
    

 

  

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS  

 

Apkārtējās vides sakopšana un jaunas infrastruktūras izveide 

Nesakopta  vide ir viena no lielākām problēmām, kas rada iedzīvotāju nevēlēšanos atrasties tādā 

vidē. Pievilcīga vide kurā atpūsties, strādāt, pilnveidoties ir viens no priekšnosacījumiem tam, lai lauku 

iedzīvotāji neaizbrauktu no savām dzīves vietām uz lielajām pilsētām vai ārzemēm.  

Tika sagatavots projekts “Dabas tūrisma un rekreācijas objekta izveide Durbē” un iesniegts 

biedrībai “Liepājas rajona partnerība”. 

2017.gada jūlijā Durbes novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par sagatavotā 

un iesniegtā projekta “Dabas tūrisma un rekreācijas objekta izveide Durbē” pieteikuma apstiprināšanu. 

Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot dabas tūrisma un  rekreācijas objektu, t.i. cilvēku fizisko, 

garīgo un emocionālo spēju atjaunošanai. Pašvaldībai kā sabiedrībai vistuvāk esošai  pārvaldes iestādei 

viens no svarīgākajiem mērķiem ir  iedzīvotāju  veselīga dzīvesveida veicināšanā. Veselība ir ne tikai 

vērtība, bet arī resurss, kas veicina valsts, pilsētas, novada ekonomisko izaugsmi.  

No Durbes dīķa vienas daļas tiks izrakta piesārņotā augsne, demontējot to krastā veidojot 

pamatni gājēju celiņam, kur viena daļa paredzēta izveidot no vecināta bruģa un otra daļa no šķembu 

maisījuma. Lai būtu ērtāka uzkļūšana pilskalnā tiks izbūvētas pusbaļķu kāpnes, izgatavotas un uzstādītas 

divas skatu platformas no kurām pavērsies skaists skats uz Durbes dīķi un Durbes ezeru un tā pieguļošo 

teritoriju. Gājēju celiņu  un vienas skatu platformas izveide ir paredzēts tā, lai pa to varētu pārvietoties 

personas ar ierobežotiem kustības traucējumiem. Teritorijā tiks izvietoti vairāki soliņi. Izbūvētais 

objekts sasaistīs dažādus dabas, tūrisma kultūras mantojuma un aktīvās atpūtas objektus. 

Teritorija, kurā paredzēts izveidot dabas tūrisma un rekreācijas objektu pieder Durbes novada 

pašvaldībai, līdz ar to tā ir brīvi pieejama jebkuram Durbes novada iedzīvotājam, kā arī jebkuram, kurš 

izmantos sporta infrastruktūru vai tūristiem, kas brauks iepazīt muzeju, pilskalnu vai citus apskates 

objektus. Laika gaitā paredzēts gājēju celiņu izveidot apkārt visam dīķim. 

Projekts tiks realizēts  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 

“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

Projekta kopējās izmaksas ir 86644,66 EUR.   Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA)  finansējums ir 90 % no attiecināmām izmaksām, t.i. 40000,00 EUR,  Durbes novada domes 

finansējums ir 46644,66. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Liepājas rajona partnerība”.  


