Lāčplēša diena ar lāpu gājienu, svētku koncertu un takas atklāšanu
Valsts svētku mēnesī visā Latvijā norisinās daudzi un dažādi notikumi un pasākumi. Arī
Durbes novadā nozīmīgākie notikumi norisinās tieši valsts svētku nedēļā.
11.novembrī – Lāčplēša dienā ap pulksten 17 pie Durbes kultūras nama sāka pulcēties
novada iedzīvotāji, kuri spītējot vējam devās ierastajā lāpu gājienā, bet pa visam neierastu un jaunu
ceļu. Lāpu gājiens devās gar A.Kronvalda Durbes pamatskolu jauno laukumu nonākot līdz jaunajai
piemiņas plāksnei Kristapam Lejam. Gājiena ceļš tālāk veda līdz Durbes muzejam un
Z.A.Meierovica piemiņas plāksnei. Un tad jau gājiens turpinājās pa jaunizveidoto taku no Durbes
pilskalna līdz Aizputes ielai.
Takas vidus daļā lāpu gājiena dalībniekus sagaidīja muzikāls sveiciens Lāčplēša dienā un
svinīgi paziņots, ka ar šo kuplo un lapu liesmiņu ieskauto lāpu gājienu visi kopā esam atklājuši
jauno pastaigas un atpūtas taku, kas ir dāvana ikvienam no mums Latvijas valsts simtgadē.
Lāčplēša dienas lāpu gājiens noslēdzās pie piemiņas vietas Latvijas nacionālajiem
partizāniem, kur dalībnieki kopīgi vienojās Latvijas valsts himnas dziedājumā.
Pēc gājiena Lāčplēša diena turpinājās Durbes kultūras namā, kur sirsnīgu un skaistu svētku
koncertu bija sarūpējuši Durbes novada amatiermākslas kolektīvi.
Informācija par jaunizveidoto dabas tūrisma un rekreācijas objektu.
Pērnā gada oktobrī tika uzsākti darbi pie jauna dabas tūrisma un rekreācijas objekta
izveides Durbē. Uzsākot projekta realizāciju apjomīgi darbi tika veikti pie dīķa gultnes iztīrīšanas
un pamatnes izveidošanas pastaigu takai.
No Durbes pilskalna līdz Aizputes ielai gar dīķa malu ir izveidota taka, kur daļa ir ar
bruģakmens segumu, bet daļa ar grants segumu. Dīķa malas mitrākajā vietā izveidota koka laipa.
Durbes pilskalnā no Alejas ielas puses ir izveidotas kāpnes, kas ļauj ērti uzkāpt pilskalnā
un nokļūt uz vieno no skatu platformām, kura izveidota ar skatu uz ezeru.
Otra skatu platforma izveidota pie dīķa un tā pielāgota, lai uz tās varētu nokļūt cilvēki ar
ierobežotām kustībām un vecāki ar bērnu ratiņiem. Pastaigu takas malās izvietoti seši soliņi un
atkritumu urnas.
Darbi pie dabas tūrisma un rekreācijas objekta izveides Durbē tika pabeigti šī gada oktobrī
un neilgu laiku pēc tam dīķī jau tika ielaists ūdens, lai rudenīgās pastaigas gar dīķa malu būtu vēl
patīkamākas.
Iedzīvotāju vidū taka jau ir kļuvusi par iecienītu pastaigas un atpūtas vietu. Braucot pa
Rīga-Liepāja šoseju paveras patīkams skats uz sakārtotu un labiekārtotu vidi, kas liecina, ka mazās
pilsētas vide kļūst aizvien pievilcīgāka un pieejamāka ikvienam iedzīvotājam.
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