
SKRUNDAS  
PASTAIGU  
KARTE

Sveicināti Skrundā!

Koka pulkstenis “Laika upe”

Skrundas kaujas piemiņas 
akmens

Skrundas evaņģēliski 
luteriskā baznīca

Deportāciju piemiņas 
vagons–muzejs

Skrundas estrādes parks

Pastaigu taka gar Ventu

Skatu laukumiņš pie Ventas

Publiskā pērtuve

Vides objekts griezeklis 
“Ventastega”

Koka skatu rāmis ar 
uzrakstu “Skrunda”

Sajūtu taka

Metāllūžņu mākslas dizaina 
darbnīca–muzejs

Bērnu rotaļu laukums

Rododendru parks
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Pasūtītājs:  Skrundas novada pašvaldība

Sagatavoja: Skrundas tūrisma un uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs, Ventas iela 14, t. 26121374,  
e-pasts: tuac@skrunda.lv

 @visitskrunda

Skrundas vārds dokumentos pirmoreiz minēts 1253. gadā, pilsētas statusu tā 
ieguva 1996. gadā. Tagad Skrunda ir rosīga mazpilsēta pie Ventas, autoceļu 
Rīga–Liepāja un Kuldīga–Vaiņode krustpunktā, ko šķērso ari Rīgas–Liepājas 
dzelzceļš. Skrunda ir kā koša sakta Ventas upes krastā, kur ainaviskā vide 
tā vien aicina uzkavēties vietā, kas vēsturiski bijusi senās kuršu zemes 
Bandavas sastāvdaļa.

NAKTSMĪTNES
Skrundas muiža 
Pils iela 2, t. 22113355 

“Skrunda Apartments 
Elandrum” 
Ventas iela 6, t. 25757043 

Kafejnīca–viesnīca “Jumis” 
Raiņa iela 10a, t. 26794288

NODERĪGA INFORMĀCIJA
1. Skrundas novada pašvaldība 
Raiņa iela 11, t. 63331555

2. Skrundas pašvaldības policija 
Amatnieku iela 1, t. 29106501, 
29446270 

3. Skrundas autoosta 
Liepājas iela 15, t. 63331671

4. Skrundas dzelzceļa stacija 
Dzelzceļa stacija, t. 63316203

5. Skrundas pasta nodaļa 
Ventas iela 16, t. 27008001

6. Skrundas ugunsdzēsēju  
depo 
Ventas iela 2, t. 112

7. Kuldīgas iecirkņa Kārtības 
policijas nodaļa 
Ventas iela 2, t. 110

8. Latvijas Aptieka 
Kuldīgas iela 4, t. 27020119

9. Mana Aptieka 
1. maija laukums 3,  
t. 63350065

10. Skrundas bērnudārzs 
“Liepziediņš” 
Saldus iela 15, t. 63331139

11. Skrundas vidusskola 
Liepājas iela 12, t. 63331286

12. Skrundas kultūras nams 
Lielā iela 1A, t. 63331556

13. Elektromobiļu uzlādes 
stacija 
Liepājas iela 13A

14. Skrundas tirgus 
Stūra iela 7

BANKOMĀTI 
AS “SEB banka” 
Veikala “Elvi” iekštelpās, Ventas 
iela 16 
P–Sv 8.00–22.00

AS “Swedbank” 24/7 
Pie veikala “Elvi”, Ventas iela 16

AUTO NOMA
Raiņa iela 9, t. 28731695,  
www.autonomaskrunda.lv
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SKRUNDAS APSKATES OBJEKTI



12. METĀLLŪŽŅU MĀKSLAS 
DIZAINA DARBNĪCA–MUZEJS
“Andžēnu stacija”. Vēsturiskas un 
pašdarinātas lietas, lokomotīve ar 
restorāna vagonu, oriģinālā lieluma 
britu karaliskā telefona būda un vēl 
tūkstošiem dažādu mājsaimniecības 
lietu, ko jaunā paaudze nekad nav 
redzējusi. Ciemošanās iepriekš jāsa-
skaņo ar saimniekiem.
(Rūpniecības iela 5, t. 20076776)
www.andzenustacija.lv

13. BĒRNU ROTAĻU LAUKUMS
Vieta, kur atpūsties bērniem kopā ar 
vecākiem. Jauns rotaļu laukums, kurā 
rotaļu elementi paredzēti bērniem 
vecumā no 2 līdz 12 gadiem.
(Skvērs aiz Skrundas kultūras nama)

14. RODODENDRU PARKS
Parka izveide sākta 2019. gadā Pa-
saules talkas dienas ietvaros. To at-
balstīja gan uzņēmēji, gan cilvēki, kuri 
bija gatavi dāvināt rododendru stā-
dus apkārtējās vides labiekārtošanai.
(Pretī Skrundas mūzikas skolai,  
Lielā iela 4)

1. PULKSTENIS “LAIKA UPE”
Koktēlnieks Ģirts Burvis: “Skrundas 
pulkstenī tēlaini atveidota ideja par 
laiku, kas ietverta pilsētas senajos 
simbolos – robežupē un tiltā pār to, 
vienojošā arī paaudzes. Esam kā ce-
ļinieki laikā, katrs savā, bet reizē arī 
vienā laivā. Tāpat kā tilts pāri Ventai
savieno upes krastus, laiks vieno pa-
audzes, notikumus un likteņus.”
(Pilsētas centra skvērs)

2. SKRUNDAS KAUJAS 
PIEMIŅAS AKMENS
Piemiņas akmens uzstādīts par godu  
pulkveža Oskara Kalpaka vadītā 
karaspēka uzvarai pār lieliniekiem 
Skrundas kaujā. Latvijas valsts di-
bināšanas laikā, 1919. gada sākumā, 
pulkvedis O. Kalpaks (1882–1919) iz-
veidoja un veda kaujās pirmās Latvi-
jas bruņoto spēku vienības, apturot 
lielinieku iebrukumu.
(Blakus koka pulkstenim centra 
skvērā)

3. SKRUNDAS EVAŅĢĒLISKI 
LUTERISKĀ BAZNĪCA
Skrundas baznīca pirmo reizi vēstu-
res dokumentos minēta 1567.  gadā. 
1711. gadā baznīcu līdz ar pili nopos-
tīja zviedru karaspēks. Pēc tam uzcē-
la nelielu koka baznīcu mācītājmuižā 
un 1750. gadā uzsāka nopostītās baz-
nīcas atjaunošanu. Mācītāja Frīdri-
ha fon Boningena laikā 1899.  gadā 
baznīcas tornī uzvilka jaunu zvanu, 
kas kalpo vēl tagad. Pirmā pasaules 
kara laikā baznīcu stipri izpostī-
ja. 1944.  gadā vācieši uzspridzināja 
baznīcas torni, jo uzskatīja, ka tas 
esot kā orientieris krievu armijai. 
1995. gadā Skrundas luterāņu baznī-
cu pilnībā restaurēja. 
(Kuldīgas iela 1 a)

5. SKRUNDAS ESTRĀDES 
PARKS
Skrundas pilskalnā no 14. līdz 18. gs. 
slē jās vācu feodāļu celta pils. 
1960. gadā pils uzkalniņa vietā iekār-
toja brīvdabas estrādi. 1987. gadā tā 
piedzīvoja pilnīgu pārbūvi, mainot 
vietām skatuves un skatītāju zo-
nas novietojumu. 2012.  gada nogalē 
Skrun das estrāde ieguva jaunu vi-
zuālo izskatu. Ap estrādi ir izveidots 
parks, kurā izvietoti tēlnieka Ģirta 

Burvja veidoti pirmo Skrundas kuršu 
ķoniņu – Ērmaņa Pilāta, Jākoba Sigi-
tara, Veisena un Santiķa – krēsli. Tie 
tapuši par godu Skrundas 750. ga-
dadienai, kopš tā pirmo reizi minēta 
vēstures avotos.

6. PASTAIGU TAKA GAR VENTU
Gar pilskalnu izveidota pastaigu 
taka, kas ļauj izbaudīt skaistos da-
bas skatus, vērot putnus un Ventas 
mierīgo plūdumu. Taka ir izgaismota, 
tāpēc nesteidzīga pastaiga iespēja-
ma pat diennakts tumšajā laikā un 
aizņems ne vairāk kā stundu. Takas 
kopējais garums ir 1,5 km, un tā ir 
pie mērota arī cilvēkiem ratiņkrēslos 
un ģimenēm ar bērniem.
Ieteicamais sākuma punkts – Saldus 
iela 23.
(Stāvlaukums pie 
Skrundas estrādes)

7. SKATU LAUKUMIŅŠ 
PIE VENTAS 
No parka skatu laukuma paveras 
gleznaina ainava uz Ventas upi, un ne 
viens vien pāris jāvārdu teicis tieši 
šajā skaistajā vietā. 

9. VIDES OBJEKTS GRIEZEKLIS 
“VENTASTEGA”
Skrundas apkaimē, atsegumā pie 
Ventas pietekas Cieceres, atrastas 
pasaules mērogā unikālas fosilijas – 
vissenākā četrkāja Ventastega curo-
nica fosilās atliekas. Vides objekts 
izveidots par godu šim atradumam. 
Tagad ikvienam ir iespēja apgulties 
blakus stegai un piedzīvot Ventas 
krastā notiekošos brīnumus.
(Pastaigu takas galā)

10. UN 8. KOKA SKATU RĀMIS 
AR UZRAKSTU “SKRUNDA” UN 
PUBLISKĀ PĒRTUVE
Skatu rāmis atrodas Skrundas aug-
stākajā vietā Ventas kalnā. Caur to 
skatoties, redzama Venta, Skrundas 
tilts, pastaigu taka un Skrundas es-
trādes parks. Blakus atrodas pub-
liskā pērtuve. Pirts prieki pieejami 
ikvienam vietējam iedzīvotājam un 
pilsētas viesim.

11. SAJŪTU TAKA
Šī ir vieta, kur apmeklētājiem ir ie-
spējams basām kājām izstaigāt ar 
dažādiem dabas materiāliem pildī-
tus laukumus. Blakus iekārtota at-
pūtas vieta ar masīvkoka galdu un 
soliem, izvietots stacionārs grils un 
iekārtota ugunskura vieta.
(Pastaigu takas galā)
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4. DEPORTĀCIJU PIEMIŅAS VAGONS–MUZEJS
1998. gadā, atceroties gan 1941. gada jūnija, gan 1949. gada marta traģis-
kos notikumus, pie Skrundas dzelzceļa stacijas tika uzstādīts piemiņas 
akmens un četrasu vagons – deportāciju atceres muzejs. Tajā ir iespējams 
aplūkot vēstures liecības un izlasīt izsūtīto iedzīvotāju vārdus. Atslēga 
vagona apskatei ir saņemama Skrundas dzelzceļa stacijā pie dežuranta.   
(Stacijas iela 1) 


