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Mūsdienu Igaunijas kultūra ir veidojusies gadu sim-

teņos, svešu varu ietekmē, par ko liecība ir rodama 

igauņu valodā, arhitektūrā un zemes tautasdziesmu 

tūkstošos... Pēdējā gadu tūkstotī Igaunijā ir valdījusi 

Vācija, Krievija, Dānija, Zviedrija un Polija. Lai gan 

tagad Igaunija ir neatkarīga valsts, katra to pakļāvu-

sī nācija ir atstājusi savas iezīmes. Mūsdienu kultūra 

ir vēstures gadsimtu kopums: tautas vēstures taku 

var izstaigāt Dziesmu svētkos, dzejā, literatūrā. To 

var vērot visapkārt – sākot no klēts senās arhitek-

tūras līdz mūsdienīgām stikla konstrukcijām un no 

cimdu adījuma rakstiem līdz interneta interaktīvajai 

jaunradei.

Pirmie iespaidi
Lielākajai daļai viesu pirmā sastapšanās ar Igauni-

ju norit Tallinā (Tallinn). Tūkstoš gadu vecā valsts 

galvaspilsēta ir viena no Eiropas ziemeļos vistālāk 

izvietotajām pilsētām un viens no labākajiem ar 

sienu apjoztas viduslaiku pilsētas paraugiem. Tās 

vecpilsētai piešķirts UNESCO mantojuma statuss. 

Tallinā aplūkojamas gadsimtu gaitā radītās struktū-

ras un veidotie slāņi, te apvienojušies daudzveidīgi 

stili. Savas pēdas atstājuši arī kari un arhitektūras 

stili, kā arī tie laikposmi, kad Tallina bija gan pārti-

kušu tirgotāju, gan apspiestu iedzīvotāju rokās. Par 

vecpilsētas saglabāšanu pilsētai jāpateicas naba-

dzīgajiem gadiem, kad naudas trūkuma dēļ vecās 

ēkas nenojauca, lai aizstātu ar modernām. Tallina ir 

kājāmgājēju pilsēta, un pastaigas pa šaurām bruģē-

tām ieliņām joprojām ļauj aplūkot vēsturiskas ēkas, 

baznīcas, senus veikaliņus vietās, kur tie atradušies 

gadu simtiem, bet jaunākas ēkas tagad slejas pilsē-

tas modernajos kvartālos. Varat apmeklēt Kalamaja 

(Zivju māju), Kadriorg (Katrīnas ieleju), Uue-Ma-

ailma (Jauno pasauli) vai pilsētas strauji augošos 

jaunos rajonus – viss atrodas tuvumā un ir viegli sa- 

sniedzams kājām vai ar velosipēdu, taksometru vai 

tramvaju. 

Mākslas iepazīšanu Tallinā vislabāk sākt ar Tallinas 

Mākslas zāli – Igaunijas lieliskāko funkcionālisma 

paraugu. No šejienes var doties uz KUMU, kurā at-

rodas lielākā mākslas kolekcija Baltijas valstīs un 

kuram piešķirts 2008. gada labākā Eiropas muzeja 

nosaukums. Turklāt KUMU atrodas blakus skaista-

jam Kadriorga parkam un tajā aplūkojami labākie 

igauņu mākslas darbi un pastāvīgi mainīgas un 

aizraujošas izstādes. Neliela pastaiga no KUMU līdz 

Kadriorgam atklās teritoriju ar bagātīgu baroka 

arhitektūru, tostarp Kadriorga pili un dārzu, bērnu 

dārzu un Mikkel muzeju.

KuMu mākslas muzejs

„Jaunās pasaules” rajona ielu festivāls

Viduslaiku dienas Rātslaukumā 

Kultūra, kas veidojusies 
vēstures un iekarojumu 
iespaidā
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tiem to pametot, kļūst klusa un miegaina – ir tā 

vietu, kurp pārceļas dzīvība. Īsas pastaigas attālumā 

pilsētas viesi var baudīt ultramodernās mākslas pa-

sākumus un koncertus. Blakus vienmēr ir pludmales 

un naktsklubi. Pilsēta vienlaikus piedāvā gan klusu 

eleganci, gan pulsējošu nakts dzīvi.

Unikāli iespaidi
Vispusīgas un īstas Igaunijas dzīves daudzveidība 

lielākoties rodama ārpus lielajām pilsētām. Noteikti 

jāmin trīs lielākie īpašie rajoni: Setumā (Setumaa), 

Lahemā (Lahemaa) un salas.

Igaunijas dienvidaustrumu attālākajā stūrī izvieto-

jusies Setumā – vēsturiski ortodoksāls rajons, tā-

dēļ viens no labāk saglabātajiem valsts austrumu 

savdabīguma lieciniekiem ar slaveno tautasdzies-

mu tradīcijas „zīmolu”, valodu, kas būtiski atšķiras 

no Ziemeļigaunijas rakstu valodas, tautastērpiem 

un rotkaļu izstrādājumiem, kā arī, bez šaubām, ar 

kulinārijas mākslu. Visu iepriekš minēto var aplū-

kot Värska lauku sētā - muzejā. Bet, ja uzsmaida 

veiksme, varat būt liecinieki reālas ikdienas dzīves 

skaistumam. Īpaši vērts te paviesoties tautasdzies-

mu dienās, gadatirgu laikā un gada lielākajā noti-

kumā – Monarhijas dienā, kad tiek pasludināta Setu 

karaliste un tiek izraudzīts jauns gada vicereģents. 

Šo pasākumu laikā ir lieliska iespēja pilnīgāk iepazīt 

setu kultūru un ēdienus.

Lahemā Nacionālais parks Igaunijas ziemeļu pie-

krastē ir pazīstams brīnumainās dabas dēļ, turklāt 

Garas nedēļas nogales un 

īsi ceļojumi
Ja ceļojumam varat atļauties vairāk nekā vienu die-

nu, bet nedēļas nogalē to nevarat iekļaut, izvērtē-

jiet kādas citas Igaunijas pilsētas apskati. Ir daudz 

vietu, kuras var iepazīt vienas dienas laikā. No rīta 

ar vilcienu vai autobusu ierodieties Tartu, Vīlandē 

(Viljandi) vai Pērnavā (Pärnu) un vakarā dodieties 

mājup.

Tartu ar 1632. gadā dibināto universitāti vienmēr 

ir bijusi valsts dvēsele. Blakus universitātes klasis-

kajām ēkām slejas iespaidīgas viduslaiku baznīcas, 

un šajā zaļajā pilsētā ir daudz omulīgu kafejnīcu un 

restorānu. Turklāt Tartu ir saglabājusi simtgadīgu 

priekšpilsētu – tās bohēmiskā gaisotne viesiem ļauj 

izbaudīt cita gadsimta elpu. Tartu ir rosīga pilsēta 

un apzinās savu unikalitāti. Savukārt Vīlande ir pie-

vilcīga pilsēta – tās kultūras vide iekļauj Kultūras 

akadēmiju, Ugla teātri, Kondas Naivās mākslas cen-

tru un vasaras tautas mūzikas festivālus, kas tautas 

mūzikas klētī norisinās visu gadu. Vīlande ir piemē-

rota tiem, kuri vēlas aizbēgt no Tallinas un Tartu un 

izbaudīt citus kultūras ritmus.

Pērnavā rodami labākie 20. gadsimta sākuma kūror-

ta arhitektūras un Igaunijas funkcionālisma paraugi. 

Pērnavu dēvē par Igaunijas vasaras galvaspilsētu: 

tad Pērnava – pretstatā Tartu, kas vasarā, studen-

Setu sievas dzied lēlo

Interesanta arhitektūra ir apskatāma visā Igaunijā

Tartu Mīlas fi lmu festivāls “tARTuFF”

Kondas Naivās mākslas centrs Vīlandē

Pērnava – Igaunijas vasaras galvaspilsēta
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Lahemā atrodas Igaunijas ievērojamākās muižas 

ēkas (Palmse, Sagadi, Vihula), kas noteikti jāredz ik-

vienam, kuru interesē Igaunijas arhitektūra. Muižas 

ir slavenas arī ar saviem muzejiem. Altja un Viitna 

lauku viesnīcās baudīsiet lieliskus igauņu ēdienus 

un vienmēr jauki pavadīsiet laiku Kesmu (Käsmu) – 

kapteiņu ciematā. Dodoties no Lahemā uz austru-

miem, ceļā varat piestāt draudzīgajā Rakverē (Rak-

vere) un iegriezties maģistrāles noslēguma pilsētiņā 

Narvā, kas slavena ar vienu no Igaunijas iespaidīgā-

kajām pilīm, turklāt pāri upei var ielūkoties Krievijā.

Tautas kultūra vispilnīgākajā veidā ir vērojama ma-

zajās Kihnu un Roņu (Ruhnu) salās Igaunijas rietu-

mos. Savukārt lielās salas Sāremā (Saaremaa), Hīju-

mā (Hiiumaa), Muhu un Vormsi savstarpēji sacenšas 

diženumā. Kultūras entuziastiem noteikti jāredz 

Sāremā viduslaiku baznīcas, lieliskās vējdzirnavas 

un Zobenbrāļu ordeņa pils Kuresārē (Kuressaare). 

Hījumā aplūkojama Ziemeļeiropas vecākā bāka.

Visi minētie rajoni ir piemēroti garākām brīvdie-

nām – ceļojuma vietas atrodas neliela brauciena 

attālumā (nedaudz ilgāk laika vajadzēs, braucot ar 

velosipēdu). Nav grūti atrast patīkamu viesnīcu vai 

labu vietu pusdienām – te ir visas iespējas kulturāli 

pavadīt laiku ārpus pilsētas kņadas, taču joprojām 

jūtot dzīves straujo pulsu.

Igauņu ēdiens
Ēdiens saistās ar vienu no mūsu vecākajiem kultū-

ras paradumiem. Igauņu ēšanas paradumus īpaši 

ietekmējusi vācu un krievu virtuve. Turklāt liela no-

zīme ir ziemeļu savdabībai – saprotamu iemeslu dēļ 

te nelieto daudz vīna un tropisko augļu. Savukārt 

graudu produkti – maize un biezputra, alus un deg-

vīns – vienmēr bijuši augstas kvalitātes un igauņu 

iecienīti. Mūsdienās igauņu pavāri seko savu skan-

dināvu amata brāļu radītajiem paraugiem un veido 

mūsdienīgu igauņu virtuvi. Igaunijas mežos, jūrā un 

laukos iegūstams daudz garšīgu pārtikas produktu, 

kas tikai jāapvieno jaunās aizraujošās kombināci-

jās. Vismaz Tallinā labu restorānu izvēles iespējas ir 

lielas un igauņu ēdieni ir iecienīti. Kad ir iespējams 

(vasarā), brīvdabas tirgi ir lieliska produktu iepazīša-

nas vieta. Pazīstamākie tipiskie tirgi ir Nõmme tirgus 

Tallinā un Tartu tirgus ēka – abi ir brīnišķīgi attiecīgā 

laikmeta tirgus arhitektūras paraugi. Ikviens, kurš 

nobaudījis igauņu žāvēto speķi vai Baltijas ķilavas 

garšvielās, vai pagaršojis labus, vienkāršus vārītus 

kartupeļus, neticēs, ka igauņu ēdiens var būt gar-

laicīgs. Dažādu nevainojamu garšu saskaņa rada 

igauņu virtuves izsmalcinātību.

Literārās brīvdienas
Labas brīvdienas bez labas literatūras ir nepilnīgas.

Tallina un Tartu gadsimtiem ir Igaunijas literārie 

centri. Šajās pilsētās norisinās galvenie literārie pa-

sākumi, tostarp Tallinas literārais festivāls HeadRead 

(burtiski „labās rindas”) un Tartu Prima Vista festivāls 

– abi norisinās maijā, tiklīdz uzlabojas laika apstākļi.

Apmeklētājus aicina lasījumi, kas vienu vakaru ne-

dēļā notiek Igaunijas Rakstnieku savienības namā 

Tallinā un Tartu (trešdienās – Tallinā, otrdienās – 

Sāremā Operas dienas Kuresārē

Īstas igauņu smaržas virmo 

Top maltīte igauņu virtuvē Rotermana (Rottermann) tirgū 



Kaut ko interesantu sev atradīs ikviens!8 Kaut ko interesantu sev atradīs ikviens! 9

Tartu). Lielākajā daļā pilsētu laba igauņu literatūras 

izlase ir pieejama arī svešvalodās. Tie, kuri nopietni 

interesējas par literatūru, var sazināties ar Igauņu 

literatūras centru (elic.ee).

Dziesmu svētki un festivāli
Dziesmu svētki un festivāli ir Igaunijas kultūras gal-

venā daļa. Lielākie un plašāk pazīstamie ir Tallinas 

Dziesmu svētki, kas reizi četros gados norisinās 

Dziesmu svētku estrādē, pulcējot vienkopus desmi-

tiem tūkstošu kora dziedātāju un simtiem tūkstošu 

klausītāju. Valstij, kuras iedzīvotāju skaits tikai ne-

daudz pārsniedz miljonu, tik lielas iedzīvotāju daļas 

iesaistīšanās ir patiesi ievērojama. Tallinas Dziesmu 

svētku aizsākumi meklējami Tartu 1869. gadā – 

tautas atmodas sākumā –, un kopš tā laika igauņi 

pulcējas kopīgai dziesmai un dejai. Vasarā valstī tiek 

organizēti daudzi mazāki vietējie festivāli – notiek 

pat panku dziesmu festivāls, tomēr nozīmīgākie ir 

tie, kas veicina igauņu solidaritāti un atspoguļo tau-

tas mūzikas un dziesmu kultūru. Igauņiem dzies-

mu svētki ir ne tikai masu pasākums, bet lepnumu 

apliecinošs kultūras notikums. Pēdējie dziesmu un 

deju svētki 2009. gada jūlijā vienkopus pulcēja vai-

rāk nekā 37 000 izpildītāju. 

Festivāli
Pirms plānot ceļojumu uz Igauniju, kultūras pasāku-

mos ieinteresētie viesi neapšaubāmi uzzinās vietējo 

festivālu norises datumu un laiku. Šajā īsajā kopsa-

vilkumā iekļauti īpaši regulāri organizētie un tradi-

cionālie kultūras pasākumi.

Viens no lielākajiem Igaunijas festivāliem ir starp-

tautiskais Melno nakšu kinofestivāls (PÖFF), kas 

gadu gaitā kļuvis par nozīmīgu Eiropas pasākumu 

– ja ne tā apmēra, tad nopietnā satura, kvalitātes 

un unikālo iezīmju dēļ. Viesi, kurus interesē igauņu 

kino, dažos kinoteātros var noskatīties jaunās igau-

ņu fi lmas, lai gan kopainas iegūšanai ieteicams aiz-

ņemties vai nopirkt fi lmas diskā – labākajos veika-

los ir pieejamas nozīmīgākās fi lmas un arī ieteikumi. 

Īpaša uzmanība jāvelta igauņu leļļu un animācijas Kaut kas ikvienam grāmatu mīļotājam 

Dziesmu svētku estrāde dziesmu svētku laikā

Indreks Hirvs (Indrek Hirv) iepazīstina ar saviem 

darbiem

Panku dziesmu festivāls
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fi lmām, kas pazīstamas visā pasaulē, – labākās nu 

var iegādāties arī diskā.

Tiem, kurus aizrauj džezs, noteikti jāapmeklē Ja-

zzkaar, kas norisinās katru gadu, lai gan ne vienā 

noteiktā nedēļā – tā burvība gada laikā baudāma 

mazākos minifestivālos. Jazzkaar spējis izaugt līdz 

pasaules džeza kartes līmenim – tajā kopā ar igauņu 

labākajiem izpildītājiem vienmēr uzstājas arī pasau-

les slavenības un izcilākie mūziķi. Vīlandes Tautas 

mūzikas festivāls jeb Viljandi Folk ir ievērojamākie 

mūzikas svētki, par to liecina tas, ka svētku laikā 

pilsētas iedzīvotāju skaits burtiski dubultojas. Kopš 

pirmajiem festivāliem to raksturo ne tikai mūzika, 

bet arī valdošā atmosfēra un visus cilvēkus vieno-

jošā gaisotne. Protams, arī izpildītāji vienmēr ir lie-

liski. No festivāla aizsākumiem šā nozīmīgā mūzikas 

pasākuma statuss ir noteicis, ka prioritāte vienmēr 

ir kvalitāte.

Rakveres Baltoscandal ir intriģējošs teātru festivāls 

ar senu – pat senāku par pašas jaunās neatkarīgās 

Igaunijas Republikas – vēsturi. Viesi, kuriem patīk 

radikāls, alternatīvs un vienkārši labs teātris, to var 

baudīt šeit starptautiskā vidē.

Birgitas (Birgitta) festivāls norisinās Sv. Birgitas klos-

terī Piritā (Pirita), Tallinā, jūras piekrastē un arī vec-

pilsētas centrā, un tas interesēs senās un klasiskās 

mūzikas mīļotājus. Festivāls pamatojas uz domini-

kāņu un birgitiešu klostera tradīcijām un piedāvā 

veldzi garam, dvēselei un sirdij.

Dzīvā kultūra pastāvīgi mainās, tādēļ iespēju gadī-

jumā ir norādītas interneta adreses. Taču vislabāk 

baudīt igauņu kultūru, vienkārši apmeklējot pa-

sākumus. Vēlam patīkami pavadīt laiku, iepazīstot 

Igauniju!

Starptautiskie mūsdienu deju svētki – augusta deju 

svētki 

Džeza festivāls Jazzkaar

Starptautiskais Melno nakšu kinofestivāls Tallinā

Vīlandes Tautas mūzikas svētki

Birgitas festivāls Piritas viduslaiku klosterī
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www.tallinn2011.ee

www.einst.ee
www.festivals.ee
www.laulupidu.ee
www.estoniantheatre.info
www.estmusic.com
www.eestimaitsed.com
www.kunstikeskus.ee

www.estlit.ee
www.piletilevi.ee
www.opera.ee
www.concert.ee
www.poff.ee 
www.jazzkaar.ee 
www.folk.ee

www.visitestonia.com
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