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Igaunija –
daba aicina
Cienītais draugs,
lai varētu atklāt Igaunijas dabas skaistumu un interesantus apskates objektus, starp šiem vākiem
atradīsiet garākus ceļojumu maršrutus un īsākas
pārgājiena takas, ko pieveikt uz četriem riteņiem
vai uz divām zolēm.
Jo biežāk ļausiet ziņkārei sevi novest no galvenajiem ceļiem, jo piedzīvojumiem bagātākas būs
jūsu brīvdienas dabā. Ņemot vērā gan Igaunijas nelielos attālumus, kā dēļ Igaunijas kontinentālās daļas tālākie punkti cits no cita atrodas ne
vairāk kā četrarpus stundu brauciena attālumā,
gan arī dabā bieži izvietotās apmešanās vietas
un draudzīgos Igaunijas cilvēkus, varat būt droši, ka jūsu brauciens Igaunijā būs raibs un piedzīvojumiem bagāts ceļojums.
Igaunijas dabai ir daudz interesantu piedāvājumu kā pieredzējušiem ceļotājiem, tā arī iesācējiem. Ceļojot Rietumigaunijas virzienā, pa ceļam
būs nacionālie parki un neskartas pludmales,
zvejnieku ciematiņi un putnu kolonijas, vējdzirnavas un augiem bagātās parkveida pļavas. Dabiski, ka virziens uz Rietumigauniju netiks uzņemts tikai tādēļ vien, lai apciemotu gleznainās
Igaunijas salas, roku rokā pastaigātos pa kadiķu
audzēm vai pamātu no kāda augstāka stāvkrasta saulei, kas noriet aiz pasaules malas.
Braucot no Igaunijas rietumdaļas virzienā uz Ziemeļigauniju, jūsu ceļā ir lielie dabas rezervāti, kilometriem garas neskartas smilšu pludmales,
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augsts klinšu krasts ar pasakainiem dabasskatiem un skaistiem ūdenskritumiem, kā arī sirreālas militāras ainavas. Dabas ceļojumam noteikti
nav jābeidzas Tallinā, bet nevajag arī izvairīties
no mūsu galvaspilsētas – apskates vērtus zaļos
objektus var sastapt arī pilsētā. Pēc iepazīšanās
ar Tallinu atgūt spēkus varēsiet , apmeklējot austrumu virziena skaistākās Igaunijas muižu kultūras pērles – Lahemā muižas, Igaunijas augstāko
klinšu stāvkrastu un Narvas-Jēsū garās smilšu
pludmales.
Austrumigaunija jūs iepriecinās ar savām slavenajām žāvētajām zivīm, sīpoliem un gurķiem.
Tieši pēdējie no Peipusa ezera piekrastes ciemiem kopš seniem laikiem ir tikuši eksportēti uz
citām vietām Igaunijā un pāri ezeram austrumu

Sveicināti Igaunijā!

Zveja

kaimiņiem. Ceļā, kas ved uz Tartu, varēsiet iepazīties ar vecticībnieku kultūru un Peipusa piekrastes zvejnieku ciemiem, bet Igaunijas gara
galvaspilsētā Tartu varēsiet vingrināt savas prāta
spējas aizraujošos izaicinājumos.
Paugurainā Dienvidigaunijas ainava ir kā amerikāņu kalniņi, kas izved pa majestātiskām ainavām un debesis atspoguļojošām ezeru acīm
simfonisku dabas skaņu pavadījumā. Gandrīz
ikviena Dienvidigaunijas meža taka jūs aizvedīs
tieši uz sēņu karaļvalsti, kur varēsiet atrast sev
simtiem draugu no baraviku, alksneņu un gaileņu vidus.

ži un plūstoši pāriet simfoniskā darba atskaņojumā, bet, braucot cauri piekrastes ciemiem, varat nokļūt folkloras festivāla priecīgās murdoņas
pašā centrā.
Nav svarīgi, vai jūsu Igaunijas brauciens kļūs par
garāku ceļojumu vai būs tikai ātra kāju izlocīšana
dabā, tas jebkurā gadījumā paliks atmiņā kā patīkams un dvēseli sildošs piedzīvojums. Lai jums
skaista atpūta Igaunijā!

Starp senlejām un mežainajiem kupoliem varēsiet atrast majestātiskas muižas un lepnas pilis.
Ja jūs vairāk saista seno igauņu dzīves veids, tad
noteikti izmēģiniet klasisko dūmu pirti kopā ar
kadiķu slotiņu, kas palīdzot pret simt slimībām.
Savas brīvdienas dabas klēpī varat pielāgot arī
kādam jūs interesējošam kultūras pasākumam.
Tā jau ir viena no Igaunijas dabas savdabībām,
ka putnu dziesmas un vēja šalkoņa šeit visai bie-
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Pangas stāvkrasts Sāmsalā

Brauciens pa
Rietumigauniju un salām
Salu turneju varat sākt vai nu putniem bagātajās jūrmalas pļavās Luitemā dabas rezervātā,
vai arī Pērnavā. Igaunijas vasaras galvaspilsētā varat baudīt ēnainos parkus, skaisto smilšu
pludmali, jaukās kafejnīcas, veselības centrus,
izklaides vietas un kultūras notikumus.
Pēc pilsētas idilles jūs jau būsiet gatavs apciemot pekles vārtus Tori ellē, kurā varēsiet apskatīt dziļas alas atveri, ko gadsimtu gaitā smilšakmenī izveidojuši avoti. Tālāk par elles vārtiem
mēs jūsu pašu drošības dēļ gan nevarēsim laist.

bas uzlabošanas brīvdienām piedāvā arī skaistus dabasskatus un brīnumus. Vai zinājāt, ka,
ņemot vērā platību, Igaunija ir visbiezāk nosētā
ar meteorītu krāteriem vieta pasaulē? Pazīstamākie no tiem – aptuveni 7500 gadu vecs meteorītu krāteru lauks – atrodas Sāmsalā, Kāli.
Labākā vieta poētiskai jūras aplūkošanai kopā ar fotoaparātu ir 21,3 metru augstais Pangas kaļķakmens stāvkrasts vai arī Serves pussalaskrasti salas dienvidos. Ceļojumā noteikti
apciemojiet Vilsandi nacionālo parku, kas ir
izvietots pa 160 salām un saliņām! Parks ar savu savdabīgo un neskarto dabu ir putnu lieguma teritorija un roņu mazuļu dzimšanas vieta

Tālāk jūs gaida īss jūras ceļojums uz Muhu salu un Sāmsalu. Muhu salas platība ir 198 kvadrātkilometri, un tā ir slavena, pateicoties savām
vējdzirnavām, niedru jumtiem, miegainajiem
zvejnieku ciematiņiem, raibajiem un krāsainajiem rokdarbiem, kā arī kadiķu smaržu. Tie, kuriem patīk orhidejas, šeit varēs atrast pat 23
orhideju sugas, taču neņemiet tās līdzi – orhidejas ir aizsargājams augs.
Pa Veikeveina dambi jūs nokļūsiet Sāmsalā.
Sala, kuru mēdz dēvēt par spa salu, bez veselīAnglas vējdzirnavas
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pavasarī. Tūrisma informācijas centrā varat saņemt detalizētu informāciju par plānveida ekskursijām.
Anglas tradicionālās kultūras centrā varēsiet
iegādāties jaukus suvenīrus – lai tas būtu kaut
vai kadiķkoka tējkannas paliktnis, dolomīta cukurtrauks vai māla krūze. Vispirms gan dodieties smelties iedvesmu uz Anglas vējdzirnavu
kalnu!
Ja salu dzīve jums sāk iepatikties, tad pēc Vilsandi apmeklējiet arī citas mazās saliņas –
Abruku un Ruhnu jeb Roņu salu! No visām
ceļamaizei dabūsiet līdzi māmuļu darinātos
rokdarbus un patīkamas atmiņas.
Tālāk ceļš jūs vedīs uz Hījumā – Igaunijas otro
lielāko salu, kura meteorīta trāpījuma rezultātā radās jau pirms 455 miljoniem gadu. Hījumā
ir pazīstama ar savām skaistajām mājiņām un
neskarto dabu. Hanzas savienības rosīgās jūras
satiksmes dēļ kuģotājiem bija nepieciešamas
jūras zīmes, un tā Hījumā tika uzceltas skaistas
bākas – Kepu, Tahkuna un Ristna, kas stāv līdz
pat šai dienai. Ristnas zemesrags tiek uzskatīts arī par sērfotāju paradīzi, kur sērfotājus, bu-

Putnu vērošana rietumu piekrastē

rātājus un kaitotājos var novērot arī no bākas
augšienes.
Vormsi ir 92 kvadrātkilometrus liela sala, ko savulaik apdzīvoja Igaunijas piekrastes zviedri.
Tās vietām līdz pat šai dienai ir nosaukumi kā
igauņu valodā, tā arī zviedru valodā. Vormsi un
tās kadiķu laukus, piejūras sausās pļavas, erātiskos laukakmeņus un bākas vislabāk ir iepazīt,
ejot kājām vai braucot ar velosipēdu.
Noteikti apciemojiet salas arī ziemā, jo uz lielākajām salām var aizbraukt arī pa ledus ceļu, kas
ir iespējams tikai nedaudzās valstīs visā pasaulē! Ledus ceļu stāvokli kontrolē Igaunijas Ceļu
pārvalde.
Tagad atgriezīsimies atpakaļ kontinentā, kur
gleznainajā kūrortpilsētā Hāpsalā jūs gaida
skaisti, nelieli koka namiņi un omulīgas kafejnīcas, smilšu pludmale un Baltā dāma.
Ja jūsos ir saglabājies kaut nedaudz bērnišķības
vai arī automašīnā atrodas kāds jauns Astrīdas
Lindgrēnas daiļrades cienītājs, iesakām iegriezties daudzu Lindgrēnas grāmatu mākslinieces Ilonas Viklandes brīnumzemē Hāpsalā.

Kepu bāka
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Hāpsalas cietoksnis un baltā dāma

Tomēr, ja jūsu ceļojuma tēma ir dabas brīnumdarbi, tad varat nomērķēt uz Silmas putnu liegumu vai uz putnu novērošanas torni līcī aiz
Hāpsalas.
Bez putniem un igauņiem pašiem pie mums
dzied arī smilšu kāpas. Rostas dziedošās smiltis ir muzikālākās no visām Igaunijas smiltīm.
Ja jūsu ceļojuma plānos šoreiz nav iekļauts Tallinas apmeklējums, tad Rosta ir tieši tas punkts,
kurā griezties apkārt un doties uz Lihulu un tad
caur Pērnavu atpakaļ uz dārgo dzimteni.
Tallinas Aviācijas muzejs

Taču ja vēlaties turpināt savu dabas atklāšanas
ceļojumu un brauciena beigās izbaudīt arī pilsētas ērtības un labumus, tad turpināsim ceļu Ziemeļigaunijas virzienā, kur pirmā pietura būs Nevas dabas centra mācību takas. Kad
dabas mācību stundas būs apgūtas, ceļš jūs aizvedīs uz stāvkrastiem bagāto Pakri pussalu un
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pēc tam uz romantiķu iecienīto vietiņu pie Keilas upes. No Keilas vairs nav tālu līdz Tallinas
siluetam. Tallinā pielikt krāšņu punktu savai
odisejai varat Igaunijas Dabas muzejā vai tikko
atvērtajā Jūras muzejā.

Uz Igauniju pa apli!
Daudzveidīgs dabas ceļojums ar pāris garākām
pieturām pilsētās.
Igaunijai apkārt vedošajā maršrutā atradīsiet
vērtīgus kā cilvēka rokas radītus apskates objektus, tā arī dabas brīnumdarbus, kā mierīgu
romantisku pastaigu pa piekrastes plašumiem,
tā arī līkumošanu pa mežiem. Mēs garantējam,
ka sastapsiet milzum daudz brīnumskaistu pieturas vietu un aizraujošu apskates objektu.
Ceļojumu pēc ierašanās Igaunijā varat sākt pa
Romantisko jūrmalas ceļu, kas sākas Iklā un
250 kilometru garumā ved pa Rietumigaunijas
krasta līniju līdz pat Varblai ar iegriešanos salās.
Jūrmalas ceļš sevī apvieno celiņus un takas, kā
arī kultūras, vēstures un dabas bagātības, kas
paliek Pērnavas apriņķa desmit pagastu teritorijā. Ceļā uz Pērnavu iegriezieties Igaunijas
Valsts mežu Kabli dabas centrā, kur iegūsiet

Lāču safari Alutagusē

informāciju par ekskursiju takām un apskates
objektiem!
Kad būsiet uzlādējušies ar dabas enerģiju, jūs
gaidīs Pērnava – Igaunijas pilsēta ar visskaistākajiem cilvēkiem un vislabākajiem laika apstākļiem. Kad Pērnavā būsiet atpūtušies un sasildī-

Vasaras saulriets
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Palmses muiža Lahemā

jušies, kā arī izstaigājuši Vaļņa loku, dodieties
virzienā uz Tallinu, kur jūs gaida pārpārēm aizraujošu izziņas objektu! Zoodārzā, kurā ir turpat 600 dzīvnieku un putnu sugu, laiks paies
nemanot. Ar zoodārza iemītniekiem var iepazīties arī pa tiešsaistes kameru zoodārza mājaslapā. Jaunums ir pavasarī durvis vērušie hidroplānu angāri Jūras muzejā, kur gan teritorijā
zem klajas debess, gan iekštelpās ir izvietots
daudz aizraujoša – vadīšanas simulācijas iekārtas, zemūdenes, lielgabali u.c. Tāpat nesen ir atvērts arī Tallinas televīzijas tornis, no kura paveras plašs skats uz pilsētu un netālajām salām.
Tikai nedaudzu minūšu brauciena attālumā atrodas arī Botāniskais dārzs.
Braucot tālāk austrumu virzienā, pa ceļam būs
Jegalas ūdenskritums, kas ir iespaidīgs gan pavasara plūdu laikā, gan arī ziemā. Tālāk uz Viru
purvu, kura mācību takā dažās stundās kļūsiet
par lielu purvu ekspertu.
Narvas cietoksnis
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Turpinot ceļojumu uz dabas viļņa, obligāti jāapmeklē arī Igaunijas lielākais nacionālais
parks. Lahemā nacionālā parka teritorijā atrodas Palmses, Sagadi un Vihulas muižas autentiskie kompleksi, vēsturiskais Kesmu kapteiņu
ciems, Altjas mūžsenais zvejnieku ciems un
skaistā Vesu pludmale. Turpinot ceļu austrumu
virzienā, apmēram stundas brauciena attālumā
ir Rakveres pilsēta, kurā apmeklēšanas vērta ir
pils drupās izvietotā ekspozīcija, kas iepazīstina ar viduslaiku pilsētas dzīvi. Tālāk ceļš austrumu virzienā aizved pie Ontikas stāvkrasta,
kurš slejas pat 55 metrus virs jūras līmeņa, kā
arī esam jau gandrīz nonākuši pie skaistā Oru
pils parka, kas atrodas Pihajegi upes senlejā.
Tagad mūs gaida Eiropā garākās, baltās un neskartās Narvas-Jēsū smilšu pludmales, kā arī
Narvas tūrisma centrs un varenā Narvas pils. Uz
dienvidiem no Narvas ir vērts apmeklēt Kuremē klosteri – vienīgo Igaunijā darbojošos pareizticīgās baznīcas mūķeņu klosteri. Braucot
uz leju gar Peipusa ezera krastu, mums pa ceļam ir arī lepnā Alatskivi pils, ko uzskata par
vienu no skaistākajām neogotikas stila celtnēm
visā Baltijā. Iegriežoties nedaudz iekšzemē, jūs
gaida Elistveres dzīvnieku parks, kurā varēsiet aplūkot Igaunijas mežos dzīvojošos dzīvniekus iespējami dabīgā vidē. Kad būsiet iepazinušies ar lāci un lūsi, ceļojums novirzīsies uz
Tartu pusi, kur varēsiet iegūt jaunas zināšanas
interaktīvajā zinātnes centrā „Ahhaa”. Savukārt Zvaigžņu tornī jeb observatorijā varēsiet
piedzīvot kosmiskas svārstības un vibrācijas.

Kuremē klosteris

Šeit mēs uzņemtu kaimiņus ar prieku pat nedēļām ilgi, taču vienreiz riteņiem tomēr ir jāpagriežas uz mājupceļa pusi. Uz ceļa, kas ved
no Tartu uz Latviju, paliek Ilumetsas meteorītu krāteri (īstie, nevis „Tele2” izraktie!) un galvu
reibinoši skaistā Piusas upes senleja ar pārgājienu takām, kā arī noslēpumainās Piusas alas
un to dabas takas. Tā kā tagad esam nokļuvuši
setu tautas dzīvesvietā, tad iesakām jums noteikti apmeklēt arī Obinitsas Setu muzeju un
varenās Vastselīnas bīskapa pils drupas.
Ja vēlāties vēlreiz uzmest skatu visam tam, kas
palika aiz muguras, tad apmeklējiet Lielā Munameģa skatu torni, kas atrodas Baltijas augstākā kalna (318 m) virsotnē. Skaidrā laikā no
tā varēsiet redzēt pat savu dzimteni. No šejienes paliek pavisam īss ceļš līdz Ēbikuoru un Reuges ezeram. Savukārt no Otepē ir pavisam
tuvu līdz ezeriem bagātajam Karulas nacionālajam parkam un Pihajerva ezera krastam,
kur ir labākā vieta nelielai atpūtai un peldei. Ja
gadās tā, ka laiks peldēšanas priekiem ir pārāk
vēss, iesakām pirms iebraukšanas Valkā iegriezties Igaunijas Ceļu muzejā, kas atrodas Varbusē.
Šeit atrodas vienīgais Igaunijā pilnībā saglabājies pasta stacijas komplekss.

Svaigas Peipusa ezera zivis
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Internets Somā

Nedēļas nogale
Dienvidigaunijā
Dienvidigaunijas turneja ir laba ideja garākas
nedēļas nogales pavadīšanai kopā ar ģimeni vai
draugiem. Drosmīgākie ceļojumu var sākt ar adrenalīna pilno Otepē Piedzīvojumu parku, kur
var izmēģināt savu sportiskumu un viltīgumu.
Otepē tiek dēvēta arī par Igaunijas ziemas galvaspilsētu, ik gadu aicinot pie sevis slēpot tūkstošiem profesionālo un vaļasprieka sportistu.
40 kilometru attālumā atrodas slavenā universitātes pilsēta Tartu, kurā iekārtots zinātnes centrs
„Ahhaa”, kas vairākos stāvos izaicina jūsu garu
un gudrību. Tartu vajadzētu apmeklēt arī observatoriju, kurā ar teleskopa palīdzību varēsiet
nonest no debesīm zvaigzni savai mīļotajai vai,
krītot zvaigznei, izteikt slepenu vēlēšanos. Vēlēšanās šeit tiek izteiktas jau 200 gadu. Tālāk dodieties „Lodjakoda” organizētajos romantiskajos
liellaivu braucienos pa Emajegi upi vai Peipusa
ezeru! Ja jums ir vairāk laika laivu braucienam,
tad noskaidrojiet, vai ir pieejami plānveida liellaivu braucieni sikspārņu vai plūdu aplūkošanai
vai arī piedalieties dzērveņu braucienā!

Ja Tartu laika apstākļi gadās nepiemēroti liellaivu braucienam pa upi, tad varat veikt braucienu
pa Vertsjerva ezeru ar zvejas burinieku vai kanoe
laivām un, baudot skaistas ezera ainavas, uzkost
zušu zupu vai žāvētus brekšus.
Tālāk ieturam kursu dienvidu virzienā un drīz
vien nonākam Somā, kura ir kļuvusi ļoti populāra tieši agro pavasaru un reizēm arī rudens plūdu laikos. Arī citos gadalaikos Somā nacionālajā
parkā ir aizraujoši uzturēties – dažādas pārgājienu takas pirmatnējā dabā, kur uzmanīgāko skats

„Ahhaa” centrs Tartu
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Brauciens uz Kihnu salu

var aizķerties aiz lāča ķepas nospieduma, reti sastopamajiem ērgļiem vai orhidejām. Droši jautājiet padomu vietējā tūrisma centrā!
No Somā tālāk nokļūsim tieši ellē – proti, Tori ellē, kur upes stāvajā krastā var atrast noslēpumainu ieeju alā. Tā kā pa alas eju var ieiet dziļi pazemē, šo vietu jau vairākus simtus gadus dēvē par
Tori elli. Ar šo vietu ir saistītas daudzas tautas leģendas un teikas. Ja jums patīk jāšana ar zirgiem,
tad Tori ir īstā pieturvieta – šeit līdz pat šai dienai
nodarbojas ar igauņu Tori zirgu šķirnes audzēšanu un selekcionēšanu.
Piejūras kūrortpilsēta Pērnava ir viens no labākajiem galamērķiem, lai pie jūras pagozētos saulītē. Kad saules baterijas atkal ir uzlādētas un prāts
jau noguris no izklaidēm, ir pienācis laiks veikt
ātru jūras ceļojumu un apciemot Kihnu salu. Savu ceļojumu uz salu noteikti rezervējiet iepriekš!
No roņu un zvejnieku salas mūsdienās tā ir kļuvusi par kultūrvēsturiski nozīmīgu sabiedrību,
kurā valda spēcīgs matriarhāts. Kihnu ir ideāla

vieta, kur piedzīvot arhaisku salas dzīves ritmu
un tradicionālo kultūru, pastaigāties, makšķerēt,
braukt ar velosipēdu un iepazīties ar draudzīgajiem salas iedzīvotājiem. Atgriežoties atpakaļ
kontinentā, ceļu mājup varat veikt ar velosipēdiem pa Romantisko jūrmalas ceļu, kas sevī
apvieno kultūras, vēstures un dabas bagātības
desmit Pērnavas apriņķa pagastos un beidzas
pierobežas ciematā Iklā.

Dūņu masāža Pērnavā
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Pasākumi Igaunijā 2012
Muzeju nakts
19. maijs plkst. 18:00 - 23:00
Šīgada Muzeju nakts tēma ir „Naktī ir kino”. Šajā
vakarā varēs bez maksas apmeklēt lielāko daļu
Igaunijas muzeju – konkrētu sarakstu skatieties
mājaslapā.
oo.muuseum.ee

Tallinas Vecpilsētas dienas

„Rabarock”
15.–16. jūnijs
Jervakandi, Raplas novads
Igaunijas lielākais starptautiskais roka festivāls,
kurā bez citām grupām šogad piedalās arī „Skyforger” no Latvijas.
www.rabarock.ee

26. maijs – 2.jūnijs
Pilsētnieku vasaras sākuma svētki, kas tiek organizēti kopš 1982. gada. Svētku laikā vecpilsētas pagalmus, laukumus, ielas un kafejnīcas
piepilda mūzika, māksla, dejas un teātra uzvedumi. Daudzi koncerti ir bez maksas.
www.vanalinnapaevad.ee

„Hiiumaa Sõru Jazz”
9.–10. jūnijs
Seru osta,
Eksotiskajā Hījumā salā džeza festivāls notiek
jau piekto gadu. Divu dienu laikā uz trim skatuvēm uzstāsies vairāk nekā 60 mūziķu.

„Nordic-Baltic
Male Choir Festival”
15.–17. jūnijs
Tartu, Dienvidigaunija
Tartu uz lielo vīru sadziedāšanos gaida korus
no Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm – kopā vairāk nekā 4000 vīru un zēnu.
www.tartu2012.eu
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„Water Festival Watergate”
21.–24. jūnijs
Pērnava, Rietumigaunija
Ar festivālu „Watergate” oficiāli tiek atklāta vasaras sezona Pērnavā. Bez koncertiem notiek
arī traka paskata ūdens transportlīdzekļu sacensības, kas iegūst arvien lielāku popularitāti. Festivāla pasākumi notiek visā pilsētā un aptver ļoti atšķirīgas darbības vietas.
www.watergate.ee

Pērnavas Hanzas dienas
29.jūnijs – 1.jūlijs
Pērnava, Rietumigaunija
Pērnavas Hanzas dienu šīgada galvenā tēma ir
koks – kokā paslēptā gudrība laikā un telpā. Vēl
gaida viduslaiku svinības, dzērieni un ēdieni,
mistērijas, izrādes un turnīri. Brīnumaini mūzikas ritmi un apdullinošas dejas!
hansa.parnu.ee

„Baltic Nordic Harmonica”

Autošovs „American Beauty
Car Show”

29. jūnijs – 1. jūlijs
Pērnava, Rietumigaunija
Starptautiskais mutes harmoniku festivāls sasauks kopā harmoniku spēlētājus no Eiropas
un Amerikas, tajā skaitā arī Baltijas valstu pārstāvjus. Koncerti notiek Kūrzālē, un noslēguma
koncerts būs Pērnavas Koncertu namā.
www.piccolo.ee

6.–8. jūlijs
„American Beauty Car Show” ir Baltijas valstīs
lielākais amerikāņu automašīnu pasākums, kura ietvaros notiek izstāde, kopā sanākšana un
ieskrējiena sacensības.
www.american.ee

Veru folkloras festivāls
„Future Music Festival JUU JÄÄB”
4.–8. jūlijs
Muhu sala, Rietumigaunija
Festivāls „Juu Jääb” ir gaidītākais vasaras pasākums, kas jau 15. reizi notiek gleznainajā Muhu
salā. „Juu Jääb” burvība slēpjas tieši tajā, ka vienā vietā kopā sagadās tik daudzi atšķirīgi un interesanti mākslinieki un personības, kurām visām ir savs izstāstāmais stāsts.
www.nordicsounds.ee

12.–15. jūlijs
Veru, Dienvidigaunija
Veru folkloras festivāls ir īsts starptautisks ģimeņu saiets ar tautas dziesmām, dejām un
mūziku! Veru pilsētas centrā būs rokdarbu un
mākslas tirdziņi.
www.vorufolkloor.ee

Tallinas jūras dienas
15.–17. jūlijs

Alus festivāls „Õllesummer”
4.–7. jūlijs
Viens no festivāla galvenajiem māksliniekiem
ir popmūzikas superzvaigzne Mika. Vēl uzstāsies arī „Alphaville”, „Manic Street Preachers” un
daudzi citi. Bez tam festivāls uz Igauniju atvedīs
arī citus pazīstamus ārzemju māksliniekus un
sniegs četru dienu ilgu pārskata programmu
par Igaunijas mūsdienu mūziku. Festivālā varēs degustēt vairāk nekā 70 alus un sidra šķirņu.
www.ollesummer.ee

Ģimenes svētki Tallinas Kultūras kilometrā, kas
apvieno jūru, zemi un tautu.
www.tallinnamerepaevad.ee

Sāmsalas operas dienas
16.–22. jūlijs
Sāremā, Kuresāre, Rietumigaunija
No Sāmsalas operas dienām ir izveidojies plaša
vēriena festivāls, uz kuru ierodas izpildītāji un
skatītāji kā no tuvienes, tā tālienes. Operas dienas notiek jau 13. gadu, un tas ir klasiskās kultūras vasaras gaidītākais pasākums Igaunijā.
www.concert.ee
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folka festivāls „Hiiu Folk”
19.–22. jūlijs
Hījumā, Rietumigaunija
Festivālā „Hiiu Folk” notiek koncerti un meistarklases. Tā norisē ir iesaistīti visi Hījumā salas reģioni – Keina, Kergesāre, Pihalepa, Emmaste un
Kerdla. Festivāla ietvaros papildus mūzikas un
deju baudīšanai var piedalīties arī dabas ceļojumā, kas iepazīstina ar Hījumā.
www.hiiufolk.ee

„Red Hot Chili Peppers”
30. jūlijs

Tartu Hanzas dienas
19.–22. jūlijs
Tartu, Dienvidigaunija
Šīgada Tartu Hanzas dienas būs ne tikai priecīgi
un vēsturiski pilsētas svētki, bet arī iespēja iepazīt zinātnes pasauli – viesi un pilsētnieki varēs pētīt Tartu Zinātnes pilsētiņā, zinātnes centrā „Ahhaa” un Jānilinnā. Vairākās pilsētas vietās
notiks raibie Hanzas gadatirgi.
www.hansapaevad.ee

Tallina, Ziemeļigaunija
Pasaules karstākā grupa „Red Hot Chili Peppers”
ar vienīgo koncertu Baltijas valstīs pasaules turnejas „I am with you” ietvaros uzstāsies Tallinas
Dziesmu svētku estrādē.
www.fbi.ee

„Apocalyptica”
3. augusts
Tallina, Ziemeļigaunija
Somu melodiskā rokmetāla grupa ar čellistiem,
bundzinieku un dziedātāju. Koncertā varēs
dzirdēt agrāko gadu hitus un jaunas kompozīcijas no grupas pēdējā albuma „7th Symphony”.
www.muusikaagentuur.ee

Leigo ezeru mūzikas festivāls
3.–4. augusts

Viljandi folka festivāls
26.–29. jūlijs
Viljandi, Dienvidigaunija
Viljandi folka festivāls, kas notiks jau 20. reizi,
pulcinās mūzikas draugus no visas Igaunijas un
tuvākajām valstīm. Šogad festivāla nosaukums
ir „Vīru dziesma”. „Vīru dziesma” izrāda godu vīriešiem un liek mirdzēt sieviešu acīm!
www.folk.ee
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Leigo, Dienvidigaunija
Igauņu iemīļotajā festivālā šoreiz uzstāsies
Igaunijā pazīstami mākslinieki un Mari Boine
no Norvēģijas. Tas ir koncerts brīvā dabā, kur
mākslinieki atrodas uz ezera salas, bet publika
sēž apkārt ezeram.
www.leigo.ee

Setu karaļa izraudzīšana
4. augusts
Dienvidigaunija
Latvijai tuvākā karaļvalsts ir Setu karaļvalsts.
Brauciet aplūkot, kā tiks izraudzīts jaunais setu
karalis – Setomaa Ülemsootska!
www.setoturism.ee

folka festivāls „Viru Folk”

Lady Gaga

10.–12. augusts

25. augusts

Kesmu, Ziemeļigaunija
Koncerti Kesmu maģiskajā kapteiņu ciematā ir
mūzikas pasākums, kas apvieno tūkstošiem cilvēku, skaistu mūziku un dabu.
www.virufolk.ee

Tallina, Ziemeļigaunija
Pasaules popmūzikas virsotnes zvaigzne Lēdija Gāga ielūdz uz ekstravagantu ballīti Tallinas
Dziesmu svētku estrādē, kur viņa uzstāsies savas jaunās pasaules turnejas „The Born This Way
Ball” ietvaros.
www.fbi.ee

Birgitas festivāls
11.–19. augusts
Tallina, Ziemeļigaunija
Unikālais festivāls, kas apvieno viduslaiku klostera
noslēpumaino burvību ar mūsdienu muzikālā teātra pēdējiem jaunumiem. Publikas vērtējumam
tiks nodotas dažādas pasaules muzikālā teātra izpausmes un lieliski augstākā līmeņa darbi.
www.birgitta.ee

blūza festivāls „Augustibluus”
17.–18. augusts
Hāpsala, Rietumigaunija
Festivāla galvenie koncerti notiks divus vakarus
mūžsenās bīskapa pils pagalmā, dodot iespēju
klausīties izpildītājus no desmit valstīm. Festivāla dienas programmā ir iekļautas meistarklases un tradicionālais akustiskais koncerts Hāpsalas vecajā dzelzceļa stacijā.
www.augustibluus.ee

Rudens džezs „Sügisjazz”
Rudens džeza koncertu sērijā piedalās Igaunijas labākie džeza mūziķi un pazīstami džeza
mākslinieki no visas pasaules.
www.jazzkaar.ee

Tumšo nakšu filmu festivāls
13.–28. novembris
Viens no lielākajiem Austrumeiropas „mazajiem” filmu festivāliem novembra naktīs nedos
mieru pilnīgi nevienam filmu mīļotājam.
www.poff.ee

Tallinas Ziemassvētku tirdziņš
01.12.2012–08.01.2013
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