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Ahjas upes gleznainā ainava ar tās lepnajiem smilšakmens atsegumiem jau 
kopš seniem laikiem ir bijis liels intereses objekts, un zināmākie no tiem ir 
Lielā un Mazā Taevaskoda. Katru īstu igauni raksturojot tas, ka viņš vismaz 
reizi dzīvē ir pabijis Taevaskodā, bet šīs vietas pirmatnējais skaistums apbur 
apmeklētājus arī no tālākām vietām. 

Taevaskoda ir vieta, kur uzmundrināt savu veselību un garu. Dažādos gada-
laikos daba sniedz daudzpusīgus piedzīvojumus. Ahjas upe ir kanoe un 
smailīšu braucēju paradīze – pirmatnēja, nedaudz mežonīga un tai pašā laikā 
droša. Vasarās izklaides braucienā pa Saesāre ūdenskrātuvi dodas romantisks 
upes kuģītis. 

Sveicieni no Taevaskoda!

    Taevaskodā un tās apkārtnē ir atpazīstamas vairā-
kas vietas, kurās notikusi vienas no igauņu iemīļotākās 
filmas „Pēdējā relikvija” filmēšana. Apceļojot šo pusi, 
var atrast Gabriela priedi, Sīma tiltu un Risbītera klinti. 



3

        Kīdjerves ziemeļu meža skudru karaļvalstī – skudru dzīves iekārtu iepazīs-
tinošā mācību pārgājienā ceļotājs var justies kā Gulivers liliputu valstībā.

Šajā pusē apmeklēšanas vērts ir arī Valgeso purvs, no kurienes var uzsākt lielisku 
pārgājienu pa laipu ceļu cauri purvam, ar ziņkāri aplūkojot apkārtni. 

Kurp tālāk?  
Dodieties aplūkot  

Pelvas ezera ugunsspēli!

    Kīdjerves-Taevaskodas pusē darbojas liels skaits tūrisma uzņēmumu, 
kas viesiem piedāvā aktīvu atpūtu dabā – pārgājienus kājām, velo- 
braucienus, ūdens ekspedīcijas un daudz ko citu. Apkārtnē ir vairā-
kas iezīmētas pārgājienu takas, ziemā – slēpošanas takas. Šajā apvidū 
naktsmītni atradīs gan ceļotājs ar ģimeni, gan zellis ar mugursomu 
plecos. Taevaskoda un Kīdjerve ir viegli apmeklējamas arī tiem, kas uz 
šejieni ierodas ar vilcienu.

Ziemas mēnešos Taevaskodas apkārtnes pārgājienu takās atbalsojas 
priecīgi ceļotāju saucieni, kuri ceļā devušies ar stumjamām ragavām. 
Klusuma balss visneaizmirstamāk skan pārgājienā pa sniegaino purvu 
ar sniega kurpēm.
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Ārzemju viesi Pelvu ir nosaukuši par Šveices mazpilsētu, jo pilsēta atrodas uz 
četriem pauguriem, un starp tiem plašā ielejā plešas skaista ūdenskrātuve. 

Kā vēsta leģenda, Pelva savu nosaukumu ir ieguvusi pēc ceļos nome-
tušās meitenes, kura iemūrēta baznīcas mūros. Šī pati, 13. gadsimtā atklātā 
Marijas baznīca, vēl šodien sveicina apmeklētājus. Pelvā ir dibināta Igaunijas 
Dziesmusvētku tradīcija, un šeit tiek glabātas dzīvas tautiskās ermoņikas. 
Intsikurmu dziesmusvētku estrāde arī mūsdienās ir populāra koncertu un 
svinību vieta. 

      Apkārt pilsētai izveidoti vairāki celiņi, pa kuriem var doties pastai-
gās, nūjot vai braukt ar velosipēdu. Slēpošanas un pārgājienu takas, kas 
stiepjas pa Mammastes Veselības sporta centra nogāzēm, sniedz 
sportošanas prieku visu cauru gadu. Aktīvu izklaidi piedāvā boulinga 
zāle, sporta centra peldbaseins, bet kļūt par liecinieku Pelvas iedzīvotāju 
dedzībai pret rokas bumbas spēli var, ja Mesikepa hallē tiek rīkots kāds 
turnīrs. Pilsētā un tās apkārtnē atrodas dažādas naktsmītnes, sākot no 
viesnīcām līdz pat izmitināšanai mājās. Vietējos garšas piedzīvojumus 
piedāvā Pesa viesnīcas restorāns un dzelzceļa stacijai pretim esošā 
Tillu mājas kafejnīcā, piedāvājot ēdienus gan mājas gaumē, gan arī 
nedaudz īpašāku ēdienkarti.

   Pelvas ezera salā uzmanību piesaista sav-
dabīga gaismas instalācija, un pilsētas cen- 
trālo ielu uzrauga Igaunijas pirmais 
ermoņiku karalis. 

    Jūnija sākumā Pelvas pilsētas svētku laikā bez-
motora braucamrīku nobraucienā no kalna var 
redzēt spilgtākos pilsētnieku inženieru domu 
uzplaiksnījumus. Jūlijā svinētie Ermoņiku 
svētki Harmonika Pelvas pilsētā pulcina 
kopā ermoņiku muzikantus no visas Igaunijas. 
Intsikurmu Mūzikas festivāls apgaismo un 
piepilda augusta naktis ar kvalitatīvu pašmāju 
un ārzemju mūziku.

Kurp tālāk?  
Dosimies uz Mostes (Moisekatz) muižu!

Pelva – labaka vieta 
   no paaudzes paaudze

¯ ¯
¯
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Kurp tālāk?  
Dosimies uz Mostes (Moisekatz) muižu!

Skaistā Mostes ezera krastā būvētā Mostes muiža (Moisekatz) ir viena no Igaunijas 
muižām, kuras būves ir saglabājušās vispilnīgāk. Blakus galvenajai ēkai atrodas ievērības 
cienīgs, plašs palīgēku komplekss, laukakmeņu mūri un zvanu tornis. Renovētajās palīg- 
ēkās ir iekārtojušās vairākas amatnieku biedrības, kas glabā seno meistaru tradīcijas. 
Cauru gadu Mostē notiek saistošas tematiskās dienas, mākslas nometnes un vietējā 
Veski teātra izrādes. 

Mostes muiža

Folkloras nams, kas var uzņemt līdz 500 
apmeklētājus, tiek uzskatīta par vienu no Dien- 
vidigaunijas labākajām koncertzālēm. Tajā 
notiek dažādi koncerti un liela mēroga 
pasākumi. 

Romantiskā Mostes Degvīna fabrika kā 
daudzu siržu savienotāja ir iecienīta kāzu 
svinību vieta. 

  Aprīlī notiekošais Moisekatsi Elohelü 
festivāls ar mūsdienīgu muzikālu projektu 
palīdzību atdzīvina seno igauņu tautas 
mūziku. Tradicionālais Linu gadatirgus, 
kas notiek Mostē jūlijā, vienmēr pulcina 
lielu pulku priecīgu apmeklētāju. 

Kurp tālāk?   
Apbrīnot skaistos dārzus  

un parkus!
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Kurp tālāk?  
Sīpolus un zivis  

pirkt!

    Dabas mīļotājus noteikti ieinteresēs Repinas poldera aizsargājamā teri-
torija. Bagātīgās putnu faunas un reto sugu dēļ Repinas polderis ietilpst 
starptautiskas nozīmes putnu aizsardzības zonu sarakstā un ir iekļauts 
Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā.

    Repinas rota ir 19. gadsimtā klasicisma stilā celtā Repinas muiža (Sillapē 
pils), un to ieskauj parks ar bagātu sugu daudzveidību. Koptajā parkā 
ir vairāk nekā 600 taksoni krāšņumkoku un košumkrūmu, tajā ligzdo 60 
putnu sugas un dzīvo 7 sikspārņu sugas. Muižas 1. stāvā atrodas Repinas 
Novadpētniecības un dārzniecības muzejs. Muižas kompleksa stallis, kas 
vienlaikus ir arī karietes šķūnis, ir atjaunots un kļuvis par Repinas Radošo 
māju, kurā dažādās radošās istabās var vērot meistaru darbu, iesaistīties 
darbnīcās, svinēt dažādus pasākumus. Muižas un parka tuvumā atrodas 
1734. gadā uz Vehandu upes celtā Repinas Papīra fabrika – visvecākais 
pastāvīgi darbojošais Igaunijas rūpniecības uzņēmums un vecākā papīra 
fabrika Eiropā.

    Repinas Dārzniecības skola, kas piedāvā apgūt praktiskas un aizraujošas specia-
litātes, ir Igaunijas labāko jauno dārznieku, floristu un citu speciālistu kalve.

Laba vieta majam – Repina
Skaistā un daudzveidīgā Repinas apkaimes dabas vide ar tās mežiem, Vehandu 
upi un purviem cauru gadu piedāvā sportošanas iespējas un lielisku atpūtu dabā. 
Lai aktivizētu makšķerēšanas un ūdens tūrisma iespējas, Lemmijerves ezera krastā 
tiek attīstīta Repinas osta, un Vehandu upes grīvas teritorijā atjaunota vēsturiskās 
Vēpsū ostas teritorija. 

¯ ¯
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Kurp tālāk?  
Sīpolus un zivis  

pirkt!

Vēpsu ciems atrodas Vehandu upes abos krastos. Māju izvietojums un ciema ielas 
ir saglabājušās tādas, kādas tās bija Igaunijas Republikas pirmajos gados. Agrāk 
Vēpsu bija nozīmīga kā ostas vieta un tirdzniecības centrs, un tajā tika rīkoti slaveni 
gadatirgi. Vēl līdz mūsdienām katru vasaru jūlija mēnesī Vēpsu notiek zivju un amat-
niecības gadatirgi, kā arī tiek svinēti zvejnieku svētki. 

Pareizticīgo ciems Lībnica un vecticībnieku apmetne Berezje atrodas Lemmijerves 
ezera krastā, dažu kilometru attālumā no Vēpsu. Ciemata gaisotni gadsimtiem ilgi 
veido makšķerēšana un dārzeņu audzēšana, un arī šodien sadzīve tajā īpaši nav mai-
nījusies – starp namiņiem līkumo putekļainās ciema ieliņas, namu pajumtēs kaltējas 
zivis un sīpolu virtenes. 

   No Lībnicas skatu torņa redzami 
skaistie Krievijas kupoli.

   Tradicionālais apmeklētājiem bagātais Lībnicas 
sīpolu un zivju gadatirgus notiek katru gadu 
augusta beigās un gaida galvenokārt sīpolu, zivju 
un rokdarbu pircējus. 

Kurp tālāk?  
Esat ieradušies  

Setumā.

¯ ¯¯
¯ ¯ ¯ ¯



Setu kultūra attīstījās kā austrumu un rietumu kultūras sajaukums, un tā ir tikpat 
raiba kā setu sievas tautastērpa josta. Setiem ir savs īpašais dziedāšanas veids, kas 
tiek saukts par setu lēlo, un tas ir iekļauts UNESCO cilvēces nemateriālā kultū-
ras mantojuma sarakstā. Setu tautas galvenā dievība ir auglības dievs Peko, kura 
kultūra saglabājās līdz 20. gadsimtam. Šodien seti uzskata Peko par savu nacionālo 
varoni un karali, kura vārds un tēls tiek izmantots kā nacionālais simbols. Katru vasaru 
Setu novadā tiek ievēlēts Peko vietnieks uz zemes, kura uzdevums ir valdīt pār Setu 
karaļvalsti.

Seti ir ticīgi ļaudis. Katrā mājsaimniecībā ir stūris ikonām. Setu dievnams tiek saukts 
par čassonu. 

Laipni ludzam Setuma!
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Kurp tālāk?  
Uz Piusas alām!

   Lai iepazītos ar Setu novadu, iesakām tūrisma maršrutu Setu Ciema 
josta. Ceļš vedīs pie apkaimes labākajiem pārtikas kultūras pārstāvjiem, 
uz trijiem setu tautas muzejiem Verskā, Sātsē un Obinitsā, kā arī uz Setu 
ateljē-galeriju kā vietējās kultūras glabātuvi un izstāžu-semināru rīkotāju. 
Interesantas piemiņas lietas un apkaimes stāstus atradīsiet Vana Juri 
Ziepju darbnīcā. Verskas sanatorija piedāvā spirdzinājumu ķerme-
nim ar ārstnieciskiem māliem un minerālūdeni, un jautrus brīžus kopā ar 
ģimeni var pavadīt Verskas Ūdens centrā. 

      Setu karaļvalsts diena tradicionāli 
tiek svinēta augustā katru gadu citā 
Setu novada vietā. Šajā laikā robeža 
ar Igauniju ir simboliski slēgta, notiek 
sacensības par labāko dziedātāju, 
biezpiena sieru un citu meistaru goda 
nosaukumiem. Īstu garšas piedzīvo-
jumu no vietējiem ēdieniem var iegūt 
Setu Ciema jostas Kostes dienā (Seto 
Külävüü Kostipäiv).

¯ ¯
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Piusas alas ir romantiskas velvju ejas kādreizējās smilšu raktuvēs, kurās tika iegūtas 
smiltis stikla ražošanai. Alas atrodas Piusas dzelzceļa stacijas tuvumā tieši uz Pelvas 
apriņķa robežas. Apskatīt alas un apkārtējo rezervātu sāciet no Piusas alas apmek-
lētāju centra, kur atradīsiet nelielu, bet interaktīvu ekspozīciju, un varēsiet apskatīt  
arī muzeja alu. Apmeklētāju centrā tiek piedāvāts arī ieturēt maltīti. Vecajā Piusas 
dzelzceļa stacijā var nopirkt vietējās māla darbnīcas Savikoja keramiku un amat-
niecības izstrādājumus.

Piusas smilšu raktuves ir Igaunijas lielākā sikspārņu pārziemošanas vieta. Te ir atklā-
tas septiņas sikspārņu sugas. 

Kurp tālāk?  
Saule riet? Mudīgi uz purvu!

Milzu liela smilšu kaste Piusa¯



Menikunno purva ainavas
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   No Līpsāres salas skatu torņa paveras skats un 
augsto purvu un purva salām. 

    Ir vērts uzsākt šo pārgājienu pa purva takām, kuru sākums ir Līpsāres 
salas gaismas pilnajos priežu silos. Ceļš vijas tālāk pa laipu ceļu cauri mežo-
tam un augstam purvam, garām purva salām un ezeriem līdz Kamaruses 
kalnam – vietai ar skatu uz miljoniem priežu un pasaulē skaistākajiem 
saulrietiem. Abās purva pusēs ir iekārtotas piknika vietas, gluži tāpat kā 
ceļotāju būdiņas.

Apkaime ir bagāta ar retumiem! Šķelmīgi koka velniņi Ilumetsas pusē 
rāda ceļu uz meteorītu krāteriem. Lielākais no tiem – Perguhaud (Elles 
kaps) ir 80 metrus plats un kādu duci metru dziļš, par kuru leģenda vēsta, 
ka tieši turp velni dodas mazgāt zeltu. Bet Otsipalu ielejā slejas pasaulē 
augtākā parastā priede (Pinus sylvesteris) – 46,6 metru augsta.

Vehandu upes vismajestātiskākie smilšakmens atsegumi paliek mazliet 
nomaļāk, Sivahavā, un tos vislabāk ieteicams aplūkot ūdens ceļojuma 
laikā. Romantikas mīļotājiem ir vērts iegriezties aromātu pārpilnajā Wiera 
sveču darbnīcā. 

Pelvas apriņķa dienvidu daļā atrodas Mēnikunno, kas dabas draugu un ceļotāju 
vidū ir atzīta atpūtas vieta. Mēnikunno daudzveidīgā purva teritorija ir dzīves-
vieta daudzām aizsargājamām augu, dzīvnieku un putnu sugām. Purvs ir iekļauts 
nozīmīgo putnu aizsardzības zonu sarakstā un Eiropas nozīmes Natura 2000 
aizsargājamo teritoriju sastāvā. 

Apkārt Mēnikunno stiepjas smilšaini un saulaini priežu sili, kuros labvēlīgākajos 
gados izaug īsta sēņu jūra, un var salasīt mellenes, brūklenes un meža zemenes, 
lai tāpat panašķotos, gan arī lai sagatavotu ziemas krājumus!

¯
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Par Pasta ceļu ir nosaukts ceļa posms, kas tiek uzskatīts par Igaunijā visskaistāko 
asfalta ceļu un kas sākas no Tartu-Pelvas šosejas Līva krustojuma, un vienu aiz otras 
šķērso vietas ar jaukiem nosaukumiem – Karilatsi, Ihamaru, Tilleoru un Puskaru.

Braucējus pa Pasta ceļu priecēs skaisti dabas skati, romantiskas viensētas, bet nervus 
kutinošas sajūtas radīs šaurā un paugurainā ceļa līnija. Par pieturas vietām ir vērts 
izvēlēties kādreizējās krogus vietas vai tiltus. Apstāties aicinās arī iekārtotās pārgā-
jienu takas un Palojerves siltā ūdens ezers. Sev piemērotas pieturas vietas atradīs 
atpūtnieki, kas ceļo mazākā kompānijā, kā arī lielāku pasākumu rīkotāji. 

Pelvas Zemnieku muzejā var pavadīt kaut vai visu dienu. Tas ir savdabīgs muzejs, 
kurā 5 ha plašā teritorijā var redzēt skolas un ciema ēkas, senu lauksaimniecības 
tehniku un sadzīves priekšmetus. Muzejā notiek saistoši pasākumi un tematiskas 
dienas. Augustā šeit risinās viens no zaļās Pelvas apriņķa liela mēroga pasākumiem –  
Ekofestivāls.

      Katrai Pasta ceļa ceļinieka gaumei atradīsies 
kāda lieliska, pamācoša un aizraujoša nodarbe – tas 
gan vairāk vasaras periodā. Te ceļotājs var nokļūt 
noslēpumainā pasākumā ar staigāšanu pa karstām 
oglēm Vīā–Jāni labirinta sētā, lieliskos koncertos 
Varbuses Mūzikas muižā vai līksmajos pavār-
mākslas kursos Kopli sētas ķēķī. Ridali darbojošais 
Igaunijas cienīgākais planieru klubs piedāvā ie- 
spēju ieraudzīt no putna lidojuma skaisto tēvzemi, 
un ik pa laikam pa ceļu aizrūcina greznas ūnikumu 
parādes.

Gadsimtiem vecais Pasta ceļš 
aizved līdz 1863. gadā celtajai 
Varbuses pasta stacijai, kur kādreiz 
atradās stallis 33 zirgiem, un notika 
regulāra pasta pārvadāšana starp 
Tartu un Veru. Šodien vecajā, tomēr 
pilnībā saglabājušajā pasta stacijas 
kompleksā, atrodas Igaunijas Ceļu 
muzejs.

Visus, kas atrodas ceļā, Ihamaru 
krustojumā sveicina Mati Karmina 
radītā skulptūra Ceļotājs. Turpat 
darbojas Pizza Olive, kas piedāvā 
īstā picas krāsnī gatavotus gardu- 
mus.

Tie, kas ceļā devušies ar bērniem, 
no šīs vietas varētu iegriezties arī 
Poķu zemē un Kantervillas pils 
rotaļu zemē, kura atrodas neliela 
brauciena attālumā.

¯
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Igaunijas Ceļu muzejs ir vieta, kurā citādi tik ikdienišķie ceļi stāsta aizraujošus stāstus 
par kustību, pārvietošanos, par laika ritumu un ceļu būvniecību. Kādreizējā Varbuses 
pasta stacijā var apskatīt 2016. gadā atklāto pastāvīgo ekspozīciju „Laimīgu ceļu!”, 
bet pāri lielceļam plešas brīvdabas vides izstāde „Ceļa laiks”.

Āra teritorijā rosīga dzīve mutuļo no maija līdz pat septembrim. Unikālajā ceļojumā 
pa vēsturisko ceļa telpu apmeklētāji katrā līkumā var sastapt aizraujošus varoņus, 
ieraudzīt senus transportlīdzekļus un zem kājām sajust dažādus ceļa segumus. „Ceļa 
laikā” sajaucas dažādas izstāžu vides, atpūtas pasākumi, ainavu arhitektūra un īpaša 
telpas pieredze. 

Jaunākā pastāvīgā ekspozīcija „Laimīgu ceļu!” stāsta par ceļu un komunikāciju vēsturi 
un palīdz iegūt atbildes uz jautājumiem, kuram un kādēļ tika būvēti ceļi.

Pasta stacijas galvenās ēkas otrajā stāvā ir iekārtojies savdabīgs muzejs bērniem, 
kurā vismazāko apmeklētāju rīcībā ir vesels stāvs, pilns ar atklājumiem un nodarbēm. 
Muzejs bērniem sastāv no divām tematiskām istabām, no kurām pirmajā uzsvars ir 
likts uz tēmu par pasta pārvadāšanu, bet otrajā istabā tiek mācīts pazīt kartes un laika 
izjūtu. 

Muzeja mašīnu hallē izvietotā ceļa būvniecības mašīnu kolekcija noteikti būs patiesi 
gards kumoss visiem tehnikas mīļotājiem.

¯ ¯
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P Pelvas apriņķis

Kurp tālāk? 
Atgriezties!

Pelvas apriņķa Tūrisma  
informācijas centrs 
Kooli 1, Repina 
GPS: 58°5’50’’N 27°27’53’’E 
Tālr.: +372 799 5001 
polvamaa@visitestonia.com

 
Setu novada Tūrisma  
informācijas centrs  
Pikk 12, Verska 
GPS: 57°57’28’’N 27°38’01’’E 
Tālr.: +372 796 4782  
+372 56821268  
turism@setomaa.ee 
www.visitsetomaa.ee/en 

Kīdjerves Dabas centrs 
Kīdjerves ciems,  
63604 Pelvas apriņķis  
GPS: 58°8’22’’N 27°1’10’’E  
Tālr.: +372 676 7122 
kiidjarve.looduskeskus@rmk.ee 
www.loodusegakoos.ee/en

Pleskava  

Sankt-Pēterburga



www.visitpolva.ee/en


