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SADARBĪBAS 
TĪKLA „KOTUS” 

TERITORIJAS 
KARTE

PAR SADARBĪBAS TĪKLU 
„KOTUS”

Karulas, Tahevas un Menistes (Mõniste) apkārtne. 
Dienvidigaunijā – Valgas un Veru (Võru) apriņķī

Kotus fotokonkursa 
„Laukos ir labi dzīvot” 
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Sadarbības tīkls „Kotus” (no veru valodas vārda kotus – „vieta”) 
apvieno uzņēmējus, biedrību aktīvistus un citus rosīgus cilvēkus 

no Dienvidigaunijas – Valgas apriņķa Tahevas un Karulas 
apkārtnes, kā arī Veru (Võru) apriņķa Menistes (Mõniste) 

apkārtnes un Antslas (Antsla) pagasta Ehijerves (Ähijärve) 
ciema. Sadarbības tīkla „Kotus” uzdevums ir informēt gan 
vietējos iedzīvotājus, gan mūsu novada viesus par novada 

dzīvi un vietām, kuras ir vērts apmeklēt. 
Mājas lapā www.kotus.ee var atrast sīkāku informāciju par 

novada tūrisma piedāvājumiem, ieteicamajiem apskates 
objektiem, telšu vietām, pārgājienu maršrutiem. 

Vienlaikus portāls sniedz ziņas par novada jaunumiem, 
gaidāmajiem notikumiem un sadarbības tīkla 

„Kotus” dalībnieku darbību.
Plašākai uzziņai par „Kotus” novada tūrisma 

piedāvājumiem lūdzam rakstīt uz e-pastu 
kotus.tkm@gmail.com

www.kotus.ee

Veikali / pakalpojumi Naktsmītnes / aktīvā atpūta

brīnišķīgi priežu meži vientulīgi meža ezeri

dūmu pirtis atmiņām pilnie krusta koki

mājas virtuve pasakaini skatilīkumainas upes

Karulas nacionālais parks gleznaini pauguri

Igaunijas galējais dienvidu punkts

vēl neatklātas meža takas

brīvas govis

dziedinoši augi

pārsteidzoši palu ūdeņi retas putnu sugas

Latvijas tuvums

Izdevumu sagatavoja Tahevas pagasta ciematu 
biedrība kopā ar Kotus sadarbības tīklu projekta 

“Virziens mainīt Kotuse sadarbības tīklu pašpietiekamībai” 
ietvaros.

liesmaini segliņu krūmi
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SADARBĪBAS TĪKLA 
„KOTUS” TERITORIJAS 

KARTE
Skaties karti: 

www.kotus.ee/lv/kulalisele-kaart/

NB! 
Numurētās atzīmes 

kartē norāda uz 
reģionu, kur objekts/

vieta (punkts) atrodas, 
nevis uz precīzo 
atrašanās vietu.
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VEIKALI / PAKALPOJUMI 

7. Menistes (Mõniste) brīvdabas muzejs - veikals XX gs. 30. gadu stilā  
Kuutsi   ciems, Rõuges pagasts, Võru apriņķis
+372 789 0622 / +372 5622 8538 
Saldumi, atspirdzinošie dzērieni, saldējums, kafija, suvenīri, grāmatas, 
vietējo amatnieku rokdarbi un ražojumi.
8. SIA Esperance Saru ciema veikals
Saru ciems, Rõuges pagasts, Võru apriņķis 
+372 789 0636
9. SIA Esperance Harglas veikals
Hargla, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
+372 769 8737

11. SIA Esperance Koikkila (Koikküla) ciema veikals  
Koikküla ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
+372 769 8543

10. Pūsepa pica (Puusepa Pizza)
Taheva ciems, Valga pagasts, Valga apr.
+372 5300 5001 / +372 5770 4977
info@puusepapizza.ee
Īstās akmens krāsns pica ar Dienvidigaunijas maigām garšām, no pavasara 
līdz rudenim Se.-Sv. 12-18. Lielākām grupām  rezervējam mūsu garo galdu 
Tahevā.

1. Kāgjerve muižas kafejnīca (Kaagjärve mõisa kohvik)
Kaagjärve muiža, Kaagjärve ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
+372 5557 0788        Kaagjärve Mõis
info@kaagjarvemois.ee
Pastaigājieties muižas rožu dārzā un baudiet labu kafiju!
2. Restorāns „Kolm Sõsarat” (Trīs māsas”)
Lüllemäe ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķi
+372 5693 5992        Restoran Kolm Sõsarat
www.kolmsosarat.ee
Lēnais ēdiens no vietējām izejvielām.  Eiropas restorānu ceļveža White 
Guide 2021 un 2022 augstākais līmenis.  Esam atvērti rezervācijām un 
gaidām ciemos cilvēku grupas līdz 6 personām.
3. Nodimē (Nodimäe) veikals  
Lüllemäe ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
+372 502 3853
4. Vecmammas dārzs un Leno tako bārs
Tornimäe, Rebasemõisa ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
+372 5330 1235        Vanaema Aed ja Leno Takobaar
www.vanaemaaed.ee
vanaemaaed@gmail.com
Vecmammas dārzu un Leno tako bāru var apmeklēt iepriekš piesakoties 
Pk.-Sv. 12-20. Ja vēlaties mūs apciemot, lūdzu, iepriekš noteikti piezvaniet.  
5. Metsavenna veikals (Metsavenna pood)
Metsavenna saimniecība, Vastse-Roosa ciems, Rõuges pagasts, Võru apriņķis
+372 523 0850         Metsavenna talu
www.metsavennameierei.ee / www.metsavennatalu.ee
Mežabrāļu pienotava – maigie franču tipa sieri, bioloģiskais „sõir” siers, 
bioloģiskie biezpiena sieri un iepakots bioloģiskais pilnpiens, Mežabrāļu 
saimniecības suvenīri. 
6. COOP Menistes veikals
Mõnistes ciems, Rõuges pagasts, Võru apriņķis
+372  5193 7035  
Visu banku klientiem ir pieejams skaidras naudas izmaksas pakalpojums.  

17. Tahevas (Taheva) jauniešu centrs  
Harglas ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
18. Harglas bibliotēka
Harglas ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis.
Pieejams bezmaksas wi-fi.
19. Harglas skolas bērnudārzs  
Harglas ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
20. Koikkila (Koikküla) bibliotēka

16. Harglas kultūras nams  
Harglas ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis

1. Lillemē (Lüllemäe) pamatskolas Kāgjerve (Kaagjärve) bērnudārza grupa 
Kaagjärve ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
2. Kāgjerve (Kaagjärve) bibliotēka
Kaagjärve ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis. Pieejams bezmaksas wi-fi.
3. Lillemē (Lüllemäe) pamatskola
Lüllemäe  ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
4. Lillemē (Lüllemäe) pamatskola Lillemē bērnudārza grupa
Lüllemäe ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
5. Lillemē (Lüllemäe) kultūras nams
Lüllemäe  ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis

9. Menistes (Mõniste) bibliotēka 
Mõnistes ciems, Rõuges  pagasts, Võru apriņķis.
Pieejams bezmaksas wi-fi.
10. Menistes (Mõniste) skola
Kuutsi ciems, Rõuges pagasts, Võru apriņķis

6. Karulas jauniešu centrs 
Lüllemäe ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
7. Lillemē (Lüllemäe) bibliotēka
Lüllemäe ciems, Valgas  pagasts, Valgas apriņķis. Pieejams bezmaksas wi-fi.
8. Menistes (Mõniste) jauniešu centrs
Mõnistes ciems, Rõuges pagasts, Võru apriņķis

11. Menistes (Mõniste) skolas bērnudārzs
Kuutsi ciems, Rõuges  pagasts, Võru apriņķis
12. Menistes (Mõniste) skolas mūzikas ligzda
Kuutsi ciems, Rõuges  pagasts, Võru apriņķis
13. Menistes (Mõniste) tautas nams
Kuutsi ciems, Rõuges pagasts, Võru apriņķis
14. Kūtsi (Kuutsi) bibliotēka
Kuutsi ciems, Rõuges pagasts, Võru apriņķis.
Pieejams bezmaksas wi-fi.
15. Harglas (Hargla) skola 
Harglas ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis

IZGLĪTĪBA / KULTŪRA

APSKATES OBJEKTI / IEVĒROJAMĀS VIETAS 

21. Tsirgumē pārtikas mežs NVO
Järve saimniecība, Tsirgumäe ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
+372 5332 0319 / +372 5919 1242
www.foodforest.ee        Tsirgumäe Food Forest
info@foodforest.ee
Jūtamies atbildīgi par ainavu, visas ekosistēmas darbību un augsnes at-
jaunošanos. Izmantojam metodes, kuras ir aktuālas dažādos laikmetos, 
atkārtoti lietojamas, bet arī pielāgojamas dažādiem mērogiem un izdevīgas. 
Mēs sadarbojamies ar citiem lauksaimniecības uzņēmumiem un mazajiem 
ražotājiem, kuri seko tādiem pašiem principiem. Vēlamies informēt, izglītot 
un mudināt cilvēkus pārdomāt savu rīcību un pieņemt lēmumus ievērojot 
ainavas  un ekosistēmas atjaunojošanas principu. Vēlamies iedrošināt vie-
tējo sabiedrību, veicināt ekonomiku un pierādīt šī dzīvesveida ilgtspēju un 
noturību. 

28. Saimniecība „Putka”
Laanemetsa ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
+372 5047074     triinuliis.elissaar@gmail.com        Ühe talu lugu
Mēs esam neliela saimniecība, kas augstu vērtē mūsu senču gudrības, 
zināšanas un prasmes. Mēs paši audzējam pārtiku un strādājam ar zirgu. 
Mūsu saimniecībā ir dažādi lauksaimniecības dzīvnieki, sākot no kaķiem līdz 
slaucamām govīm. Esam atvērti viesiem, dodam padomus par pārcelšanos 
uz laukiem, kā arī par dzīvnieku turēšanu.

20. Harglas baznīca
Harglas ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis

22. Tahevas muiža
Tsirgumäe ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
23. Tellingumē (Tellingumäe) skatu tornis
Tellingumägi kalns, Valgas  pagasts, Valgas apriņķis 24 m augsts koka tor-
nis. Autostāvvieta: velotaku ugunskurvietā.
24. Žurnāla „National Geographic“ dzeltenais logs - Tellingumē (Tellingumäe)
Tsirgumäe ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
25. Ēbiku garšaugu saimniecība (Ööbiku Ürditalu)  
Ööbiku/1, Tsirgumäe ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
+372 529 5578     www.taimetee.ee
Apmeklētāju uzņemšana, iepriekš piesakoties. Lauku apskate, iespēja 
uz vietas iegādāties ražojumus: zāļu tēju maisījumus, uzkodas, kaltētas 
garšvielas.
26. Kergeperve (Kõrgeperve) stāvkrasts
Koivas (latv. Gaujas) upes krastā, Laanemetsa ciems, Valgas pagasts, 
Valgas apriņķis
27. Lānemetsa (Laanemetsa) Sv. Pētera un Pāvila baznīca
Laanemetsa ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis

14. Filmas „Patiesība un taisnīgums” (pēc romāna „Zeme un mīlestī-
ba“, igauņu nosaukums „Tõde ja õigus”) uzņemšanas vietas apmeklētā-
ju centrs „Filmi Vargamäe”
Vastse-Roosa ciems,  Rõuges pagasts, Võru apriņķis
+372 502 9724       Filmi Vargamäe külastuskeskus
www.filmivargamae.ee 
ingrid@filmivargamae.ee 
Apmeklētāju centrs ir atvērts no 15. maija līdz 15. septembrim. plkst. 
10.00-17.00: 15.05-30.06 un 16.08-15.09  Ceturtd.-Svētd.; 01.07-15.08 
Pirmd.-Svētd. Šeit var iepazīties ar filmas uzņemšanai speciāli uzbūvētajām 
ēkām. Iepriekš piesakoties, iespējamas dažādas programmas gida pavadībā 
(daba, tradicionālā kultūra, piedzīvojumi). Programmas var pieteikt arī ār-
pus apmeklētāju centra darba laika.

17. Alaveski zoodārzs
Alaveski saimniecība, Saru ciems, Rõuges pagasts, Võru apriņķis
+372 5661 0355         
     Alaveski loomapark
Viesošanās tikai ar iepriekšējo pieteikšanos – tādā veidā kopā ar visu mūsu 
saimi varam piedāvāt Jums labāku viesošanās pieredzi! Darba laiks ziemas 
sezonā ir atkarīgs no dzīvnieku ziemas guļas. Aktuālai informācijai var se-
kot Facebook „Alaveski Loomapark”. 
18. Menistes (Mõniste) brīvdabas muzejs
Kuutsi ciems,  Rõuges pagasts, Võru apriņķis
+372 789 0622 / +372 5622 8538
www.monistemuuseum.ee     
      Mõniste Talurahvamuuseum 
Darba laiks vasaras periodā no 1. maija līdz 30. septembrim katru dienu 
10-17 un ziemas periodā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim Pirmd.-Piektd. 10-14
19. Valgemegi (Valgemägi) kalns
Harglas ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis

12. Menistes-Ritsiku (Mõniste-Ritsiku) Sv. Jāņa Kristītāja baznīca
Varstu ciemats, Rõuges pagasts, Võru apriņķis
13. Igaunijas galējais dienvidu punkts (Eestimaa lõunatipp)
Naha ciems, Rõuges pagasts, Võru apriņķis

15. Menistes parks
Mõnistes ciems,  Rõuges pagasts. Veru apriņķi
16. Piemiņas komplekss „Igaunijas māja“ („Eesti kodu“)
Hüti ciems, Rõuges pagasts, Võru apriņķis

1. Kāgjerve-Alamuiža (Kaagjärve-Alamõisa)
Kaagjärve ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
2. Kāgjerve muiža  
Kaagjärve ciems, Valgas pagasts, Valgas 
+372 5557 0788        Kaagjärve Mõis
Dienvidigaunijas skaistākais rožu dārzs. Kafija, kūka, saldējums. Nakšņoša-
nas iespēja līdz 35 cilvēkiem, svinību zāles noma līdz 100 cilvēkiem– jubile-
jas, apmācības, semināri koncerti, kāzas. Ēdināšana pēc iepriekšēja pietei-
kuma. Ekskursijas muižas mājā un parkā. Sportošanas iespējas, velosipēdu 
noma (10 gab.).
3. Žurnāla „National Geographic“ dzeltenais logs - Kāgjerve (Kaagjärve) muiža      
Kaagjärve ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
4. Karulas Vissvētās Dievmātes Patvēruma baznīca
Pikkjärve ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
5. Lillemē (Lüllemäe) tautskola
Lüllemäe ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
+372 5330 1511          Lüllemäe Rahvaõpistu
www.opistu.net.ee 
Rokdarbi liek acīm iemirdzēties un dvēselei skanēt – dažādas mācību darb-
nīcas pēc iepriekšēja pieteikuma (keramika, rotas, filcēšana u.c.) Uz vietas 
izstāžu un tirdzniecības telpa ar mājas kafejnīcu.

6. Karulas senatnes liecību aizsardzības biedrības 
„Karula Muinsuskaitse Selts“ muzejistaba  
Lüllemäe ciems, Valgas  pagasts, Valgas  apriņķis
+372 521 6386          Karula Muinsuskaitse Selts
Atvērta piektdienās 10.00 – 15.00. Interesenti var iepazīties ar Karulas 
novada vēsturi. Iepriekš sazvanoties, var pieteikt gidu vai apskatīt muzeju 
ārpus darba laika

29. Skulptūru ceļš
Laanemetsa ciems, Taheva ciems, Sooblase ciems un Hargla ciems (2 gaba-
li), Valga pagasts, Valgas apriņķis.
www.puuskulptuurid.ee 
Ceļa Veri-Meniste-Valga malās atrodas autobusa pieturas, kuras ieguva 
māksliniecisku izskatu (autobusa pietura Hargla) vai kuras rotā masīvkoka 
beņķi (Koikküla, Laanemetsa, Taheva, Sooblase un Kalliküla).
 30. Valgas tūrisma informācijas centrs
Kesk 11, Valgas pilsēta, Valgas pag., Valgas nov.
+372 766 1699
valga@visitestonia.com
Darba laiks:
15.05-15.09: Pirmd.-Sestd. 10-16, Sv. SLĒGTS
16.09-14.05: Trešd.–Piektd. 10 -16, Sestd.-Otrd. SLĒGTS
www.arenguagentuur.ee
      Valgamaa Arenguagentuur
Tūrisma informācijas centrs sniedz viesiem bezmaksas informāciju par 
Valgas apriņķa tuvākās apkārtnes Igaunijas un Latvijas tūrisma objektiem, 
apskates objektiem, naktsmītnēm un ēdināšanas iestādēm, aktīvās atpūtas 
iespējām. Tūrisma informācijas centrā tiek pārdoti suvenīri ar Igaunijas, 
Valgas apriņķa un Valgas simboliku, iespējams iznomāt gan sieviešu, gan 
vīriešu, gan bērnu velosipēdus.

9. Vecmammas dārzs un Leno tako bārs
Tornimäe, Rebasemõisa ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
+372 5330 1235        Vanaema Aed ja Leno Takobaar
www.vanaemaaed.ee    vanaemaaed@gmail.com 
Papildus info: Vecmāmiņas dārzā atradīsiet savam dārzam piemērotus 
vietējos lauku dārza ziedus, ārstniecības augus un garšaugus, dārza kultū-
raugus, to sēklas un stādus, kā arī bagātīgas zināšanas par audzēšanu un 
izmantošanu. Mantotas šķirnes. Leno tako bārā var baudīt autentiskus mek-
sikāņu ēdienus. Vecmammas dārzu un Leno tako bāru var apmeklēt iepriekš 
piesakoties Pk.-Sv. 12-20. Ja vēlaties mūs apciemot, lūdzu, iepriekš noteikti 
piezvaniet.
 

11. Igaunijas Valsts Mežu (RMK) Pehni (Pähni) 
apmeklētāju centrs
Pähni ciems, Rõuges pagasts, Võru apriņķis
+372 501 9564
info.pahni@rmk.ee
Darba laiks: 
20.05-14.06: Trešd.-Piektd. 11.00-16.00; 
15.06-31.08: Pirmd.-Sv. 11.00-18.00; 
01.09-19.05: Trešd.-Piektd. 11.00-16.00. 
Pēc iepriekšējās vienošanās pieņemam viesus arī citā laikā.
Meža kupoli, izglītojošas mācību takas, pasākumi, meža muzejs, izstādes.

RMK

7. Karulas (Karula) Marijas baznīca
Lüllemäe ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
8. Kaikas Sv. Trīsvienības baznīca 
Kaikas ciems, Antslas pagasts, Võru apriņķis

10. Karulas nacionālā parka apmeklētāju centrs  
Ähijärve ciems, Antslas  pagasts, Võru apriņķis
+372 782 8350
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/karula-rahvuspark/1733
     Karula rahvuspark 
Darba laiks: 
15.05-15.09: Pirmd.-Sv. 10.00-18.00;
16.09-14.05: Trešd.-Piektd. 10.00-16.00, vai pēc iepriekšēja pieteikuma 
Pirmd.-Piektd. 9.00-17.00
Informācijas punktā var atrast uzziņu materiālus par Igaunijas tūrisma un 
atpūtas vietām, nacionālajiem parkiem un dabas liegumiem, kā arī saņemt 
sīkāku informāciju par reģiona ievērojamajām vietām, dabas takām, nakts-
mītnēm, ēdināšanas un citām vietām Igaunijas valsts mežu (RMK) teritorijā.

RMK

TELŠU VIETAS / UGUNSKURVIETAS 

22. RMK Alumati ugunskurvieta
Alumati ezera krastā, līdz 2 teltīm, auto novietošana ceļa malā, sausā tuale-
te, laipa, informācijas stends.
23. RMK (Igaunijas Valsts Meži) Kergeperve (Kõrgeperve)
ugunskurvieta
Koivas (Gaujas) upes krastā, līdz 4 teltīm, autostāvvieta. Galds, sols, no-
jume, sausā tualete, informācijas stends.
24. Lāgriplatsi (Laagriplatsi) ugunskurvieta
Koivas (Gaujas) upes krastā, autostāvvieta, sausā tualete, piknika galds.
25. RMK Ores (Oore) telšu vieta
Aheru ezera krastā, līdz 40 teltīm, auto novietošana teritorijā, Meža būdas ar 12 
guļamlāvām, 4 sausās tualetes, 7 ugunskurvietas ar soliem un galdiem. Bez maksas.

16. Metsavenna ugunskurvieta (Metsavenna lõkkekoht)
Vastse-Roosa ciemā, līdz 5 teltīm, autostāvvieta netālu no ugunskura vietas. 
Soli, sausā tualete. Šī ugunskurvieta ir paredzēta galvenokārt kā starppietura 
tūristiem, kas izmanto Igaunijas Valsts mežu centra (RMK) tūrisma maršrutu 
Perakila–Aegvīdu–Ehijerve (Peraküla–Aegviidu–Ähijärve). Ugunskurvieta 
atrodas uz privātās zemes, tādēļ lūdzam izrādīt cieņu pret īpašniekiem.

17. Menistes brīvdabas muzejs 
(Mõniste Talurahvamuuseum)
www.monistemuuseum.ee  +372 789 0622 / +372 5622 8538
Papildu iespējas: Sauna, drēbju ātrā mazgāšana un žāvēšana, telts vietas, 
naktsmītnes, virtuves stūris, veikals, sanāksmju telpas, ar kemperi saistītie 
pakalpojumi muzeja apmeklētajiem ir bez maksas.
18. RMK Linnajerve (Linnajärve) ugunskurvieta
Linnajerv (Linnajärv) ezera krastā, līdz 2 teltīm, auto novietošana ugunskur-
vietā, sausā tualete, laipa, informācijas stends.
19. Tūrisma maršruta Zaļie Dzelzceļi (Igaunijā- Rohelised Rööpad) 
ceļotāju atpūtas vieta 
Harglas ciemā, laukumā aiz kultūras nama, līdz 4 teltīm, ugunskura vieta, 
galds un soli, sausā tualete.
20. RMK Velotaku ugunskurvieta (Rattaradade lõkkekoht) 
Tellingumegi (Tellingumägi) kalna pakājē, līdz 10 teltīm, autostāvvieta. 
Galds, sols, nojume, sausā tualete, informācijas stends.
 21. RMK Tellingumē (Tellingumäe) ugunskurvieta
Tellingumegi (Tellingumägi) kalnā, līdz 10 teltīm, auto novietošana Velota-
ku (Rattaradade lõkkekoht) ugunskurvietas stāvvietā. Galds, sols, nojume, 
sausā tualete, informācijas stends.

9. RMK Sūremē (Suuremäe) telšu vieta 
Karulas nacionālā parka apmeklētāju centrā, līdz 50 teltīm, autostāvvieta, 
2 sausās tualetes, āra mazgātava ar tīru dzeramo ūdeni, galdi un soli, noju-
mes, apgaismojuma stabi ar strāvas kontaktligzdām.
10. RMK Ehijerve (Ähijärve) ugunskurvieta
Ehijerv (Ähijärv) ezera krastā, Karulas nacionālā parka (Karula rahvuspark) apmek-
lētāju centra tuvumā, nojume ar galdu un soliem, soli, estrāde, āra apgaismojums.
11. RMK Ehijerve (Ähijärve) atpūtas vieta
Karulas nacionālā parka apmeklētāju centra brīvdabas teritorijā, nojume ar 
galdu un solu, sausā tualete, āra mazgātava ar tīru dzeramo ūdeni.
12. RMK Plāgi (Plaagi) ugunskurvieta
Ehijerv (Ähijärv) ezera rietumu krastā, līdz 5 teltīm, apgrūtināta piekļuve, sausā tualete, soli.
13. RMK Perajerve (Perajärve) ugunskurvieta
3 km uz dienvidiem no Karulas nacionālā parka apmeklētāju centra, 
autostāvvieta, informācijas stendi, sausā tualete, soli.
14. RMK Ubajerve (Ubajärve) ugunskurvieta
Ubajerv (Ubajärv) ezera austrumu krastā, līdz 5 teltīm, autostāvvieta, sausā 
tualete, nojume, soli.
15. Igaunijas galējā dienvidu punkta ugunskurvieta 
(Lõunatipu lõkkekoht)
Pieejama tikai ar kājām (2,5 km), līdz 2 teltīm, ugunskura vieta, soli, 
meža būda, sausā tualete.

1. RMK Karulas Pikkjerve (Pikkjärve) ugunskurvietas 
Karulas Pikkjerv (Pikkjärv) ezera krastā, līdz 3 teltīm, autostāvvieta atrodas 
atstatu, informācijas stends. 
2. RMK Kivi meža būda (Kivi metsaonn) 
Harglas-Koobassāre ceļa malā, uz Karulas nacionālā parka robežas, līdz 10 teltīm, 
autostāvvieta ir netālu no meža būdas, nojume ar galdu un solu, sausā tualete, infor-
mācijas stends. Meža būda ir veca klēts bez apkures, ar guļamlāvām. Bez maksas.
3. RMK Rebasemuižas (Rebasemõisa) ugunskurvieta
Rebasemõisa ciemā, līdz 10 teltīm, autostāvvieta, soli, infostendi, sausā tualete.
4. RMK Kogrejerve (Kogrejärve) ugunskurvieta
Kogrejerv ezera krastā, līdz 3 teltīm, autostāvvieta, sausā tualete, informācijas stends.
5. RMK Edri (Õdri) ugunskurvieta I
Edri (Õdri) ezera kratā, līdz 4 teltīm, autostāvvieta, nojume ar galdu un solu, 
sausā tualete, mazā nojume
6. RMK Edri (Õdri) ugunskurvieta II
Edri (Õdri) ezera krastā, auto novietošana ugunskurvietas tuvumā- tikai speciāli 
paredzētā stāvvietā, nojume ar galdu un solu, pārģērbšanās kabīne, sausā 
tualete, kāpnes.
7. RMK Alakonnu ugunskurvieta
Ehijerv (Ähijärv) ezera krastā, līdz 6 teltīm, autostāvvieta, sausā tualete, 
nojume ar galdu un solu, mazā nojume.
8. RMK Veski ugunskurvieta
Ehijerv (Ähijärv) ezera krastā, līdz 2 teltīm, ierobežotas auto novietošanas 
iespējas, nojume ar galdu un solu, sausā tualete.

DABAS TAKAS, IZZIŅAS TAKAS UN 
VELOTAKAS

5. Karulas īsā velotaka (15 km) 
Atrašanās vieta: Ähijärve ciems, Antslas pagasts, Võru apriņķis. 
Sākumpunkts: pie Karulas nacionālā parka apmeklētāju centra
Autostāvvieta: Karulas nacionālā parka apmeklētāju centra stāvlau-
kumā. Aprīkojums: taka ir apļveida un marķēta ar skārda norādēm.
6. Karulas garā velotaka (38 km)
Atrašanās vieta: Ähijärve ciems, Antslas pagasts, Võru apriņķis.
Sākumpunkts: pie Karulas nacionālā parka apmeklētāju centra
Autostāvvieta: Karulas nacionālā parka apmeklētāju centra stāvlau-
kumā. Aprīkojums: taka ir apļveida un marķēta ar skārda norādēm.
7. Karulas garā kājnieku taka (36 km)
Atrašanās vieta: Ähijärve ciems, Antslas pagasts, Võru apriņķis.
Sākumpunkts: pie Karulas nacionālā parka apmeklētāju centra
Autostāvvieta: Karulas nacionālā parka apmeklētāju centra stāvlau-
kumā. Aprīkojums: taka ir apļveida, marķēta ar dzeltenu krāsu uz 
kokiem, pie lielākiem ceļiem ir skārda norādes.
8. Ehijerve (Ähijärve) taka (4 km)
Atrašanās vieta: Ähijärve ciems, Antslas pagasts, Võru apriņķis.
Sākumpunkts: pie Karulas nacionālā parka apmeklētāju centra
Autostāvvieta: Karulas nacionālā parka apmeklētāju centra stāvlau-
kumā. Aprīkojums: taka sākas pie Karulas NP apmeklētāju centra, 
un ved pa Ehijerv (Ähijärv) ezera tauvas joslu un veciem lauku 
ceļiem. Takā ir 15 infostendi, 2 dēļu laipu posmi. Taka ir marķēta ar 
koka norādēm un sarkanu krāsu uz kokiem.

9. Dabas taka bērniem (Laste loodusrada) (0,5 km)  
Atrašanās vieta: Ähijärve ciems, Antslas pagasts, Võru apriņķis. Sākum-
punkts: pie Karulas nacionālā parka apmeklētāju centra. Autostāvvieta: Ka-
rulas nacionālā parka apmeklētāju centra stāvlaukumā. Aprīkojums: Takā ir 
slidkalniņš, skatu tornis, šūpoles, smilšu kaste, virvju karuselis. Ejot taku, var 
mācīties par akmeņiem un minerāliem, atpazīt skujkokus un lapu kokus, pētīt 
apkārtnē dzīvojošās putnu sugas, augsnes sastāvu un zīdītājdzīvnieku dar-
bības pēdas. Taka ir marķēta ar no koka gatavotām norāžu bultām. Iemācītā 
labākai apgūšanai ir sastādītas darba lapas, kuras var pajautāt infopunktā. 
10. Perejerve (Peräjärve) meža taka (4 km)
Atrašanās vieta: Ähijärve ciems,  Antslas pagasts, Võru apriņķis. Sākumpunkts: 
pie Perejerve ugunskurvietas (Peräjärve lõkkekoht) autostāvvietas. Automašīnu 
var novietot Perejerva ugunskurvietas autostāvvietā. Aprīkojums: Takā ir 17 
informācijas stendi. Taka ir marķēta ar koka norādēm un sarkanas krāsas zīmēm 
uz kokiem.  
11. Igaunijas galējā dienvidu punkta dabas mācību taka (Eestimaa 
lõunatipu looduse õpperada) (4,8 km)
Atrašanās vieta: Vastse-Roosa ciems, Rõuges pagasts, Võru apriņķis. Sā-
kumpunkts: Naha saimniecībā zem 4 metru apkārtmēra ozola. Autostāvvieta: 
Naha saimniecības tuvumā. Slapjā laikā piekļuve ar automašīnu Naha saimnie-
cībai var būt apgrūtināta. Aprīkojums: Takā ir vairāki infostendi, meža būda, 
Igaunijas galējais dienvidu punkts. Taka ir marķēta ar sarkanas krāsas zīmēm.
12. Karulas velotaka (50 km) 
Atrašanās vieta: Mustjegi (Mustjõgi) un Gaujas (Koiva) piekrastes meži, 
Tahevas apkārtne un Karulas pauguraine, Valgas apriņķis. Sākumpunkts: 
Tellingumegi (Tellingumägi) kalna pakājē, Velotaku ugunskurvietā. Auto-
stāvvieta: takas sākumā Aprīkojums: Taka ved garām vairākām ugunskur-
vietām un Oore telšu vietai pie Aheru ezera.
13. Menistes (Mõniste) velotaka (55 km)
Atrašanās vieta: pa pierobežas mežiem līdz Igaunijas galējam dienvidu punk-
tam un atpakaļ līdz sākumpunktam pa citu ceļu. Sākumpunkts: Tellingumegi 
(Tellingumägi) kalna pakājē, Velotaku ugunskurvietā. Autostāvvieta: takas 
sākumā.
14. Koivas (Gaujas) velotaka (20 km)  
Sākumpunkts: Tellingumegi (Tellingumägi) kalna pakājē, Velotaku uguns-
kurvietā. Autostāvvieta: takas sākumā. Aprīkojums: takā pie objektiem ir 
uzstādīti informācijas stendi igauņu, latviešu un angļu valodās.
15. Igaunijas un Latvijas kultūras mantojuma taka (60 km)
Atrašanās vieta: Koivas (Gaujas) un Mustjegi (Mustjõgi) upju krastos. Sā-
kumpunkts: Tellingumegi (Tellingumägi) kalna pakājē, Velotaku ugunskurvie-
tā. Automašīnu var novietot takas sākumā. Aprīkojums: takā pie objektiem ir 
uzstādīti informācijas stendi igauņu, latviešu un angļu valodās. Krustojumos 
ar ceļiem ir izvietotas norādes ar sarkanas krāsas zīmi un simbolu.
16. Koivas (Gaujas) kultūras mantojuma gājēju taka (2 km)
Atrašanās vieta: Tellingumegi (Tellingumägi) kalna un Mustjegi (Mustjõgi) 
upes apkārtnē. Sākumpunkts: Tellingumegi kalna pakājē, Velotaku uguns-
kurvietā. Automašīnu var novietot takas sākumā. Aprīkojums: takā pie 
objektiem ir uzstādīti informācijas stendi, taka ir marķēta ar zilu krāsu uz 
norādēm.

1. Valga/Valka-Ape, Zaļie Dzelzceļi (Rohelised Rööpad) (~55km)   
Atrašanās vieta: Bijušā Valga/Valka-Ape šaursliežu dzelzceļa uzbērums. 
Sākumpunkts: Valgas dzelzceļa stacija, Valkas pilsēta, vai cita vieta 
maršrutā. Aprīkojums: Zaļo Dzelzceļu (Rohelised Rööpad) tūrisma taka 
un apbraukšanas vietas ir marķētas ar norādēm. Pie takas ir vairāki infos-
tendi, attēli no dzelzceļa vēstures, atpūtas vieta ir Harglas ciemā (skaties 
kartē- telšu vietas/ugunskurvietas, punkts nr. 19). Piemērotākais iešanas/
braukšanas laiks ir no maija līdz septembra beigām.
2. Lüllemäe veselības taka (4 km, Lüllemäe terviserada)
Adrese: Lüllemē ciems, Valgas pag., Valgas nov Sākumpunkts: Lül-
lemäe slēpošanas zonas autostāvvieta. Autostāvvieta: ieslēpošanas/ 
ski-out Aprīkojums: Taka atzīmēta ar veselības taku norādēm.
3. Rebese (Rebäse) ainavu taka (7 km)
Atrašanās vieta: Rebasemõisa ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis. 
Sākumpunkts: Rebasemeisa skatu torņa stāvlaukums. Autostāvvieta: 
Rebasemõisa skatu torņa stāvlaukums Aprīkojums: takā ir 16 infostendi 
igauņu un agļu valodās, laipas un ganību vārti. Taka ir marķēta ar koka 
norādēm un sarkanu krāsu uz kokiem. Ganību aplokos var būt elektriskā 
strāva. 
4. RMK garā taka Peraküla-Aegviidu-Ähijärve (Pähni-Ähijärve 
posms - 103 km)
Atrašanās vieta: Võru apriņķa Rõuges un Antslas pagasti un Valgas 
apriņķa Valgas pagasts. Ieteicamais sākumpunkts: Karulas nacionālā 
parka apmeklētāju centrs vai Pehni dabas centrs. Autostāvvieta: Pehni 
dabas centra vai Karulas nacionālā parka apmeklētāju centra autostāv-
vietā. Aprīkojums: Dabas taka ir iezīmēta ar ceļa rādītājiem un balti-za-
ļi-balta krāsojuma zīmēm uz kokiem.

7. Metsavenna tūrisma saimniecība (Mežabrāļa saimniecība)
Metsavenna, Vastse-Roosa ciems, Rõuge pagasts, Veru apriņķis
+372 523 0850
www.metsavennatalu.ee       Metsavenna talu
Ēdināšana: pēc iepriekšēja pasūtījuma. Papildu iespējas: kajaki, 
ziemā - uzbraukšana ar pacēlāju ragaviņu un kameršļūkšanas kalnā, 
slēpošanas trases, telšu vietas.

Karulas nacionālā parka apmeklētāju centrs 
+372 782 8350
Igaunijas Valsts Mežu (RMK) Pehni  (Pähni) apmeklētāju centrs 
+372 501 9564

8. Hiti konferenču saimniecība (Hüti Konverentsitalu)
Uue-Hüti, Hüti ciems, Rõuge pagasts, Võrumaa
+372 512 2830
    OÜ Hüti Konverentsitalu 
Ēdināšana: pēc iepriekšēja pasūtījuma
Gultasvietu skaits: 12+papildvietas
Papildus iespējas: izjādes ar zirgiem, loka šaušana, iespēja uzstādīt 
telti. Suņiem fermā ir 30 minūšu triku programma, kuru var apskatīt 
uz vietas vai aicināt uzstāties pasākumos.

NAKTSMĪTNES / AKTĪVĀ ATPŪTA 

1. Kāgjerve (Kaagjärve) muiža  
Kaagjärve ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
+372 5557 0788        Kaagjärve Mõis
Ēdināšana: pēc iepriekšēja pasūtījuma
Gultasvietu skaits: 35 
Dienvidigaunijas skaistākais rožu dārzs. Kafija, kūka, saldējums. 
Nakšņošanas iespēja līdz 35 cilvēkiem, svinību zāles noma līdz 100 
cilvēkiem – jubilejas, apmācības, semināri koncerti, kāzas. Ēdināšana 
pēc iepriekšēja pieteikuma. Ekskursijas muižas mājā un parkā. Spor-
tošanas iespējas, velosipēdu noma (10 gab.).
2. Nakatu tūrisma saimniecība
Väike-Nakatu, Ringiste ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
+372 513 4024     www.nakatu.ee
      Nakatu Turismitalu       nakatuturismitalu
Ēdināšana: pēc iepriekšēja pasūtījuma. Gultasvietu skaits: vasaras 
sezonā – līdz 60. Papildu iespējas: ballītes, kāzas, uzņēmumu vasa-
ras pasākumi, braukšana ar kanoe laivām
3. Karulas-Lillemē (Karula-Lüllemäe) veselības un sporta centrs
Kirikumõisa tee, Lüllemäe ciems,  Valgas pagasts, Valgas apriņķis
+372 526 9020     www.karulatsk.ee
      Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus  
Ēdināšana: pēc iepriekšēja pasūtījuma, ir virtuves stūrītis. Gultasvie-
tu skaits: 25. Papildu iespējas: sporta laukumi, loka šaušana, pie-
dzīvojumu trase, pārgājienu takas, veselības taka, slēpošanas takas, 
kameršļūkšana, kalnu slēpošana, pirts, sporta inventāra noma.

5. Karula Stay
Värtemäe ferma, Ähijärve ciems, Antslas pagasts, Verumaa
+372 5853 6568
karulastay@gmail.com
      Karula Stay       karulastay
Izmitināšana: Piedāvājam izmitināšanu gan ziemā, gan vasarā 
Glämpingā vai Saunas mītnē ar tradicionālo Veruma pirts pieredzi. 
(ir viss, kas nepieciešams, lai tur justos ērti). Ēdināšana: Piedāvājam 
brokastis/vakariņas pēc iepriekšējas vienošanās. Uz vietas ir grila 
iekārtas. Papildus iespējas: Tuvumā pārgājienu takas/ezeri, laivu 
noma vasarā, velosipēdu noma vasarā, makšķerēšanas inventāra 
noma, zemledus makšķerēšanas inventāra noma ziemā. Ir iespēja 
iegādāties medu no vietējās Värtemäe saimniecības.
6. Jervenukka (Järvenukka) brīvdienu māja
Järvenuka, Mähkli ciems, Antsla pagasts, Veru apriņķis
+372 507 6293
      Järvenukka Puhkemaja
Ēdināšana: ir virtuves stūrītis. Gultasvietu skaits: 8. Papildu iespē-
jas: pirts, peldvieta, ugunskura vieta, grilvieta, laivas izmantošana, 
atļauts ierasties ar mīļdzīvniekiem, apmaksa skaidrā naudā.

4. Juku-Pēdu (Juku-Peedu) orientēšanās kluba pastāvīgās trases
Lüllemäe ciems, Valgas  pagasts, Valgas apriņķis
www.jukupeedu.ee/pysirajad 
Juku-Peedu Lüllemäe apkārtnes orientēšanās takas ielūdz Jūs uz 
mežu, lai, apgūstot orientēšanos, varētu patīkamā veidā izvingrināt 
ķermeni. “Garāmejot” iepazīstiet skarbo un skaisto Karulas dabu, 
kultūru un vēsturi.

13. Kaldavere tūrisma saimniecība
Kaldavere Turismitalu, Korkuna ciems, Valgas 
pagasts, Valgas apriņķis
+372 5303 0150 
www.kaldavere.ee         Kaldavere turismitalu 
Ēdināšana: pēc iepriekšēja pasūtījuma, ir virtuves stūrītis 
Gultasvietu skaits: 40
Papildu iespējas: Pirts, mucu pirts, grila ēka, dziedāšanas 
skatuve, diskgolfs, volejbola un basketbola laukums, galda 
futbols cilvēka augumā, galda spēles, biljards, korona, galda 
teniss, petanks, peintbols (līdz 14 collām), peldēšana, braukšana 
ar ūdens velosipēdiem , batuts, nolaišanās pa virvi, skairaneri, 
lokšaušana, šautriņas, sumo tērpu noma, braukšana ar kamanām, 
sniega caurules, snovbords, kanoe braucieni.
  14. Sette saimniecības mītnes
Sette, Lepas ciems, Valgas pag., Valgas nov.
+372 520 1233
      Sette Talu 
Ēdināšana: āra virtuves stūris, grila māja. Gultasvietas: izmitināšana 
kempingā, 32 vietas. Papildus iespējas: Sette saimniecība vasaras sezo-
nā piedāvā nakšņošanu kempingos, kanoe laivu braucienus, svinību māju 
un pirts nomu.
15. Sette saimniecības kanoe laivu braucieni
Sette, Lepas ciems, Valgas pag., Valgas nov.
+372 5620 9257 
      Sette Talu 
Kanoe nomas pakalpojumi un kanoe laivošana pa upēm Gauja, Vaidava, 
Peetri un Melnupe.

11. Sāresalu vasaras māja (Saaresalu Suvemaja)
Saaresalu, Harglas ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
+372 509 4694
www.kotus.ee/saaresalu
Ēdināšana: ir virtuves stūrītis. Gultasvietu skaits: 10.
Papildu iespējas: pirts, grilētava, atļauts ierasties ar mīļdzīvniekiem

10. Vahi un Vahi pirts piedzīvojums
Vahi, Kalliküla, Valgas pag., Valgas nov.
+372 517 7001
    VAHI       vahitalu
Ēdināšana: kopīga virtuvīte. Gultasvietas: 7 (pirts māja - 4, vasarnīca – 
3). Pirts piedzīvojums: neparasts piedzīvojums Vahi ceru krāsns pirtī. 
Papildus iespējas: pirts, grils, ledusskapis, ugunskura vieta, ugunskura 
vieta vai piknika grozs pēc pieprasījuma, brokastis, pastaigas dabā, 
mājdzīvnieki atļauti, norēķināšanās ar karti vai skaidrā naudā.

12. Elukutsar (Dzīves kučieris) – izjādes un zirgu pakalpojumi 
Dienvidigaunijā.
Mäekalle saimniecība, Sooblase ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis
+372 5198 9796
     Elukutsar       elukutsar
Papildus info: Skaistā lauku mājā mīt ēzelis, balti poniji un daži zirgi, ko 
apmeklēt. Drosmīgākie var izmēģināt arī izjādes ar zirgu vai ēzeli. 
NB! Apmeklējums iepriekš piezvanot!

Koikküla ciems, Valgas pagasts, Valgas apriņķis.
Pieejams bezmaksas wi-fi.

9. Mäe-Kolga saimniecība
Mäe-Kolga zemnieku saimniecība, Villike ciems, Rõuge pagasts, Verumaa
+372 5373 5537 / +372 5340 9567
www.maekolga.com    Mäe-Kolga talu       maekolga
Ēdināšana: uz vietas ir pieejamas grila iekārtas, elektriskā tējkanna, 
dažādi trauki un mazs ledusskapis. Gultasvietas: Piedāvājam izmiti-
nāšanu stikla enerģijas piramīdās. Mums ir trīs dažādas piramīdas, kur 
katra piramīda atbilst kādai no trīs piedāvājuma paketēm, kopā varam 
izmitināt 6 cilvēkus. Papildus iespējas: Pirts, kubls ar burbuļu funkciju, 
iespēja vasarā izmantot lielu āra baseinu. Āra kino vakari katru augusta 
sestdienu.


