ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Durbē atklāta aktīvās atpūtas vieta jauniešiem
Pagājušā gada nogalē tika noslēgts līgums ar SIA “MK Dizains” par skeitparka
rampu izgatavošanu un uzstādīšanu un āra trenažieru, vingrošanas rīku uzstādīšanu.
Durbes sporta stadions atrodas pašā pilsētas centrā un ir lieliska vieta, kur aktīvi
pavadīt brīvo laiku. Durbes stadionā ir pludmales volejbola laukumi, labiekārtots
futbola laukums, basketbola laukums un tagad ir arī ierīkots skeitparka laukums un āra
trenažieri, vingrošanas rīki.
Durbes novada svētku laikā 1.jūlijā notika jaunizveidotā skeitborda laukuma
atklāšana. Uz pasākumu bija ieradušies jaunieši ar saviem skrituļdēļiem, skrejriteņiem
un riteņiem. Durbes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Radzevičs kopā
ar jauniešiem atklāja jauno laukumu. Ar jauniešu palīdzību tika pārgriezta sarkanā
lente un pieskrūvēta informācijas plāksnīte par projektu.
Atklāšanas pasākumā piedalījās skeitborda treneris Ainars Jermačenko un
jaunietis kurš jau astoņus gadus aktīvi trenējas. Treneris Ainars uzsvēra cik jauniešiem
ir nozīmīgi šādas vietas izveidošana. Un pateicās Durbes novada domei, ka atbalstīja
jauniešu ierosinājumu. Pieredzes bagātais jaunietis sanākušajiem skatītājiem un
jauniešiem demonstrēja kādas iespējas sniedz izveidotais skeitparks.
Liela daļa jauniešu vasarā, kad nav jādodas uz skolu, labprātāk izvēlas palikt
mājās skatīties televīziju vai spēlēt dažādas spēles datorā un telefonos. Bet šāda
skeitborda laukuma izveide Durbes stadionā rosina jauniešus vairāk uzturēties ārpus
telpām un aktīvi pavadīt laiku. Skeitborda parku jau no izveidošanas dienas ikdienu
apmeklē vairāki desmiti jaunieši, kuri brauc gan ar skrituļdēļiem, gan ar riteņiem, gan
skrituļslidām.
Sportisti, kuri dodas uz stadionu labprāt izmanto arī āra trenažierus un vingrošanas
rīkus.
Durbes sporta stadions ir lieliska vieta kur jaunieši var lietderīgi pavadīt savu
brīvo laiku.
Skeitparka līguma summa 14405.05 Eur, savukārt trenažieri iepirkti par 8560,75
EUR (4 trenažieri viens no tiem cilvēkiem ar kustības traucējumiem, 2 vingrošanas
rīki).
Projekta kopējās izmaksas 49109,46 Eur, no kurām 90% finansējums ir Eiropa
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apakšpasākuma "Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros,
t.i.44198,50 un 4910,96 Eur pašvaldības līdzfinansējums. Projekts tiek īstenots
sadarbībā ar biedrību “Liepājas rajona partnerība”.

