Skrundas muižā ieskandinās Līgo svētkus
Šo piektdien, 22. jūnijā, pulksten 13:00 par godu Vasaras saulgriežiem Skrundas muiža
kopā ar Skrundas novada pašvaldību ielūdz uz Līgo svētku ieskandināšanu. Pasākuma
laikā darbosies amatniecības izstrādājumu un zāļu tirdziņš, kā arī notiks Skrundas
novada amatiermākslas kolektīvu koncerts.
Līgo svētku ieskandināšanas pasākums notiks pie atjaunotās Skrundas muižas, kura
pēc rekonstrukcijas atguvusi savu vēsturisko veidolu un vērusi durvis apmeklētājiem.
Jāņuzāļu tirdziņā piedalīties aicināts ikviens amatnieks un Jāņu zāļu tirgotājs, iepriekš
savlaicīgi piesakot savu dalību pa tālruni: 29258469 Edgars Vizulis, A/S "Skrundas
muiža" valdes loceklis: „Jau pašos Skrundas muižas atjaunošanas darbu pirmsākumos
plānojām, ka te tiks organizēti arī koncerti, gada tirgi un citi sabiedriski pasākumi.
Tādēļ esam gandarīti, ka tik īsu brīdi pēc muižas rekonstrukcijas noslēguma izdevies
īstenot ieceri par godu vasaras Saulgriežiem! Esam saņēmuši ļoti lielu atsaucību no
vietējiem novada amatniekiem, taču vēlos uzsvērt, ka Līgo svētku ieskandināšanas
pasākumā gaidīts ir ikviens.”
Nellija Kleinberga, Skrundas novada domes priekšsēdētāja: „Iespēja piedalīties Līgo
svētku ieskandināšanas svētkos atjaunotajā Skrundas muižā vietējiem novada
iedzīvotājiem ir īpašs notikums. Jau šobrīd interese par pasākumu ir liela – gan no
vietējiem, gan kaimiņu novadiem, un mēs ar prieku gaidām viesus, jo arī Skrundas
novadam pēc ilgiem laikiem ir skaista un atbilstoša vieta goda viesu uzņemšanai!”
Skrundas muižā ierīkoti 12 individuāli iekārtoti viesnīcas numuri ar tematiskiem
nosaukumiem, konferenču centrs, vasaras terase, vairākas banketu zāles, kā arī
restorāns, kura šefpavāre ir Gunta Andersone-Steponavičus (iepriekš šefpavāre
Jaunmoku Pils restorānā). Kopumā Skrundas muižā iespējams izguldīt līdz pat 80
personām, savukārt banketu un semināru telpās var uzņemt līdz pat 200 cilvēkiem.
Rekonstruētajā Skrundas muižas ēkā īpaši padomāts par funkcionalitāti un komfortu
cilvēkiem ar kustību traucējumiem – šim nolūkam izveidots lifts, kā arī speciāli aprīkoti
numuriņi.
Par Skrundas muižu
Saskaņā ar Latvijas rakstnieka un vēsturnieka Artura Heniņa pētījumiem Skrundas
muiža vērtējama kā Mežotnes pils miniatūrkopija, un visticamāk tās celtniecībā
izmantots Johana Georga Ādama Berlica Mežotnes pils projekts. Johans Georgs Ādams
Berlics (1753—1837) bija vācu arhitekts, kurš projektējis klasicisma pilis Mežotnē,
Durbē un Kazdangā. Turklāt gan Mežotnes pilī, gan Skrundas muižā saskatāma līdzība
ar pasaulslavenā itāļu arhitekta Džakomo Kvarengi veidoto Elejas pils projektu.
Skrundas muiža atrodas augstā Ventas krastā, un tā celta klasicisma stilā 19. gadsimta
pirmajā pusē. Hronikās un pašvaldības nekustamā īpašuma sarakstos Skrundas muiža
minēta arī kā pils.
Skrundas muižas rekonstrukcijā līdzekļus investējis un projektu realizējis uzņēmums
„Anderson Baltic”, kurš to iegādājās Skrundas pašvaldības rīkotajā izsolē 2006. gadā

par 93 tūkstošiem latu. Rekonstrukcijas process ilga 5 gadus, jo bija ļoti sarežģīts un
darbietilpīgs. Pēc objekta tehniskās ekspertīzes atklājās, ka nepieciešams veikt
pārsegumu nomaiņu, jo to izliece bija lielāka nekā pieļaujamā. Līdz ar to visas iekšējās
konstrukcijas bija jāizbūvē no jauna, atstājot tikai ārsienas. Savukārt pamatu
stiprināšanā izmantotas modernās betona injekciju tehnoloģijas. Skrundas muižas
rekonstrukcijas projekta autori ir SIA „Lauku dzīve” arhitekti Ulvis un Karīna Ābiķi.
Galvenais būvuzņēmējs ir uzņēmums „Armostil”.
Skrundas muižas rekonstrukcijā ieguldītas investīcijas vairāk nekā 1,3 miljonu latu
apmērā, un daļa no finansējuma piesaistīta arī no ES programmas tūrisma attīstībai.
Latvijas Būvnieku asociācijas skatē „Gada labākā būve Latvijā 2011.” Skrundas muiža
nominācijā „Rekonstrukcija” saņēma godpilno trešo vietu. Skrundas muiža ir arī
Latvijas Piļu un muižu asociācijas biedrs. Vairāk informācijas par Skrundas muižu var
aplūkot mājas lapā www.skrundasmuiza.lv Informāciju sniedza:
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