04.07.2019.

Uzsākti darbi dabas parkā “Bernāti”
Uzstādītā būvplāksne liecina par darbu sākšanu parka teritorijā. Šobrīd tiek uzstādīti
mazie labiekārtojuma elementi, bet jau jūlija beigās plānots uzsākt torņa celtniecības darbus,
līdz tam vēl gaidāmi torņa arhitektūras risinājumu daļas ekspertu atzinumi.

Projekts “Bernātu dabas parka labiekārtojums”, tiek īstenots 5.5.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras mantojumu”, sadarbības
projektā Nr.: 5.5.1.0/17/I/009 “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”
ietvaros. Projekts, partnerim Nīcas novada dome, sadalīts 3 etapos. Lai arī 2.etapa sākums ir
ar nelielu termiņu nobīdi - būvnieks darbu uzsākšanu objektā kavējis par vienu mēnesi, ir
panākta vienošanās, ka kopējo projekta realizāciju tas neietekmēs un objekts tiks pabeigts
2020.gada nogalē.
Otrā etapa ietvaros, paredzēti darbi gan tēlnieku darbnīcās, gan dabas parka teritorijā
uzsākot vides elementu uzstādīšanu. Darbi tiek plānoti tā, lai neierobežotu piekļuves iespējas
parka teritorijai. Vēl pēc visu autoru darbu uzstādīšanas notiks piestrādes darbi, kad tēlnieki
strādās arī parka teritorijā un tikai tad elementi iegūs savu patieso formu un vizuālo tēlu. Vēl
šī gada ietvaros plānots dabas parka teritoriju labiekārtot, ar soliņiem, atkritumu urnām,
norādes zīmēm un informatīviem stendiem par parka tematiku. Parka sākuma daļu jau
rudenī rotās arī akmens skulptūras ar novadam raksturīgiem stāstiem un rakstiem.
Uzstādīšanas process nebūs vienkāršs, jo jāņem vērā, ka parka teritorija ir Īpaši aizsargājama,

kas nozīmē, ka procesos jāievēro īpaša piesardzība. Smagākā no skulptūrām būs vairāk kā 7
tonnas smaga, organizējot procesus jāplāno gan zemsedzi saudzējošu elementu uzstādīšana,
gan citas Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts vides dienesta prasības. Šobrīd pašiem
orientēties 24 hektāros palīdz virtuālā karte, jo taku tīkls sajauc galvu pat vietējiem – projekta
vadītāja izveidojusi karti, kas pagaidām ir darba materiāls un atvieglo procesus. Pēc labās
prakses nolemts, ak nepieciešams šādu karti izveidot arī pieejamu apmeklētājiem, kas kļūtu
pieejama jau pēc parka atklāšanas.
Parka
teritorijā
projekta
ietvaros
tiks
uzstādīti vairāk kā 150 vides
elementi, kas galvenokārt
kalpos kā labiekārtojums ne
izklaides elementi. Parka
teritorija pati par sevi spēj
apmeklētājam dot vairāk kā
gaidīts, sniedz iespēju izzināt dabas bagātības un ļauties tām. Līdz šim “Bernātu” parka
teritorijas lielākā noslodze ir pašā parka sākumā no kafejnīcas “Bernātu dzintariņš” puses līdz
jūrai. Šīs vietas kapacitāte jau vairāk kārt tiek pārsniegta – veiktie uzlabojumi ļaus sadalīt
slodzi parka teritorijā – jo nu arī pārējā parka daļa pamazām kļūs pieejama – ar iespēju tajā
orientēties, baudīt dabas klusumu un tik ļoti īpašo Dienvidkurzmes piekrastes šarmu, ar
senajām priedēm, pakalniem un nogāzēm, kur neskarti guļ kritušie koki un slēpjas izzināmais.
Paralēli plānotajiem darbiem tēlnieku darbnīcās un būvniecības laikā, taps arī
elektroniskas ekspozīcijas izveide – kas paredz iemūžināt tēlnieku procesus un parka tapšanu,
kā arī apmeklētājam ļaus pieslēgties e-vidē un iepazīties ar 7 taku stāstiem. Iepirkuma
rezultātā, līgums par darbu veikšanu noslēgts ar uzņēmumu Sense Media.
Zemsedzi saudzējošo elementu uzstādīšana tiek plānota noslēdzošā fāze, kas,
iespējams, varētu šķist aplami, jo ir viens no mērķiem – rūpējoties par dabu panākt tās
ilgtspēju, panākt tās saglabāšanu no paaudzes uz paaudzi, bet plānojot procesus būvniecības
laikā ir skaidrs, ka citāds risinājums nevarētu tikt piemērots.
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