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Bernātu ciema pludmale top vēl pieejamāka 

Bernātu ciems un dabas parks “Bernāti” neatstāj vienaldzīgu nevienu, kurš tajā paviesojies. Jūras 
krasts ar smalkajām, baltajām smiltīm, neregulārās kāpas, viļņu šalkoņa un priežu mežs vilina 
apmeklētājus pie sevis vasarā, rudenī, ziemā un pavasarī. Tieši tā, visu cauru gadu un bez 
izņēmumiem. Kas bijis Bernātos vienreiz, grib šeit atgriezties arī otrreiz. Savukārt, lai smalko, balto 
smilšu un svaigā gaisa baudītājiem Bernātu ciema un tās pludmales apmeklējums būtu vēl 
patīkamāks un bezrūpīgāks, Nīcas novada dome īsteno vairākus projektus, kuri vērsti tieši uz 
pludmales pieejamības uzlabošanu un drošību pludmalē. Jau šovasar pludmales apmeklētāji varēs 
izmēģināt viena projekta rezultātu – kompozītmateriāla laipas. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), kā projekta vadošais partneris, ciešā sadarbībā ar visām Baltijas 
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām, t.sk. arī Nīcas novadu, īsteno projektu “Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” (pr.Nr.1-08/31/2019). Projekta mērķis ir īstenot 
labu piekrastes pārvaldību un nodrošināt gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem kvalitatīvu un 
drošu vidi jūras piekrastē. Nīcas novadā, projekta ietvaros tiks uzstādītas divas 30 metrus garas, 
mobilas noejas pie jūras (laipas), Bernātu dabas parka robežās. Noejas tiks izgatavotas no 
kompozītmateriāla, kas Nīcas novadā ir jaunums. Šāds risinājums izvēlēts, jo kompozītmateriāls ir 
inovatīvs un ilgtspējīgs materiāls, kurš ekspluatācijas īpašības saglabā daudz ilgāk nekā kokmateriāls 
un ir izturīgs pret visiem laika apstākļiem.  
 
Vairāk uz šī gada rudens pusi plānots izbūvēt arī pirmo skatu platformu Nīcas novadā, vietā, kas tautā 
iesaukta par Bernātu “Tālo stāvlaukumu”. Divu dažādu laipu, piekļūšanai pie jūras, un skatu 
platformas izbūves iecere tiek realizēta projektā “Dabas parka “Bernāti” dabas aizsardzības plāna 
apsaimniekošanas pasākumu ieviešana” (pr.Nr.1-08/281/2018). Projekta rezultātā tiks samazināta 
piekrastes apmeklētāju ietekme uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, veicināts teritorijas 
kopējās vērtības pieaugums, nodrošināts saudzīgs dabas resursu publiskumu, kā arī izveidota 
mūsdienīga un universāliem dizaina principiem atbilstoša pieeja pie jūras. Vienu no laipām paredzēts 
izbūvēt tā, lai pa to uz skatu platformu var nonākt gan māmiņas ar bērnu ratiņiem, gan cilvēki ar 
kustību traucējumiem. Šobrīd projekta ietvaros ir izstrādāts būvprojekts un noris būvdarbu iepirkuma 
procedūra, lai jau rudenī, dabas parka “Bernāti” apmeklētāji varētu baudīt skaistos Latvijas saulrietus 
uz jaunās skatu platformas zviļņiem.  
 
Savukārt nākamajā gadā paredzēts vēl viens apjomīgs projekts “Jūras piekrastes praktiskā 
pārvaldība Bernātu dabas parkā” – nobrauktuves izbūve pie jūras, pie atpūtas vietas “Zaļais stars”. 
Izbūvējot šo nobrauktuvi, tiks nodrošināta vides pieejamība, netraucēta piekļuve operatīvajiem 
dienestiem, kā arī mazināta antropogēnā slodze. Svarīgi, ka Nīcas novada piekrastes garums ir 23,7 
km, un šī Nīcas novadam būs pirmā nobrauktuve pie jūras, kas ir vitāli nepieciešama operatīvajiem 
dienestiem, jo labi zināms, ka Bernātu ciema pludmale ir ļoti iecienīta, savukārt jūras straumes šajā 
vietā ir ļoti mainīgas un bīstamas. Būvniecības darbi paredzēti tikai nākamgad. Šobrīd noris 
sagatavošanās darbi būvprojekta izstrādei - hidrotehnisko būvju projektēšanas speciālistu 
piesaistīšana, aktivitāšu saskaņošana ar Valsts vides dienestu, Dabas aizsardzības pārvaldi u.tml. 
 
Visus minētos projektus finansiāli atbalsta un līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF). 
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