Bauskas pilsēta un apkārtējie novadi
PASĀKUMI 2017.GADĀ
Apkopojis Bauskas TIC 01.12.2016. pēc objektu sniegtās informācijas!
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Februāris

19.03.

Kopgrupas
ekskursijas “Bauskas
alus” darītavā
Plkst. 12.00 un 15.00

Šī ir iespēja vienam vai diviem
cilvēkiem vai mazai grupiņai
pievienoties organizētajā ekskursijā
kopīgā grupā. Ekskursija -latviešu
valodā, kuras laikā iespējams apskatīties
alus darītavu un degustēt “Bauskas alus”
produkciju. Vēlams pieteikties iepriekš.

“Bauskas alus”
T.25770575
www.bauskasalus.lv
ekskursija@bauskasalus.lv

Kopgrupas ekskursija interaktīvs pasākums
"LAIKS SPĒLĒTIES”
Bauskas muzejā

Pasākums ģimenēm ar bērniem un
visiem interesentiem ar rotaļām un
kartiņu izgatavošanu 3D tehnikā vai
auduma lellīšu izgatavošanu.

Bauskas muzejs
T.63960508, 63960506.
bauskasmuzejs@bauska.lv
www.bauskasmuzejs.lv

Kopgrupas ekskursija
“Interjera
ekspozīcija” Bauskas
rātsnamā
Plkst.12.00 un 12.30

Individuālajiem interesentiem
ekspozīcija apskatāma katra mēneša
pirmajā svētdienā, pārējā laikā tikai
grupām, iepriekš piesakoties.

Lūgums pieteikties iepriekšējā dienā
līdz plkst.13.00

Pasākums, kurā iespējams nedēļas
garumā apmeklēt dažādas kafejnīcas
Bauskas apkārtnē un svinēt Lietuvas un
Igaunijas neatkarības dienu, nogaršot
īpašus šo valstu nacionālos ēdienus,
uzrakstīt novēlējumu Lietuvai un
Igaunijai!
Meteņi Vecumniekos Meteņa svinības – līksmi ziemas
pavadīšanas un pavasara sagaidīšanas
svētki.
Bauskas kafejnīcu
patriotiskā nedēļa

Tūrisma informācijas centrs
T.63923797, 27746484
www.tourism.bauska.lv

Bauskas un apkārtnes
kafejnīcas
T.63923797
www.facebook.com/bauskase
diens

63976322
Vecumnieku tautas nams
www.vecumnieki.lv

„Vaidelotēs” Lielā diena tiks sagaidīta
Saimniecība “Vaidelotes”
T.29389993,63921400
Pavasara iešūpošana latviskā garā- ar gaisa iešūpināšanu,
putnu saukšanu un svētības lūgšanu
vaidelotes@gmail.com
druvām un augļu dārziem. Dažādas
rotaļas, olu ripināšana, raušu un putras
ēšana- tradīcijām caurvītas Lielās dienas
svinības.

19.03.

Maijs

04.05.

06.05.

13.05.

Maija vidus

22. - 28.05.

13.05.

Lielā diena

V.Plūdoņa muzejā

Lielās dienas sagaidīšanas
pasākums. Pavasara saulgriežu
ieražas, gavilēšana, rotaļas,
šūpošanās, olu ripināšana, piedalās
folkloras grupa “Laukam pāri”.

Pavasaris Šēnbergā Jau no 90. gadu sākuma Skaistkalnē

notiek Skolēnu dziesmu un deju svētki
“Pavasaris Šēnbergā”. Skaistkalnē uz
sadziedāšanos un sadancošanos ierodas
skolēni no visa novada, vairākām
Latvijas skolām, kā arī no Lietuvas.
XI Tūrisma sezonas Tūrisma sezonas oficiālā atklāšana
Bauskas rātslaukumā, aktivitātes
atklāšanas svētki
apkārtnes novados.
Lielajam Bazāram - Tradicionāls pavasara pasākums
Bērsteles parkā ar tirgošanos, koncertu,
10!
dažādām izdarībām un aktivitātēm visai
ģimenei
Amatniecības seno tradīciju goda diena.
Sējas svētki
Brīvdabas muzejā Šajos svētkos, lauksaimniecības un
“Ausekļu dzirnavas” sadzīves arodu demonstrējumos,
piedalās meistari no visas Latvijas.
Rundāles pils dārzā ik gadu uzzied
Tulpju ziedēšana
Rundāles pils parkā tūkstošiem tulpju, narcišu un citu
sīpolpuķu. Aicinām apskatīt ziedošo
krāšņumu!
Piedalās profesionāļi un interesenti, kuri
Mākslas plenērs
vēlas iegūt praktiskas zināšanas
Bruknas muižā
podniecībā un gleznošanā.
Mežotnes pilskalna Mežotnes pilskalna svētki veltīti seno
zemgaļu vēsturei - svētku laikā darbojas
svētki
seno amatu prasmju darbnīcas, varēs arī
aplūkot seno ieroču kolekcijas, klausīties
aizraujošos vēstures speciālistu stāstos,
vērot seno divcīņu imitācijas un nogaršot
uz ugunskura gatavotu maltīti.
Izstāžu atklāšanas pasākumi un dažādas
aktivitātes.

20.05.

Daudzveidīgas aktivitātes Bauskas pilī.
Starptautiskā muzeju
nakts
Dažādas aktivitātes V.Plūdoņa muzejā.

V.Plūdoņa muzejs
Elīna Kūla - Braže
T. 26184631;
elina.kula_braze@inbox.lv
Signe Samsone;
T.29194975
www.bauskasmuzejs.lv
63933164
Skaistkalnes tautas nams
www.vecumnieki.lv

Tūrisma informācijas centrs
T.63923797, 27746484
www.tourism.bauska.lv
Bērsteles KN
Svetlana Poča
T.26123242
svetlana.poca@rundale.lv
Ausekļu dzirnavas
T.29197412
www.vecumnieki.lv
www.ausekludzirnavas.lv
Rundāles pils
T.63962197,26499151
booking@rundale.net
www.rundale.net
Bruknas muiža
bruknasmuiza@inbox.lv
www.bruknaskopiena.lv
Rundāles novada Kultūras
nod.
Sandra Kerēvica
T.26672682
sandra.kerevica@rundale.lv
Biedrība “Upmale”
Elīna Kūle-Braže, 26184631
elina.kula_braze@inbox.lv
Bauskas muzejs
T.63960508,63960506.
bauskasmuzejs@bauska.lv
www.bauskasmuzejs.lv
Bauskas pils
T.63923793,63922280:
bauska.pils@gmail.com
www.bauskaspils.lv
V.Plūdoņa muzejs
Elīna Kūla - Braže
T. 26184631;
elina.kula_braze@inbox.lv
Signe Samsone;
T.29194975
www.bauskasmuzejs.lv

25.05.

Viļa diena
V.Plūdoņa muzejā

03.06.

Rundāles novada
svētki

Dzejnieka Viļa Plūdoņa vārdadienai
veltīts sarīkojums. Piedalīsies Bauskas
bibliotēkas speciālisti, Bauskas novada
skolu audzēkņi, kā arī viesosies mūziķi
un literāti

V.Plūdoņa muzejs
Elīna Kūla - Braže
T. 26184631;
elina.kula_braze@inbox.lv
Signe Samsone;
T.29194975
www.bauskasmuzejs.lv
Katru gadu jūnija pirmajā sestdienā tiek Rundāles novada Kultūras
svinēti Rundāles novada svētki – tie
nod.
aizsākas ar gājienu no novada domes
Sandra Kerēvica
ēkas līdz Rundāles pils laukumam,
T.26672682
kura svētku apmeklētājus priecēs novada sandra.kerevica@rundale.lv
un viesu amatieru kolektīvu, kā arī citu
mākslinieku priekšnesumi. Noslēgumā
zaļumballe.

Tradicionālie Bauskas novada svētki Bauskas Kultūras centrs
šogad norisināsies Ceraukstes
pagastā ar amatiermākslas kolektīvu
koncertiem, jautrām atrakcijām
bērniem, tirdziņu, Latvijā pazīstamu
mākslinieku koncertu, kā arī
tradicionālo balli.

04.06.

Bauskas novada
svētki Ceraukstes
pagastā

21.06.

Saulgriežu ugunskurs Tradicionālajās saulgriežu svētku
Apskates saimniecībā svinībās viesi tiks iepazīstināti ar šo
svētku tradīciju nozīmi. Uz pasākumu
„Vaidelotes”
aicinām ierasties ar Līgo vainagiem vai
kroņiem, sievietēm – svārkos, vītnes
vīšanai noderēs pļavu ziedi. Saimniece
būs sarūpējusi cienastu, bet līdzi var
paņemt arī savu cienasta groziņu!
Tradicionāls pasākums ar atraktīvu
Līgojam Lutaušos
laivošanu pa Mēmeli, koncertu un
zaļumballi “Lutaušos”
Pēterdienas svinības Tie ir baznīcas svētki, kad notiek
Kurmenes pagastā dievkalpojums baznīcā, koncerts
brīvdabas estrādē un zaļumballe.
Rundāles pils dārza Šī gada dārza svētku tēma ir
svētki
“Medības”, lai pievērstu uzmanību

23.06.

29.06.

01.07.

Saimniecība “Vaidelotes”
T.29389993,63921400
vaidelotes@gmail.com

“Lutauši”,
T.28354626
www.laivunomalutausi.lv
Kurmenes tautas nams,
T.65152732
www.vecumnieki.lv
Rundāles pils
T.63962197,26499151
Rundāles pils Medību parkam jeb booking@rundale.net
mežaparkam,
svētku
aktivitātes www.rundale.net

plānotas ne tikai pils parka regulārajā
daļā, bet arī mežaparka teritorijā.

Visu jūliju

02.07.

Kā ierasts, svētku laikā būs seminārs un
prezentācijas, kā arī plaša izklaides
programma dārzā.
Jūlijs tradicionāli iezīmējies kā rožu
Rundāles pils
Rožu ziedēšana
T.63962197;26499151
Rundāles pils dārzā ziedēšanas kulminācijas mēnesis.
Aicinām izsmaržot rožu dārzu!
booking@rundale.net
www.rundale.net
Bruknas muiža
Labdarības koncerts Ikgadējs koncerts jūlijā sākumā ar
www.bruknaskopiena.lv
“Uzcel savu baznīcu!” Latvijā pazīstamu mūziķu un
mākslinieku piedalīšanos. Pasākums
bruknasmuiza@inbox.lv
ģimenēm. Atrakcijas bērniem, radošas
darbnīcas.

07.-08.07.

08.07.

Jūlijs

08.07.

Starptautiskais Kantrī Ikgadējs mūzikas festivāls divu dienu
garumā ar ārvalstu un Latvijas kantri
mūzikas festivāls
stila mākslinieku uzstāšanos. Līnijdejas,
telšu pilsētiņa, tirdziņš.
Tradicionāli Vecumnieku pagasta svētki
Liliju svētki
ar liliju izstādi, floristikas studiju
Vecumniekos
darbiem, koncertiem, dažādām
aktivitātēm.
Eiropas čempionāta Austrumeiropas
EČ Motokrosa
zonas posms MX65 un MX85 klasēs,
sacensības
Pīlādžu moto trase paralēli - BMA Austrumeiropas
čempionāts Sieviešu, Veterānu, Senioru
un Junioru klasēs
22. Starptautiskais Festivāls piedāvā iespēju ar mūzikas
starpniecību mūsdienu cilvēkam iejusties
Senās mūzikas
festivāla noslēgums viduslaiku, renesanses un baroka
laikmetā.
Rundāles pilī

Jūlijs

Upes - Mēmeles Nemunelis svētki

21.-23.07.

Iecavai 525

Jūlijs

05.08.

05.08.

04. - 06.08.

04. – 06.08.

Ar plašu kultūras un aktīvās atpūtas Informācija par
programmu dažādām gaumēm Iecava pasākumiem un svētku
trīs dienu garumā svinēs pati un
programma www.iecava.lv
labprāt uzņems viesus.

Atceres pasākums par godu Latvijas
Nacionālā teātra režisoram Alfrēdam
Amtmanim – Briedītim. Svētkos
pulcējas Latvijā zināmi Latvijas
Nacionālā teātra aktieri.

Svētkos akcentēsim Bauskas īpašo,
unikālo un to, ar ko lepojamies kopā ar
vietējiem uzņēmējiem un mājražotājiem.
Vakara koncertprogramma Bauskas
iedzīvotājiem un viesiem!
Tradicionāls pasākums, kas ietver
Kanepenes svētki
Skaistkalnes pagastā baznīcas svētkus, Kanepenes tirgu,
pasākumus bērniem, koncertus.
Bauskas svētki
“Bauskas smeķis”

Ēriks Pīlādzis
T.63976592,29454683
info@motosport.lv
www.piladzis.lv

Rundāles pils
T.67205485
booking@rundale.net
www.rundale.net
www.latvijaskoncerti.lv
Tradicionāls pasākums ar atraktīvu
“Lutauši”
laivošanu pa Mēmeli kopā ar kaimiņiem T.28354626
– lietuviešiem, dažādas aktivitātes abos www.laivunomalutausi.lv
upes krastos. Noslēgums – otrajā svētku
dienā Skaistkalnē.

Pasaules čempionāta Vienīgais
posms blakusvāģu pasaules čempionāta posms
blakusvāģiem Latvijā..
klasē
Pīlādžu moto trasē
Maizes dienā apmeklētājiem būs iespēja
Maizes diena
V.Plūdoņa muzejā mācīties cept rudzu maizi, kā arī
piedalīties izzinošās aktivitātēs par talkas
tradīcijām Zemgalē

A.Amtmaņa Briedīša dzimšanas
atcere
Aktieru Amtmaņu
muzejā “Zvanītāju
Bukas”

Bauskas Kultūras centrs
T.63923291
kultura@bauska.lv
www.kultura.bauska.lv
Vecumnieku tautas nams
T.63976322
www.vecumnieki.lv

Ēriks Pīlādzis
T.63976592,29454683
info@motosport.lv
www.piladzis.lv
V.Plūdoņa muzejs
Elīna Kūla - Braže
T. 26184631;
elina.kula_braze@inbox.lv
Signe Samsone;
T.29194975
www.bauskasmuzejs.lv
26608478
Dace-Anna Zvaigzne
www.vecumnieki.lv

Bauskas Kultūras centrs
T.63923291
kultura@bauska.lv
www.kultura.bauska.lv
Skaistkalnes tautas nams
T.63933164
www.vecumnieki.lv

06.08.

02.09.

09.09.

14.09.

Septembra
vidus

22.09.

22. – 23.09.

08.10.

28.10.

Paukošanās turnīrs
„Ius Gladii – zobena
tiesības”

Paukotāji cīnīsies ar floreti un špagu par
Bauskas pils ceļojošajām balvām. Cīņu
starplaikos publiku izklaidēs mūziķi,
dejotāji un burvju mākslinieki.

Amatniecības seno tradīciju goda diena.
Pļaujas svētki
Ikgadējs pasākums, kurā tiek
Brīvdabas muzejā
“Ausekļu dzirnavas” demonstrēti rudens darbi lauku sētā –
tiek darbināti dažādi agregāti.
Amatnieku tirdziņš, priekšnesumi,
iespēja līdzdarboties.
VI Bauskas vecpilsētas Dažādas aktivitātes Bauskas vecpilsētas
pagalmu svētki un IV pagalmiņos – umurkumurs, mūzika,
atrakcijas, loterija, konkursi. Vairākos
Putras godēšana
pagalmiņos iespējams nobaudīt dažādas
putras.
Dzejas dienu sarīkojumā piedalīsies
Dzejas dienu
Bauskas bibliotēkas speciālisti, Bauskas
sarīkojums
novada skolu audzēkņi, kā arī viesosies
V.Plūdoņa muzejā
mūziķi un literāti.

Populārzinātniska atvērta lekcija
„Sabiedriskā kārtība Bauskā 20.gs.” ar
šova elementiem un izstāde /visu
mēnesi/ par sabiedriskās kārtības
organizācijām – policija, ugunsdzēsēji,
aizsargi utt.
Baltu vienības dienas Par godu “Baltu vienības dienai”
saimniecībā “Vaidelotes” tiks iekurts
ugunskurs
ugunskurs.
“Vaidelotēs”

Populārzinātniska
atvērta lekcija
„Sabiedriskā kārtība
Bauskā 20.gs.”
Bauskas muzejā

Festivāla mērķis ir veicināt izpratni par
nemateriālo kultūras mantojumu un
aktualizēt stāstniecību, kā nozīmīgu
nemateriālā kultūras mantojuma daļu,.
Laivošana pa Mēmeli Tradicionāls un atraktīvs rudens
laivošanas pasākums pa Mēmeli ar
rudenī
rudens andeli “Lutaušos”
Veļu vakarā pēc senas latviešu tradīcijas
Veļu vakars
tiks rīkots dvēseļu mielasts
V.Plūdoņa muzejs
aizgājušajiem senčiem.
Sestais Zemgales
stāstnieku festivāls

11.-19.11.

Bauskas kafejnīcu
patriotiskā nedēļa

15.-16. 12

“Ak, Eglīte”
Bauskas muzeja
pagalmā

Pasākums, kurā iespējams nedēļas
garumā apmeklēt dažādas kafejnīcas
Bauskas apkārtnē un svinēt Latvijas
neatkarības dienu, nogaršot īpašus
svētku ēdienus, uzrakstīt novēlējumu
Latvijai.
Ikgadējs Ziemassvētku noskaņas
radīšanas pasākums, eglītes rotāšana,
rūķu rotaļas, mīklas, dziesmas. Rūķu
tēja un čaklo rūķu darbnīcas.

Bauskas pils
T.63923793,63922280
bauska.pils@gmail.com
www.bauskaspils.lv
Ausekļu dzirnavas
T.29197412
www.vecumnieki.lv
www.ausekludzirnavas.lv
Bauskas Kultūras centrs
T.63923291
kultura@bauska.lv
www.kultura.bauska.lv
www.bauskasvecpilseta.lv
V.Plūdoņa muzejs
Elīna Kūla - Braže
T. 26184631;
elina.kula_braze@inbox.lv
Signe Samsone;
T.29194975
www.bauskasmuzejs.lv
Bauskas muzejs
Agnija Ruhocka
T.29670313
aruhocka@inbox.lv
bauskasmuzejs@bauska.lv
www.bauskasmuzejs.lv
Saimniecība “Vaidelotes”
T.29389993,63921400
vaidelotes@gmail.com
Pilsrundāles bibliotēka
Aelita Ramane
T.29872017
aelita.ramane@rundale.lv
“Lutauši”
T.28354626
www.laivunomalutausi.lv
V.Plūdoņa muzejs
Elīna Kūla - Braže
T. 26184631;
elina.kula_braze@inbox.lv
Signe Samsone;
T.29194975
www.bauskasmuzejs.lv
Bauskas un apkārtnes
kafejnīcas
T.63923797
www.facebook.com/bauskase
diens
Bauskas muzejs
T.63960508, 63960506.
bauskasmuzejs@bauska.lv
www.bauskasmuzejs.lv

21.12.

Ziemas Saulgriežu
darbnīca Plūdoņa
muzejā

23.12.

Ziemas Saulgrieži
apskates saimniecībā
„Vaidelotes”

Visu gadu

Koncerti Rundāles pilī

Visu gadu

Senā dzīves skola un
koncerti Bauskas pilī

Ziemas Saulgriežu noskaņas radīšanas
V.Plūdoņa muzejs
pasākums ar budēļu masku, puzuru u.c. Elīna Kūla - Braže
rotājumu gatavošanu.
T. 26184631;
elina.kula_braze@inbox.lv
Signe Samsone;
T.29194975
www.bauskasmuzejs.lv
Latvisko tradīciju cienītājiem īpaši
Saimniecība “Vaidelotes”
patiks apskates saimniecība Vaidelotes, T.29389993,63921400
kura ir ieguvusi Latviskā Mantojuma
vaidelotes@gmail.com
zīmi! Daira Jātniece ar ģimeni aicina
svinēt īstus, latviskus ziemas saulgriežus
- budelēšanās, danči ar lāci un ugunskurā
vārīta putra!
Koncertcikls “Liepājas skaņas Rundāles Rundāles pils
pilī”.
T.63962197,26499151
booking@rundale.net
www.rundale.net
www.lso.lv
02.02. – Hercoga Gotharda 500.
Bauskas pils
dzimšanas diena
T.63923793,63922280
bauska.pils@gmail.com
11.02. – Senās mūzikas ansambļa
www.bauskaspils.lv
“LUTEDUO” koncerts
25.02. – Senā dzīvesveida skola “Matu
sakārtojums un rotas 16. un 17.
gadsimtā”
18.03. – Senā dzīvesveida skola “Bērni
un bērnība 15.-17. Gadsimtā”
08.04. – Viduslaiku mūzikas ansambļa
“Mediatore” koncerts
09.09. – Sus Dungo koncerts
21.10. – Senās mūzikas ansambļa
“Royal Blue” koncerts
31.10. – Leģendu nakts Bauskas pilī
25.11. – Jolantas Gulbes koncerts “O
AMORE A PORTUGAL”
09.12. – Seno deju grupas “Galms” 10.
gadu jubilejas koncerts

