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Pateicoties dabas 

daudzveidībai, 

ainavām, tīrai un 

drošai videi, kā arī 

ģeogrāfiskajam 

novietojumam, 

Skrundas novadam 

raksturīgs labs 

tūrisma attīstības 

potenciāls. 



Lai izmantotu šo 

potenciālu, 2016. gadā 

uzsākām dalību projektā 

Nr. LLI-10 “Dabas tūrisms 

visiem”, kura aktivitāšu 

nozīmīga daļa vērsta uz 

dabas objektu 

infrastruktūras un tūrisma 

produktu sakārtošanu un 

pielāgošanu cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām.



Projekta ietvaros 2017. 

gada nogalē Skrundā 

tika atklāta pastaigu 

taka, kura ir piemērota 

arī cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem un 

ģimenēm ar bērniem. 

Takas pieejamību jau 

novērtējuši Invalīdu un 

viņu draugu apvienības 

"Apeirons" pārstāvji.



Pastaigu taka ir 522 

metrus gara. Tās vienā 

pusē stiepjas 

gleznains Ventas 

krasts, otrā pusē –

Skrundas pilskalns, kur 

13. gs. atradusies 

bruņinieku pils. 



Izveidotas arī atpūtas 

vietas ar soliņiem un 

atkritumu urnām. 



Taka tiek izmantota 

pastaigām, aktīvai 

atpūtai un sportam.  



Arheologi pieļauj, ka 180 cm 

platā taka ir veidota senā ceļa 

vietā, par ko varētu liecināt 

apkārtnes reljefs. 



Takas pamatne pēc 

senas tradīcijas ir 

oderēta ar vītolu zaru 

saišķiem, kas 

atvieglo ūdens 

novadi. Takas virsma 

ir klāta ar vietējā 

granīta izsijām, kas 

arī ir ūdeni 

caurlaidošs segums. 



Gleznainā pastaigu taka 

vijas gar Skrundas 

pilskalnu, uz kura atrodas 

estrāde un parks. Parkā 

izvietoti tēlnieka Ģirta 

Burvja veidotie pirmo 

Skrundas pilsnovada

kuršu ķoniņu krēsli. 



Takas tālākais punkts 

atrodas Skrundas 

augstākajā vietā –

Ventas kalnā, kas ļauj 

izbaudīt skaistos 

dabas skatus, vērot 

putnus un Ventas 

mierīgo plūdumu. 



Taka ir izgaismota, 

tāpēc nesteidzīga 

pastaiga iespējama 

arī diennakts tumšajā 

laikā. 



Projekta finansējuma 

avoti:

Skrundas novada 

pašvaldības finansējums –

€ 14 949.38

ERAF finansējums –

€ 84 713.11

Kopējās izmaksas –

€ 99 662.49



Par takas 

projekta 

ilgtspēju liecina 

tas, ka kopš 

takas 

atklāšanas 

teritorija turpina 

attīstīties un 

pilnveidoties. 



2018. gadā, kā 

pastaigu takas 

turpinājums, par 

pašvaldības 

līdzekļiem tika 

izveidota sajūtu taka 

un labiekārtota brīvā 

laika pavadīšanas 

vieta, uzstādīts 

karoga masts.



Tāpat 2018. gadā par 

projekta Nr. LLI-293 

«Apmeklē Ventas 

upi» līdzekļiem tika 

uzstādīts vides 

objekts - Ventas 

Stega.



2019. gada septembra 

nogalē projekta Nr. 

CB786 “Dabas 

pieejamība visiem 

(NatAc)” ietvaros 

pastaigu takā uzstādīta 

pirmā sausā tualete, 

kas pieejama cilvēkiem 

ratiņkrēslos.



2020. gada 11. septembrī 

pie pastaigu takas tika 

atklāta pērtuve jeb 

“čigānu” pirts, kura tapusi 

LEADER projekta 

ietvaros. Izveidots arī 

apgaismojums, soliņi, 

jaunas labierīcības pie 

estrādes, ģērbtuve, kā arī 

norādes uz tuvākajiem 

objektiem.



Lai sekotu apmeklētāju 

plūsmai, 2019.gada maijā 

pastaigu takas vidū tika 

uzstādīts apmeklētāju 

skaitītājs. Kopš tā 

uzstādīšanas līdz 

šodienai skaitītājs fiksējis 

vairāk nekā 70 000 

unikālu apmeklētāju, kas 

pierāda, ka taka ir 

iecienīta pastaigu vieta.



Šobrīd notiek 

saskaņošanas 

process ar zemju 

īpašniekiem par 

dabas takas 

turpinājumu līdz 

Skrundas 

dzelzceļa tiltam.



NatAc projekta 

ietvaros paredzēts 

uzstādīt taktilo

stendu, kurā būs 

attēlota taka un 

estrādes parks ar 

aprakstiem arī 

braila rakstā.
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Paldies par uzmanību!
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