Piena dienu svinēs ar koncertu un unikālas
"runājošās" govs atklāšanu

Svētdien, 25. maijā, Skrundas novada Sieksātē jau tradicionāli notiks Piena diena, kurā
šogad apmeklētājiem būs iespēja ne tikai piedalīties dažādos izzinošos pasākumos un
izklaidēties Raimonda Paula dziesmu koncertā, bet arī iepazīt unikālu Piena muzeja
eksponātu – Baltijā vienīgo ”runājošo” govi. Piena muzejā jau no pulksten 10.00
apmeklētājiem būs iespēja pieredzējušu gidu pavadībā izstaigāt Piena muzeju un
iepazīties ar ekspozīciju, kas ietver unikālas liecības no Latvijas pienrūpniecības
vēstures un attīstības. Savukārt pulksten 12.00 apmeklētājiem pirmo reizi oficiāli tiks
atklāts šīs sezonas Piena muzeja jaunākais un neparastākais eksponāts – ”runājoša”
govs vārdā Venta, kas saistošā un atraktīvā veidā interesentus iepazīstinās ar
noslēpumaino, bet aizraujošo piena rašanās ceļu no paša pirmsākuma līdz nonākšanai
uz pusdienu galda. ”Runājošā” govs ir īpašs eksponāts, kas tapis speciāli Piena
muzejam Sieksātē un Eiropā līdzīga ir vēl tikai Itālijā. Visas dienas garumā Piena
muzeja teritorijā darbosies arī vietējo amatnieku un ražotāju tirdziņš, bērniem
vizināšanās pajūgā, ”Rīgas piena kombināta” sarūpēto saldējumu baudīšana, piena
kokteiļi un citi našķi. Savukārt piensaimniecības nozares lietpratējiem pulksten 13.00
būs iespēja noklausīties lektora Jāņa Ozoliņa lekciju par piensaimniecības aktualitātēm
un nākotnes tendencēm, kā arī piedalīties neformālā diskusijā. Piena dienu noslēgs
Raimonda Paula dziesmu koncerts Liepājas muzikālās apvienības ”Sērkociņu cehs”
izpildījumā. Viesiem būs iespēja klausīties un dziedāt līdzi gan labi zināmām un

pazīstamām Raimonda Paula dziesmām, gan arī atcerēties dažu labu jau piemirstu
dziesmu. Skrundas novada Sieksātē esošais Piena muzejs tradicionāli ik gadu rīko
Piena dienu, kurā satiekas gan nozares profesionāļi un piensaimniecības tradīciju
kopēji, gan vēstures glabātāji un patiesu vērtību baudītāji. Piena muzejs atrodas
Skrundas novada Sieksātē. Braucot ar automašīnu no Rīgas puses, jāizbrauc cauri
Skrundai un pie ceļa norādes jānogriežas pa labi uz autoceļu P117 Skrunda-Aizpute.
Šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi, pēc aptuveni 1,9 km pie ceļa norādes jānogriežas pa
labi. Savukārt, braucot ar automašīnu no Liepājas, Piena muzejs atrodas 75 kilometru
jeb aptuveni vienas stundas brauciena attālumā. Braucot pa autoceļu A9 Rīga-Liepāja,
pie ceļa norādes pirms Skrundas jānogriežas pa kreisi uz autoceļu P117 SkrundaAizpute. Šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi, pēc aptuveni 1,9 km pie ceļa norādes
jānogriežas pa labi. Piena dienas 2014 programma
no plkst. 10.00 Piena muzeja ekspozīcijas apskate pieredzējušu gidu pavadībā;
12.00 Latvijā un Baltijā vienīgās «runājošās govs» svinīgā atklāšana;
13.00 Seminārs «Piensaimniecības aktualitātes un nākotnes tendences»;
14.00 Piena muižas Baronstaļļos R. Paula dziesmu koncerts Liepājas muzikālās
apvienības «Sērkociņu cehs» izpildījumā.
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