
  22 km

     7–9 h

      Penijõe muiža – Matsalu 
nacionālā parka apmeklētāju 
centrs,  

       Laiküla ciems, autobusa 
pietura pie Virtsu – Risti 
autoceļa (nr. 10)

 

  Penijõe – Kloostri – Kelu – 
Kirbla – Kasari vecais tilts – 
Keskküla – Laiküla. Tālāk 
ar autobusu vai transfēru 
ir jānokļūst līdz Haeska 
(~ 24 km), kas ir nākamās 
dienas starta punkts. Šajā 
dienā var atgriezties un 
nakšņot Lihulā, vai arī doties 
tālāk – uz Haeska.

  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 autoceļu 
jāšķērso pa tuneli.

     Autobusu satiksme starp 
Lihula un Haapsalu ir ~ 12 
reizes dienā. Divas reizes 
dienā autobuss iegriežas 
Haeska – nākamās dienas 
starta punktā. Ir šādas 
iespējas: a) šīs dienas 
gājienu, kas norit paralēli 
autoceļam (nr.10), saskaņot ar 
Lihula – Haeska – Haapsalu 
autobusu un braukt līdz 
Haeska, no kurienes ir ~ 3 km 
līdz tuvākajai naktsmītnei; 
b) ar Lihula – Haapsalu 
autobusu doties līdz Haeska 
pagriezienam (uz Laiküla – 
Haapsalu ceļa, nr. 31, pietura 
„Haeska teerist”) un tālāk 
~ 7 km doties ar kājām 
līdz Matsalu līcim, kur ir 
naktsmītne; c) ar naktsmītnes 
saimnieku sarunāt transfēru. 
Autobusu kustības saraksts: 
www.peatus.ee, www.tpilet.ee.

 Vismaz dažas stundas vai 
pusi dienas ir vērts pavadīt, 
vērojot putnus Haeska putnu 
vērošanas torņa apkaimē.

PRAKTISKĀ  INFORMĀCIJA

45.  DIENA JURTAKA.LV

I  104  I

Penijõe  – Laiküla
           Apkārt Ziemeļeiropas lielākajam mitrājam

Jūrtaka apmet līkumu Kasari upes deltai – tās ietekai Matsalu līcī, kur izveidojies viens 
no Ziemeļeiropas lielākajiem mitrājiem ar plašiem niedru laukiem, piejūras pļavām, 
vecupēm un seklā līča ūdeņiem, kas ir nozīmīga putnu ligzdošanas un atpūtas vieta 
migrāciju laikā. Lielākā maršruta daļa ved pa lauksaimniecības zemju ainavām un 
maziem ciematiem. Kirblas apkaimē redzams reljefa paaugstinājums – kādreizējā 

Baltijas ledus ezera sala ar senkrastu tās ziemeļdaļā.



Gulf of Finland

POLAND

VĒRTS REDZĒT!
1  Klostera muižas drupas (Kloostri mŏisa 

varemed). Lihulas klostera viduslaiku muižas 
ēkas drupas. GPS: 58.73950, 23.83122

2  Klostera putnu vērošanas tornis un Kasari upes 
paliene. No skatu torņa, kas atrodas Kasari 
upes kreisajā krastā, var vērot upes palieni, kur 
pavasara palu laikā atpūšas migrējošie putni.  
GPS: 58.75424, 23.84404

3  Kirblas baznīca (Kribla kirik). Šī Dienvid-
igaunijas 16. gadsimta vēlīnās gotikas stilā celtā 
Kirblas Niklāva baznīca ir viena no Igaunijas 
mazākajām baznīcām. GPS: 58.72873, 23.94164

4  Kirblas krauja un piemiņas akmens putnu 
pētniekam profesoram Ērikam Kumari (Eerik 
Kumari). Piemiņas akmens Kirblā dzimušajam 
akadēmiķim Ērikam Kumari. 
GPS: 58.72846, 23.92791

5  Kasari vecais tilts (Kasari vana sild). 1904. gadā 
celtais un II Pasaules karā cietušais ar 
laukakmeņiem nobruģētais tilts savulaik bija 
garākais betona tilts Eiropā un Krievijā, kura 
pamatne ir iztēsta no granīta blokiem. 
GPS: 58.73186, 23.99208

PAKALPOJUMI
  Naktsmītnes

1. Brīvdienu māja “Sepa-Jaani Puhkemaja”, 
T: +372 521 5500; GPS: 58.736666, 23.899444

 Veikali
 Kirbla, GPS: 58.726154, 23.9532

 Sabiedriskais transports
 Autobusu pārvadājumi Helvati–Laikila (Hälvati–

Laiküla): aptuveni 6 reizes dienā.

TŪRISMA INFORMĀCIJA
 Pērnavas apmeklētāju centrs, Pērnava,  

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