Ko apskatīt, darīt un baudīt
Bauskā ziemā 2017/2018
Ziemas dienas ir īsas, un, kad esi brīvdienas rītā ilgāk
pagulējis, mostoties aiz loga ieraudzījis saulīti lecam kā
apsolījumu skaistai dienai, bet nekāda plāna vēl nav – brauc
uz Bausku! Tas ir tuvu no jebkuras vietas. Jo Bauska ir pašā
Latvijas viducī! Tā ir pa ceļam no Rīgas uz Lietuvu vai no
Lietuvas uz Rīgu, no Jēkabpils un Saldus pusi vai otrādi.
Nonākot
Bauskā,
noteikti
nepabrauksi
garām
Rātslaukumam, kur decembrī greznojas svētku egle un kur
atrodas vienīgais Latvijā atjaunotais 17.gs. Rātsnams – Vecpilsētas centrs. Te var sākties Tava brīvdienu
pastaiga. Nofotografējies ziemeļbrieža kamanās un raugi - blakus Rātslaukumam var apskatīt Sinagogas
dārzu un tālāk doties pa Rīgas ielu, kur veco māju sienas atdzīvinājušas krāšņas rozes, kas nebaidās ne
slapjdraņķa, ne sala. No Rožu alejas gar Sv.Gara baznīcu ceļš ved uz Bauskas pilskalnu, kur joprojām
nesatricināma un cēla stāv Bauskas pils, un tās vārti viesiem ir atvērti.
Braucot uz Bausku, apskaties, kādi pasākumi te ir ieplānoti. Iespējams, tas būs Ziemassvētku koncerts
Bauskas Sv.Gara vai kādā citā baznīcā, Bauskas pilī vai Mazmežotnes muižā, teātra izrāde Bauskas kultūras
centrā vai Grenctāles kultūras namā.
Savukārt aktīvie var doties uz Vecumnieku pusi, kur Zvirgzdes apkārtnes
mežus gan pieaugušie, gan bērni arī ziemā var izbraukt ar kvadracikliem kopā
ar “Greenroadtrips”.
Daba dziedē un ir skaista arī ziemā , tāpēc - lai ir sniegs vai nav, bet brauc uz
mežu! Draugu pulkā vai ar bērniem. Rotā eglītes ar burkāniem, saldajām bietēm
un piparkūkām, lai svētki arī zaķiem un stirnām!
Izstaigā Iecavas parku, vēro un baro pīles pie tiltiņa un pusdieno turpat “Upenē”!
Apciemo un pacienā gulbjus viņu pulcēšanās vietā pie jaunā gājēju tiltiņa pār
Mūsu! Slēpo vai nūjo Likvertenu silā vai Beku mežā! Noķer sniegu, atrodi vai
uzcel sniegavīru, nofotografējies un dalies ar attēlu sociālajos medijos, lietojot
mirkļbirku #visitbauska! Dalies ar mums savā priekā, un mēs priecāsimies līdz ar Tevi! Jo zinām – pie
mums tiešām ir forši! 

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. Blakus Rātslaukumam atrodas
memoriāls “Sinagogas dārzs”, un te sākas “Rožu aleja”.

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 iepazīties ar “Rātsnama interjera ekspozīciju” un
apskatīt Latvijā vienīgo pilna komplekta 17.gs. gravīru “Pastarā tiesa”.
(Jāpiesakās iepriekš līdz attiecīgās nedēļas piektdienai). 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.” , bet iegriezties atkal
un atkal mudina regulāras mākslas izstādes. Muzejs piedāvā arī ekskursijas
gida pavadībā pa Bauskas vecpilsētu. Vairāk informācijas šeit .
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. Ziemas periodā iekštelpas apskatāmas tikai dievkalpojuma laikā. Ziemassvētkos katru gadu
baznīcā notiek koncerti.
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 un izglītojošās programmas,
pilī regulāri notiek koncerti. Šogad nozīmīgākais ir Bauskas pils
seno deju grupas “Galms” 10 gadu jubilejas koncerts. 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. Pašlaik Motormuzejā izvietota
interaktīva ekspozīcija “AUTO BIJA -IR- BŪS”, kur ikvienam ir iespējams praktiskā
veidā pārbaudīt savas zināšanas auto uzbūvē un ceļu satiksmes noteikumos. No 27. līdz
30.decembrim Bauskas Motormuzejā tiek piedāvātas radošās darbnīcas:
plkst.12.00 “Atlēcošā bumbiņa” un plkst.14.30 “Vēja ģenerators”. Iepriekš obligāti
jāpiesakās! Vairāk informācijas šeit
“Rožu aleja” Rīgas ielā posmā no Kalna ielas līdz Baznīcas ielai tapusi,
īstenojot biedrības „Meistars Gothards” projektu „Uzziedam kopā” un
pateicoties Bauskas mākslinieču entuziasmam. Dekoru veidošanā
iesaistījušies 140 cilvēki no visiem astoņiem Bauskas novada
pagastiem. No lietotiem apģērbiem tika izveidotas krāšņas rozes vairāku
desmitu kvadrātmetru lielumā un izvietotas uz veco māju sienām.
Rezultāts ir tik iedvesmojošs, ka ir radusies ar Bauskas svece ar rozes
motīvu.

Memoriāls “Sinagogas dārzs” izveidots Rīgas ielā 35, vietā, kur atradās 1844.gadā celtā un nacistu
uzbrukumos 1941.gada jūlijā nopostītā Bauskas Lielā sinagoga. Tas ir ne tikai mākslas objekts, bet rezultāts
vērtību izpratnei, piemērs attieksmei un rosinājums izzināšanai. “Sinagogas dārzs” ir jau otrais tēlnieka Ģirta
Burvja darbs Bauskā. Viņš ir projektējis arī Bauskas dzejnieka V.Plūdona pieminekli Saules dārzā.
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.
NOZĪMĪGI OBJEKTI BAUSKAS NOVADĀ
Atpūtas komplekss „Miķelis” atrodas 15 km no Bauskas,
Gailīšu pagasta Uzvarā. Tas sastāv no restorāna un jaunas,
modernas trīsszvaigžņu viesnīcas. Kompleksā ietilpst arī
Retro auto muzejs, kur apskatāma viena no lielākajām Latvijā
esošajām lauksaimniecības traktoru kolekcijām un liela vieglo,
kravas un speciālo automobiļu kolekcija, un Bauskas apkārtnei
raksturīgas lauku viensēta, kuras ēkās izvietotā ekspozīcija
sniedz priekšstatu par zemnieku un lauku amatnieku darba un
sadzīves apstākļiem 20.gs.pirmajā pusē.
Bruknas muižā iespējams apskatīt muižas interjeru, jauno, par akcijas “Uzcel savu baznīcu!” ziedojumiem
tapušo Sv.Apustuļu kapelu un apustuļu skulptūras, ieklausīties pārpasaulīgās ērģeļmūzikas skaņās un sajust
patieso Adventes laika vērtību un burvību. Katru gadu Bruknas muižā tiek iekārtota dzīvā Bētleme.
Atpūtas komplekss “Rožmalas” atrodas ~ 15 km attālumā no Bauskas, šosejas A7 malā, tajā ietilpst
viesnīca, restorāns un 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”.
INTERESANTI OBJEKTI KAIMIŅU NOVADOS
(Daži no objektiem ziemas sezonā ir atvērti tikai uz pieprasījumu, tāpēc, lūdzu, sazinieties, pirms dodaties ceļā!)

Vecumnieku novadā apbrīnas vērti ir radošā amatnieka Jura Audzijoņa darinājumi viņa sētā „Jūras”–
Kristus tēls, dzirnavas, baznīca, lapene. Skaistkalnē noteikti jāapskata katoļu baznīca un jāiegriežas Pētera
Lukaševica izlolotajā muzejā “Novadnieki”.
Rundāles novadā galvenais apskates objekts ir Rundāles pils
ansamblis ar parku. Netālu no pils atrodas krāšņā Mazmežotnes
muiža ar viesnīcu dažādām gaumēm un rocībai, augstas klases
restorānu, muižas ēkās iekārtotām konferenču, izstāžu un
koncertzālēm un dabas taku. Šoziem Mazmežotne sevi piesaka arī
kā SPA viesnīca ar plašu piedāvājumu klāstu. Lielupes kreisajā
krastā atrodas arī Mežotnes pilskalns un Vīna kalns, kur ierīkotas
pastaigu takas un iespējama bērnu aktīva atpūta arī ziemā
Iecavas novadā arī ziemā ir vērts apskatīt Iecavas parku un “Dievdārziņu”. Savukārt Atrakciju parkā
„Labirinti” var izmēģināt dažādas galda spēles.

KUR PAĒST?
Bauskā pieejamas vairākas kafejnīcas un restorāni, kur baudīt maltīti.
Sīkāka informācija par ēdināšanas iespējām apskatāma šeit. No 16. līdz
25.februārim, atzīmējot mūsu kaimiņvalstu – Igaunijas un Lietuvas –
dzimšanas dienu, Bauskas kafejnīcās norisinās tradicionālā “Bauskas
patriotiskā kafejnīcu nedēļa”, kad piedāvājumā ir igauņu un lietuviešu
nacionālie ēdieni.

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. Tāpat tikai Bauskā iespējams nopirkt īpašas suvenīru
sveces ar rožu motīviem un nozīmīgāko Bauskas objektu attēliem.
Dažādus suvenīrus piedāvā veikaliņi vecpilsētā, bet gardi cienasti un
vietējo ražotāju produkti nopērkami 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.visit.bauska.lv

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

Darba laiks
2017.gada decembrī:
Pirmdien – Piektdien 9.00 - 17.00
Sestdien, svētdien 10.00 - 14.00
Centrs slēgts: Ziemassvētkos 24.,25.,26. decembrī, Jaungadā 31.decembrī, 1.janvārī
2018.gada janvārī-februārī:
Pirmdien – Piektdien 9.00 -17.00
Sestdien 10.00 - 14.00
Svētdien – slēgts
Pirms ceļojuma iesakām apskatīt bukletus un kartes, tās lejuplādei pieejamas šeit .
Informāciju sagatavoja Bauskas TIC 06.12.2017.

