Skrundas muižā plānots izveidot interaktīvu
muzeju ar unikāliem eksponātiem

Jaunatklātajā Skrundas muižā plānots izveidot interaktīvu muzeju, kurā iedzīvotāji
varēs aplūkot Latvijas teritorijā atrasto, iespējams senāko četrkājaino dzīvnieku
pasaulē- Ventastega Curonica, kā arī apskatīt Skrundas novadnieka, slavenā latviešu
gleznotāja, Jāņa Lauvas darbus un senā novada vēstures liecības. Skrundas muižā
muzeju plānots atvērt šī gada nogalē, un tajā būs skatāms Latvijas Dabas muzeja
vecākā paleontologa Ivara Zupiņa vadībā izveidotais viena no pasaules senākajiem
četrkājiem, reptiļa Ventastega Curonica makets. Maketu pēc 365 miljonu gadu senā,
Kurzemes ūdeņos mitušā un Skrundas apkaimē atrastā reptiļa fosīlijām un zinātnieku
veiktajām vizualizācijām, veidojis skulptors Ivars Drulle. Zinātnieki noskaidrojuši, ka
četrkājis bijis aptuveni metru garš un pārticis no zivīm. Ventastega Curonica varētu būt
viens no senākajiem dzīvniekiem, kas jebkad no ūdens izkāpis uz sauszemes - tas
Latvijas teritorijā dzīvojis jau 100 miljonus gadu pirms dinozauru parādīšanās. A/S
"Skrundas muiža" valdes loceklis E. Vizulis: „Skrundas muižas muzeja vadība
padomājusi arī par to, kā bērniem un jauniešiem par vēsturi stāstīt aizraujošākā veidā,
tāpēc interesentiem piedāvāsim Skrundas muižas atjaunošanai veltītu filmu, savukārt
citas novada vēstures liecības, tai skaitā arī slavenāSkrundas lokatora vēstures
materiālus, ikviens varēs izzināt ar divu modernu, skārienjūtīgo stendu palīdzību. Jau
šobrīd aicinām iedzīvotājus apmeklēt atjaunoto Skrundas muižu un aplūkot tās unikālo
arhitektūru, kā arī veltīt laiku pilnvērtīgai atpūtai gleznainās Ventas krastos.”

Skrundas novadam ir ar ko lepoties Skrundas muižas muzejā plānots veidot arī
ekspozīcijas par muižu un tās vēsturi, kā arī par novada atpazīstamības simboliem,
notikumiem un ievērojamiem cilvēkiem. Interesentiem būs apskatāmi savulaik
Skrundas muižā strādājušā mākslas skolotāja, slavenā latviešu gleznotāja Jāņa Lauvas
darbi, kā arī citām ar novadu saistītām personībām - Oskaram Kalpakam, Harijam
Liepiņam u.c. veltītas ekspozīcijas. Atsevišķa ekspozīcija tiks veltīta arī Skrundas
lokatoram. Šobrīd atjaunotajā Skrundas muižā ierīkoti 12 individuāli iekārtoti viesnīcas
numuri, no kuriem viens ir īpaši pielāgots tieši cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā
arī konferenču centrs, vasaras terase, vairākas banketu zāles un restorāns. Kopumā
Skrundas muižā iespējams izguldīt līdz pat 80 personām, savukārt banketu un
semināru telpās var uzņemt līdz pat 200 cilvēkiem. Skrundas muižas kompleksā
plānots organizēt arī novada mēroga koncertus, gada tirgus un citus sabiedriskus
pasākumus. Vairāk informācijas par Skrundas muižu var aplūkot mājas lapā
www.skrundasmuiza.lv Informāciju sniedza: Edgars Vizulis, A/S „Skrundas Muiža”
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