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Būs iespējams mērot velomaršrutu apkārt Durbes ezeram
Aizvien populārāks un pieprasītāks kļūst velo tūrisms, kā arī iedzīvotāji meklē iespējas atpūsties
veselīgi un videi draudzīgi. Aktīvās atpūtas piekritēji un tūristi, labprāt, apceļo dažādas vietas izmantojot
velosipēdus. Radot jaunu piedāvājumu – velomaršrutu - iespējams piesaistīt tūristus, kuri vēlas apskatīt
un iepazīt Durbes novadu.
Līdz ar to tika sagatavots projekts “Velomaršruta izveide apkārt Durbes ezeram” un iesniegts
biedrībai “Liepājas rajona partnerība”.
2017.gada augustā Durbes novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par sagatavotā
un iesniegtā projekta “Velomaršruta izveide apkārt Durbes ezeram” pieteikuma apstiprināšanu.
Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot apļveida velomaršrutu apkārt Durbes ezeram.
Velomaršruts tiks marķēts dabā ar norādes zīmēm. Kopējais maršruta garums ir 41 km. Velomaršruta
iezīmēšanai dabā tiks izmantotas ceļa un norādes zīmes. Šajā projektā paredzēts iegādāties 12
velosipēdus, nojumi un novietnes velosipēdiem.
Projektā iegādātos velosipēdus varēs izmantot gan tūristi, gan Durbes novada iedzīvotāji, lai
būtu iespēja apskatīt Durbes novadu braucot pa izveidoto velomaršrutu.
Velomaršruts ir piemērots braukšanai laikā no maija līdz oktobrim. Ja laika apstākļi atļauj, tad
velomaršrutu var izmantot visu gadu. Tas ved pa grants ceļiem ar samērā mazu satiksmes intensitāti.
Brauciena laikā velosipēdistiem būs jāvadās pēc marķējuma dabā – zilas velo maršruta zīmes ar numuru
un virziena rādītāju.
Maršruts atklāj Durbes ezeru no dažādām pusēm, iespēja izbaudīt Vārtājas senlejas reljefu,
dabas biotopus un skaistus lauku skatus. Velomaršruts ved gar kluso Rāvas ciemu, gar Vecpili, gar
Durbes ezera pļavām, gar Līgutu muižu un parku un ved cauri Durbes pilsētai. Velomaršruts iekļauj trīs
peldvietas pie Durbes ezera.
Pārvietošanās ar velosipēdiem ir labs atpūtas veids, kā arī nesteidzīgs veids kā apskatīt dabu.
Projekts tiks realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekts
jārealizē līdz 2018.gada augustam.
Projekta kopējās izmaksas ir 8048,53 EUR. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmām izmaksām, t.i. 7243,68 EUR, Durbes novada domes
finansējums ir 804,85 EUR. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Liepājas rajona partnerība”.

