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Līdz ar vasaras noslēgšanos izbūvēta arī pirmā
skatu platforma Nīcas novadā
Jau 2018. gada vasarā “Nīca novada vēstis” informēja savus lasītājus par Latvijas vides
aizsardzības fonda (LVAF) atbalstītu un līdzfinansētu projektu “Dabas parka “Bernāti” dabas
aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumu ieviešana”. Projekts nu ir noslēguma fāzē,
un varu priecīgi paziņot, ka būvdarbi dabā jau ir beigušies – Nīcas novada pirmā laipa un
platformu ar skatu uz jūru ir tapusi! Ir izbūvēta mūsdienīga un universāliem dizaina
principiem atbilstoša pieeja pie jūras un skatu platforma ar zviļņiem, no kuras paveras skats
uz pludmali.
Universālā principa dizains nozīmē, ka pa šo laipu uz platformu varēs nonākt gan māmiņas ar
bērnu ratiņiem, gan vecāka gada gājuma cilvēki, gan cilvēki ar kustību traucējumiem. Bieži
vien šīs iedzīvotāju grupas tiek “izslēgtas” kā tūrisma gala mērķu apmeklētāji, jo piekļuves
pie tūrisma objektiem ietver kāpnes, takas ir ar nelīdzenu, grimstošu (smilts) segumu u.tml.
Šī projekta rezultāts jūras ainavu ļauj baudīt pilnīgi ikvienam Bernātu dabas parka
apmeklētājam. Uz skatu platformu ved divas laipas, viena ir šaurāka un ietver kāpnes, otra ir
platāka un bez kāpnēm. Dabā jaunais objekts sanācis vēl nedaudz apjomīgās nekā sākotnēji
tika plānots, tas pateicoties pieredzējušiem būvniekiem. Būvdarbus veica SIA “EMB GROUP”,
būvuzraudzību SIA “PCG”.
Jauno laipu jau iemēģinājuši daudzi, gan tūristu grupiņas ir vestas, gan kaimiņpilsētas
Liepājas viesi, gan paši vietējie brauc un bauda. Būvdarbu laikā, kad sākotnēji tika izbūvēta
platā laipa bez kāpnēm, jau tad bija ievērojama apmeklētāju plūsma. Būvnieka vārdiem:
“Cilvēki nāk un nāk, vasara tomēr. Nespējām vēl pabeigt, kad laipu bija izmēģinājuši gan
vācieši, gan lietuvieši, gan māmiņas ar ratiem, gan suņi.” Projekta mērķis noteikti ir sasniegts.
Jaunais objekts samazinās piekrastes apmeklētāju ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem
un sugām (tie netiek izmīdīti), tas veicinās teritorijas kopējās vērtības pieaugumu un
nodrošinās saudzīgu dabas resursu publiskumu. Uz dabas resursiem balstītam tūrisma
galamērķim tas ir ļoti svarīgi – sabalansēt dabas aizsardzību un tūrista/apmeklētāja
vajadzības.
Projekts kopumā ilga nedaudz vairāk par gadu. Tā kopējās īstenošanas izmaksas ir EUR
52 522,83 no kurām EUR 40 000 apmērā līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonda
(LVAF).
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