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Bernātu dabas parka taku izveide pavisam drīz finiša taisnē 
 

Kopš 2018. gada nogales Bernātos tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

atbalstīts projekts “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”, kura ietvaros būs 

izveidotas 7 izziņas takas ar desmitiem labiekārtojuma elementiem. Nu, līdz ar 2020.gada sākumu, 

tiek īstenots arī projekta trešais, noslēdzošais etaps.  

Šī etapa galvenie uzstādāmie objekti, pie kuriem tiek strādāts, ir uz pāļiem balstīts koka 

tilts un skatu tornis. Visas 7 izziņas takas ir veltītas konkrētai latviešu mitoloģijas dievībai, un tilts ir 

centrālais Juma takas elements. Tā konstrukciju papildina kokgriezuma arkas, rotātas Juma 

rakstiem, un iekārtas vantis. Īpašu tēlainību ienes divas aptuveni 5 metrus augstas kuršu siluetu, 

koka figūras. Savukārt tornis atrados uz Saules takas, tas tiek veidots laivas formā. Papildus torņa 

sienās tiks iestrādāti vairāki skatu logi. Vieni no balstošajiem torņa elementiem, kas pilda arī 

dekoratīvo funkciju ir kokā grebti, vairākus metrus augsti airi. Īpašās torņa detaļas būs arī tēlnieka 

Ģ.Burvja veidotā vaiņagojošā “cepure” un Bernātus simbolizējošā vēlava.  

Vēl, šī gada pirmajā pusgadā dabas parks ir papildināts ar 3 lapenēm, mazajiem ainavu 

rāmjiem un sviru šūpolēm. Līdz šim projektā ir uzstādīti arī 18 taku masīvkoka vārti, 6 akmens 

skulptūras, 30 atkritumu urnas, 35 norādes zīmes, 31 sols, un 13 stendu rāmji.   

Darbus objektā plānots noslēgt 2020.gada oktobrī, līdz tam vēl Bernātu dabas parka 

izziņas takas tiks papildinātas ar 4 tīklu šūpolēm, 3 lielajiem fotorāmjiem, laipām un kāpnēm. 

Paralēli notiek darbs arī pie torņa un tilta dekoratīvo detaļu veidošanas, uzstādīšanas un arī 

aprakstošo planšetu maketēšanas. Planšetēs tiks iekļauts QR kods, kuru noskenējot, 7 taku 

tīklojums būs redzams apmeklētāju viedierīcēs.  

Visi darbi tiek organizēti tā, lai apmeklētājiem netiktu ierobežota piekļuve dabas parka 

teritorijai. Pēc visu autoru darbu uzstādīšanas notiks piestrādes darbi, kad tēlnieki strādās parka 

teritorijā, un tikai tad uzstādītie elementi iegūs savu gala vizuālo tēlu. 

Projekts 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”.  
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