Jūrtaka 03. Bernāti - Liepāja - Karosta
Publicēts: 11.12.2020.

ATRAŠANĀS VIETA
Dižjūra - Baltijas jūras Kurzemes piekraste
Nīcas pag., Nīcas nov.; Liepāja

GPS KOORDINĀTES
Posma starts: Bernātu pludmale, iepretim auto stāvlaukumam X: 313236, Y: 6252201 / Lat: 56.3774973, Lon: 20.9753647
Posma finišs: Liepājas Karostas Ziemeļu mols X: 315469, Y: 6272126 / Lat: 56.5571354, Lon: 20.9973914

APRAKSTS
3. diena. Bernāti - Liepāja - Karosta. Pilsēta, kurā piedzimst vējš
No Bernātiem līdz Liepājai Jūrtaka ved pa platu liedagu, kur sauszemes pusē sākotnēji ir vērojami noskaloti krasti, bet, tuvojoties
Liepājai, augstas priekškāpas, apaugušas ar smiltāju kāpukviešiem un kāpuniedrēm. Tālāk tā izlīkumo cauri Liepājas centrālajai
daļai - Vecliepājai - un, šķērsojot Karostas kanālu, nonāk līdz Karostai - militāro un fortifikācijas būvju kompleksam, kuras apskatei
ir vērts ieplānot vismaz pusi dienas. Noteikti jānogaršo Liepājas īpašais ēdiens – ”Liepājas menciņi”, kas gatavoti no kūpinātas
mencas pēc senas Dienvidkurzemes receptes.

Jūrtaka ir daļa no garās distances pārgājienu maršruta E9 gar Baltijas jūras piekrasti. Latvijā tā sākās pie Lietuvas-Latvijas robežas
Nidas ciemā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā.
Taka ir sadalīta pa dienām un grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko distanci.
Kopējais Jūrtakas garums: ~ 1200 km (~ 1 500 000 soļu), t.sk.: Latvijā – 580 km, Igaunijā – 620 km. Visa maršruta veikšanai
nepieciešamais laiks ir ~ 60 dienas.
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.

Avots: coastalhiking.eu

Liepājas Karostas forti. Foto: Juris Smaļinskis

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

VIDES PIEEJAMĪBA
Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem.

LAIKS
~ 8-10 h

GARUMS
23 km

MAKSA
Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

TAKAS GPX DATNE
ꤘ

GPX DATNE 

MARĶĒJUMS
Trīs horizontālas joslas (balts – zils – balts) uz kokiem, akmeņiem un citiem dabas objektiem un Jūrtakas uzlīmes uz ceļa zīmēm,
elektrības stabiem, tiltu margām ciemos un pilsētās, kā arī norādes ceļa zīmes.

APVIDUS
Liedags, kāpas, mežs

GRŪTĪBU PAKĀPE

SEGUMS
Smilšaini liedagi. Pilsētā – ietves ar asfalta segumu, betona bruģis.

PAKALPOJUMI
Skatīt informāciju vietnē coastalhiking.eu

APSKATEI
Piemineklis bojā gājušajiem jūrniekiem
Piemiņas vieta “Spoku koks”
Liepājas himnas tēlu skulptūras
Koncertzāle “Lielais dzintars”
Oskara Kalpaka tilts
Karostas cietums
Sv. Nikolaja pareizticīgo Jūras katedrāle
Ziemeļu mols
Ziemeļu forti

NOKĻŪŠANA
UZ STARTA punktu Bernātos. Jādodas pa Liepājas-Klaipēdas autoceļu A11 līdz pagriezienam uz Bernātiem. Tālāk 1,5 km pa ceļu
V1232 līdz Bernātu centram. Tad ~700 m pa ceļu jūras krasta virzienā.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

CITA NODERĪGA INFO
Maršruta apraksts
Alternatīvas: Starp Liepājas centru un Karostu kursē pilsētas sabiedriskais transports (kustības grafiks: www.lap.lv).
Liepājas tūrisma informācija

UZMANĪBU!
Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus,
lūgums, sazināties ar maršruta veidotāju lauku@celotajs.lv.

https://www.daba.gov.lv/lv/jurtaka-03-bernati-liepaja-karosta

