
  22 km

     7–9 h

      Meelva ciems

       Penijõe muiža – Matsalu 
nacionālā parka apmeklētāju 
centrs,  

 
  Meelva – Poanse – Järise – 

Tuudi – Alaküla – Lihula – 
Penijõe

  Ceļi ar asfalta un grants 
segumu.

    Vidēja

     Nav

     Gar mazajiem lauku un ciemu 
ceļiem, kā arī gar autoceļu 
ir jāiet uzmanīgi un jāievēro 
drošība. Virtsu – Risti autoceļš 
(nr. 10) ir jāšķērso divās vietās, 
iepriekš pārliecinoties par 
satiksmes drošību.

     Meelva apkaimē nav 
naktsmītnes, tādēļ, uzsākot 
šo posmu, iepriekš jāizplāno 
nokļūšana līdz starta 
punktam. Autobusu satiksme 
(Keemu – Meelva – Saastna 
posms) ar Lihulu ir ~ 3 reizes 
dienā. Autobusu satiksme 
starp Lihula un Penijõe ir 
~ 4 reizes dienā. Autobusu 
kustības saraksts: www.
peatus.ee, www.tpilet.ee.

 Tuudi – Lihula posmā kursē 
starppilsētu autobuss. Lihulas 
apskatei ieteicams atvēlēt 
vismaz dažas stundas. 

PRAKTISKĀ  INFORMĀCIJA

44.  DIENA
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Meelva  – Penijõe
Pa Livonijas Indriķa hronikas pēdām

Jūrtakas šīsdienas posma sākuma un beigu punkti atrodas Matsalu Nacionālajā parkā, 
taču lielākā tās daļa – ārpus parka teritorijas. Ceļotāju uzmanību piesaistīs mazie ciemi 

un lauku ceļi ar skaistām viensētām un lauku ainavām, kurās ganās zirgi un aitas, 
kā arī Lihula – Sāmsalas-Vīkas bīskapijas pirmā galvaspilsēta, kas netieši pieminēta 

Livonijas Indriķa hronikā saistībā ar 1211. gada notikumiem, kad Daugavgrīvas  
(pie Rīgas) klostera abatu Teoderihu iesvētīja par pirmo Igaunijas bīskapu. 



Gulf of Finland

POLAND

VĒRTS REDZĒT!
1  Lihula. Šajā – vienā no Rietumigaunijas 

lielākajiem un nozīmīgākajiem 
centriem no 13. gadsimta sākuma ir 
saglabājušās vairākas viduslaiku drupas. 
GPS: 58.68852, 23.83491

2  Lihulas Elizabetes baznīca (Lihula 
Eliisabeti kirik). 1876. gadā būvētā baznīca 
atrodas iepriekšējās 13. gadsimta 
baznīcas vietā. GPS: 58.69114, 23.83641

3  Lihulas muiža un muzejs. Lihulas 
muzejs atrodas Lihulas muižas ēkā, 
kas 13. gadsimtā dibināta kā bīskapa un 
ordeņa muiža. Tā sniedz ieskatu apriņķa 
vēsturē. T: +372 4778191;  
GPS: 58.69322, 23.83843

4  Lihulas pilsdrupas (Lihula linnuse 
varemed). Viena no unikālākajām 
13. gadsimta aizsardzības būvēm Baltijā. 
Seno igauņu Sāres-Lēnes bīskapijas pils 
vietā uzbūvētas mūra pils.  
GPS: 58.69421, 23.83896

5  Penijē pastaigu taka (Penijõe matkarada). 
Matsalu nacionālā parka niedrāju, 
pavasarī applūdušo palieņu, pļavu un 
citu dzīvotņu aplūkošanai radīta 3,2–7 km 
gara pastaigu taka.  
GPS: 58.71535, 23.81132

6  Penijē putnu vērošanas tornis (Penijõe 
linnuvaatlustorn). 8 m augstais tornis 
piedāvā interesantus skatus pār 
3000 hektārus plašajām Kasari upes 
palienēm. GPS: 58.72721, 23.80317

7  Penijē muiža un Matsalu nacionālā parka 
apmeklētāju centrs. 17. gadsimta sākumā 
uzbūvētajā un 19. gadsimtā restaurētajā 
muižas ēkā esošajā apmeklētāju centrā 
var gūt labu priekštatu par nacionālo 
parku. T: +372 5138783;  
GPS: 58.71491, 23.81600

PAKALPOJUMI
  Naktsmītnes

1. Naktsmītne “Kontor kodumajutus”, 
T: +372 56465792;   
GPS: 58.68842, 23.83576

 Ēdināšana
1. Bārs “Särtsu baar”, T: +372 5046141;  
GPS: 58.68619, 23.83403
2. Lihulas autoostas kafejnīca, 
T: +372 56220341;  
GPS: 58.68821, 23.83446
3. Traktieris “Trahter Birgit”, 
T: +372 5137609, GPS: 58.70001, 23.83150

 Veikali
 Tūdi (Tuudi), GPS: 58.662381, 23.731824
 Lihula, GPS: 58.68837, 23.834549 un 

GPS: 58.686329, 23.834378
 Lihulas aptieka un ārsta kabinets, 

GPS: 58.688222, 23.835129

 Sabiedriskais transports
 Autobusu pārvadājumi Mēlva–Lihula 

(Meelva–Lihula): aptuveni 3 reizes dienā.

 Atpūtas vietas 
1. Penijē (Penijõe) atpūtas vieta, 
GPS: 58.71314, 23.81465
2. Karuseljas (Karusselja) atpūtas vieta, 
GPS: 58.72818, 23.82796

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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