
                                                                                                                                       

     

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 dzelzsceļa stacija 

     Dzelzsceļa 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 1 a , t :63331556 

13.  Elektromobiļu uzlādes stacija 

       Liepājas iela 13 A 

14. Skrundas tirgus 

      Stūra iela 7 

 

   SKRUNDAS  PILSĒTAS  KARTE 

 

Noderīga informācija 

Apskates objekti 

Naktsmītnes  

1. Koka pulkstenis “Laika upe” 
    Pilsētas centrs  
2. Skrundas ev.luteriskā baznīca  
     Kuldīgas iela 1 a 
3. Skrundas estrādes parks 
    Skrundas pilskans 
4.  Skatu laukumiņš pie Ventas 
     Skrundas pilskans 
5.  Vides objekts “Ventastega” 

Pastaigu takas galā 
6. Metāllūžņu mākslas dizaina  

     darbnīca-muzejs 

      Rūpniecības iela 5. t:20076776  

7.  Deportāciju piemiņas vagons  

     Stacijas iela 2 

8.  Pastaigu taka gar Ventu  

Ieteicamais sākuma punkts:  
Saldus iela 23, Skrunda  
(stāvlaukums pie Skrundas estrādes) 

9. Sajūtu taka un koka rāmis ar uzrakstu                              

       „Skrunda” 

      Pastaigu takas galā 

10. Skrundas kaujas piemiņas akmens 

      Blakus  koka pulkstenim centra skvērā 

1. Skrundas muiža 
     Pils iela 2, t : 22113355  
2. Skrunda Apartments Elandrum 
     Ventas iela 6, t : 25757043  
3.  Kafejnīca– viesnīca "Jumis" 
     Raiņa iela 10a, t : 26794288 

1. Skrundas muiža 
     Pils iela 2, t : 22113355  
3.  Kafejnīca– viesnīca "Jumis" 
     Raiņa iela 10a, t : 26794288 
4. Skrundas vidusskolas ēdnīca  
      SIA   Cepliņi-darba dienās 
      Vasarā no pl.11.00 –14.00; 
      Mācību laikā no pl.13.00 –15.00 
      Liepājas iela 12, t : 20231321 

i 

Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs 

Ventas iela 14, t : 26121374 

Ēdināšana 



  SKRUNDAS  APSKATES OBJEKTI 

Labdien! Jūs šobrīd atrodaties Latvijas jaunākajā pilsētā!
Pilsētas statusu Skrunda ieguva 1996.gadā.  

Skrunda ir kā koša sakta Ventas upes krastā, kur ainaviskā 
vide tā vien aicina uzkavēties šai vietā, kas vēsturiski bijusi 
senās kuršu zemes Bandavas sastāvdaļa.  

 Skrundas pilskalnā, pašā Ventas kreisajā krastā, no XIV līdz XVIII gadsimtam slējās vācu feodāļu celtā 
pils. Tās vietā 1987. gadā tika uzbūvēta estrāde.2012.gada nogalē ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai finansiālu atbalstu Skrundas estrāde iegūst jaunu vizuālo izskatu. Šī vieta ir būtiska vietējās kultū-
ras dzīves sastāvdaļa- te notiek amatiermākslas kolektīvu un viesmākslinieku koncerti, zaļumballes, kopīgi 
tiek svinēti Skrundas svētki, Jāņi un citi pasākumi. 

"Skrundas pulkstenī "Laika upe" tēlaini atveidota ideja par laiku, kas 
ietverta pilsētas senajos simbolos - robežupē un tiltā pār to, vienojošā 
arī paaudzes. Esam kā ceļinieki laikā, katrs savā, bet reizē arī vienā 
laivā. Tāpat kā tilts pāri Ventai savieno upes krastus, laiks vieno paau-
dzes, notikumus, likteņus, un laika upe mūs nes pretim mūžībai". 
(koktēlnieks Ģirts Burvis)  

2.Skrundas ev.luteriskā baznīca 

1.Koka pulkstenis „Laika upe” centra skvērā 

Par baznīcas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1567, jo šajā gadā Skrundas baznīca pirmoreiz minēta vēstures 
dokumentos. 1711. gadā baznīcu līdz ar pili nopostīja zviedru karaspēks. Pēc tam uzcēla nelielu koka baz-
nīcu mācītāja muižā un 1750. gadā uzsāka nopostītās baznīcas atjaunošanu. Mācītāja Frīdriha fon Boningena 
laikā 1899. gadā baznīcas tornī uzvilka jaunu zvanu, kas kalpo vēl tagad. Pirmā Pasaules kara laikā baznīcu 
stipri izpostīja, tajā ierīkoja zirgu stalli.  Pirms kara Skrundas draudze tika uzskatīta par vienu no lielākajām 
draudzēm Kurzemē. 1944. gadā vācieši uzspridzināja baznīcas torni, jo uzskatīja, ka tas esot kā orientieris 
krievu armijai. 1995. gadā Skrundas luterāņu baznīcu atrestaurēja pilnībā. Baznīcā redzama F. Špēra altār-
glezna "Kristus pie krusta".    

3.Skrundas estrādes parks 

Gar pilskalnu izveidota pastaigu taka, kas ļauj izbaudīt skaistos dabas skatus, vērot putnus un Ventas mierīgo plūdumu. Gar pastaigu 
taku uzstādīti arī soliņi, atpūtas un ugunskura vieta un izveidotas vairākas pieturas vietas, lai vērotu gleznaino Kurzemes ainavu. Izvei-

dota sajūtu taka un vides objekts ar unikālo dzīvnieku Ventastegu. Takas galā atrodas koka rāmis ar uzrakstu Skrunda. 

Parkā izvietoti koktēlnieka Ģirta Burvja veidotie pirmo Skrundas kuršu ķoniņu  - Ērmaņa Pilāta, Jākoba Si-
gitara, Veisena un Santiķa – krēsli.Tie tapuši par godu Skrundas 750. gadadienai. Tieši pirms tik ilga laika tā 
pirmo reizi minēta vēstures avotos. No parka skatu laukuma paveras gleznaina ainava uz Ventas upi – ne 
viens vien pāris jāvārdu teicis tieši šai skaistajā vietā  

6.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  šeit iepriekš jāsaskaņo ar saimniekiem. Tālrunis: +371 2007 6776        www.andzenustacija.lv/ 

7.Deportāciju piemiņas vagons  

1998. gadā, atceroties gan 1941. gada jūnija, gan 1949. gada marta traģiskos notikumus, pie Skrundas dzelzceļa 
stacijas vietā, no kuras deportēja 2916 nevainīgus iedzīvotājus, tika uzstādīts piemiņas akmens un četrasu va-
gons – deportāciju atceres muzejs. Tas ir Latvijā pirmais vagons muzejs, kurā izvietota pastāvīga ekspozīcija – 
no Skrundas stacijas izvesto fotogrāfijas, vēstules, atmiņu stāsti, dokumenti un dažādas izsūtīto pašu darinātas 
lietas. Skrundas stacija bija izvešanai nolemto cilvēku savākšanas punkts, viena no trim apriņķa stacijām, uz ku-
ru tika atvesti cilvēki gan no Skrundas, gan Kuldīgas apkārtnes.   

http://andzenustacija.lv/

