PASĀKUMI, IZGLĪTOJOŠAS SKOLAS, NOMETNES
“SENĀS DZĪVESVEIDA SKOLAS” Bauskas pilī

“DĀRZA SVĒTKI” RUNDĀLES PILĪ jūnija bei-

Piemērots:
www.bauskaspils.lv, T. 63923793

Piemērots:
www.rundale.net, T. 63962197

“BĒRNU PAVĀRSKOLA” – ēdienu gatavošanas

BAUSKAS VECPILSĒTAS
SVĒTKI septembrī.

rudens, ziemas, pavasara periodā.

pasākums bērniem kopā ar vecākiem kafejnīcā “Ozollāde” Rundāles pils cokolstāvā.
Piemērots:
www.ozollade.lv, T. 29105356

RADOŠIE BĒRNU RĪTI ROTAĻU ISTABĀ
“APAVU NAMIŅŠ’’ Bauskā.
Piemērots:
www.pasakuparadize.mozello.lv, T. 28338022

gās vai jūlija sākumā.

Piemērots:
www.bauskasvecpilseta.lv

“MĒMELES SVĒTKI” – laivošanas pasākums jūlijā “Lutaušos”.

Piemērots:
www.laivunomalutausi.lv, T. 28354626

LIEPĀJAS SIMFONISKĀ ORĶESTRA
KONCERTI BĒRNIEM Rundāles pilī oktobrī.

SĒJAS UN PĻAUJAS SVĒTKI brīvdabas muzejā
“Ausekļu dzirnavas” maijā un septembrī.

Piemērots:
www.rundale.net, T. 63962197

Piemērots:
www.ausekludzirnavas.lv, T. 29197412

Bauskas muzejā decembrī.

MEŽOTNES PILSKALNA SVĒTKI maijā.
Piemērots:
www.rundale.lv, T. 28343312

MUZEJU NAKTS apkārtnes muzejos maija vidū.
Piemērots:
www.visit.bauska.lv , T. 63923797

KERAMIKAS PLENĒRS “BALTAJĀ MĀJĀ”

jūnija otrajā nedēļā.

Piemērots:
www.hotelbaltamaja.lv, T. 29685191

PAGALMIŅU

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS “AK, EGLĪTE”

Piemērots:
www.bauskasmuzejs.lv, T. 63960508

“DZĪVĀ BETLĒME” BRUKNAS MUIŽĀ PIE
BAZNĪCAS, ar koncertiem un radošām aktivitātēm
Ziemassvētku laikā.

Piemērots:
www.bruknaskopiena.lv, T. 28850225

VECMĀMIŅU & VECTĒTIŅU SKOLA
KOPĀ AR MAZBĒRNIEM VIESU NAMĀ
“UPESCELMIŅI” Skaistkalnē, notiek katru gadu
pēc Kanapenes. T. 29286411

NOMETNES “DROSTALĀS” – “ESI ZIRGĀ –
VASARĀ”
Piemērots:
www.drostalas.com, T. 26657942
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Piktogrammas:
Pieejams tikai
vasaras sezonā

peldvieta

kafejnīca

mazulis

rotaļu stūris

rotaļu laukums

bērnu pārtinamā
galda virsma

pirmskolas vecuma/
bērnudārza vecuma

piknika vieta

wi-fi

uzliktnis bērnu podam

skolēns

telšu vieta

suvenīri

viesu nams

pusaudzis

treileru laukums

pirts

maksājumu kartes

ugunskura vieta

Bauskas tūrisma informācijas centrs
Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901, Latvija
T. 63923797, 27746484
tic@bauska.lv, www.visit.bauska.lv

Mēs sociālajos tīklos:
https://www.facebook.com/bauska.tourism
http://www.draugiem.lv/bauskatic/
https://twitter.com/TurismsBauska

Atsauksmēm un ieteikumiem:

Izdevējs: Bauskas novada Dome
2016, maijs
Foto: Bauskas TIC un
objektu arhīvi

Karte: Bauskas TIC
Dizains & druka:

BRĪVDIENAS

ģimenei ar bērniem
Bauskas, Iecavas, Rundāles
un Vecumnieku novadā

Esam apkopojuši informāciju par apskates objektiem,
pakalpojumiem un pasākumiem, kuri ir interesanti
ģimenēm ar bērniem vecumā no 1 līdz 16 gadiem.
Bērnu piemērotību konkrētām vietām esam iedalījuši pēc
četrām vecuma grupām, jūsu ērtībai esam norādījuši arī
ģimenes biļešu cenas (Cenas fiksētas 2016. gada 1. maijā).
Cita noderīga informācija par Bauskas puses apskates
objektiem, naktsmītnēm, pasākumiem, atrodama mājas lapā

www.visit.bauska.lv

Ēdināšanas, nakšņošanas un piknika vietas
Draudzīgas ģimenēm ar maziem bērniem no 1 līdz 7 gadiem, šeit būs pieejams rotaļu stūris un/vai rotaļlaukums,
īpaša ēdienkarte bērniem, bērnu barošanas krēsliņš, vairākas vietas ir ieguvušas kādu bērniem draudzīgas vietas
kvalitātes zīmi (Babyroom, LC).

ĒDINĀŠANAS VIETAS:

NAKTSMĪTNES:

22 Krogs “Aveņi”
Bauska, www.aveni.lv,
T.63960150

8 Atpūtas komplekss “Miķelis”
Uzvara, www.mikelis.lv,
T. 26493940

9 Atpūtas komplekss “Rožmalas”
Ceraukste, www.rozmalas.lv ,
T. 26564580

23 Picērija “Picu darbnīca”
Bauska, www.picudarbnica.lv,
T. 22065556

24 Krogs “Viestarti”
Iecava, T. 63942333

26 Brīvdienu māja “Upescelmiņi”
Skaistkalne, T. 29286411

25 Viesu nams “Baltā māja”
Pilsrundāle, T. 63962140

27 Brīvdienu māja “Mimriņi”
Vecumnieki, T. 27873520

9 Atpūtas komplekss “Rožmalas”
Ceraukste, www.rozmalas.lv,
T. 26564580

25 Viesu nams “Baltā māja”
Pilsrundāle, T. 63962140

PIKNIKA VIETAS:

Bezmaksas publiskās vietas, kur pieejamas atpūtas vietas – galds ar krēsliem. Bauskā – pie vecā Dambja,
aiz Bauskas estrādes, Ķirbaksalā. Rundāles novadā – Mežotnes pilskalna kompleksa teritorijā. Vecumnieku
novadā – Vecumnieku Vecā un Jaunā ezera teritorijā. Skaistkalnē – karsta kriteņu teritorijā.
Maksas piknika vietas šādos apskates objektos – “Labirinti”, “Dobuļi”, Plūdoņa muzeja, Rundāles pils parks,
“Ausekļu dzirnavas”, Mežotnes pils parks.

MARŠRUTI
Ar velosipēdu. Ir izveidoti un marķēti divi maršruti.
“Bauskas apkārtnes pilis” (velomaršruts nr. 401) paredzēts kā vienas dienas izbrauciens un ved pa Bauskas un Rundāles novadu, atklājot Bauskas, Mežotnes
un Rundāles pils burvību. Maršruts “Bagātā Zemgale”
(velomaršruts nr. 402) ļauj baudīt Bauskas un Vecumnieku novada dabas bagātības divu dienu garumā.
Laivotājiem. Iecienītākā upe laivošanai ir Mēmele.
Populārs maršruts ir no Lielmēmeles līdz Skaistkalnei; no Skaistkalnes līdz Bauskai vai no Bauskas līdz
Mežotnei. Maršrutus apkalpo un inventāru nodrošina:

“Krastmalas”, “Lutauši”, “Brīvnieki”, “Saliņas”. Atpūtas
vieta “Lutauši” ik gadu organizē atraktīvus laivu izbraucienus – jūnijā “Līgojam Lutaušos”, jūlijā “Mēmeles
svētkus”, bet oktobrī “Pa Mēmeli rudenī”.
Idejas vienas dienas pārgājienu maršrutiem.
No Bauskas uz Plūdoņa muzeju “Lejenieki” caur Putnu
fabriku ~8 km vienā virzienā. No Bauskas uz Mežotnes
pilskalnu pa Ziedoņu ielu ~ 13 km vienā virzienā.
No Skaistkalnes centra uz karsta kriteņu teritoriju ~4 km vienā virzienā.

Izgriez šo pastkarti, uzlīmē marku un aizsūti pastkarti ar sveicienu no Bauskas puses savai
omītei, opītim, krustmātei, krustēvam, tantei, onkulim vai labam draugam!

APSKATES OBJEKTI UN IZGLĪTOJOŠI ŠOVI
1 BAUSKAS VECPILSĒTA. Iespēja apskatīt un
iepazīt vēsturiskā centra dzīvojamās un sabiedriskās
ēkas, senākās celtnes un pieminekļus. Izstaigājams
patstāvīgi vai ar gidu (1,5 st.).

4 BAUSKAS PILS. Apskatāma atjaunotā Kurzemes hercogu rezidence, izstādes; vasaras sezonā skatu
laukums pils tornī; pavasara, rudens un ziemas periodā
tematiskie „Senā dzīvesveida skolas” pasākumi.

Piemērots:
Cena ģimenes ekskursijai ar Bauskas muzeja gidu
(2 pieaugušie un 1–4 bērni): 7,00 EUR.
T. 63960508 (Bauskas muzeja gidi), 63923797
(Bauskas TIC gidi).

Piemērots:

2 BAUSKAS MUZEJS. Apskatāma rotaļlietu ekspozīcija, kurā skatāmas lelles, rotaļlietas un sadzīves
priekšmeti. Individuālajiem apmeklētājiem reizi mēnesī
iespēja līdzdarboties programmās “Laiks spēlēties” un
“No dzīpara līdz audumam”.
Piemērots:
Pieejams:

mākslas izstādes, vēstures ekspozīcijas.
Ierobežojumi: trepes, ierobežota pārvietošanās pa
muzeju.
Cena ģimenes biļetei: 2,80 EUR (vismaz 3 personas).
Kalna iela 6, Bauska,
www.bauskasmuzejs.lv, T. 63960506, 63960508

3 BAUSKAS RĀTSNAMS. Apskatāma ekspozīcija par Bauskas rātsnamu un senajiem svariem un mēriem, pēc svēršanās un mērīšanās iespējams saņemt
sertifikātu.
Piemērots:

5 BAUSKAS MOTORMUZEJS ir Rīgas Motormuzeja filiāle. Apskatāmas četras tematiskās seno
spēkratu kolekcijas, dažādas tematiskās izstādes, ģimenēm tiek piedāvāta izziņas spēle „Atklāj Motormuzeja noslēpumus”, Babyroom sertifikāts.
Piemērots:

Pieejams:

www.visit.bauska.lv, tic@bauska.lv , +371 63923797

īpašs suvenīrs bērniem – “konfektometrs”.
Cena ģimenes biļetei: bez maksas.
Rātslaukums 1, Bauska,
www.visit.bauska.lv, T. 63923797, 27746484

Rundāles pils parks, “Ausekļu dzirnavas”,
Bauskas rātsnams, “Dobuļi’”

uzbrauktuve un lifts
Pieejams:
ērtai iekļūšanai muzejā, telpa bērnu ratu uzglabāšanai,
brīva pārvietošanās ar bērnu ratiem pa Bauskas pils
vēstures ekspozīciju un izstādi “Tērps un rotas Kurzemes hercogistē 1562–1620”.
Ierobežojumi: ierobežota pārvietošanās ar bērnu ratiem pa izstādi “Bauskas pils – militārs nocietinājums”,
Bauskas pils interjeru ekspozīciju un Livonijas ordeņpils
drupām un skatu torni.
Cena ģimenes biļetei: divu veidu ģimenes biļetes:
No 01.11. līdz 30.04.: 7,00 EUR (2 vecāki un 1–4 nepilngadīgi bērni), 5,00 EUR (1 vecāks un 1–4 nepilngadīgi
bērni).
No 01.05. līdz 31.10.: 8,00 EUR (2 vecāki un 1–4 nepilngadīgi bērni), 6,00 EUR (1 vecāks un 1–4 nepilngadīgi
bērni).
Pilskalns, Bauska,
www.bauskaspils.lv, T. 63923793, 63922280

Pieejams:
Cena ģimenes biļetei: lielā 3,41 EUR (2 vecāki un
1– 4 nepilngadīgi bērni); mazā: 2,42 EUR (1 vecāks
un 1– 4 nepilngadīgi bērni).
Sarkanmuiža 6, Codes pag., Bauskas nov.,
www.motormuzejs.lv, T. 67025887, 26576610

6
6 V. Plūdoņa muzejs “LEJENIEKI” ir Bauskas muzeja filiāle. Apskatāmas koktēlnieka veidotas
zaķu skulptūras, “Zaķīšu pirtiņa”, ekspozīcija par dzejnieka Viļa Plūdoņa daiļradi. Reizi sezonā individuālajiem
apmeklētājiem iespēja līdzdarboties programmā “Ciemos pie zaķu mammas”.
Piemērots:
Pieejams:
Ierobežojumi: sausā tualete.
Cena ģimenes biļetei: 2,80 EUR (vismaz 3 personas).
Ceraukstes pag., Bauskas nov.,
www.bauskasmuzejs.lv, T. 29194975
7 BAUSKAS ALUSDARĪTAVA. Apskatāma
ražotne, iespēja uzzināt kā top “Veselības dzēriens”,
“Bauskas kvass” un cita produkcija, pēc ekskursijas senās degustācijas zāles apskate un dzērienu degustācija.
Reizi mēnesī individuālajiem apmeklētājiem tiek organizētas kopgrupas.
Piemērots:
Ierobežojumi: produkcijas degustācijai apmeklētāju
vecuma ierobežojumi.
Cena ģimenes biļetei: 15,00 EUR (2 pieaugušie un
1–3 skolēni līdz 18.gadiem).
Bērzkalni, Bauskas nov.,
www.bauskasalus.lv, T. 25770575

9

1
8 Atpūtas komplekss “MIĶELIS”. Apskatāma zemnieku sēta un seni auto. Kafejnīcā var nogaršot “Bauskas īpašos ēdienus”.
Piemērots:
Pieejams: 	
bezmaksas velosipēdi.
Cena ģimenes biļetei: 4,50 EUR (2 pieaugušie un
2 bērni).
“Pūpoli”, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.,
www.mikelis.lv , T. 26493940, 26443496
9 Atpūtas komplekss “ROŽMALAS”
apskatei piedāvā Ribbes dzirnavas. Vasarā brīvdienās darbojas “Pankūkotava”.
Piemērots:
Pieejams:

un WC maziem bērniem.
Ierobežojumi: dzirnavās nevar pārvietoties ar bērnu
ratiņiem.
Cena ģimenes biļetei: 7,00 EUR (2 pieaugušie un
2 bērni).
Nameju iela 2, Ceraukste, Bauskas nov.,
www.rozmalas.lv, T. 26564580

10

4

10 RUNDĀLES PILS MUZEJS UN PARKS.
Apskatāmas restaurētās Kurzemes hercoga E. Johana
Bīrona pils telpas un parks. Pavasarī apskatāmas tulpes
un citas sīpolpuķes, vasarā krāšņi zied rozes. Jūnija beigās vai jūlija sākumā tiek organizēti “Dārza svētki”, pa
parku kursē elektromobilis. Rudens/ziemas periodā pils
ekspozīcijā ģimenēm tiek piedāvāta orientēšanās spēle.
Piemērots:
slings.
Pieejams:
Ierobežojumi: Pa pils 2. stāva ekspozīcijas telpām nedrīkst pārvietoties ar bērnu ratiem.
Cena ģimenes biļetei: 4 veidu ģimenes biļetes – pils
apmeklējums: 13,00 EUR (2 pieaugušie un 2–4 skolēni);
10,00 EUR (1 pieaugušais un 2–4 skolēni); parka apskate: 7,00 EUR (2 pieaugušie un 2–4 skolēni); 5,00 EUR
(1 pieaugušais 2–4 skolēni).
Pilsrundāle, Rundāles nov.,
www.rundale.net, T. 63962197; 26499151

11 Brīvdabas muzejs “AUSEKĻU DZIRNAVAS”. Apskatāma seno darbarīku, tehnikas un sa-

dzīves priekšmetu kolekcija gan telpās, gan ārpus tām.
Iespēja izzināt dažādu seno darbu un amatu specifiku.
Pavasarī “Sējas svētki” un rudenī “Pļaujas svētki” (senās
tehnikas un amatnieku prasmju demonstrējumi, atrakcijas un labi pavadīts laiks svaigā gaisā Iecavas upes
ielokā u.c.).
Piemērots:
Pieejams:
Ierobežojumi: dažās ēkās nevar iebraukt ar bērnu
ratiņiem.
Cena ģimenes biļetei: 7,00 EUR (2 pieaugušie un
1–3 bērni).
Bārbeles pag., Vecumnieku nov.,
www.ausekludzirnavas.lv, T. 29197412, 26396878

Apkārtnē pieejami arī citi interesanti objekti, ražotnes, interaktīvas programmas un pasākumi ģimenēm ar
bērniem, skolniekiem. Šī informācija atrodama www.visit.bauska.lv sadaļā – Apskates objekti.

ATPŪTA PIE ŪDENS
Peldvietas pie apskates objektiem: Plūdoņa muzejs, atpūtas komplekss “Miķelis”.
12 VECUMNIEKU VECAIS EZERS. Labiekārtota
atpūtas vieta, ar smilšu pludmali un rotaļu laukumu.
Piemērots:
Pieejams:
Atlaides: bez maksas
Vecumnieki,
www.vecumnieki.lv, T. 63976100
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13 LAIVU IZBRAUCIENI Rundāles pils dīķī.
Laivu var airēt paši un vērot zivju un ūdensaugu pasauli,
vai izvēlēties klusu motorlaivu un gida stāstījumu par
pils iedzīvotājiem un spokiem.
Piemērots:
drošības vestes visiem pasažieriem
Pieejams:
Cena: 4-vietīgas airu laivas cena 5 EUR/30 min. un
6-vietīgas airu laivas cena 10,00 EUR/30 min.
Pilsrundāle, Rundāles nov.,
http://gustamelaivas.wordpress.lv/, T. 29177996

13

DZĪVNIEKI
14 Mini Zoo “DOBUĻI”. Piedāvā iepazīties ar
daudzveidīgu savvaļas dzīvnieku, mājdzīvnieku un putnu kolekciju no daudzām pasaules valstīm. 2009. g.
nominēts kā ģimenei draudzīga atpūtas vieta.

16 “DROSTALAS”. Piedāvā ieskatīties zirgu ikdienā, iepazīt inventāru, apgūt sedlošanas iemaņas,
vizināties zirga mugurā. Vasarā tiek rīkotas nometnes
bērniem un sacensības “Drostalu kauss”.

Piemērots:

Piemērots:

Pieejams:
batuts.
Ierobežojumi: nedrīkst ņemt līdzi savus mājdzīvniekus, sausā tualete.
Cena ģimenes biļetei: 11,00 EUR (2 pieaugušie un
2 bērni).
Dzimtmisa, Iecavas nov.,
www.minizoo.lv , T. 29177846

Pieejams:
Ierobežojumi: sausā tualete.
Cena par izjādi: 20,00 EUR personai stundā.
Zorģi, Iecavas nov.,
www.drostalas.com , T. 26657942

15 TRUŠU PILSĒTIŅA. Apskatāma miniatūra
pilsētiņa, kurā dzīvo vairāk nekā 35 šķirņu truši, kā arī
dažādi mājdzīvnieki – zosis, pīles, aitas, cūkas, kazas,
poniji, govis.
Piemērots:
Pieejams:
, WC maziem bērniem.
Cena ģimenes biļetei: 8,00 EUR (2 pieaugušie un
2 bērni).
Codes pag., Bauskas nov.,
www.trusupilsetina.lv, T. 29548071

14

ATRAKCIJAS UN AKTĪVĀ ATPŪTA
17 Atrakciju parks “LABIRINTI”. Vairāk
nekā 20 spēles un atrakcijas lauku vidē 2,5 h platībā – te iespējams nobraukt ar gaisa krēslu, uzspēlēt
“labirintbolu” vai “grāsbolu” u.c. spēles, 25 velokarti.
2008. g. nominēts kā ģimenei draudzīga atpūtas vieta.
Piemērots:
Pieejams:
Cena ģimenes biļetei: 6,00 EUR (2 pieaugušie un
2 bērni) par stundu.
Zorģi, Iecavas nov., www.labirinti.lv,
T. 26320336; 26425247

19 PIEPŪŠAMĀS ATRAKCIJAS BAUSKĀ.
Piedāvā septiņu dažādu piepūšamo atrakciju nomu.
Piemērots:
Atlaides: piegāde Bauskā – bez maksas.
Vecsaules pag., Bauskas nov.,
T. 26538057, atrakcijasbauska@inbox.lv
20 ELEKTROMOBILIS. Piedāvā izbraucienus ar
elektromobili pa Rundāles pils parka teritoriju.
Piemērots:

18 PASAKU PARADĪZE BAUSKĀ. Piedāvā
telpas bērnu ballītēm, multfilmu tēlu tērpu, bērnu masku, piepūšamo atrakciju, ūdensbumbas un cukurvates
aparāta nomu. Rotaļu istabā “Apavu namiņš” regulāri
tiek rīkoti radošie bērnu rīti.

Pieejams:
Ierobežojumi: Ieejas maksa Rundāles pils parkā brauciena cenā nav iekļauta, lietus laikā elektromobilis nekursē.
Cena par braucienu vienai personai: 2,50 EUR
Rundāles pils parks, Pilsrundāle, T. 29169034;
https://elektromobilis.wordpress.com

Piemērots:

21

Pieejams:
apavu veikals.
Atlaides: Uzrādot “Goda ģimenes” karti, atlaide – 10 %.
Zaļā iela 11 k. 7, Bauska,
www.pasakuparadize.mozello.lv, T. 28338022

Piemērots:

17

Velosēta. Velosipēdu noma, remonts, tirdzniecība.

Pieejams:
10 velosipēdi: (1 bērnu, 1 pusaudžu,
8 pieaugušo, 1 bērnu sēdeklītis, 4 velo ķiveres).
Cena: velo noma ģimenei t.sk. bērnu sēdeklītis
25,00 EUR dienā (2 pieaugušie un 2 bērni).
Kalna iela 12, Bauska, ieeja no Plūdoņa ielas.
T. 229294678, fotogirts@inbox.lv
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