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ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Būs multifunkcionāla atpūtas vieta Bernātos
2019. gada 14. oktobrī Nīcas novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekts „Multifunkcionālas atpūtas vietas
izveide Bernātu dabas parkā” Nr. 19-02-AL13-A019.2203-000002.
Projekta galvenais mērķis ir labiekārtot visapmeklētāko dabas parka atpūtas vietu "Tālais stāvlaukums",
izveidojot to par multifunkcionālu, kas pildītu gan rekreatīvo, gan izklaides, gan izglītojošo funkciju.
Sekojoši, īstenot tādus teritorijas apsaimniekošanas pasākumus, kuri būtiski samazinās šobrīd ļoti augsto
antropogēno slodzi uz kāpu un mežu biotopiem konkrētajā teritorijā, saglabās un aizsargās bioloģisko
daudzveidību dabas parkā “Bernāti”, vienlaikus nodrošinot arī teritorijas funkcionalitāti un tās rekreatīvā
resursa saudzīgu izmantošanu.
Daudziem lasītājiem zināms, ka 2019.gada vasaras izskaņā “Tālajā stāvlaukumā” tika uzbūvēta laipa uz jūru
un skatu platforma, kura jau paspējusi pievilināt daudzus apmeklētājus. Tagad, kad ir saņemts projekta
“Multifunkcionālas atpūtas vietas izveide Bernātu dabas parkā” apstiprinājums, prieks ir divkāršs. Varēsim
pabeigt iecerēto - nokomplektēt “Tālo stāvlaukumu” par pievilcīgu vietu atpūtai. Projekta ietvaros tiks
labiekārtotas divas ugunskura vietas ar soliem un galdiem, izbūvēta lapene ar malkas nojumi, izveidots
bērnu laukums un izvietoti 3 izglītojoši infostendi ar ilustratīvu un bērniem saistošu informāciju par dabas
aizsardzību un tās vērtībām. Labiekārtošanas darbus paredzēts veikt 2020.gada pavasarī/vasarā.
Projekta ietvaros uzstādāmie labiekārtojuma elementi paredzēti no kompozītmateriāla, kam ir ļoti augsta
izturība pret dabas apstākļiem. Tas ir korozijas un temperatūras noturīgs un mitruma necaurlaidīgs
materiāls, kuram nepieciešama minimāla apkope. Kompozītmateriāla izmantošana ir ilgtspējīga investīcija.
Projekta plānotās kopējās izmaksas ir EUR 14 000,00 (t.sk. PVN 21%), publiskais finansējums ir 75% no
attiecināmajām izmaksām, kas sastāda EUR 10 500,00. Nīcas novada domes līdzfinansējums ir 25% no
attiecināmajām izmaksām jeb EUR 3500,00.
Projekts tika iesniegts Liepājas rajona partnerības izsludinātā projektu konkursā – Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros.
Apakšpasākums - 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju”.
ELFLA fonda administrējošās iestādes - Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-20142020/index_lv.htm
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