PIEKRASTES GĀJĒJU CEĻŠ
LATVIJA / IGAUNIJA
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JŪRTAKAS MARŠRUTA GAITA BALTIJAS JŪRAS PIEKRASTĒ
1200 km, Eiropas garas distances pārgājienu maršruta E9 daļa
8 posmi, pārgājienam var izvēlēties jebkuru maršruta daļu
60 dienas, dienas pārgājiens vidēji 20 km

JŪRTAKA (LATVIJA) Nida – Liepāja – Ventspils – Kolkasrags –
Jūrmala – Rīga – Saulkrasti – Ainaži
1

DIŽJŪRA

270 km

1.–15. diena

2

MAZJŪRA

115 km

16.–20. diena

3

JŪRMALA UN RĪGA

84 km

21.–24. diena

4

VIDZEMES PIEKRASTE

112 km

25.–30. diena

RANNIKU MATKARADA (IGAUNIJA)

Ikla – Pērnava – Virtsu – Lihula – Hāpsala – Paldiski – Tallina
5

PĒRNAVA UN ZVEJNIEKU CIEMI

228 km

31.–41. diena

6

MATSALU NACIONĀLAIS PARKS
UN RIETUMIGAUNIJAS SALAS

100 km

42.–46. diena

7

HĀPSALA UN PIEKRASTES
ZVIEDRU CIEMATI

136 km

47.–52. diena

8

ZIEMEĻRIETUMIGAUNIJAS
KLINTIS UN ŪDENSKRITUMI

158 km

53.–60. diena

Informācija, ceļvedis, kartes:
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LATVIJA DIŽJŪRA
BALTIJAS JŪRAS KURZEMES PIEKRASTE
Nida – Kolka: 270 km, 1.–15. diena

Par Dižjūru Latvijā sauc Baltijas jūras Kurzemes rietumu piekrasti. No Jūrtakas
sākuma – Latvijas–Lietuvas robežstaba – līdz Kolkasragam jūras krasts visbiežāk ir
smilšains. Dižjūras posms ir gan vismazāk apdzīvotā piekrastes daļa Latvijā, gan tajā
atrodas trešā lielākā Latvijas pilsēta – Liepāja. Starp Pāvilostu un Sārnati jūras krastā
slejas stāvkrasti. Ciemi ir klusi un maz apdzīvoti, vairums iedzīvotāju šeit pavada tikai
vasaras. Slīteres nacionālajā parkā Jūrtaka pa lauku un meža ceļiem ved cauri vēsturiskiem lībiešu zvejnieku ciemiem. Mazirbē un Kolkā vietējie zvejnieki joprojām iet jūrā
un pārdod pašu kūpinātas zivis. Dižjūras posms noslēdzas pie Kolkasraga, kas atdala
Baltijas jūru no Rīgas jūras līča.

DIŽJŪRAS STĀSTS – „ZAĻAIS STARS”
Dažas reizes vasarā no jūras krasta
saulrietā ir vērojama dabas parādība,
ko sauc par Zaļo staru. Brīdī, kad saule
nozūd aiz apvāršņa, tai apkārt redzama
zaļa līnija. Zemes atmosfēra lauž saules
gaismu, darbojoties kā vāja prizma, un
rodas varavīksnes krāsas. Saules diska
augšējā maliņa parādās kā varavīksnes
josla. Dabas parādība ir reta, jo tā notiek
laikā, kad ir ļoti dzidrs gaiss.
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DIŽJŪRAS SPILGTĀKIE IESPAIDI
• Stāvkrasti
• Mazapdzīvotas vietas
• Mazskarta daba
• Klusas pludmales
• Baltās dziedošās smiltis
• Dzintars
• Saulrieti
• Zvejniekciemi
• Bākas
• Liepāja, Liepājas Karosta un Ventspils
• Slīteres nacionālais parks
• Līvu – pasaulē mazākās etniskās minoritātes – atstātais mantojums

LATVIJA MAZJŪRA
RĪGAS JŪRAS LĪČA KURZEMES PIEKRASTE
Kolka – Jūrmala: 115 km, 16.–20. diena

Par Mazjūru kurzemnieki sauc Rīgas jūras līča rietumu piekrasti. Mazjūras posms
sākas Kolkasragā, Slīteres nacionālajā parkā, kuru šķērso Baltās – Baltijas jūras
putnu migrācijas ceļš. Jūrtaka ved gar Rīgas jūras līča piekrasti līdz pat Jūrmalai.
Maršrutā ir daudz smilšainu liedagu, vietām piejūras pļavas, īsā posmā akmeņains
un maziem līcīšiem izrobots jūras krasts pie Kaltenes, kur vasaras laikā dzīvo gulbji.
Piekrastē cits aiz cita izvietojušies mūsdienu zvejnieku ciemi un mazās jahtu ostas.
Šeit notiek rūpnieciskā zveja, dažviet darbojas zivju pārstrādes uzņēmumi. Piekrastes
ciemu tirdziņos, veikalos un pie zvejniekiem var nopirkt svaigi kūpinātas zivis.

MAZJŪRAS STĀSTS
Baltijas jūra kuģotājiem ir viena no
negantākajām pasaules jūrām, bet Kolkasraga apkaime – viena no lielākajām
Baltijas jūras kuģu kapsētām, kurā dus
kuģi jau no vikingu laikiem. Joprojām jūras krastā pēc vētrām var atrast izskalotas buru kuģu vraku atlūzas, vai arī vraku
paliekas liedagā un seklajos piekrastes
ūdeņos.
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MAZJŪRAS SPILGTĀKIE IESPAIDI
• Labas peldvietas
• Zvejnieku ciemati
• Baltās kāpas Pūrciemā un Plieņciemā
• Kaltenes akmeņainā jūrmala
• Bērzciema piejūras pļavas un putni
• Ragaciema sedums ar atjaunotām tīklu būdām un zvejnieku darbošanos
• Lapmežciema zivju tirdziņš un kūpinātas zivis – butes, zuši, reņģes
• Ķemeru nacionālais parks

LATVIJA JŪRMALA UN RĪGA
LATVIJAS POPULĀRĀKĀ KŪRORTPILSĒTA UN GALVASPILSĒTA
Jūrmala – Vecāķi: 84 km, 21.–24. diena

Jūrtakas posms iet cauri kūrortpilsētai Jūrmalai un Latvijas galvaspilsētai Rīgai. Jūrmalā gar krastu stiepjas smilšains liedags, taču gājēji var doties arī cauri Jūrmalas
centram, apskatot Jomas ielu. Šī ir vasaras atpūtnieku iecienīta pilsēta ar daudzām
SPA viesnīcām, kafejnīcām, dzīvo mūziku vasaras vakaros. Pilsētai raksturīga savdabīga koka arhitektūra vēsturiskajā vasarnīcu rajonā, un arī mūsdienās būvēti savrupnami
un villas. Piekrastes kāpu mežus caurvij blīvs taku tīkls, kas piemērots iešanai un nūjošanai. Jūrmalu no Pierīgas mežiem atdala Lielupe. No Priedaines līdz Rīgai var nokļūt,
ejot pa Kleistu meža ceļiem un takām un priekšpilsētas ielām līdz Daugavai, kuru šķērsojot, nonākam pašā Rīgas sirdī – Rātslaukumā. Cauri Rīgai var iziet kājām, iepazīstot
dažādus pilsētas rajonus, vai izmantot sabiedrisko transportu – vilcienu vai autobusu.
RĪGAS LEĢENDA
Daugavas krastā reiz dzīvoja pārcēlājs, kuru sauca par Lielo Kristapu, jo viņš bijis
liels un spēcīga auguma. Kad vajadzējis pāri celt no viena upes krasta uz otru, cilvēki
saukuši pēc viņa palīdzības. Reiz kādā vēlā vakarā Kristaps dzirdēja, ka upes malā
raud bērns. Kristaps lāgā negribējis braukt, tomēr paņēma bērnu un aiznesa uz laivu.
Bērns kļuva arvien smagāks un smagāks, ka nebijis vairs pa spēkam līdz laivai aiznest.
Tumsa arī jau krietna, bērns it kā iemidzis. Kristaps nodomājis: pārvedīšu viņu rītā.
Tā paņēmis bērnu, ienesis savā būdiņā un noguldījis gultā. Pats nolicies turpat zemē
nosnausties. Rītā pamodies, Kristaps piecēlās un gāja pie gultas, lai paņemtu bērnu
un pārvestu pāri upei. Bet tavu brīnumu – bērna vairs nebijis! Tikai tai vietā, kur bērns
gulējis, atradusies liela naudas kaudze. Kristaps par šo naudu nopircis visu Rīgu, jo
Rīga bijusi tik maza, ka vilks varējis cauri izskriet.
Lielā Kristapa statuja tagad apskatāma Daugavas krastā, iepretī Vecrīgai.
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JŪRMALAS UN RĪGAS
SPILGTĀKIE IESPAIDI
• Jūrmalas koka arhitektūra
• Ragakāpas dabas parks
ar laipu taku
• Ķīpsalas vēsturiskā apbūve
• Vecrīga – UNESCO vēsturiskais mantojums
• Jūgendstila arhitektūra Rīgā
• Rīgas Centrāltirgus

LATVIJA VIDZEMES PIEKRASTE
RĪGAS JŪRAS LĪČA AUSTRUMU PIEKRASTE
Vecāķi – Ainaži: 112 km, 25.–30. diena

No J. Seregina kolekcijas

Ainavu un skatu ziņā – visdaudzveidīgākais Jūrtakas posms Latvijā, kurā ir gan
smilšains, gan akmeņains liedags, piekrastes pļavas, niedrāji, kāpas, smilšakmens
atsegumi, meži, zemesragi un nelieli līcīši, zvejnieku ciemati, krodziņi, mazo upju grīvas.
Jūrtaka vijas cauri Carnikavai, Saulkrastiem, Zvejniekciemam, Salacgrīvai un Ainažiem.
Tā šķērso mazās upītes, kas vasarā parasti ir pārbrienamas. Šajā Jūrtakas posmā
atrodas Gaujas un Salacas upju grīvas, kurām var apiet apkārt pa tiltiem. Carnikava
un Salacgrīva ir slavenas ar nēģiem, kas tiek gatavoti pēc īpašām vietējo zvejnieku
receptēm. Duntē apskatāms slavenā melu stāstnieka barona Minhauzena muzejs.
Randu pļavas ir nozīmīga putnu migrācijas un ligzdošanas vieta. Īsi pirms Igaunijas, lai
apietu zāļaino un ar niedrēm apaugušo krastu, maršruts ved pa meža takām.
VIDZEMES PIEKRASTES STĀSTS
19. gs. vidū Vidzemes piekrastē aizsākās burinieku kuģubūve. Latvijas piekrastē dzīvojošie zemnieki sāka mācīties
tikko nodibinātajās jūrskolās, paši būvēja
no koka tāljūras buriniekus un devās garos braucienos pa visiem pasaules okeāniem. Saulkrastu teritorijas piekrastē tai
laikā bija trīs kuģu būves vietas: Pabažos,
Pēterupē un Skultē. 1852. – 1913. gadā
šeit tika uzbūvēti 52 burinieki.
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VIDZEMES PIEKRASTES SPILGTĀKIE IESPAIDI
• Piejūras dabas parks pie Gaujas ietekas jūrā un priežu
mežiem apaugušās kāpas starp Vecāķiem un Carnikavu
• Vasarnieku iecienītā Saulkrastu pludmale
• Saulkrastu Baltā kāpa ar Saulrieta taku
• Minhauzena muzejs un melu stāsti
• Vidzemes akmeņainā jūrmala
• Devona perioda smilšakmens atsegumi
• Randu pļavas – Latvijas augu „savvaļas herbārijs”
un putnu vērošanas vieta
• Nēģu degustācija Carnikavā,
Svētciemā un Salacgrīvā
• Piekrastes pilsētiņas: Saulkrasti ar džeza
festivālu un citiem mūzikas pasākumiem,
Salacgrīva – ar ostu un zivīm krodziņos
• Ainažu jūrskolas muzejs

IGAUNIJA PĒRNAVA UN ZVEJNIEKU CIEMI
PĒRNAVAS LĪČA PIEKRASTE
Ikla – Virtsu: 228 km, 31.–41. diena

Igaunijas piekrastē daudzviet plešas niedrāji, palieņu pļavas ar ganībām un mitrāji,
tādēļ maršruts bieži ved pa meža un lauku ceļiem. Vasaras otrajā pusē piekrastes
meži ir bagāti ar sēnēm un ogām. Pērnavas līča piekrastē cits aiz cita ir izvietojušies
nelieli zvejnieku ciematiņi. Pērnavas tuvumā, kur līcī ietek Pērnavas upe, jūra ir
sekla un ar smilšainu liedagu krastā. Pērnava ir iecienīta kūrortpilsēta ar daudzām
kafejnīcām, dzīvo mūziku, SPA, viesnīcām un skaistu vecpilsētu. Aiz Pērnavas atrodas
Valgeranna – populāra atpūtas un peldvieta ar skaistiem piekrastes mežiem un kāpām.
Tālāk seko piekrastes palieņu pļavas, tādēļ Jūrtaka ved pa mazajiem lauku ceļiem.
No Munalaidas ostas ar kuģīti var nokļūt Kihnu salā, kuras kultūras mantojumam ir
piešķirts UNESCO statuss. Vietējie iedzīvotāji te valkā tautas tērpus, un salas sieviešu
iecienīts pārvietošanās līdzeklis ir motocikls ar blakusvāģi.

PĒRNAVAS STĀSTS
Pērnava ir romantisku pastaigu, mīlētāju un pirmo skūpstu pilsēta. Pērnavas
mols ir kļuvis par pilsētas leģendu. Pēc
nostāstiem, jauniem mīlētāju pāriem ir
kopā jāaiziet līdz mola galam un jāapzīmogo sava mīlestība ar skūpstu, lai tā
nezustu.
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PĒRNAVAS UN PĒRNAVAS LĪČA SPILGTĀKIE IESPAIDI
• Pērnavas vecpilsētas gaisotne un kūrorta pludmale
• Zvejnieku ciematiņu ikdiena – laivas, kūpinātas zivis,
tīklu žāvēšanas vietas
• Kihnu salas kultūra – UNESCO mantojums
• Bijušo padomju laika komunistiskās partijas
vadītāju vasarnīcas
• Luitemā aizsargājamā dabas teritorija

IGAUNIJA MATSALU NACIONĀLAIS PARKS
UN RIETUMIGAUNIJAS SALAS
MATSALU LĪCIS, SĀMSALA, MUHU, HĪJUMĀ, VORMSI SALAS
Virtsu – Puise: 100 km, 42.–46. diena

Jūrtaka ved cauri Matsalu nacionālajam parkam – lielākajam Ziemeļeiropas mitrājam. Tas ietver seklo Matsalu līci, Kasari upes lejteci, krasta niedrājus, pārplūstošās
Kasari palieņu pļavas, piekrastes ganības, meža pļavas un aptuveni 50 jūras salas.
Matsalu nacionālajā parkā ir dabas takas un 7 putnu vērošanas torņi. Teritoriju šķērso
Baltās – Baltijas jūras putnu migrācijas ceļš. Te var ieraudzīt briežus, alņus, lapsas
u.c. dzīvniekus. Jūrtaka iet pa grantētiem lauku ceļiem un cauri Lihulas pilsētiņai. Ar
prāmjiem no Virtsu vai Rohukilas ostām var nokļūt Rietumigaunijas arhipelāga salās –
Sāmsalā (Saaremaa), Vormsi un Hījumā (Hiiumaa).

MATSALU STĀSTS
Uzmanīgam vērotājam šejienes ainavas daudz pastāsta par pagājušiem laikiem. Par cilvēka klātbūtni
jau senlaikos liecina ecēšām apstrādāto lauku, apmetņu un apbedījumu vietas. Dziednieku un upurvietu akmeņi, svētkoki un svētvietas stāsta par šo vietu seno
iemītnieku pasaules uzskatu. Viņu dzīvesveida liecības
palīdz mums izprast cilvēka un dabas līdzāspastāvēšanu. Nacionālā parka mērķis ir aizsargāt seno kultūras
mantojumu, lai mēs apzinātos senlaiku cilvēka darbību
nozīmi un mācētu to izmantot mūsdienu pasaulē.
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MATSALU NACIONĀLĀ PARKA UN
RIETUMIGAUNIJAS SALU SPILGTĀKIE IESPAIDI
•
•
•
•
•
•

Putnu sugu daudzveidība
Orhideju pļavas
Kadiķu audzes
Lihulas pilsētiņa
Kepu bāka uz Hījumā salas – viena no vecākajām Eiropā
Sāmsala ar Kuresāres bīskapa pili, vecpilsētu,
Kāli meteorīta krāteri, senajām baznīcām un Pangas klintīm
• Etnogrāfiskais Koguvas ciems Muhu salā

IGAUNIJA HĀPSALA UN PIEKRASTES
ZVIEDRU CIEMI

HĀPSALAS LĪCIS UN NOAROTSI PUSSALA, OSMUSĀRES SALA
Tuuru – Nõva: 136 km, 47.–52. diena

Īsu brīdi Jūrtaka seko bijušai platsliežu dzelzceļa līnijai, citviet turpinās pa lauku
ceļiem, bet apdzīvotās vietās un Hāpsalā – pa gājēju ietvēm un krasta promenādēm, kur izvietotas atpūtas vietas un jauki krodziņi. Hāpsalā ir plašs SPA viesnīcu
piedāvājums, kas nereti izvietojušās vēsturiskā kūrorta ēkās. Hāpsalas vecpilsētā
apskatāma bīskapa pils, kurā katru gadu augustā notiek populārais Baltās dāmas
festivāls. Tālāk Jūrtaka ved cauri Noarotsi pussalai, kas kādreiz bijusi jūras dibens,
taču, ceļoties zemes garozai pēc pēdējā apledojuma, kļuvusi par sauszemi. Šeit apskatāmi mazi senzviedru ciematiņi ar atšķirīgu kultūrvidi un ainavu, kā arī sekli
ezeri, kas kādreiz atdalījušies no jūras.

OSMUSĀRES LEĢENDA
Osmusāres sala Noarotsi
līcī savu nosaukumu ieguvusi par godu vikingu
dievam Odinam, kurš esot
apglabāts salā. Osmusāres salā var nokļūt ar kuģīti
no Dirhami ostas.
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HĀPSALAS LĪČA UN NOAROTSI PUSSALAS
SPILGTĀKIE IESPAIDI
•
•
•
•

Hāpsalas kūrortpilsētas arhitektūra
Hāpsalas bīskapa pils
Baltās dāmas festivāls
Senzviedru vēsturiskā kultūrvide
Noarotsi pussalas ciemos
• Pludmales kafejnīcas Hāpsalā

IGAUNIJA ZIEMEĻRIETUMIGAUNIJAS
KLINTIS UN ŪDENSKRITUMI
SOMU LĪČA KRASTS
Nõva – Tallina: 158 km, 53.–60. diena

Visdaudzveidīgākais Jūrtakas posms Igaunijā, kurā jaušama ziemeļu daba. Te ir
redzami laukakmeņi, smilšaini liedagi, zāļainas piejūras pļavas un iežu gabali, kas ir
sena meteorīta sprādziena rezultāts. Te atrodas Pakri klintis – iespaidīgākā Baltijas
valstu piekrastes siena 24 m augstumā. Maršruts iet jūras krasta tuvumā, vietām
pa mežu un lauku ceļiem. Ainavā redzamas muižas, baznīcas, bākas un Pakri vēja
parks. Apskatāms skaistais Keila–Joa ūdenskritums un noslēpumainās Pakri salas.
Tallinas apkaimē ir saglabājušās daudzas militārā mantojuma vietas – krasta līnijas
nocietinājumi un krasta aizsardzības baterijas. Paldiski padomju laikā bija slēgtā pilsēta
un sevišķi slepens militārais objekts, kurā atradās īpaši izveidots kodolzemūdeņu
reaktors – militāro speciālistu apmācības vieta. Jūrtaka beidzas Tallinas centrā, kuras
viduslaiku vecpilsēta ir UNESCO vēsturiskā mantojuma objekts.

KEILA–JOA MUIŽAS STĀSTS
Keila–Joa neogotiskā stila muižas komplekss celts 1833. gadā pēc Hansa fon Štakenšneidera (Hans von Stackenschneider) projekta. Tas ir viens no nozīmīgākajiem
historisma stila pārstāvjiem tā laika Krievijā. Muiža ir celta izcili skaistā vietā, kur cauri
ielejai tek krāčainā Keilas upe, slejas 6m augsts ūdenskritums un paveras skaisti skati
pāri apkārtējiem laukiem.
Tieši Keila–Joa muižā Krievijas impērijas himnu „Dievs, sargi caru!” tās autors Aleksejs Ļvovs pirmo reizi spēlēja caram Nikolajam I.
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SOMU LĪČA SPILGTĀKIE IESPAIDI
• Paldiski militārā pilsēta un Pētera I cietoksnis
• Pakri, Rannameizas un Tirisalu klintis
• Pakri bāka – augstākā Igaunijā un Harju –
Madise baznīca, kuras tornis kalpo kā bāka
• Keila–Joa ūdenskritums
• Tallinas vecpilsēta – UNESCO mantojums

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR LATVIJU UN IGAUNIJU
IGAUNIJA

LATVIJA

Galvaspilsēta

Tallina

Rīga

Teritorija km2

45 227

64 573

1 318 700

1 950 000

28,8

30,02

Igauņu
Iedzīvotāji runā arī angļu,
vācu vai krievu valodā.

Latviešu
Iedzīvotāji runā arī angļu,
vācu vai krievu valodā.

Iedzīvotāju skaits
Iedzīvotāju blīvums:
(cilv./km2).
Valoda
Valūta

EUR

EUR

Valsts kods

+ 372

+ 371

GMT + 2 hours

GMT + 2 hours

Vietējais laiks
Klimats

Siltas vasaras, mēreni silts pavasaris un rudens, aukstas ziemas.
Siltākais mēnesis ir jūlijs ar vidējo temperatūru +17 oC,
aukstākais mēnesis ir janvāris ar vidējo temperatūru -4 oC.

KĀ NOKĻŪT ŠAJĀS VALSTĪS UN APCEĻOT TĀS
Apmeklēt Latviju un Igauniju viena ceļojuma laikā ir ļoti viegli dažādu iemeslu dēļ –
starp valstīm ir diezgan īsi pārvietošanās attālumi, jo šo valstu teritorijas ir salīdzinoši
nelielas, tajās ir vienāda laika zona, vienota valūta un līdzīgs klimats, turklāt, tā kā
valstis atrodas Eiropas Savienībā, nav jākārto formalitātes uz robežas.
Galvenās lidostas ir izvietotas valstu galvaspilsētās: Tallinā un Rīgā. Prāmju ostas
atrodas Tallinā, Igaunijā, kā arī Rīgā, Liepājā un Ventspilī, Latvijā, vietējie prāmji
savieno Igaunijas salas ar cietzemi. Starp Rīgu un Tallinu ir laba autobusu satiksme.
Biļetes iespējams iegādāties tiešsaistē.
Tūristu apskates objektus un naktsmītnes piekrastē var sasniegt ar īrētu automašīnu, sabiedrisko transportu vai izmantojot naktsmītņu nodrošinātāju piedāvāto
transportu. Ceļojot ar sabiedrisko transportu, ieteicams iepriekš pārbaudīt tā kustības
sarakstu un vienoties ar naktsmītņu saimniekiem par transfēru no autobusa pieturas
vai vilciena stacijas.

LIDOSTAS
LATVIJA
Rīga www.riga-airport.com
Liepāja www.liepaja-airport.lv
IGAUNIJA
Tallina www.tallinn-airport.ee
Kuresāre www.kuressaare-airport.ee
Kardla www.kardla-airport.ee
Pērnava www.parnu-airport.ee
PRĀMJI
Stenalines
Prāmju satiksme uz Liepāju no Vācijas
un Ventspili no Zviedrijas.
Travemunde (Lībeka, Vācija) – Liepāja
Prāmju termināls Liepājā, Brīvostas iela 46,
+371 636 22999, www.stenaline.lv
Tallink Silja Line
Vadošais augstas kvalitātes mini kruīzu
un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu
nodrošinātājs Baltijas jūras reģiona ziemeļu
daļā. Maršruti: Helsinki–Tallina,
Helsinki–Stokholma, Rīga–Stokholma,
Tallina–Stokholma.
www.tallinksilja.com

Vietējie prāmji Igaunijā
Vietējie prāmji kursē starp
salām un Igaunijas cietzemi:
• uz Kihnu un citām nelielām
salām www.veeteed.com
• uz Muhu, Hījumā (Hiiumaa) un Sāremā
(Saaremaa) salām www.praamid.ee
PASAŽIERU AUTOBUSI
Lux Express: www.luxexpress.eu
Ecolines: www.ecolines.eu
AUTONOMA
Avis, Budget, Sixt, Hertz un citi starptautiskie
un vietējie autonomas uzņēmumi.
VIETĒJIE AUTOBUSI UN VILCIENI
IGAUNIJA
Autobusi:
www.tpilet.ee (reģionālā transporta biļešu
iegādes iespēja internetā);
www.peatus.ee (maršrutu meklēšana, pilsētas
transports, reģionālais transports).

Viking Line
Vadošais pasažieru pārvadājumu pakalpojumu
zīmols Baltijas jūras ziemeļu daļā.
Maršruts: Tallina–Helsinki.
www.vikingline.com

Vilcieni: www.elron.ee

Eckerö Line
Igaunijas prāmju līnija un ceļojumu aģentūra.
Maršruts: Tallina–Helsinki.
www.eckeroline.ee/en

Uzziņu pakalpojumi, tai skaitā par sabiedrisko
transportu: www.1188.lv

LATVIJA
Autobusi: www.autoosta.lv
Vilcieni: www.pv.lv

VALSTU GALVASPILSĒTAS
TALLINA

RĪGA

Tallina ir viduslaiku Hanzas pilsēta, kurā
senatnīgas ēkas atrodas līdzās 21. gadsimtam raksturīgajām modernajām stikla
celtnēm. Tallinas vecpilsēta ir ievērojams
un izcili labi saglabājies viduslaiku Ziemeļeiropas tirdzniecības pilsētas piemērs un
UNESCO Pasaules mantojuma objekts.

Rīga ir Baltijas metropole, kas lepojas ar
gleznainu vecpilsētu, UNESCO Pasaules
mantojuma sarakstā iekļautu jūgendstila arhitektūru, kā arī omulīgām kafejnīcām, kuras sniedz atelpu no lielpilsētas
rosības.

Tallinas tūrisma informācijas centrs:
Niguliste 2, 10146, Tallina, Igaunija
Tālrunis: + 372 645 7777
www.visittallinn.ee

Rīgas tūrisma informācijas centrs:
Rātslaukums 6, Rīga
Tālrunis: +371 6703 7900
www.LiveRiga.com

DER ZINĀT:
• Pilsētās, mazpilsētās un daudzos ciematos ir pieejami Tūrisma informācijas centri.
Tie piedāvā kartes, ceļvežus, gidu pakalpojumus un sniedz ieteikumus tūristiem.
• Izmantojamās kredītkartes: Visa, Mastercard kartes. Veikalos var maksāt skaidrā
naudā un ar maksājumu karti. Apmeklējot lauku apvidus, ieteicams sagatavot skaidru
naudu, jo maksāt ar karti visās tirdzniecības vietās nebūs iespējams. Pilsētās un
mazpilsētās viegli var atrast bankomātus.
• Pilsētnieki un jaunieši parasti runā angliski, jo tā ir viņu pirmā svešvaloda. Lauku
apvidos gados vecāki cilvēki, iespējams, nerunās svešvalodās. Bet arī svešvalodu
zināšanu trūkums netraucēs viņiem censties saprast apmeklētājus un atbilstoši par
tiem rūpēties.
• Priekšapmaksas SIM kartes ir pieejamas pārtikas preču veikalos un pie mobilo
sakaru operatoriem.
• Pieejams labs bezvadu interneta (Wi-Fi) tīkla pārklājums, tomēr dažos attālos lauku
apvidos interneta pieejai var būt traucējumi.
• Krāna ūdeni var dzert.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR VALSTI:

WWW.JURTAKA.LV

www.visitestonia.com – oficiālā tūrisma vietne Igaunijā
www.latvia.travel – oficiālā tūrisma vietne Latvijā
www.maaturism.ee – Igaunijas Lauku tūrisma organizācija “Eesti Maaturism”
www.celotajs.lv – Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku Ceļotājs”

PAR PROJEKTU “PĀRGĀJIENU MARŠRUTS GAR BALTIJAS JŪRAS PIEKRASTI
LATVIJĀ UN IGAUNIJĀ”
Šis izdevums tapis Igaunijas – Latvijas programmas no Eiropas Reģionālā attīstības
fonda projekta “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā”
ietvaros.
Projekta mērķis: izveidot pārgājienu tūrisma maršrutu gar Baltijas jūras piekrasti
no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Tallinai Igaunijā. Jūrtaka ir garākais pārgājienu
maršruts Baltijas valstīs.

PARTNERI:

CARNIKAVAS NOVADS

Izdevums atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās
informācijas iespējamo izmantošanu.

WWW.JURTAKA.LV

PIEKRASTES
GĀJĒJU CEĻŠ
LATVIJA / IGAUNIJA

1200 km
IGAUNIJA

KARTE
BALTIJAS
JŪRA

LATVIJA

WWW.JURTAKA.LV

Izdevums atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā
iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

1

LATVIJA DIŽJŪRA

5

IGAUNIJA PĒRNAVA UN ZVEJNIEKU CIEMI

BALTIJAS JŪRAS KURZEMES PIEKRASTE

PĒRNAVAS LĪČA PIEKRASTE

Nida – Kolka: 270 km, 1.–15. diena

Ikla – Virtsu: 228 km, 31.–41. diena

Diena

Nosaukums

(h)

(km)

Grūtības
pakāpe

Diena

21

7–9

22

7–9

Līči, salas un putni

21

7–9

MUNALAID –
TÕSTAMAA

Ganības, meži un
piejūras pļavas

16*

5–7*

TÕSTAMAA – MATSI

Igaunijas lauku idille 25**

8–10

MATSI – VARBLA

Pludmale un meži

15

5–7

VARBLA – PIVAROOTSI

Piekrastes muižas

21

7–9

PIVAROOTSI – VIRTSU

Vārti uz Igaunijas
salām

16

5–7

8–10

Karosta – Saraiķu muiža –
Ziemupe

34.

UULU – PÄRNU

Dziedošās smiltis un
dzintars

7–9

Ziemupe – Akmensrags –
Pāvilosta

35.

PÄRNU – LIU

21

PĀVILOSTA –
JŪRKALNE

Izcilākie Baltijas jūras
stāvkrasti

7–9

Pāvilosta – Ulmale –
Labrags – Jūrkalne

36.

LIU – MUNALAID

20

JŪRKALNE –
SĀRNATE

Vieta, kur cilvēki laivās
šķērsoja Baltijas jūru

37.

14

5–7

Jūrkalne – Ošvalki – Sārnate

SĀRNATE – UŽAVA

Skaistākais Latvijas
piekrastes skats

15

5–7

Sārnate – Užava

UŽAVA – VENTSPILS

Savāc savu dzintaru
kolekciju!

20

7–9

Užava – Ventspils

38.
39.
40.
41.

Tālākais Latvijas
rietumu punkts

25

8–10

3.

BERNĀTI – LIEPĀJA –
KAROSTA

Pilsēta, kurā piedzimst
vējš

23

4.

KAROSTA – ZIEMUPE

Karosta – militārais
mantojums pie Baltijas
jūras

5.

ZIEMUPE –
PĀVILOSTA

6.
7.

10.

VENTSPILS –
STALDZENE

Cauri Ventspilij

15

5–7

Dienvidu mols – Ostgals –
Ventspils vecpilsēta –
Sarkanmuižas lauki – Ventas
tilts – Pārventa – Talsu iela –
Bangu iela – Staldzene

11.

STALDZENE – OVIŠI

Galamērķis – Ovišrags

17

6–8

Staldzene – Liepene –
Jaunupe – Oviši

12.

OVIŠI – MIĶEĻTORNIS

Starp Ovišu bāku un
Miķeļbāku

18

6–8

Oviši - Lūžņa - Miķeļtornis

13.

MIĶEĻTORNIS –
SĪKRAGS

Galamērķis – Slīteres
nacionālais parks

19

6–8

Miķeļtornis – Lielirbe –
Jaunciems – Sīkrags

14.

SĪKRAGS – SAUNAGS

Lībiešu krastā

16

SAUNAGS–KOLKA

Eiropas sirds –
Kolkasrags

13

Sīkrags – Mazirbe – Košrags –
Pitrags – Saunags

5–7
5–7

Saunags – Vaide – Kolkasrags

(h)

(km)

Grūtības
pakāpe

16.

KOLKA – ĢIPKA

Gar „slēgto krastu”

24

8–10

Kolka – Melnsils – Pūrciems –
Ģipka

17.

ĢIPKA – KALTENE

Kurzemes akmeņainā
jūrmala

20

7–9

Ģipka – Žocene – Roja –
Kaltene

18.

KALTENE –
MĒRSRAGS

Daudzveidīgais krasts

24

8–10

Kaltene – Valgalciems –
Upesgrīva – Mērsrags

19.

MĒRSRAGS – ENGURE Engures dabas parkā

22

7–9

20.

ENGURE –
RAGACIEMS

25

8–10

Zvejniekciemi un kūpinātas zivis

Mērsrags – Bērzciems –
Abragciems – Engure
Engure – Ķesterciems –
Plieņciems – Apšuciems –
Klapkalnciems – Ragaciems

LATVIJAS POPULĀRĀKĀ KŪRORTPILSĒTA UN GALVASPILSĒTA

Nosaukums

(h)

(km)

21.

RAGACIEMS –
DUBULTI

Vēsturiskais Jūrmalas
kūrorts

22.

DUBULTI – LIELUPE –
BULDURI

Populārākās Latvijas
pludmales

15

5–7

23.

BULDURI – RĪGAS
CENTRS

Cauri mežiem uz Rīgu

23

8–10

24.

RĪGAS CENTRS –
VECĀĶI

Vecrīga – UNESCO
pasaules mantojums

22

24

Ragaciems – Lapmežciems –
Bigauņciems – Jaunķemeri –
Kaugurciems – Vaivari –
Pumpuri – Jaundubulti –
Dubulti
Dubulti – Majori –
Dzintari – Bulduri – Lielupe –
Bulduri
Bulduri – Priedaine –
Liepezers – Lāčupe –
Iļģuciems – Vecrīga
Vecrīga – Miera iela –
Mežaparks – Ziemeļblāzma –
Vecdaugava – Vecāķi

7–9

8–10

SAULKRASTI – LAUČI

28.

LAUČI – TŪJA

(km)

Starp divu upju – Daugavas un Gaujas – grīvām
Saulrieta taka ar
romantiskiem saulrietu
skatiem
Vārti uz Vidzemes
akmeņaino jūrmalu
Vidzemes burukuģu
šūpulis

(h)

(h)

Grūtības
pakāpe

Cauri orhideju un
14
5–7
Virtsu – Kurevere – Kuke
kadiķu laukiem
Gar Baltijas ledus
Kuke – Mõisaküla – Salevere –
19
6–8
KUKE – MEELVA
ezera salām
Ullaste – Metsküla – Meelva
Pa Livonijas Indriķa
Meelva – Poanse – Järise – Tuudi –
22
7–9
MEELVA – PENIJÕE
hronikas pēdām
Alaküla – Lihula – Penijõe
Apkārt ZiemeļPenijõe – Kloostri – Kelu – Kirbla –
eiropas lielākajam
22
7–9
Kasari vecais tilts – Keskküla –
PENIJÕE – LAIKÜLA
mitrājam
Laiküla.*
Putnu un dabas
Haeska – Sinalepa – Tuuru –
vērošana Matsalu
23
8–10
HAESKA – PUISE
Põgari-Sassi – Puise – Puise nina
nacionālajā parkā
* — 45.diena. 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.
APMEKLĒJIET IGAUNIJAS SALAS:

42.

VIRTSU – KUKE

46.

61.
62.
63.

VORMSI UN KIHNU SALAS
HĪJUMĀ SALA
SĀREMĀ, MUHU UN RUHNU SALAS

IGAUNIJA HĀPSALA UN PIEKRASTES
ZVIEDRU CIEMI
7

Tuuru – Nõva: 136 km, 47.–52. diena

48.
49.
50.
51.
52.

Nosaukums

(km)

Otrie vārti uz
Monzunda
19,5*
arhipelāga salām
ROHUKÜLA – HAAPSA- Populārais Igaunijas
22
kūrorts – Hāpsala
LU – UUEMÕISA
Apkārt Hāpsalu
36
UUEMÕISA – ELBIKU
līcim
Noarootsi –
23
ÖSTERBY – RIGULDI
zviedriskā pussala
Vieta ar meteorīta
13
RIGULDI – DIRHAMI
pēdām
Skarbā ziemeļu
16
DIRHAMI – NÕVA
daba

TUURU – ROHUKÜLA

(h)

Grūtības
pakāpe

7–9*

*

7–9
**

**

8–10
5–7
5–7

Tuuru – Panga – Suure-Ahli –
Sepaküla – Eigla – Rohuküla
Rohuküla – Pullapää – Haapsalu –
Uuemõisa
Uuemõisa – Linnamäe – Ingküla –
Sutlepa – Riguldi – Elbiku
Österby – Pürksi – Hosby –
Kudani – Hara – Riguldi
Riguldi – Elbiku – Rooslepa –
Dirhami sadam
Dirhami – Spithami – Nõva sadam
(Rannaküla)

* — 47. diena. Garums: 19,5 km (pamatmaršruts), Topu sadam atpūtas vieta (5,2 km turp – atpakaļ), Pusku sadam atpūtas
vieta (1,2 km turp – atpakaļ). Ilgums: 7 – 9 h (pamatmaršruts, neskaitot gājienus uz atpūtas vietām).
Grūtības pakāpe: Vidēja (ar gājieniem līdz jūras krastam).
** — 49. diena. Ilgums: Atkarībā no izvēlētā ceļošanas veida. Grūtības pakāpe: Atkarībā no izvēlētā ceļošanas veida.

Grūtības
pakāpe

Diena

5–6

Vecāķi – Mežciems –
Carnikava

53.

NÕVA – VIHTERPALU

20

7–9

Carnikava – Gauja – Lilaste –
Pabaži – Saulkrasti

54.

VIHTERPALU – PADISE

13

4–6

Saulkrasti – Zvejniekciems –
Ārņi – Lauči

55.

PADISE – PALDISKI

15

5–7

Lauči – Lembuži – Tūja

56.

PALDISKI – KERSALU

57.
59.

KERSALU –
LAULASMAA
LAULASMAA – VÄÄNAJÕESUU
VÄÄNA-JÕESUU –
TABASALU

60.

TABASALU –
TALLINNA SADAM

Vidzemes akmeņainā
jūrmala

24

8–10

30.

SVĒTCIEMS – AINAŽI

Nēģu karaliste

26

8–10

Tūja – Ķurmrags – Meleki –
Vitrupe – Šķīsterciems –
Lāņi – Svētciems
Svētciems – Salacgrīva –
Kuiviži – Ainaži

Vienas dienas gājiena veikšanai ~ nepieciešamais laiks stundās

Vienas dienas gājiena garums kilometros

Nosaukums

14

TŪJA – SVĒTCIEMS

Mašruta starts, finišs

(km)

SOMU LĪČA KRASTS

29.

APZĪMĒJUMI

Nosaukums

Nõva – Tallina: 158 km, 53.–60. diena

Nosaukums

27.

Diena

IGAUNIJA ZIEMEĻRIETUMIGAUNIJAS
KLINTIS UN ŪDENSKRITUMI

Vecāķi – Ainaži: 112 km, 25.–30. diena

26.

MATSALU LĪCIS, SĀMSALA, MUHU, HĪJUMĀ, VORMSI SALAS
Virtsu - Puise: 100 km, 42.–46. diena

8

RĪGAS JŪRAS LĪČA AUSTRUMU PIEKRASTE

CARNIKAVA–
SAULKRASTI

IGAUNIJA MATSALU NACIONĀLAIS PARKS
UN RIETUMIGAUNIJAS SALAS
6

47.

Grūtības
pakāpe

LATVIJA VIDZEMES PIEKRASTE

VECĀĶI – CARNIKAVA

* — 37. diena. Garums: 16 km (pamatmaršruts). Izejas uz jūru: jūras krasts pie Puti – 5 km, Tõstamaa – Värati – Tõstamaa –
5,2 km, Tõstamaa – Suti – Tõstamaa – 5,6 km. Ilgums: 5 – 7 h (pamatmaršruts)
** — 38. diena. Garums: 25 km (t.sk. 2,2 km turp – atpakaļ līdz atpūtas vietai dienvidos no Kastna ciema)

Diena

Jūrmala – Vecāķi: 84 km, 21.–24. diena

25.

Gar mitrājiem uz
Pērnavu
Skaistākie Pērnavas
līča skati un
kūpinātas zivis

Häädemeeste – Papisilla –
Sooküla – Võidu – Soometsa –
Lepaküla – Uulu
Uulu – Reiu – Raeküla –
Papiniidu – Pärnu – Vana-Pärnu
Vana-Pärnu – Papsaare –
Valgeranna – Saulepa – Kabriste –
Marksa – Liu
Liu – Kavaru – Pootsi – Peerni –
Lao – Munalaid
Munalaid – Lao – Kaapre –
Seliste – Tõstamaa
Tõstamaa – Kastna – Vaiste –
Saulepi – Mereküla – Matsi sadam
Matsi – Kulli – Rädi – Selja –
Aruküla – Raheste – Varbla
Varbla – Helmküla – Tamba –
Paatsalu – Hõbesalu – Pivarootsi
Pivarootsi – Rame – Puhtulaid –
Virtsu

HĀPSALAS LĪCIS UN NOAROTSI PUSSALA, OSMUSĀRES SALA

LATVIJA JŪRMALA UN RĪGA

Diena

Cauri mežiem un
purviem

45.

Nosaukums

Diena

KABLI – HÄÄDEMEESTE Putni, kāpas un meži

44.

Kolka – Jūrmala: 115 km, 16.–20. diena
Diena

Pa vēsturiskā
kūrorta takām

43.

LATVIJA MAZJŪRA

RĪGAS JŪRAS LĪČA KURZEMES PIEKRASTE

4

8–10

22

PAPE – BERNĀTI

3

26

Bernāti – Liepāja – Karosta

2.

2

Kabli – Krundiküla – Häädemeeste

8–10

Nida – Papes Ķoņu ciems –
Pape

15.

4–6

HÄÄDEMEESTE – UULU

4–6

9.

11

33.

12

Grūtības
pakāpe

Ikla – Metsapoole – Treimani –
Orajõe – Lepanina – Kabli

Pape – Jūrmalciems – Bernāti

Oļainākā Latvijas
pludmale

(h)

5–7

IKLA – KABLI

NIDA – PAPE

(km)

16

31.
32.

1.

8.

Nosaukums

Maršruta gaita

58.

Gar Somu jūras līci
Septiņus gadsimtus
veca baznīca un
klosteris
Paldiski – kādreiz
slēgtā un slepenā
pilsēta
Klintis, bāka un militārais mantojums
Pludmales, peldvietas un kūrorts
Skaistākais Igaunijas ūdenskritums
Nostāstiem apvītā
Suurupi pussala
Tallina – UNESCO
pasaules mantojuma
vieta

(km)

(h)

Grūtības
pakāpe

23

8–10

Nõva sadam (Rannaküla) – Keibu –
Alliklepa – Vintse – Vihterpalu

25

8–10

Vihterpalu – Harju-Risti – Määra –
Padise

18

6–8

Padise – Madise – Paldiski

16

5–7

Paldiski – Pakri bāka – Kersalu

12

4–6

19

6–8

20

7–9

25

8–10

Kersalu – Kloogaranna –
Laulasmaa
Laulasmaa – Lohusalu – KeilaJoa – Türisalu – Vääna-Jõesuu
Vääna-Jõesuu – Suurupi –
Ilmandu – Rannamõisa – Tabasalu
Tabasalu – Kakumäe neem – Põhja
Tallinn – Tallinna sadam

