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A T B A L S T A  Z E M K O P Ī B A S  M I N I S T R I J A  U N  L A U K U  A T B A L S T A  D I E N E S T S  

Bernātu “Tālajā stāvlaukumā” atkal sagaidāmas pozitīvas pārmaiņas,  
apstiprināts vēl viens projekts 

2020. gada 7.februārī Nīcas novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās 
lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekts „Ilgtspējīgs stāvlaukums Bernātos” 
Nr. 19-02-FL03-F043.0207-000001.  

Projekta galvenais mērķis ir pārbūvēt “Tālo” automašīnu stāvlaukumu Bernātos, pārveidojot to par 
ainaviski pievilcīgu, sakārtotu un ilgtspējīgu jeb īstenot tādus teritorijas apsaimniekošanas pasākumus, kas 
nodrošinās teritorijas funkcionalitāti un tās rekreatīvā resursa apdomīgu, saudzējošu izmantošanu. 
Veidojot infrastruktūru, kas apvieno sabiedrības vajadzību apmierināšanu un saudzīgu vides/dabas 
potenciāla izmantošanu, tiks uzlabota kopējā Bernātu vides ekosistēma un samazināta antropogēnā slodze 
šajā dabas parka daļā. Tas attiecas arī uz sanitāru un vides prasībām atbilstošu labierīcību ierīkošanu 
blakus stāvlaukumam, kas šobrīd vitāli trūkst, jo vieta ir ļoti apmeklēta. 

Jūras piekraste ar smilšainām pludmalēm un Nīcas novadā esošais tūrisma piedāvājums “Tālo 
stāvlaukumu” padarījis par ļoti iecienītu atpūtas vietu gan vietējiem iedzīvotājiem un apkārtējo tūrisma 
mītņu viesiem, gan arī lielai daļai Liepājas pilsētas iedzīvotāju un ne mazāk kaimiņvalstu tūristu acīs. 
Balstoties uz pieredzi par Bernātu dabas parka apmeklētāju pieaugumu, ir nepieciešams attīstīt un 
labiekārtot publiski pieejamo dabas teritoriju, rodot arī ilgtspējīgus risinājumus, kā tas ir šajā projektā, kad 
uzstādītā apgaismojuma un videonovērošanas darbību nodrošinās atjaunojamie enerģijas resursi jeb vējš 
un saule.  

Kopumā projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas aktivitātes - pārbūvēts melnā seguma stāvlaukums ~1185 
kvadrātmetru platībā, uzstādīta tualete ar 2 kabīnēm (1 no tām ar vides pieejamību), ierīkota 
apgaismojuma hibrīda sistēma un uzstādītas vairākas videonovērošanas kameras. 

Par lielu “Tālā stāvlaukuma” magnētu kļuvusi 2019.gada rudenī pabeigtā laipa uz jūru un skatu platforma, 
kura jau paspējusi pievilināt daudzus apmeklētājus. Šī gada ietvaros tiks atjaunotas piknika vietas, 
izveidojot bērnu laukumu un izglītojošus infostendus ar ilustratīvu un bērniem saistošu informāciju par 
dabas aizsardzību un tās vērtībām (projektā “Multifunkcionālas atpūtas vietas izveide Bernātu dabas 
parkā”). Taču projekta “Ilgtspējīgs stāvlaukums Bernātos” darbi tiks īstenoti 2021.gadā.  

Projekta “Ilgtspējīgs stāvlaukums Bernātos” plānotās kopējās izmaksas ir EUR 88829,43 (t.sk. PVN 21%), 
publiskais finansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda EUR 75 505,01. Nīcas novada 
domes līdzfinansējums ir 15% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 13324,42.  

Projekts tika iesniegts Liepājas rajona partnerības izsludinātā projektu konkursā – Eiropas Jūrlietu un 
Zivsaimniecības fonda Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam ietvaros. 
Apakšpasākums - 43.02. “Sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju īstenošana”. 

EJZF fonda administrējošās iestādes - Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.  
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par EJZF -  http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_lv.htm 
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