Ko apskatīt, darīt un
baudīt
Bauskā ziemā
2016/2017
decembrī, janvārī, februārī
individuālajiem viesiem
Vietā, kur Lielupē saplūst Mūsa un Mēmele, atrodas viena no senākajām un skaistākajām Zemgales pilsētām
- Bauska, kas ceļotājus valdzina ne tikai ar vecpilsētu, Bauskas pili, bet arī daudzām citām vietējo un viesu
iemīļotām vietām un tradīcijām. 10 km rādiusā ap Bausku apskatāmas Latvijas krāšņākās pilis – Rundāle un
Mežotne.
Īpašu Ziemassvētku noskaņu ģimenes šogad var gūt tradicionālajā Bauskas muzeja pasākumā “Ak, eglīte”,
bet aktīva dzīvesveida cienītājiem Bauskas rātslaukumā ierīkota publiskā sintētiskā ledus slidotava. Bruknas
muižā no Ziemassvētkiem līdz jaunajam gadam pie baznīcas būs apskatāma dzīvā Betlēme (video sižets no
pagājušā gada), notiks Ziemassvētku koncerti.
KĀ NOKĻŪT?
Uz Bausku no Rīgas ar autobusu vai automašīnu var nokļūt stundas laikā. Apskates objekti Bauskā ērti
sasniedzami ar kājām. Tuvākajā apkārtnē noteikti jāapmeklē Rundāles pils, atpūtas komplekss “Miķelis”,
Ribbes dzirnavas, Bruknas muiža - šie objekti ērti sasniedzama ar personīgo auto, bet Rundāles pili var
apmeklēt arī ar satiksmes autobusu, kas kursē no Bauskas autoostas.
KO APSKATĪT?
Bauskā arī ziemas periodā ir daudz interesantu un jauku vietu ko apskatīt un izbaudīt. Savu ceļojumu aicinām
sākt no Bauskas vecpilsētas sirds - Bauskas rātslaukuma. Te atrodas gan autobusu pietura “Rātslaukums”, gan
arī stāvlaukums, kur ir ērti un droši novietot savu automobili (darbdienās logā jābūt norādei par stāvēšanas
ilgumu!). Pie rātslaukuma atrodas vairāki objekti – Bauskas rātsnams, Bauskas muzejs un sintētiskā ledus
slidotava.
Bauskas rātsnamā (atrodas arī Tūrisma
informācijas centrs) pieejama atraktīva
ekspozīcija “Sver un mēri Bauskā”. Te
iespējams apskatīt ekspozīciju par
Bauskas rātsnamu un senajiem svariem,
pēc svēršanās un mērīšanās iespējams
saņemt sertifikātu ar Jūsu svaru pudos un
garumu pēdās. Katra mēneša pirmajā
svētdienā iespējams apskatīt “Rātsnama
interjera ekspozīciju”. Šobrīd Bauskas
rātsnams
ir
vienīgais
17.gs.
rekonstruētais rātsnams Latvijā. Vairāk
informācijas: šeit .

Bauskas muzejs ģimenēm piedāvā apskatīt un iepazīties,
ar kādām rotaļlietām bērni spēlējušies 20.gs. Iepriekš
piesakoties ir iespēja izbaudīt atraktīvu šovu “Bauska laikā
un cilvēki Bauskā 20.gs.” un ekskursiju gida pavadībā pa
Bauskas vecpilsētu. Vairāk informācijas šeit
Dzejnieka Viļa Plūdoņa piemineklis, kas atklāts
2014.gada augustā Saules dārzā (Plūdoņa ielā iepretim TC
“Kvēle”) par godu dzejnieka 150 gadu jubilejai, vēlās
vakara stundās izgaismots.
Rīgas motormuzeja ekspozīcijas filiālē Bauskā (atrodas
10 min. gājienā no Rātslaukuma, A7 pagrieziens uz
Mežotni) izvietoti 20.gs. 30.gados populārie automobiļi un
motocikli, muzeja tematiskās izstādes noteikti ieinteresēs
ne tikai vīriešus, bet arī sievietes. Vairāk informācijas: šeit
Bauskas pils (atrodas 20 min. gājiena attālumā no
Rātslaukuma, Pilskalnā) pēdējos gados piedzīvojusi
vērienīgas pārmaiņas, kas noteikti jāredz. Apmeklētājiem
tiek piedāvāta atjaunotās hercogu Ketleru rezidences
apskate: pils vēstures un interjeru ekspozīcijas, tematiskās
izstādes, muzejpedagoģiskās un izglītojošās programmas.
Ziemas periodā ik mēnesi te notiek koncerti un senā dzīves
veida skolas. Vairāk informācijas: šeit
Amatnieku darbnīcas un citas ražotnes (saldumu, siera,
vīna, alus, kalēju darbnīcu) iespējams apskatīt grupās, iepriekš piesakoties. Vairāk informācijas: šeit
Ceļotāju ērtībai mājas lapā ir izveidots Maršrutu plānotājs , kas pēc norādītajiem kritērijiem ģenerēs
maršrutu no piedāvātajām tēmām un objektiem.
BAUSKAS UN APKĀRTNES IEDZĪVOTĀJU UN TŪRISMA SPECIĀLISTU IETEIKUMI:













Mierīgi, lēni un ar baudu izstaigāt Rundāles pils muzeju un izstādes;
Aizpildīt orientēšanās spēles lapu Rundāles pilī;
Apmeklēt Rundāles, Bauskas, Mežotnes pilis, Bauskas muzeju, Bauskas motormuzeju, Rātsnamu.
Izbaudīt atraktīvos šovus Bauskas muzejā;
Izbaudīt īpašos Ziemas piedāvājumus un svētkus “Rožmalās”;
Vērot un barot pīles Iecavas parkā pie tiltiņa;
Vērot un barot gulbjus Bauskā pie stadiona;
Slidot sintētiskā ledus slidotavā Bauskas rātslaukumā;
Slēpot Likvertenu silā;
Februārī apmeklēt “Bauskas patriotisko kafejnīcu nedēļu” un nogaršot lietuviešu un igauņu ēdienus;
Noteikt minimālo mīļuma devu dienā ar inovatīvo suvenīru “mīļummetru” (sievietēm - Bauskas
rātsnamā Valntīndienā);
Uzņemt selfiju pie kāda no Bauskas apkārtnes objektiem ziemas noskaņās un dalīties ar to sociālajos
lietojot mirkļbirku #visitbauska.

NOZĪMĪGĀKIE PASĀKUMI ZIEMĀ:













Koncerti, teātru izrādes novadu kultūras centros;
Koncerti un senā dzīves veida skolas Bauskas pilī;
Kopgrupas Bauskas rātsnamā interjeru apskatei;
Kopgrupas Bauskas muzejā programmai “Laiks spēlēties”;
Klasiskās mūzikas koncerti Rundāles pilī;
Zemledus makšķerēšanas sacensības Bangu dīķī;
Ziemas Saulgriežu svinēšanas rituāls “Vaidelotēs”;
Ziemassvētku pasākums bērniem Bauskas muzejā “Ak eglīte”
17.decembrī;
Dzīvā Betlēme pie Bruknas baznīcas no 24.decembra līdz 1.janvārim;
Jaungada balle Mežotnes pilī 31.decembrī;
Jaungada balles novadu centros;
Bauskas patriotiskā kafejnīcu nedēļa no 16.-24.februāris 2017.g.
Ieskats tradicionālo pasākumu plānā Bauskas apkārtnē 2017.gadam.

KUR PAĒST?
Bauskā pieejamas vairākas kafejnīcas un restorāni, kur baudīt maltīti. Sīkāka informācija par ēdināšanas
iespējamā apskatāma šeit . Februārī iesakām apmeklēt “Bauskas patriotisko kafejnīcu nedēļu” un nogaršot
lietuviešu un igauņu ēdienus. Vairāk informācija par kafejnīcu nedēļu šeit
KUR PĀRNAKŠŅOT?
Bauskas pusē iespējams pārnakšņot gan pilīs un muižās, gan
viesnīcās un
viesu namos, sīkāka informācija par
nakšņošanas iespējām iespējams atrast šeit
KUR IEGĀDĀTIES SUVENĪRUS?
Bauska jau no seniem laikiem ir bijusi tirgotāju pilsēta, tāpēc
šeit atrodas arī vairākas suvenīru tirgotavas, ir izveidoti īpaši
un atraktīvi suvenīri –“mīļummetrs”, “čarkometrs” un
“konfektometrs”, kurus var iegādāties Bauskas Tūrisma
informācijas centrā, bet gardos cienastus un vietējo ražotāju produktus - īpašā veikaliņā “Bauskas miestiņš
un citi labumi”. Vairāk informācijas šeit
KUR IEGŪT NODERĪGU INFORMĀCIJU?
Bauskas Tūrisma informācijas centrs
Bezmaksas tūrisma informācija par Bauskas,
Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu.
Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901,
Tālr. 63923797, 27746484,
tic@bauska.lv; www.visitbauska.lv

Mēs sociālajos medijos: Facebok, Draugiem,
Twitter, Instagram: @visitbauska
TIC darba laiks: no decembra līdz aprīlim:
Pirmdien – Piektdien no 9.00 līdz 17.00;
Sestdien, svētdien no 10.00 līdz 14.00
Informācijas centrs slēgts:
24., 25., 26.,31. decembrī un 1.janvārī!

LAI VEIKSMĪGS UN CEĻOJUMIEM BAGĀTS JAUNAIS 2017.GADS!
Informāciju sagatavoja: Bauskas TIC 05.12.2016.

