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Kurmenes katolu baznīca

VALLE

Lūgums apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Kurmene, Vecumnieku nov.,
26179543, 29325799

Tā kā Kurmenes Romas Katoļu baznīcas patrons ir Sv. Pēteris, katru gadu 29. jūnijā Kurmenē notiek vērienīgi pasākumi.
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paliek tīrā kokā. Otrā sānu altārī atrodas
reta gleznas reprodukcija – Sv. Pēteris tiek
atbrīvots no cietuma. Baznīca ir silta un
gaiša, atvērta visu laiku. Apmeklētājiem
pieejama no 8.00 līdz 22.00 (par citiem
laikiem var vienoties telefoniski).

EL

Kurmenes katoļu baznīca uzcelta 1870. gadā
kā grāfu Komorovsku privātā kapela.
Baznīca celta iepriekšējās koka baznīcas
vietā. No koka baznīcas saglabājusies glezna
(B. E. Muriljo gleznas reprodukcija) –
Sv. Padujas Antonija Vīzija –, kas šobrīd
tiek restaurēta Latvijas Mākslas akadēmijā,
kā arī soli, ērģeļu prospekts, dievgalds,
biktssoli, kas 80. gados tika nokrāsots ar
grīdas krāsām – šobrīd no krāsām attīrīti –

Latvijā varenākās karsta kritenes vērojamas
tieši Skaistkalnes pusē. Pētnieki to skaidro
ar kādu unikālu dabas procesu ar pazemes
ūdens straumēm, kas no Iecavas upes
pārplūst uz Mēmeli un izskalo viegli šķīstošo
ģipšakmens slāni. Latvijā karsta kritenes
raksturīgas Skaistkalnes, Baldones, Ķemeru

un Allažu apkārtnei, kā arī atsevišķām vietām
Dienvidkurzemē. Līdz šodienai visvairāk
izpētītas ir tieši Skaistkalnes apkārtnē
izplatītās karsta formas. Interesantākās
karsta kritenes un to rašanās stāsti atrodami
Skaistkalnes ciemata centrā, bet tās vislabāk
apskatāmas gida pavadībā.
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Skaistkalnes katolu baznīca

Baznīcu 1692. gadā uzcēla Jezuītu ordenis un
iekārtoja tolaik Latvijai vēl neparastā barokālā
greznībā. Dievnams saglabājis izcilu mākslas
pieminekļu kolekciju un grezno vēsturisko
interjeru, kas lielākoties veidots baznīcas
celšanas laikā. Skaistkalnes katoļu baznīca ir
nozīmīgākais katoļticības centrs Zemgalē un
otra Latvijā populārākā svētceļojumu vieta
pēc Aglonas. Ik gadu tā sagaida tūkstošiem

Rīgas iela 34, Vecumnieki, Vecumnieku
pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
+371 22026494

SKAISTKALNE

26346250; 26396428

Slimnīcas iela 2, Skaistkalne, Vecumnieku nov.,
63933154; 26346250
pauliniesi@inbox.lv
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Skaistkalnes karsta kritenes

Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.,
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Informāciju sagatavoja: Vecumnieku TIP, 2020. gadā
Foto: no objektu, Kristīnes Petrovskas FB konta un
Vecumnieku novada domes foto arhīva

svētceļnieku un tūristu. Baznīcas lepnums ir
18.gs. vidū tapusī altārglezna – brīnumdarītāja
„Marijas pasludināšana” sānu altārī. Kopš
2001. gada baznīcā kalpo Paulīniešu mūku
ordenis. Mūki vada ekskursijas baznīcā, stāsta
par tās vēsturi, garīdznieka tērpu. Iespējams
ielūkoties baznīcas pagrabos esošajās dižciltīgo
un garīdznieku kapenēs.

Sīkāka informācija par
naktsmītnēm, ēdinātājiem
un tūrisma piedāvājumu
vecumnieki.lv/turisms
www.visit.bauska.lv

Pierobežas kultūrvēsturiska
baudījuma maršruts
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Dienvidzemgales rāmajā ainavā starp labības laukiem
un mežu puduriem šurp atbraukušo ceļotāju gaida un priecē skaistas,
dažādas un neparastas vietas, kas izvietojušās teju

BlaKuS
Bruknas muiža, Bārbele ar Ausekļu Dzirnavām, Sēravotu un
Bārbeles skolu, Kurmenes muižas komplekss ar baznīcu un skaisto
kalnu pilsēta Skaistkalne ar unikālo barokālo katoļu baznīcu.
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Bruknas muiza un dārzs

Lūgums apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Kalna svētību kopiena, Brukna–1, Dāviņu pag., Bauskas nov.,
25619979
www.brukna.lv
Gluži kā vīziju Bārbeles mežu ieloka piekalnē apmeklētāji ierauga Bruknas muižu. Tā atrodas
vien 12 kilometru no Rīgas – Skaistkalnes šosejas un 20 kilometru no Bauskas. Bruknas muižas cēlēji un īpašnieki līdz 1920. gadam bija vācbaltu aristokrātu sena dzimta – baroni Korfi.
Zemgalē un Kurzemē viņiem piederēja vairākas muižas, to vidū – apmēram 20 kilometrus
no Bruknas esošā Skaistkalnes (Šenbergas) muiža. Bruknas muižas ansamblis tika uzbūvēts
18. gadsimta vidū, bet muižas pašreizējais veidols ir neoklasicisma stila pārbūve, kas tika veikta
19. gadsimtā. Nama būvapjoms nav mainījies – tikai iekštelpas un parka zona.

Kalna svētību kopienai, piesaistot dažādu Eiropas Savienības un vietējo fondu līdzekļus,
izdevās restaurēt ēkas fasādi un veikt citus infrastruktūras uzlabojumus. Vestibilā pie ieejas
Bruknas Svētās Dievmātes kapelā uzmanību
saista kopienas bijušā iedzīvotāja neparasts
sienas gleznojums – senatnes un tagadnes romantiska versija par Bruknas muižu.

grupas. Bruknas muižas bibliotēkas klasisko
aprīkojumu izgatavojuši Rīgas Amatniecības
vidusskolas diplomandi, Ēģiptes zāles griestus
apgleznojuši Rēzeknes jaunie mākslinieki, bet
jau vairākus gadus Bruknas muižas atdzimšanai sevi velta Latvijas Mākslas akadēmijas
talantīgie absolventi Sandis un Brigita Aispuri.

Ikviens Bruknas muižas publiskais interjers ir
brīvprātīgo palīgu – mākslas studentu un citu
entuziastu – veidots. Tie ir Latgales, Kurzemes, Rīgas jaunie mākslinieki un domubiedru

Parka stādījumi veidoti pēc renesanses dārzu
parauga ar dārzeņu un ziedu dobēm. Muižā
tiek organizēti pasākumi, koncerti un mākslas
plenēri.
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«Auseklu dzirnavas»

Bārbeles pag., Vecumnieku nov.,
29197412 26396878
www.ausekludzirnavas.lv

Netālu no sēravota skaistā Iecavas upes
krastā Latviskā Mantojuma zīmē ir izveidota
latviešu lauku sēta ar seno darbarīku kolekciju (spēkratiem, mehānismiem, mājsaimniecības priekšmetiem), ugunskura vietām, telšu

vietām, bērnu rotaļu laukumu, peldvietām
u.c. Tas ir vienīgais muzejs Zemgalē, kur
“Sējas” un “Pļaujas” svētkos tiek darbināti muzeja eksponāti un demonstrēti lauku
darbi.
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Bārbeles sēravots

Bārbeles pag., Vecumnieku nov.,

Bārbeles sēravota tuvumā jau Kurzemes
hercoga Jēkaba valdīšanas laikā darbojās
neliela ūdensdziednīca. 1736. gadā hercogs
E. J. Bīrons pavēlēja avota apkaimē celt peldu
māju.
D

63946936

18. gs. tas bija dziednieciski visspēcīgākais minerālavots Latvijā. I Pasaules kara laikā kūrvieta tika nopostīta. Pie avota iekārtota laipa, lai
varētu pasmelt ūdeni un iepazīties ar interesantiem sēravota nostāstiem.

Bārbeles zēnu pamatskola

Lūgums apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Bārbeles pamatskola, Bārbeles pag., Vecumnieku nov.,
29264639
skola@barbele.lv

1871. gada 10. novembrī tika atklāta Bārbeles
draudzes Mārtiņa skola. Skola darbojās līdz
2012. gadam. Tagad skolas ēku savā pārziņā pārņēmusi Bruknas “Kalna svētību kopiena”, kur atvērta vienīgā zēnu skola Latvijā ar
izglītošanu pēc Montesori pedagoģiskajiem
E

principiem, turklāt vismaz vienu dienu nedēļā
tēva klātbūtne ir obligāta. Zēnu skolas ideju
ir izlolojis priesteris Andrejs Mediņš, lai radītu piemērotu vidi jauno vīriešu izaugsmei par
daudzpusīgām, rīcībspējīgām un atbildīgām
personībām.

Kurmenes muizas komplekss

Kurmenes (Kurmen) muiža veidojusies 19. gadsimta pirmajā pusē, bet uzskaitē minēta jau
18. gs. sākumā, kad tā piederēja fon Dorthūzenam, vēlāk – Līdingauzeniem, Volfiem un Komorovskiem. Ar pēdējiem saistās lielākā daļa šī skaistā kompleksa godības. Kompleksā ietilpst –
Mācītāja muiža, Klēts un parks ar ainavu dārzu. Līdz šim ilgstoši viss atradās stipri nolaistā
stāvoklī, bet no 2019. gada jūlija ar jaunā draudzes prāvesta Andreja Mediņa iniciatīvu ir
uzsākti atjaunošanas darbi visā kompleksā un darbus plānots pabeigt 2020. gada jūnijā.

Kurmenes muiža bija grāfu Komorovsku medību pils – vienmēr apkārtnē norisinājās izklaides, kurās valdīja jautrība. Muižas parkā bija
sastādīti reti koki, krūmi un citi augi, bija izvietotas vairākas lapenes, kurās dāmas varēja atpūsties, vadīt laiku lēnās sarunās, kamēr kungi
devās fazānu medībās. Šobrīd ar dendroloģes
un brīvdāznieces Aijas Kaškures palīdzību pilnībā tiek atjaunots parks, ir izzāģēti visi vecie
koki un tiek sastādīti jauni, florai atbilstoši gan
koki, gan košumkrūmi, parkā iekārtoti celiņi, soliņi, atjaunotas lapenes, uzbūvēta jauna
estrāde, kas iekļaujas ainavā. Atjaunots arī
mākslīgais ezers, kurā patstāvīgi dzīvos gulbji.
Izveidoti voljēri pūcēm (plīvurpūces u.c.). Parkā
arī lietuviešu mākslinieka veidots kokā izgriezts
krustaceļš. Parka ainavā iekļaujas mākslīgās
pilsdrupas, kurās šobrīd tiek atjaunota to funkcionalitāte – karstā un aukstā gaļas žāvētava –
medījumu un cita veida gaļas žāvēšanai.

Bijušajā muižas klētī šobrīd notiek strauji atjaunošanas darbi, kuru rezultātā šī ēka kļūs par
funkcionālu draudzes saieta ēku, kurā atradīsies kafejnīca ar terasi un skatu uz mākslīgajām pilsdrupām un gulbju ezeru. Klēts otrajā
stāvā – guļamistabas, kas paredzētas vasaras
nometnēm bērniem.

