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Realizēts projekts “Velomaršruts apkārt Durbes ezeram”
Ir noslēgušies darbi pie projekta “Velomaršruts apkārt Durbes ezeram” īstenošanas.
Vidzemes Tūrisma asociācija ir piešķīrusi 586.numuru vietējas nozīmes velomaršrutam.
Projekta realizācijai un velomaršruta marķēšanai dabā apkārt Durbes ezeram ir izvietotas
ceļazīmes - zilas velo maršruta ceļazīmes ar numuru un virziena rādītāju. Īpaši izbūvētu veloceliņu
velomaršrutā nav, riteņbraucējiem kā satiksmes dalībniekiem jābrauc pa ceļiem un ir jāspēj
sadzīvot ar grants seguma ceļiem. Velomaršruta kopējais garums ir 41 kilometrs un tas atklāj
Vārtājas senlejas reljefu, dabas biotopus un skaistus lauku skatus, tas 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 un topošo skatu torni pie ezera.
Durbē ir izveidota slēgta velo novietne, kura atrodas Raiņa ielā 17, blakus muzeja ēkai.
Novietne izveidota 12 projektā iegādāto velosipēdu glabāšanai.
Velosipēdi ir pieejami ikvienam interesentam, lai dotos apkārt Durbes ezeram vai
apskatītu citas vietas Durbes novadā. Aktīvās atpūtas piekritēji un tūristi, labprāt, apceļo
dažādas vietas izmantojot velosipēdus. Pārvietošanās ar velosipēdiem ir labs atpūtas veids, kā
arī nesteidzīgs veids kā apskatīt dabu. Līdz ar to durbeniekiem, Durbes novada iedzīvotājiem
un viesiem ir lieliska iespēja iznomāt velosipēdu un doties izzināt Durbes novadu.
1.septembrī Liepājas rajona partnerības organizētajā pasākumā “Projektu atvērtā durvju
diena” Durbes novadā pasākuma apmeklētāji un interesenti varēja izmēģināt projektā iegādātos
velosipēdus.
Velosipēdi ir pieejami bezmaksas ikvienam interesentam. Par velosipēdu
nepieciešamību ir jāsazinās iepriekš zvanot Gitai Tauriņai pa tālr. 28835821 vai rakstot
uz gita.taurina@durbe.lv.
Projekts realizēts
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros.
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 īstenots sadarbībā ar biedrību “Liepājas
rajona partnerība”.
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