
  16 km

     5–7 h

      Dirhami osta,  

       Nõva osta (Rannaküla),  
 
  Dirhami – Spithami – Nõva 

sadam (Rannaküla)

  Īss ceļa posms ar asfalta un 
grants segumu, meža takas, 
ļoti mainīgs liedags: smilšains, 
vietām grants, oļi, dažāda 
izmēra akmeņi, īsā posmā – 
dolomīta pamatne. Dažviet 
saskalotas aļģes.

    Vidēja

     Mazs strauts (Uuejõe), kuram 
mazūdens periodā var pārbrist 
pāri. 0,6 km no strauta ietekas 
jūrā ir tilts.

     Gar autoceļu ir jāiet uzmanīgi 
un jāievēro drošība.

     Ēdināšanas uzņēmums 
ir Dirhami ostā. Tuvākais 
veikals – Nõva ciemā (3,5 km 
no Nõva ostas).

 Starp Dirhami un Nõva ostu 
līdztekus jūrai dažādos 
attālumos stiepjas meža ceļi 
un takas, kuras var izmantot 
nepiemērotos laika apstākļos. 
Spēcīgi gājēji šo posmu var 
apvienot ar iepriekšējo un sākt 
pie Riguldi muižas vai Elbiku.

PRAKTISKĀ  INFORMĀCIJA

52.  DIENA

1
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Dirhami  – Nõva
Skarbā ziemeļu daba

Ainavu ziņā izcili daudzveidīgs Jūrtakas posms, kurā jau ir apjaušama Igaunijas 
ziemeļu piekrastei raksturīgā daba. Maršruts gandrīz visā garumā ved gar jūras 

krastu, kur līčos ir skaisti, smilšaini liedagi, zemesragos – laukakmeņiem klāti krasti, 
bet Põõsaspea neem raga (izcila putnu vērošanas vieta) ziemeļdaļā atsedzas dolomīta 
slāņi. Jūrtaka iet pa Nõva dabas liegumu, kur redzami izcili balto un pelēko kāpu skati. 

Pludmales ir populāra makšķerēšanas un kaitborda vieta.



Gulf of Finland

POLAND

õ a lka

VĒRTS REDZĒT!
1   Pēsaspea zemesrags (Põõsaspea 

neem). Igaunijas kontinentālās daļas 
vistālāk rietumos esošais zemesrags 
turpinās dziļi jūrā kā šaurs akmeņu krā-
vums, kas ir lieliska apkaime vērošanas 
vieta. GPS: 59.228468, 23.510327

2  Piemiņas zīme igauņu spiegiem. Piemi-
ņas zīme četriem igauņu spiegiem, kas 
gāja bojā Noarotsi apšaudē ar padomju 
robežsargiem. GPS: 59.214624, 23.547079

3  Ūejē upes ieleja (Uuejõe org) un smilšu 
kāpas. Vētras bieži pieputina Ūejē ieteku 
ar smilšu vāliem, padarot tās ainavu tik 
mainīgu. GPS: 59.216309, 23.576284

4  Līvanemmes mācību taka (Liivanõmme 
õpperada������bNP. Piemērota meža, 
dabas un kultūras mantojuma 
interesentiem. GPS: 59.212579, 23.608150

5  Perakilas (Peraküla) pludmale. 
GPS: 59.222522, 23.602062

6 � 3OXGPDOHVǞ3HUDNLODV�PÃFéEX�WDND�
(Liivase ranna–Peraküla õpperada), 
���bNP. Šī sausā un ar informatīvām 
zīmēm nodrošinātā taka šķērso dažādas 
ainavas un reti sastopamas dzīvotnes. 
GPS: 59.220852, 23.603856

7  Nevas (Nõva) rezervāts, atpūtas vieta 
un apmeklētāju centrs. Informācija par 
apkārtnē esošajiem apskates objektiem 
un dabu, padomi pārgājienu maršrutu 
sastādīšanai un dažādas aktivitātes. 
GPS: 59.208927, 23.623905

8  Nevas osta un Tomaninas 
(Toomanina) brekčija. Lielākā uz 
Igaunijas kontinentālās daļas esošā 
Negrundas meteorīta krātera brekčija.
GPS: 59.247051, 23.663366

PAKALPOJUMI
  Naktsmītnes

1. Naktsmītne “Villa Spithami”, 
T: +372 55688144;  
GPS: 59.219722, 23.525278
2. Brīvdienu māja “Metskapteni 
Puhkemaja”, T: +372 5072231;  
GPS: 59.215283, 23.538115
3. Brīvdienu mājas “Spithami 
Puhkemajad”, T: +372 53466264;  
GPS: 59.207222, 23.542778
4. Brīvdienu māja “Madise Puhkemaja”, 
T: +372 56644771; 
GPS: 59.237588, 23.660892
5. Brīvdienu mājas “Samblamaa 
puhkemajad”, T: +372 5026873;  
GPS: 59.235278, 23.661111
6. Tūrisma lauku sēta “Roosi 
Turismitalu”, T: +372 5182718;  
GPS: 59.232500, 23.666667
7. Brīvdienu māja “Ranniku Puhkemaja”, 
T: +372 5038136;  
GPS: 59.233628, 23.681635

 Ēdināšana
1. Kafejnīca “Nõva Mõisa Kohvik”, 
T: +372 5100755; 
GPS: 59.221406, 23.679520

 Veikali
 Neva (Nõval), GPS: 59.221514, 23.679604

 Sabiedriskais transports
 Autobusu pārvadājumi Dirhami–Neva 

(Dirhami-Nõva): aptuveni 1 reizi dienā.

 Atpūtas vietas 
1. Ūejee ugunskura vieta RMK Uuejõe, 
GPS: 59.21136, 23.57586
2. Ūejee saunas ugunskura vieta  
RMK Uuejõe, GPS: 59.21354 23.57502
3. Perakilas telšu vieta RMK Peraküla, 
GPS: 59.221830, 23.602976

TŪRISMA INFORMĀCIJA
 Hāpsalas Tūrisma informācijas centrs, 

Hāpsala, Karja 15,  
www.visithaapsalu.com, T: +372 4733248; 
GPS: 58.946638, 23.536323

JURTAKA.LV
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