, +372 5551 0207
admin@pernova.ee
     Pernova Loodusmaja

Igaunijas Kūdras muzejs
Tööstuse 5, Tootsi
+372 513 7439
info@eestiturbamuuseum.ee
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Muzeji
Pērnavā
www.visitparnu.com

European Union 
European Regional 
Development Fund

Investing 
in your future

Pirms muzeja apmeklējuma pārbaudiet,
lūdzu, apmeklējuma laikus un biļešu cenas 
visitparnu.com vai visitestonia.com lapās. 

Izdevējs: Pērnavas apriņķa attīstības centrs,
Pērnavas pilsētas valde         
Dizains: Reimo Meier, Kreatiiv OÜ
Druka: Joon OÜ
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Hēdemēstes muzejs 
Kooli 9, Häädemeeste
+372 446 4315, +372 5051 658
muuseum@haademeeste.ee
rannatee.ee

Lihulas muzejs 
Linnuse tee 1, Lihula
+372 520 7977
lihulamuuseum@laaneranna.ee
     Lihula Muuseum

Varblas muzejs  
Uue Varbla, Aruküla
+ 372 5650 4414
rene.varbla@gmail.com

Sindi muzejs 
Pärnu mnt 26a, Sindi
+372 447 4014
muuseum@sindi.ee
     Sindi Muuseum

Tori muzejs
Võlli tee 4, Tori
+372 446 6997, +372 5301 9440
torimuuseum@torivald.ee
      Tori Muuseum
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