
Iepazīsti BAUSKU un izvērtē, vai dotie apgalvojumi ir patiesi vai nepatiesi! 

∙ Spēlē spēli individuāli vai komandā!
∙ Atbildes līdz 29. septembrim iesniedz ej.uz/pilsetuspele!
∙ Piedalies spēlē arī par citām Latvijas pilsētām, spēles uzdevumi www.drossinternets.lv! 

A “Bauskas alus” brūvē gan alu, gan raudzē kvasu un ražo pat tējas sēnes dzērienu  
“Dr. Kombucha”.

  Ā  Maršrutā Bauska−Grenctāle ir pietura Ārce. Tā atrodas 35 km no Bauskas  
 centra.

B Bauskas Brīvības piemineklis celts par iedzīvotāju un organizāciju ziedojumiem.

  C  1989. gada 23. augustā cauri pilsētai vijās Baltijas ceļš.

Č Apmeklējot ekspozīciju “Sver un mēri Bauskā!” Bauskas rātsnamā, var 
iegādāties īpašus suvenīrus − čarkometru, mīļummetru, konfektometru.

  D  Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku vadītās laulību  
 ceremonijas notiek Bauskas rātsnama krāšņākajā telpā − rātes sēžu zālē.

E Jau divus gadus pilsētā darbojas “Eksotisko dzīvnieku parks”.

  Ē  Bauskas pašvaldības atbalstītajam projektu konkursam “Mēs savam novadam  
 2020” šogad iesniegti 11 projekti.

F Aktuālais par atpūtas iespējām Bauskā lasāms “Facebook” grupā “Brīvdienas 
Bauskā”.

  G  Visu Bauskas baznīcu torņos ir zelta gaiļi.

Ģ Bauskas Valsts ģimnāzijā darbojas dažādi talantus attīstoši pulciņi, starp tiem 
arī teātra pulciņš.

  H  Viesnīcā “Rija Bauska Hotel” ir 72 istabas.

 I Bauskā ir divas pirmsskolas izglītības iestādes, un to nosaukumos ir ietverta 
izskaņa -īte.

   Ī  Īslīces iela ved uz Bērzkalniem.

J Bauskas Bērnu un jauniešu centra moto ir “Priecīgs tu nāc, darboties sāc!”.
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  K  Bauskā ir dzimis aktieris, radio raidījumu vadītājs un politiķis Artuss Kaimiņš.

Ķ Uz Ķirbaksalu ne ziemā, ne vasarā nav iespējams nokļūt pa tiltu.

  L  Bauskā saplūst Mūsa un Mēmele, izveidojot Lielupi.

Ļ Bauskas peldbaseina lielā baseina dziļums ir 1,35–1,80 m.

  M  “Mūsa Raceland” ir autosporta piedzīvojumu parks Bauskas novadā.

N Viena no Bauskas sadraudzības pilsētām ir Nahoda Čehijā. Nahodas pilī − 
bijušajā Kurzemes hercoga īpašumā − katru gadu notiek Kurzemes svētki.

  Ņ  Bauskas Svētā Gara Evaņģēliski luteriskā baznīca ir senākā Bauskas  
 vecpilsētas celtne.

O Bauskas pils ir viduslaikos celta Lībiešu ordeņa pils.

  P  Vilis Plūdonis dzimis Bauskas apriņķa Pilsmuižas “Lejenieku” mājās.  
 Tur Mūsas krastā arī izveidots V. Plūdoņa muzejs.

R Uz Bauskas vecpilsētas sienām ir izvietoti krāšņi rožu dekori.

  S  Bauskas pilsētas simbols ir Zelta lauva.

Š 1916. gadā tika izbūvēta šaursliežu dzelzceļa līnija Bauska−Meitene.

  T  Pilsētas tiesības Bauska ieguva 1609. gadā.

U Šogad augustā Bauskas pilskalna parkā norisināsies Mūsdienu etniskās 
mūzikas un seno amatu festivāls “Zobens un Lemess”.

  Ū  1967. gadā būvētais Bauskas ūdenstornis ir augstākais Latvijā.

V Par atkritumu apsaimniekošanu Bauskā rūpējas pašvaldības kapitālsabiedrība 
SIA “Vides serviss”.

  Z  Strautnieku ielas noslēgumā uz mūra šķūnīša sienas mozaīkas tehnikā ir  
 izveidots panno ar zivju un ūdens motīviem.

Ž Lai pasargātu pilsētu no mēra, 18. gs. baušķenieki izgudroja speciālu, tam 
laikam ļoti modernu žurku ķeršanas ierīci.
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