
  

20.06.2018. 

 
Bernātos ierīkos gājēju laipas un skatu platformu 

Nīcas novada domes iesniegtais projekta pieteikums “Dabas parka “Bernāti” dabas 
aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumu ieviešana” Latvijas vides aizsardzības fonda 
(LVAF) rīkotajā projektu konkursā (aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas 
aizsardzības plānu ieviešana) izturējis 27 projektu konkurenci un saņēmis daļēju LVAF 
atbalstu. Projektu konkursa mērķis bija finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiktu 
veicināta dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība. 

Projekta ietvaros bija plānotas Bernātu dabas parka "Tālā" stāvlaukuma un atpūtas vietas 
atjaunošana un jaunas labiekārtojuma infrastruktūras izveide, lai samazinātu piekrastes 
apmeklētāju ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem "mežainās piejūras kāpas" un 
"embrionālās kāpas", veicinātu teritorijas kopējās vērtības pieaugumu, nodrošinātu saudzīgu 
dabas resursu publiskumu, kā arī izveidotu mūsdienīgu un universāliem dizaina principiem 
atbilstošu pieeju pie jūras. Projekta rezultātā bija paredzēts atjaunot un papildināt esošās 
atpūtas vietas labiekārtojumu (uzstādīt jaunus galdus ar soliem, nojumi ar malkas novietni, 
ierīkot atbilstošas ugunskura vietas, velostatīvus u.c.), kā arī ierīkot jaunas gājēju laipas un 
nelielu skatu platformu.  

Lai īstenotu visas iecerētās projekta aktivitātes, tika paredzēts, ka LVAF finansiālais atbalsts 
nepieciešams EUR 82 380,31 apmērā. Tomēr LVAF padome lēma, ka par samērīgu 
ierobežojumu būtu atzīstams piešķiramo līdzekļu apjoma samazinājums, nosakot atbalsta 
intensitāti EUR 40 000,00 apmērā.  

Tā kā LVAF atbalsta intensitāte tika samazināta par 49%, un arī Nīcas novada domes 
līdzfinansējuma iespējas ir ierobežotas, tiks īstenotas tikai atsevišķas projektā paredzētās 
aktivitātes. Aktivitātes, kuras visvairāk atbilst arī projektu konkursa mērķim: 
 

 ierīkot gājēju laipu ar platumu 1,20m un 1,80m, paredzot piekļuvi pludmalei arī 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 

 ierīkot skatu platformu ar skatu uz jūru. 
 
Pēc LVAF lēmuma saņemšanas, projektā paredzēto uzdevumu un aktivitāšu aktualizācijas, 
kopējās projekta izmaksas paredzētas EUR 56 472,25 apmērā, no kurām LVAF atbalsta 
apmērs ir EUR 40 000 (atbalsta intensitāte 70,83 %), un līdzfinansējums no Nīcas novada 
domes ir EUR 16 472,25 (t.i. 29,17 % no kopējām projektā attiecināmajām izmaksām).  
 
Vēl šogad plānots pabeigt darbus pie būvprojekta izstrādes un būvdarbu veicēja iepirkšanas 
jeb izdarīt visu, lai 2019. gadā, sākoties piemērotiem laikapstākļiem, varētu uzsākt 
būvdarbus, un, 2019. gada rudenim sākoties, tos arī pabeigt. 
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