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REKONSTRUĒS PAŠVALDĪBAS CEĻU BERNĀTOS 

Kopš 2011. gada rudens Nīcas novada pašvaldība īsteno Eiropas 
zivsaimniecības fonda līdzfinansētu projektu „Ceļa posma rekonstrukcija Nīcas 
novada Bernātos zivsaimniecības attīstībai nozīmīgā teritorijā” Nr. 11-02-ZL14-
Z401101-000005.  

Projekts finansējumu guvis rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda 
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.- 2013.gadā 4.prioritārā virziena „Zivsaimniecības 
reģionu ilgtspējīga attīstība” pasākumā „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana”. 
Projekta mērķis ir veicināt zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju ilgtspējīgu attīstību un 
dzīves kvalitātes uzlabošanu. Vietējās attīstības stratēģiju izstrādājusi un tās 
ieviešanu administrē vietējā rīcības grupa, biedrība „Liepājas rajona partnerība”. 

Projekta ietvaros paredzēts veikt pašvaldības C klases grants ceļa 
rekonstrukciju posmā „Dzintariņš –Baltijas jūra”. AS „VCI” izstrādātais tehniskais 
projekts paredz veikt esošā grants seguma atjaunošanu 536 metru garumā, grāvju 
rakšanu, vienas caurtekas izbūvi un ceļu šķērsojošo gaisvadu elektrības līnijas četru 
stabu paaugstināšanu. Projekta izmaksas ir 34 945 lati bez PVN, no kuriem 90% 
EZF atbalsts, 10% un PVN ir pašvaldības finansējums. 

Šobrīd, kopš 2012. gada 13. aprīļa, notiek būvdarbu iepirkums. Piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš ir līdz 24. aprīlim. Ja piedāvājumu izvērtēšana un līguma 
slēgšana notiks bez sarežģījumiem, būvdarbus plānots uzsākt jau maijā. Līguma 
izpildei paredzēti trīs pilni mēneši. 

Kad būs zināms konkrēts izpildītājs un noslēgts būvdarbu līgums, pašvaldības 
darbinieki un būvnieki, sazinoties ar Bernātu iedzīvotājiem, saskaņos būvdarbu 
organizācijas jautājumus, kas varētu ietekmēt Bernātu iedzīvotāju un dabas parka 
apmeklētāju pārvietošanos. Pirms būvdarbu uzsākšanas pašvaldība informēs visus 
iedzīvotājus par transporta organizāciju un citām īslaicīgām neērtībām, kas 
paredzamas būvdarbu laikā. 
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MAIJĀ UZSĀKS CEĻA REKONSTRUKCIJU BERNĀTOS 

Projekta „Ceļa posma rekonstrukcija Nīcas novada Bernātos zivsaimniecības 

attīstībai nozīmīgā teritorijā” Nr. 11-02-ZL14-Z401101-000005 ietvaros 25. aprīlī 

noslēgts iepirkuma līgums par grants autoceļa „Dzintariņš – Baltijas jūra” 

rekonstrukcijas būvdarbiem ar SIA „A-Land” par piedāvāto līgumcenu 33 730,79 

latiem (kopā ar pievienotās vērtības nodokli 41 151,56), kas ir nedaudz mazāka 

summa nekā bija plānots. 

Būvdarbu iepirkumā saņemts tikai viens piedāvājums, tas bija atbilstošs 

iepirkuma prasībām un atbilda arī projektā paredzēto finanšu iespējām. 

Būvuzraudzībai pašvaldības izsludinātājā cenu izpētē arī pieteicās tikai viens 

pretendents SIA „2K2”. Ceļa būvdarbus uzraudzīs SIA „2K2” sertificēta speciāliste 

Ilze Ķipste. Autoruzraudzību veiks tehniskā projekta izstrādātāju AS „VCI” speciālists 

Gints Lasmanis. 

Būvdarbu realizāciju plānots uzsākt maija pirmajās dienās. Pašvaldība jau 

izsūtījusi informatīvas vēstules par būvdarbu uzsākšanu tiem Bernātu iedzīvotājiem, 

kuru īpašumi robežojas ar ceļu un kuri, lai nokļūtu savā īpašumā, izmanto šo ceļu.  

Būvdarbu realizācijai paredzēti trīs pilni mēneši. Būvnieki gan sola darbus 

paveikt ātrāk, ja to neaizkavēs projektā paredzēto gaisa elektrovadu līnijas četru 

stabu nomaiņas darbi, kuri saskaņojami ar AS „Sadales tīkls”. 

Nākošnedēļ pirmajā būvsapulcē pašvaldības atbildīgie darbinieki kopā ar 

būvniekiem izstrādās un saskaņos transporta organizāciju būvdarbu laikā, par ko visi 

Bernātu un citi novada iedzīvotāji tiks informēti. 
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Nīcā, 07.08.2012. 
 
 

BERNĀTU CEĻA REKONSTRUKCIJA SEKMĪGI NOSLĒGUSIES 
 

Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta „Ceļa posma 

rekonstrukcija Nīcas novada Bernātos zivsaimniecības attīstībai nozīmīgā teritorijā” 

Nr. 11-02-ZL14-Z401101-000005 ietvaros rekonstruēts pašvaldības ceļš „Dzintariņš-

Baltijas jūra”, kas Nīcas novada Bernātu ciema Rietumu daļā no vecās Bernātu 

šosejas vijas cauri Bernātu dabas parkam līdz pat jūrai. 7. augustā būvdarbi pieņemti 

ekspluatācijā. 

Rekonstrukcijas būvdarbu ietvaros veikta ceļa 536 metru gara posma grants 

seguma atjaunošana, grāvju tīrīšana un rakšana, caurteku izbūve, gaisvadu 

elektrolīnijas, kas šķērso ceļu, paaugstināšana, un labiekārtošanas darbi – uzbērumu 

veidošana, zālāja atjaunošana. Būvdarbus izpildīja SIA „A-Land”. Būvdarbu izmaksas 

ir 33 730,79 lati bez PVN. 

Projekta rezultātā uzlabota un nodrošināta kvalitatīva piekļuve jūrai turpat 4000 

vietējiem Nīcas novada iedzīvotājiem, tai skaitā vismaz 100 piekrastes zvejniekiem, 

kuri ceļu izmanto zvejas rīku nogādāšanai liedagā un jūrā. 

Projekta galvenais rezultāts ir atbalsts vietējās zivsaimniecības 

uzņēmējdarbības attīstībai un pašpatēriņa zvejniecībai, kas ir arī preventīvs 

pasākums pašvaldības sociālā budžeta atslogošanai, jo piekrastes zvejniecība 

pašpatēriņam ir būtisks atspaids zvejnieku mājsaimniecībām un ģimenes budžetam. 

Projekta pievienotā vērtība ir arī pievilcīgas vides radīšana, jo Bernāti ir novadā 

populārākā un visbiežāk izmantotā pieeja pie jūras ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, 

bet arī iebraucējiem un novada viesiem – atpūtniekiem no tuvējiem novadiem un 

Liepājas pilsētas, lietuviešiem, kā arī tūristiem no citām vietām Latvijā un pasaulē. 

Projekta ietvaros rekonstruētā ceļa tiešā tuvumā atrodas ainaviska piejūras kāpa, 

saukta Čakstes kalns, ar piemiņas zīmi Latvijas brīvvalsts pirmajam prezidentam 

Jānim Čakstem, nedaudz tālāk ir labiekārtota atpūtas vieta ar galdu, soliņiem, 

ugunskura vietu, velosipēdu statīviem un ceļotājiem noderīgas informācijas 

stendiem, bet pie pašas jūras - Latvijas galējais Rietumu sauszemes punkts „Zaļais 

stars” ar tēlnieka darinātu akmens zīmi. Ceļa noslēgumā pie jūras ir gleznainu 

piejūras kāpu un vēju liektu priežu ieskauta koka seguma laipa gājējiem. 
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