
  19 km

     6–8 tundi

      Miķeļtornsi keskuses luteri 
kiriku juures

       Sīkragsi , ranna vastas
 
  Miķeļtornis – Lielirbe – 

Jaunciems – Sīkrags

  Liivased rannaalad, metsateed 
(kohati lahtise liivaga)

     Lihtne

     Ķikansi oja, millest saab 
kuivemal ajal jalgsi läbi 
kahlata. Suurvee ajal saab 
minna üle silla, mis asub 
500 m kaugusel mererannast.

     Puuduvad

     Irbe jõe suudmeala on 
hooajaline keeluala. Alal 

viibimine on keelatud 01.04–
15.07. Ventspilsist (Pārventa 
rajoonist) kuni Mazirbeni ei  
ole toidupoode.

 Miķeļtornise ja Irbe jõe, 
Lielirbe ja Sīkragsi vahel 
jookseb rannajoonega 
paralleelselt üksik metsatee – 
kunagine Mazirbe – Ventspilsi 
kitsarööpmelise raudteetamm. 
Tammi saab kasutada kehvade 
ilmastikuolude korral.

Miķe ļtornis – S īkrags
Sihtpunkt – Slītere rahvuspark

PRAKTILINE INFO

13.  PÄEV

Ranniku matkaraja lõigul Miķeļtornisest kuni Irbe vantsilla pöördeni avanevad 
vaated madala ja hõreda eelluitega rannaalale. Umbes 4,5 km kulgeb rada ümber 
Irbe suudmeala – siin on hooajaline looduskaitseala ja lindude pesitsusperioodil 

01.04–15.07 on alal viibimine keelatud. Matkarada viib kaitsealast mööda läbi kõrgete 
luitevallidega männimetsa, mille nõlvad on seene- ja marjarikkad. Irbe jõe suudme 

järel kuni Sīkragsini laiub avar liivarand, millest jookseb umbes kilomeeter enne 
Sīkragsi risti läbi Ķikansi oja, tähistades Slītere rahvuspargi piiri.

COASTALHIKING.EU

I  30  I

25

Ohud: 
Kuidas mööda minna Irbe jõe sillast:
Rannast lahkudes (järgides Ranniku Matkaraja marsruuti) kõndige vana Lielirbe raudteejaama poole (~ 0,5 km). 
Enne jaama pöörake paremale, kruusasele metsateele. ~ 2,5 km pärast jõuate maanteele P 124 (Ventspils - Kolka), kust tuleb 
pöörata vasakule (Kolka suunas). Kõndige ~ 2 km ning pöörake uuesti vasakule väikesele metsarajale. ~ 1,3 km pärast jõuate Irbe 
jõe sillani (sild on hetkel kriitilises seisundis), sealt edasi saate jätkata mööda Ranniku Matkarada.



Gulf of Finland

POLAND

VAATAMIST VÄÄRT!
1  Lielirbe. Küla paikneb Irbe (tuntud ka 

kui Dižirve, Īra) jõe mõlemal kaldal 
u 6 km pikkuselt jõe suudmest. 
1939. a. oli külas ligi 300 elanikku 
ja enam kui 70 maja. Külast läks 
läbi kitsarööpmeline raudtee, mis 
tagas ühenduse piirkonnakeskuse 
Ventspilsi, Dundaga ja Stendega 
ning sealt edasi Riiaga. Irbe jõe 
suudmealal paiknes vanade liivi 
meresõitjate sadam. Tänapäeval vaid 
10 majaga rannaküla oli 19. sajandil 
aktiivne puitmaterjali müügi- ja 
transpordikeskus. 
GPS: 57.62664, 22.11036

2 � -DODN¦LMDWH�VLOG�¾OH�ðLNDQVL�RMD��
Jalakäijate sild läheb üle Ķikansi 
oja kohast, kus omal ajal kulges 
Ventspilsi – Mazirbe – Stende 
kitsarööpmeline raudtee ehk kohalike 
sõnutsi minirongirada. Raudteed 
kasutati kuni 1963. aastani. Jalgsi 
liikudes pääseb mööda raudteetammi 
ja kruusateed kuni Irbe jõe sillani, mis 
asub Ventspilsi – Kolka teel.  
GPS: 57.65303, 22.20040

3 � 6éNUDJV. See on üks vanimaid liivlaste 
asualasid, mida on külana mainitud 
juba 1387. aastal. 17. sajandil kujunes 
Sīkragsist kogu Põhja-Kuramaa üks 
olulisemaid väikesadamaid. Sajandi 
lõpus olevat külas asunud suured 
kaubalaod, milles 1690. aastal 
hoiustatud 12 000 vakka rukist. Siin 
olevat asunud ka meremeestele 
mõeldud külalistemaja. 20. sajandi 
alguses muutus küla asustus 
tihedamaks – mitmes paigas 
kerkisid kalurite majakesed ja uued 
majapidamised. 
GPS: 57.66078, 22.22574

TEENUSED 
  Majutus

1. .¦PSLQJ�.ÕULNēé� T: +371 29563902; 
GPS: 57.62449, 22.11135
2. Telkimisala Vecalkšņi, 
T: +371 26405065;  
GPS: 57.61887, 22.10508
3.�.¾ODOLVWHPDMD�']HO]FHõD�ÕND, 
T: +371 27474822, 26759430; 
GPS: 57.62665, 22.11056
4. Telkimisala Irbes ieteka,  
GPS: 57.64422, 22.114989;  
GPS: 57.64114, 22.14279
5.�7XULVPLWDOX�-DXQNOÃYL, 
T: +371 29469614;  
GPS: 57.66170, 22.22832

 Toitlustus
1. 0LñHõEÃND, T: +371 29469614; 
GPS: 57.59734, 21.96567

 Poed
 Puuduvad

 Avalik transport
Puudub

 Puhkekohad
 Irbe jõe suudmealal,  

GPS: 57.64114, 22.14279

TURISMIINFO
 Ventspilsi infopunkt,  

Dārzu iela 6, Ventspils,  
GPS: 57.39838, 21.56953,  
www.visitventspils.com,  
T: +371 63622263, 29232226

 Dundaga piirkonna infopunkt,  
Pils iela 14, Dundaga,  
GPS: 57.51061, 22.35566,  
www.visit.dundaga.lv, 
T: +371 29444395, 63232293
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