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Bernātu dabas parkā izveidotas septiņas jaunas pastaigu takas
Septiņas jaunās izziņas takas Bernātu dabas parkā tapušas projekta ietvaros, kura
ieviešanas ceļš bijis ilgs, bet nu tas ir galā, un ir sācies projekta nākamais dzīves cikls –
dzīvošana jeb apmeklētāju uzņemšana. Cītīgākie Bernātu dabas parka apmeklētāji teiks,
ka tas nav nekas jauns un ar dažādiem objektiem aprīkotās takas jau ir pieejamas sen, un
te būs jāpiekrīt. Kopumā projekta ietvaros uz takām izvietots 151 vides objekts, sākot no
2019. gada vasaras, kas nozīmē, ka takas tapušas pakāpeniski un daļa objektu
apmeklētājiem tiešām jau bija pieejami un apskatāmi ilgāku laiku. 2020. gads ir bijis
noslēdzošais Bernātu dabas parka taku labiekārtojuma izveides gads, kā rezultātā objekts
ekspluatācijā nodots šī gada 16.novembrī.
Projekts tika aizsākts jau 2016. gadā, kad izstrādāta Bernātu dabas parka
labiekārtojuma tehniskā dokumentācija un iesniegts projekta pieteikums. Savukārt tikai
2018. gada 29. jūnijā projektu apstiprināja, kā rezultātā tika noslēgta vienošanās ar
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Projekta nosaukums ir “Dienvidkurzemes piekrastes
mantojums cauri gadsimtiem”, un Nīcas novads ir tikai viens no tā sadarbības partneriem.
Vadošais partneris ir Liepājas pilsētas pašvaldība, savukārt pārējo sadarbības partneru
lokā ir arī Grobiņas novads, Pāvilostas novads un arī Liepājas Svētās trīsvienības
evaņģēliski luteriskā draudze. Katrs partneris ievieš savus projektus, un tos vieno centieni
aizsargāt un saglabāt Baltijas jūras piekrastes Dienvidkurzemes reģiona unikālo dabas un
kultūras mantojumu un kopīgs redzējums par nepieciešamību attīstīt un pilnveidot
kultūrvēsturiskos objektus par daudzfunkcionāliem, labiekārtotiem, plašai mērķauditorijai
paredzētiem un pieejamiem objektiem.
Kā jau augstāk minēts, Nīcas novada projekta ieviešana noslēgusies ar 151 vides
objekta izvietošanu Bernātu dabas parkā, izveidojot 7 izziņas takas, kas katra veltīta savai
latviešu mitoloģijas dievībai: Saules taka (dzeltenā), Laimas taka (sarkanā), Dieva taka
(baltā), Pērkona taka (violetā), Jumīša taka (oranžā), Māras taka (zaļā) un Mēness taka
(zilā). Katra taka, protams, ir savādāka un aicina piedzīvot dažādas sajūtas un aktivitātes.
Māras taka ir garākā ( 1,4 km) un bagātākā ainaviskiem skatiem un reljefiem. Laimas taka
ir parka centrālā taka, kas izvijas cauri visai parka teritorijai. Uz Saules takas var sastapt
daudz smilšainu kāpu un skatu torni laivas formā. Pa Mēness taku jādodas, ja gribas
izšūpoties, pa Jumīša taku, ja gribas šķērsot tiltu, izejot cauri divām, iespaidīga skata koka
skulptūrām/tēliem. Pērkona takas ir divas, katra savā parka galā, asociatīvi atgādinot
divus zibeņus. Un visbeidzot, Dieva taka – īsākā, bet varenākā, jo atrodas ielejā starp
divām augstām kāpām. Uz takas izvietoti vien divi soli, kuri aicina apmeklētajus apsēsties,
ļaujoties apcerīgām domām un šīs vietas varenības baudīšanai.
Starp uzstādītajiem vides objektiem ietilpst - 35 norādes taku marķējumi, 3
infostendi pie trīs galvenajām ieejām, 10 tematisksie stendi, 3 šūpoles, 4 tīklu šūpoles, 3
metāla ainavu rāmji, 3 ainavu rāmji, kuros var iesēsties un pagriezties jebkurā virzienā, 18

taku vārti, kuri norāda uz takas sākumu un beigām, 31 sols, 30 gružu urnas, 6 granīta
akmens skulptūras, 3 lapenes, 1 gājēju tilts un 1 skatu tornis, kā arī vēl papildus laipas,
kāpnes un zaru pinumi antropogēnās slodzes mazināšanai. Visus vides objektus veidojuši
divi tēlnieki, tēvs ar dēlu: Ģirts Burvis un Gaits Burvis. Būvdarbus veica SIA “Normand
Enterprises”.
Uz trīs galvenajiem info stendiem izvietotas planšetes ar kartogrāfisko materiālu
un visu taku nelielu aprakstu. Lai orientēšanos lielajā teritorijā padarītu vienkāršāku,
izmantotas arī šodien sniegtās tehnoloģiju iespējas. Planšetes apakšējā, labajā stūrī
iestrādāts QR kods, kuru noskenējot, taku tīklojums ar visu vides objektu atrašanās
vietām būs redzams apmeklētāju viedierīcēs. Lai karte atvērtos pilnīgai tās lietošanai,
viedierīcē jābūt aplikācijai ”Google maps”.
Sadarbības projekts Nr.: 5.5.1.0/17/I/009 “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums
cauri gadsimtiem” tiek īstenots 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un
attīstīt nozīmīgu kultūras mantojumu” ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda
atbalstu. Bernātu dabas parka taku izveidei piešķirts Eiropas Reģionālā attīstības fonda
līdzfinansējums 235 294,12 EUR apmērā. Kopējās projekta izmaksas 270 300 EUR.
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