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Pa l disk i – K e rsa l u
Klintis, bāka un militārais mantojums

Jūrtaka ved apkārt Pakri pussalai, no kuras klinšainajiem krastiem atklājas skaistākās
ziemeļrietumu Igaunijas piekrastes ainavas. Tā iziet cauri Paldiski centram un pie Pētera I
cietokšņa bastioniem nogriežas uz Pakri bākas pusi, līdz kurienei virzās pa iespaidīgo Pakri
klinšu augšdaļu. Tālāk līdz Kersalu ir gan kāpumi – klintis, gan kritumi, kur Jūrtaka vijas
gar smilšaini akmeņainu krastmalu un skaistu priežu mežu. Pakri klintis ir interesantas gan
aukstās ziemās, kad šeit veidojas iespaidīgi leduskritumi, gan rudens krāsaino lapu laikā.
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PRAKTISKĀ INFORMĀCIJA
16 km

Vidēja

5–7 h

Nav

Paldiski dzelzceļa stacija,

Nedrīkst tuvoties Pakri un citu
klinšu augšdaļai un pamatnei,
jo viļņu noskalošanas rezultātā
tās regulāri nobrūk. Klintis
veido salīdzinoši nenoturīgi
nogulumieži (kaļķakmens,
dolomīts, smilšakmens
u.c.), kuru plāksnes vai bloki
nereti karājās virs tukšuma.
Piekrastē sastopamas odzes.

Kersalu ciems
Paldiski – Pakri bāka –
Kersalu
Asfalts, ceļi ar grants segumu,
takas, meža un zemes
ceļi, smiltis, īsā posmā –
akmeņiem un oļiem klāts
liedags.
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Veikali un ēdināšanas
pakalpojumi – Paldiski pilsētā,
vasaras laikā – arī pie Pakri
bākas. Jābūt piemērotiem
(slēgta tipa, mitrumizturīgi)
apaviem, vēlamas nūjas
atbalstam.
Starp Paldiski un Pakri bāku
(~ 4,5 km no dzelzceļa
stacijas) ir kāpnes, pa
kurām var nokāpt līdz Pakri
klinšu piekājei. Šeit var veikt
nelielu pārgājienu (turp –
atpakaļ) labāku fotorakursu
meklējumiem, taču jābūt
uzmanīgiem! Spēcīgi gājēji var
apvienot šo ar nākamās dienas
posmu un finišēt Laulasmaa.
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Ūgas kaļķakmens krasts (Uuga paekallas)
un Ūgas ūdenskritums (Uuga juga).
Ūgas kaļķakmens krasts ir 5 km garš un
20 metrus augsts.
GPS: 59.376583, 24.036028
Pakri vecā bāka (Pakri vana tuletorn).
Pēc Pētera I rīkojuma tika uzcelta
15 metrus augsta bāka. Brūkošā
stāvkrasta dēļ vēlāk tika uzcelta jauna
bāka. GPS: 59.387205, 24.036126
Pakri bāka (Pakri tuletorn). Igaunijā
augstākā (52 m) bāka piedāvā elpu
aizraujošus skatus. T: +372 555 76087;
GPS: 59.387466, 24.037715
Pakri stāvkrasts (Pakri pank) un Pakri
ūdenskritums (Pakri juga). Pakri krasta
augstākais posms Pakri ragā sniedzas
līdz 25 metru augstumā, stāvkrasta
austrumdaļā atrodas 5,8 metrus augstais
Pakri ūdenskritums.
GPS: 59.389285, 24.038025
Pakri liegums. Nozīmīgākie lieguma
dabas objekti ir Pakri salas un stāvkrasta
mežs, kas atrodas Pakri pussalas
austrumu piekrastē.
GPS: 59.387902, 24.048929
Lētses (Leetse) pludmale. Klusa un
mierīga pludmale ar vietu, kur uzstādīt
teltis. GPS: 59.372725, 24.120269
Lētses dižakmens (Leetse Saunakivi).
3,5 metrus augsts kantains akmens.
GPS: 59.368946, 24.134451
Lahes stāvkrasts (Lahe pank).
GPS: 59.361666, 24.154516
Vanāsemes (Vanaaseme) jeb Kersalu
ūdenskritums (Kersalu juga). Īpaši
skaists pavasara palu laikā un
ziemā, kad ūdenskritums ir aizsalis.
GPS: 59.348996, 24.178713

Ēdināšana

1. Kafejnīca “Pakri Parun”,
T: +372 55538880;
GPS: 59.387207, 24.036331

Sabiedriskais transports

Sabiedriskā transporta nav. Autobusa
līnija Nr. 145 Paldiski–Kersalu, kursē
8 reizes dienā.

TŪRISMA INFORMĀCIJA
www.visitharju.ee
Kafejnīca “Pakri Parun”, Majaka tee 43,
www.pakri.eu, T: +372 55538880 ja
Pakri bāka, Majaka tee 45,
www.pakrituletorn.ee, T: +372 55576087;
GPS: 59.387527, 24.037712

Atpūtas vietas

5 ugunskura vietas, Lētses telšu vieta
RMK Leetse, GPS: 59.372503, 24.120422
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PAKALPOJUMI
Naktsmītnes

1. “Seaside summer house”,
T: +372 5021902;
GPS: 59.353450, 24.160794
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