2018.gada 6.jūlijā

Bernātu dabas parkam būs jauns veidols
2018.gada 29.jūnijā tika noslēgta vienošanās starp vadošo partneri Liepājas
pilsētas pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Kultūras
ministrijas pārziņā esošā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā
projekta "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" īstenošanu.
Projekta ietvaros kopumā tiks atjaunoti un attīstīti septiņi nozīmīgi kultūras un dabas
mantojuma objekti Kurzemē, to starp arī “Bernātu dabas parka” labiekārtojuma
izveide Nīcas novadā.
Projekts tiek īstenots 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un
attīstīt nozīmīgu kultūras mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”
ietvaros. Bernātu dabas parkā ik gadu pieaug apmeklētāju skaits, taču cilvēku kustība
dabas parka teritorijā ir neorganizēta un haotiska. Apmeklētājiem ir vēlme iepazīt šo
teritoriju, bet mežaino kāpu, kas ir augstas un sarežģītas formas, un patvaļīgi
iestaigāto celiņu tīkla dēļ, cilvēkiem nav pārliecība, kā teritorijā iespējams orientēties,
līdz ar to tiek izbradāta zemsedze, kā arī dabas parka teritorijā trūkst labiekārtojuma
elementu. Projekta ietvaros Bernātu dabas parka labiekārtošanai un attīstībai
plānots investēt 235 294,12 EUR, t.sk. 187 800 EUR ERAF finansējums, 21 023,53 EUE
valsts budžeta dotācijas un cits publiskais finansējums, un 26 470,59 EUR pašvaldības
finansējums.
Rezultātā tiks izveidotas un labiekārtotas 7 izziņas dabas takas. Vietai ir sava
sena vēsture, kas metu konkursa rezultātā iedzīvināta skicēs jau 2016.gadā. Šobrīd
uzsākta vides objektu un labiekārtojuma elementu izgatavošana. Projekta realizācija
sadalīta trīs etapos. Plānots, ka mākslinieki Ģirts Burvis un Gaits Burvis 1.etapā
paredzētos 110 autordarbus nodos jau novembra beigās. Ņemot vērā projekta
specifiku un šī brīža būvniecības nozares uzņēmumu kapacitāti tika nolemts pirmā
etapa autordarbus vidē uzstādīt 2019.gada vasarā, apvienojot ar 2.etapa nodevumu
no māksliniekiem, kas būtiski ietekmē būvniecības izmaksas, tādējādi taupot
pašvaldības līdzekļus un ierobežojot riskus būvobjektā. Plānotais projekta noslēgums
ir 2020.gada septembra beigas, kad apmeklētāju vērtēšanai tiks nodots Bernātu
dabas parks jaunā veidolā, lai vietai piesaistītu ar vien jaunus apmeklētājus, tādējādi
arī sekmējot uzņēmējdarbības vidi tuvākajā apkārtnē, kas saistīta ar viesu uzņemšanu
un apkalpošanu.
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