Ko apskatīt, darīt un baudīt
Bauskā vasarā 2017
Kad deviņos vakarā vēl gaišs un auksti nekļūst šortos un Tkreklā, kad vardes piekurkst visu apkārtni savā kāzu priekā,
bet putni vakaros sacenšas, kura dziesma skaļāka, ir skaidrs
- esam sagaidījuši vasaru! Viss, kas iesēts, augdams priecē
acis un ielīksmo sirdi. Vasara ir brīvlaiks un atvaļinājums.
Kopābūšana. Pasākumi. Izbraukumi. Plāni. Ceļošana.
Iepazīšanās ar jauniem tūrisma piedāvājumiem. Savukārt
mēs, Bauskas TIC, gādājam, lai tie būtu. Tāpēc tiem, kam
patīk ceļot mērķtiecīgi, domājams, patiks iesaistīties apceļošanas akcijā “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!”
Savukārt visus autosporta mīļotājus iepriecinās ziņa, ka dzīvība atgriezusies Mūsas trasē, ko afišās tagad
atpazīsim ar nosaukumu MŪSA Raceland. Trase ir atvērta apmeklētājiem, un notikušas pirmās sacensības.
Labā ziņa ģimenēm – te ir plašs piedāvājums bērniem, kam gribas darboties pašiem, nevis ilgi vērot, ko dara
citi. Un, kā izrādās, Bauskas pusē ir daudz objektu, saistītu ar tehniku. Tāpēc esam izveidojuši īpašu
maršrutu “Auto – moto dārgumi un iespējas Bauskas pusē”.
Bet joprojām nemainīgi, tikai vairāk sapucējušās, ciemiņus gaida vecpilsētas ieliņas un celtnes, kas gadu
simtiem glabā Bauskas vēsturi: Bauskas pils, Sv.Gara baznīca un Rātsnams. Uzkavēties aicina
Rātslaukums, Saules dārzs un Korfa dārzs, un tad var doties 15 minūšu braucienā uz vienu no Latvijas
krāšņākajām pilīm Mežotni vai baroka pērli Rundāli, vai eleganto Mazmežotnes muižu, lai noskatītos
koncertu, pavakariņotu augstas klases restorānā un pirms naktsmiera pavērotu rāmos Lielupes ūdeņus.
Visbeidzot –Bauskas TIC turpinās pērnvasar aizsākto bezmaksas piedāvājumu – Rātsnama interjeru apskati
gida pavadībā.
KĀ NOKĻŪT?
No Rīgas uz Bausku ar autobusu vai automašīnu var nokļūt stundas laikā. Bauskā viss ir tuvu, iesakām
pastaigāties kājām. Mežotnes pils un Mazmežotnes muiža ērti sasniedzama ar personīgo auto, bet uz
Rundāles pili var nokļūt arī ar satiksmes autobusu vai taksometru, kas kursē no Bauskas autoostas.
KO APSKATĪT?
Bauskas rātslaukums ir vecpilsētas sirds. Te atrodas gan autobusu
pietura “Rātslaukums”, gan arī stāvlaukums, kur ērti un droši var novietot
savu automobili (darbdienās logā jābūt norādei par stāvēšanas ilgumu!).
Rātslaukumā un tā tuvumā atrodas vairāki apskates objekti – Bauskas
rātsnams, Bauskas muzejs, Sv. Gara baznīca, piemineklis dzejniekam
V.Plūdonim un pati vecpilsēta. Tā būs arī centrālā Bauskas pilsētas
svēkos “Bauskas smeķis” 5. – 6.augustā.
Bauskas rātsnamā, kas ir vienīgais 17.gs. rekonstruētais rātsnams
Latvijā un kur atrodas arī Tūrisma informācijas centrs, pieejama atraktīva
ekspozīcija “Sver un mēri Bauskā!”. Katra mēneša pirmajā svētdienā
individuāliem apmeklētājiem iespējams apskatīt “Rātsnama interjera
ekspozīciju” un apskatīt Latvijā vienīgo pilna komplekta 17.gs. gravīru
“Pastarā tiesa”. Vairāk informācijas šeit .

Bauskas muzejs ģimenēm piedāvā apskatīt 20.gs. rotaļlietu ekspozīciju. Piesakoties iepriekš, pieejama
izglītojoša programma “Laiks spēlēties!” vai atraktīvs šovs “Bauska laikā un cilvēki Bauskā 20.gs.”
Muzejs piedāvā aplūkot dažādas tematiskās izstādes un arī ekskursijas gida pavadībā pa Bauskas
vecpilsētu. Vairāk informācijas šeit .
Piemineklis dzejniekam Vilim Plūdonim atklāts 2014.gada
augustā par godu dzejnieka 150 gadu jubilejai Saules dārzā
(Plūdoņa ielā, pretī TC “Kvēle”). Piemineklis veidots pēc biroja
“Vecumnieks un Bērziņi” un tēlnieka Ģirta Burvja kopīga
priekšlikuma, formu veidojot kā lapu, no kuras iznāk paša
dzejnieka figūra, „uz saulaino tāli” izlido gulbji, tajā lasāmi dzejas
fragmenti.

Bauskas Sv.Gara baznīca ir senākā ēka vecpilsētā. Tā ir viena no t.s. Ketlera baznīcām, kas uzcelta pēc
Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera ierosinājuma. Baznīcā atrodas unikāli 16.-19.gs.mākslas priekšmeti, ar
kuriem sevi iemūžinājuši tā laika nozīmīgi Bauskas iedzīvotāji: birģermeistars Reimerss, zeltkaļi Bērenss
Boijers un Tobiass Millers, galdnieks Fogts; uz viena no soliem apskatāms senākais kokā grieztais Bauskas
ģerboņa attēls. Pavasarī apskatāma no ārpuses, iekštelpas – tikai dievkalpojumu laikā (līdz maija vidum).
Bauskas pils atrodas 20 min. gājiena attālumā no
Rātslaukuma, Pilskalnā, vietā, kur satek Mūsa un Mēmele,
veidojot Lielupi. Celtne ir vienīgā daļēji saglabājusies
Kurzemes un Zemgales hercogu Ketleru rezidence, kuras
16.gs. celtā daļa atjaunota tās sākotnējā izskatā. Apskatei
tiek piedāvātas vēstures un interjeru ekspozīcijas,
tematiskās izstādes, skatu laukums centrālajā tornī (no
1.maija) un izglītojošās programmas, pilī notiek koncerti.
Viduslaiku atmosfēru var izbaudīt kafejnīcā “Pils krogs”.
Vairāk informācijas šeit

Rīgas motormuzeja ekspozīcijas filiāle Bauskā atrodas 10
minūšu gājienā no Rātslaukuma, pagriezienā no A7 uz
Mežotni. Muzejs iepazīstina ar lauksaimniecības tehnikas
attīstību Latvijā, 20. gadsimta auto un moto vēsturi,
padomju pilnpiedziņas automobiļiem un II Pasaules kara
kaujas mašīnām. Motormuzejā iespējams aplūkot foto
mākslinieka Gvido Kajona izstādi „TĒMA 011”. Vairāk
informācijas: šeit .
INTERESANTI OBJEKTI BAUSKAS NOVADĀ
Trušu pilsētiņā īpašos namiņos apskatāmi vairāku šķirņu truši. Plūdoņa muzejs atrodas dzejnieka
memoriālajā mājā, tur atradīsiet arī Zaķīšu pirtiņu un zaķu skulptūras. Bruknas muižā iespējams apskatīt
muižas interjeru, jauno, par akcijas “Uzcel savu baznīcu!” ziedojumiem tapušo Sv.Apustuļu kapelu un
apustuļu skulptūras, ieklausīties pārpasaulīgās ērģeļmūzikas skaņās. Autosporta interesentus un ģimenes ar
bērniem atkal aicina Mūsas trase, kur saimnieko uzņēmums Mūsa Raceland.

Atpūtas komplekss „Miķelis” atrodas 15 km no Bauskas, Gailīšu pagasta Uzvarā. Tā ir Bauskas apkārtnei
raksturīga viensēta, kuras ēkās izvietotā ekspozīcija sniedz priekšstatu par zemnieku un lauku amatnieku
darba un sadzīves apstākļiem 20.gs.pirmajā pusē. Otra ekspozīcijas daļa ir Retro auto muzejs. Muzejā
apskatāma viena no lielākajām Latvijā esošajām lauksaimniecības traktoru kolekcijām un liela vieglo,
kravas un speciālo automobiļu kolekcija. Dažas no izstādītajām mašīnām savulaik izgatavotas ļoti nelielā
skaitā.
Atpūtas komplekss “Rožmalas” atrodas ~ 15 km
attālumā no Bauskas, šosejas A7 malā, tajā ietilpst arī
Ribbes vējdzirnavas.Tās celtas no 1867. līdz 1869.gadam
pēc holandiešu tipa projekta, kas tolaik bijis raksturīgs
lielām un jaudīgām vējdzirnavām. Nosaukums radies,
pateicoties pirmā īpašnieka uzvārdam Riba. Iepriekš
piesakot, Ribbes vējdzirnavās apskatāma saimnieku
veidota ekspozīcija “Grauda ceļš”. Vairāk informācijas šeit

Amatnieku darbnīcas un citas ražotnes - saldumu (“Poļu
nams”), siera (“Celmi”), vīna (“Dūmiņu vīna darītava”), alus
(“Bauskas alus”), dabīgās kosmētikas (“Gusto”) - iespējams
apskatīt grupās, iepriekš piesakoties, bet Bauskas
alusdarītavu individuāli iespējams apmeklēt kopgrupā
katra mēneša pirmajā sestdienā, pulcējoties pie alusdarītavas.

Velotūristiem Bauskas novada teritorijā pieejami divi
marķēti velomaršruti:
401 - Bauskas apkārtnes pilis ~30km (no maija)
402 - Bagātā Zemgale ~80km.
Sīkāka informācija atrodama šeit.

VĒL CITAS CEĻOTĀJU IEMĪĻOTAS VIETAS:

Iecavas novadā bērniem patiks mini zoo “Dobuļi”, te iespējams
iepazīties ar daudzveidīgu un interesantu savvaļas un eksotisko
dzīvnieku kolekciju - kā, piemēram, degunlāčiem, pērtiķi,
murkšķiem, skunksu u.c.. Atrakciju parkā „Labirinti” var
izmēģināt dažādas spēles un atrakcijas lauku vidē – te iespējams
nobraukt ar gaisa krēslu, uzspēlēt labirintbolu vai grāsbolu u.tml.

Vecumnieku novadā apbrīnas vērti ir radošā amatnieka Jura
Audzijoņa darinājumi viņa sētā „Jūras”– Kristus tēls, dzirnavas,
baznīca, lapene. Brīvdabas muzejā „Ausekļu dzirnavas”
iespējams aplūkot seno darbarīku kolekciju, izmēģināt spēkus
daudzveidīgajos darbos zemnieku sētā, vērot seno tehniku darbībā.
Skaistkalnē noteikti jāapskata katoļu baznīca un karsta kritenes.

Rundāles novadā
galvenais apskates objekts ir Rundāles pils ansamblis ar
parku, kas jo krāšņs ir peoniju un rožu ziedēšanas laikā. Tad
arī tiek rīkoti Dārza svētki, kam seko Senās mūzikas
festivāla noslēguma koncerts. Netālu no pils atrodas
Mežotnes pilskalns un Vīna kalns, kur ierīkotas pastaigu
takas, kā arī Mazmežotnes muiža. Kājāmgājēju tiltiņš pāri
Lielupei Jūs izvedīs uz Mežotnes pili.

Sīkāka informācija par amatniekiem un mājražotājiem atradīsiet Maršrutu plānotājā. Tas ir izveidots
mājas lapā un pēc norādītajiem kritērijiem ģenerēs maršrutu no piedāvātajiem objektiem atbilstoši
izvēlētajām tēmām.
KUR PAĒST?
Bauskā pieejamas vairākas kafejnīcas un restorāni, kur baudīt
maltīti. Sīkāka informācija par ēdināšanas iespējām apskatāma
šeit. Taču jaunums ir “Bauskas īpašie ēdieni” - “Bauskas
dālderis”, “Saldās pilsdrupas” un “Rātes dzira”, ko pavasarī
piedāvā viesu nama “Bērzkalni” kafejnīcā un atpūtas kompleksā
“Miķelis”. Katram ēdienam ir savs stāsts, kuru var izlasīt šeit .

KUR PĀRNAKŠŅOT?
Bauskas pusē iespējams pārnakšņot gan viesu namos un viesnīcās, gan pilīs un muižās. Vairāk par
nakšņošanas iespējām uzzināsiet šeit .

KUR IEGĀDĀTIES SUVENĪRUS?
Bauskas Tūrisma informācijas centrs piedāvā gan tradicionālos
suvenīrus (uzlīmes, magnētus, atklātnes, traukus) ar Bauskas
simboliku, gan arī pašu izveidotus inovatīvus un atraktīvus
suvenīrus,
kā
“čarkometrs”,
“konfektometrs”
un
“mīļummetrs”, un tos atradīsiet tikai Bauskā. Dažādus
suvenīrus piedāvā veikaliņi vecpilsētā, bet gardi cienasti un
vietējo ražotāju produkti nopērkami īpašā veikaliņā “Bauskas
miestiņš un citi labumi”. Vairāk informācijas šeit

BAUSKAS UN APKĀRTNES IEDZĪVOTĀJU UN TŪRISMA SPECIĀLISTU IETEIKUMI:
Iesaistīties Bauskas TIC akcijā “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!” un apceļot interesantas vietas
Bauskas, Iecavas, Vecumnieku, Rundāles, Pasvales, Biržu un Pakrojas novados, septembrī
iesniegt anketas TIC un laimēt velosipēdu vai citu vērīgu balvu;
Iepazīties ar akciju “Apceļosim Latvijas pilis un muižas!” mājaslapā www.pilis.lv un apmeklēt
Svitenes muižu, Skaistkalnes muižas kungu māju un Mežotnes pili;
Iepazīt vēsturisko tehniku un izmantot trašu un auto piedzīvojumu parka piedāvājumus,
izmantojot maršruta “Auto – moto dārgumi un iespējas Bauskas pusē” informāciju;
Atpūsties pie ūdeņiem Bauskas, Iecavas, Vecumnieku vai Rundāles novadā;
Noīrēt kādu viesu namu uz nedēļas nogali vai ilgāku laiku un atpūsties ar ģimeni pie dabas
Pavadīt brīvdienu Bauskas dabas parkā, izstaigāt Mežotnes pilskalnu un Vīna kalnu, pāriet pār
Lielupi pa vasaras tiltiņu, sarīkot pikniku uz segas Mežotnes pils parkā;
Saēsties zemenes, ko var nopirkt tikko no dobes “Lepšās” pa ceļam uz Mežotnes pilskalnu;
Apmeklēt izstādes Bauskas muzejā un Kultūras centrā, Bauskas Motormuzejā un atpūtas
kompleksā “Rožmalas”;
Iepazīties ar Latvijā vienīgā restaurētā 17.gs. rātsnama - Bauskas rātsnama interjeriem
Kopgrupā iepazīt Bauskas alus darītavu;
No laivas vai plosta aplūkot Mēmeles, Mūsas, Lielupes vai citas upītes krastus organizētā vai
individuālā laivu braucienā;
Apskatīt Skaistkalnes karsta kritenes;
Brīvdienās ar ģimeni apmeklēt Bērnu pilsētiņu MŪSA Raceland;
Apskatīt Rundāles pils parka krāšņās rozes un peonijas;
Izbraukt kādu no marķētajiem velo maršrutiem (Nr.401, Nr.402) vai pašu izvēlētus ceļus un
takas ar savu vai “Velosētā” nomātu velosipēdu;
Makšķerēt kādā no “zivju ezeriem” vai upēs;
“Noķert” fotogrāfijā vasarīgu noskaņu un dalīties ar to sociālajos medijos, lietojot mirkļbirku
#visitbauska;
Ļaut laikam plūst – pakavēties, aplūkot, nesteigties, ievērot, redzēt, dzirdēt, padomāt, atcerēties,
salīdzināt, klusēt un izbaudīt klusumu
NOZĪMĪGĀKIE PASĀKUMI VASARĀ!
Interaktīvs pasākums “Laiks spēlēties!” Bauskas muzejā 3.jūnijā
Starptautiskā Bērnu aizsardzības diena MŪSA Raceland 1.jūnijā, sacensības un pasākumi
22.jūlijā un 5.augustā
Rundāles novada svētki 3.jūnijā;
Saulgriežu svinēšana “Vaidelotēs” un atpūtas kompleksā “Rožmalas” 21.jūnijā;
Rundāles pils dārza svētki 1.jūlijā;
Bauskas novada svētki Ceraukstes pagasta “Rožmalās” 2.jūlijā;
Labdarības koncerts Bruknas muižā “Uzcelsim baznīcu!” 2.jūlijā;
Starptautiskais Country mūzikas festivāls 7.-8.jūlijā;
Liliju svētki Vecumniekos 6.-8. jūlijā;
Senās mūzikas festivāla noslēgums Rundāles pilī 8.jūlijā;
Mūzikas un mākslas festivāls “Vivat Curlandia!” 15.-16.jūlijā;
Kanepenes svētki Skaistkalnē 3.- 6.augustā;
Bauskas pilsētas svētki “Bauskas smeķis” 5.-6.augustā

Maizes diena V.Plūdoņa muzejā 5.augustā
A.Amtmaņa-Briedīša atceres diena Aktieru Amtmaņu muzejā Vallē 5.augustā
V Paukošanās turnīrs Bauskas pilī “Ius Gladii – zobena tiesības” 6.augustā
Koncerti, pasākumi un izrādes Bauskas pilskalna estrādē
Brīvdabas kino vakari Bauskas pils vecajā daļā
Eiropas čempionāts un Pasaules čempionāta posmi motokrosā un motokrosā ar blakusvāģiem
vai kvadriem Pīlādžu mototrasē
Koncerti Rundāles pilī, Mazmežotnes muižā un Mazajā Mežotnes pilī
Informācija par citiem nozīmīgiem pasākumiem apkārtnē atrodama 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.visit.bauska.lv
Darba laiks
Pirmdien – Piektdien 9.00 -18.00
Sestdien, svētdien 10.00 - 16.00
Centrs slēgts: 23.un 24.jūnijā

Mēs sociālajos medijos:
Facebok, Draugiem, Twitter,
Instagram: @visitbauska

Iepazīties Bauskas TIC akciju “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!” un tās noteikumiem varat šeit
Jaunizveidotais maršruts “Auto – moto dārgumi un iespējas Bauskas pusē” atrodams šeit
Pirms ceļojuma iesakām apskatīt bukletus un kartes, tās lejuplādei pieejamas šeit .
Informāciju sagatavoja Bauskas TIC 22.05.2017.

