Investējot vairāk nekā 40000 latu, Skrundas
muiža kļūst draudzīgāka cilvēkiem ar kustību
traucējumiem

Jaunatklātajā Skrundas muižā, investējot papildus 40000 latu, ierīkots lifts un speciāls
pacēlājs, lai nodrošinātu visu nepieciešamo komfortu un funkcionalitāti arī cilvēkiem ar
kustību traucējumiem vai īpašām vajadzībām, turklāt, rekonstrukcijas darbi veikti
saglabājot ēkas unikālo vēsturisko veidolu. Līdz ar veiktajiem uzlabojumiem, apmeklēt
Skrundas muižu vai piedalīties dažādos muižā organizētajos sabiedriskajos pasākumos,
daudz ērtāk varēs arī tie cilvēki, kuri pārvietojas ratiņkrēslos. Edgars Vizulis, A/S
"Skrundas muiža" valdes loceklis: „Jau plānojot Skrundas muižas rekonstrukcijas
darbus, tika paredzēts ieviest dažādus modernus risinājumus, domājot par cilvēkiem ar
kustību traucējumiem. Jāsaka, ka muižā ir pieejams arī īpaši pielāgots numuriņš, kurā
komfortabli jutīsies arī apmeklētāji ratiņkrēslos. Viesojoties šajā vēsturiskajā objektā
vai arī apmeklējot Ventas upes skaistākas vietas, cilvēkiem nebūs jādomā par
pārvietošanās brīvību. Tāpēc, apceļojot Kurzemi, aicinātu apskatīt arī ievērojamākās
vietas Skrundas novadā.”
Vērienīgs vēsturiska objekta rekonstrukcijas projekts
Atjaunotā Skrundas muiža ir viens no pēdējo gadu vērienīgākajiem vēsturiskā objekta

rekonstrukcijas projektiem Latvijā. Muižas rekonstrukcijas projekta autori ir SIA „Lauku
dzīve” arhitekti Ulvis un Karīna Ābiķi, un tās rekonstrukcijā ieguldītas investīcijas ir
vairāk nekā 1,3 miljonu latu apmērā. Jau šobrīd muiža un tajā veiktie rekonstrukcijas
darbi ieguvuši augstu novērtējumu dažādos konkursos, piemēram, Latvijas Būvnieku
asociācijas skatē „Gada labākā būve Latvijā 2011” Skrundas muiža nominācijā
„Rekonstrukcija” saņēma godpilno trešo vietu.
Šobrīd 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
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