
  19 km

     6–8 h

      Kuke ciems

       Meelva ciems
 
  Kuke – Mõisaküla – Salevere – 

Ullaste – Metsküla – Meelva

  Ceļi ar asfalta un grants 
(pārsvarā) segumu.

    Vidēja

     Nav

     Gar mazajiem lauku un ciemu 
ceļiem, kā arī gar autoceļu 
ir jāiet uzmanīgi un jāievēro 
drošība.

     Maršruts iet cauri Matsalu na-
cionālajam parkam. Migrāciju 

laikā jācenšas pēc iespējas mazāk 
traucēt putnus, kas atpūšas piekrastē un 
apkaimes laukos. Šajā posmā nav ēdi-
nāšanas uzņēmumu un veikalu. Meelva 
apkaimē nav naktsmītnes, tādēļ iepriekš 
ir jāizplāno nokļūšana līdz naktsmītnei. 
Autobusu satiksme (Keemu – Meelva – 
Saastna posms) ar Lihulu ir ~ 3 reizes 
dienā (kustības grafiks: www.peatus.ee,  
www.tpilet.ee).

 Ieteicams apmeklēt Keemu 
(4,5 km no Meelva), kur ir

skaists skats uz Matsalu līci no putnu 
vērošanas torņa.

PRAKTISKĀ  INFORMĀCIJA
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Kuke  – Meelva
Gar Baltijas ledus ezera salām

Jūrtaka iet pa nelieliem lauku ceļiem, kur paveras ainavas ar viensētām un 
apstrādātām zemēm. Tuvojoties Matsalu līcim, parādās mitrāji – aizaugoši ezeri,  

kas kādreiz atdalījušies no jūras kā līči un mājlopu noganītās piejūras pļavas.  
Pie Mõisaküla (sākas Matsalu nacionālais parks) un Salevere ciemiem redzami izteikti 

pauguri, kas pirms vairāk nekā 10000 gadu bija salas Baltijas ledus ezera ūdeņos.



Gulf of Finland

POLAND

2  Saleveres Salumegi (Salevere Salumägi) 
kalns un Acu avots (Silmaallikas). Kon-
tinentālā ledāja un Baltijas ledus ezera 
izveidota reljefa forma. Tiek uzskatīts, 
ka kalna pakājē esošajam Acu avotam ir 
dziednieciskas īpašības, sevišķi, ja ir acu 
slimības. GPS: 58.69150, 23.58186

3 � 6DOHYHUHV�SDVWDLJX�WDND�����bNP. Šī 
pastaigu taka, kas aptuveni 120 m 
garumā virzās pa dēļu laipu un daļēji – pa 
senajām pilsdrupām –, ir lieliska vieta, 
lai apskatītu Igaunijā salīdzinoši reti 
sastopamu un daudzveidīgu lapu koku 
mežu. GPS: 58.69042, 23.58084

4  Saleveres Salumē radošā darbnīca 
(Salevere Salumäe Loovkoda). Radošajā 
centrā, kas atrodas Matsalu nacionālā 
parka dienvidu pusē, ir Igaunijas lietišķās 
mākslas galerija, suvenīru veikaliņš 
un mājas kafejnīca. T: +372 5011890. 
GPS: 58.68960, 23.58313

PAKALPOJUMI
  Naktsmītnes

1. Brīvdienu māja “Kodade puhkemaja”, 
T: +372 5011890;  GPS: 58.69247, 23.56271
2. Viesu māja “Algallika külalistemaja”, 
T: +372 55566088;  
GPS: 58.6847084, 23.4969932
3. Brīvdienu māja “Ullaste Puhkemaja”, 
T: +372 56649149;   
GPS: 58.696665, 23.588157

 Ēdināšana
1. Saleveres Radošās darbnīcas  
pop-up kafejnīca (vasarā ar iepriekšēju 
rezervāciju), T: +372 5011890; 
GPS: 58.68960, 23.58313

 Sabiedriskais transports
 Autobusu pārvadājumi Virtsu–Lihula: 
aptuveni 10 reizes dienā.

 Atpūtas vietas
1. Saleveres atpūtas vieta,  
GPS: 58.69186, 23.58252
2. Metskila (Metsküla) atpūtas vieta, 
GPS: 58.72468, 23.62306
3. Kēmu (Keemu) atpūtas vieta, 
GPS: 58.74553, 23.67414

TŪRISMA INFORMĀCIJA
 Pērnavas apmeklētāju centrs, 

Pērnava, Uus 4, www.visitparnu.com, 
T: +372 53304134;  
GPS: 58.385303, 24.49909

JURTAKA.LV
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VĒRTS REDZĒT!
1  Rannas rančo (Ranna Rantšo). Šajā 

mājdzīvnieku parkā var sastapt dažā-
du sugu dzīvniekus un putnus, kā arī 
mājdzīvniekus – zirgus, vistas un kazas. 
GPS: 58.67546, 23.54414


