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400 dienas līdz

Piektdiena, 20. jūnijs
– 1943. gada 20. jūnijs – vācu okupētajā Bauskā, par
pamatu ņemot 1443. gadā hronikā pieminēto pils
būvniecību, notiek pilsētas 500 gadu jubilejas svinības,
kurās kā viesi piedalās Latvijas ģenerālkomisārs Oto
fon Drekslers, Zemgales apgabala komisārs brīvkungs
fon Mēdems, Latviešu Zemes pašpārvaldes vadītājs
Oskars Dankers
Sestdiena, 21. jūnijs
– 1972. gada 21. jūnijs – atzīmējot PSRS
nodibināšanas 50. gadadienu, pilsētas ielās notiek
motociklu parādes brauciens
Svētdiena, 22. jūnijs
– 1950. gada 22. jūnijs – Bauskas vidusskolas
izlaiduma dienā tiek arestēti vairāki bijušā vidusskolas
absolventa, Latvijas Universitātes studenta Gunāra
Zemtauša vadītās Bauskas jauniešu nacionālās
pretošanās grupas dalībnieki (Arvīds Kļauga, Jānis
Zemtautis, Arnolds Mitris); jauniešu aresti turpinās arī
nākošajās dienās un līdz 1950. gada beigām tika
arestēti 12 šīs pretošanās grupas dalībnieki

Bauskas 500 gadu jubilejas svinības 1943. gadā
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Pirmdiena, 23. jūnijs
- 1940. gada 23. jūnijs – pēc Latvijas valsts okupācijas saskaņā
ar valdības pieņemto lēmumu Bauskā sākas aizsargu
atbruņošana; visiem pilsētas aizsargiem pavēlēts pilsētas
policijas iecirknī nodot viņu rīcībā esošos ieročus un munīciju
Otrdiena, 24. jūnijs
- 1821. gada 24. jūnijs – Bauskā tag. Rīgas ielā 64 nodeg
latviešu luterāņu draudzes mācītājmuižas dzīvojamā ēka ar
visiem draudzes reģistriem; iet bojā visi iepriekš veiktie draudzes
locekļu dzimšanas, iesvētību, laulību un miršanas reģistra dati
Trešdiena, 25. jūnijs
- 1972. gada 25. jūnijs – plkst. 9.00 Kultūras namā (tag. Tautas namā) notiek Valsts krājkases organizētā naudas un mantu loterija,
kas katru gadu notika citā Latvijas pilsētā, bet šajā gadā Bauskā;
starp daudzajiem naudas un mantu laimestiem tika izlozētas 96
automašīnas „Žiguļi”, „Moskvič” un „Zaporožec”, kā arī 80 dažādu
marku motocikli; laimestu saraksti tika publicēti nākamās dienas
preses izdevumos, bet vienas loterijas biļetes cena bija 30 kapeikas
Ceturtdiena, 26. jūnijs
- 1948. gada 26. jūnijs – Pilskalna parkā notiek apriņķa
skolu pionieru salidojums un vasaras nometne ar plašu
sporta un kultūras pasākumu programmu
Piektdiena, 27. jūnijs
- 1941. gada 27. jūnijs – Vācijas un PSRS kara sākumā
sākas Sarkanās armijas vienību atkāpšanās no Bauskas;
pilsētu pamet arī padomju varas amatpersonas un bēgļu
gaitās uz austrumiem dodas arī vairāki desmiti pilsētnieku
Sestdiena, 28. jūnijs
- 1941. gada 28. jūnijs – pēcpusdienā Bausku pamet
pēdējās sarkanarmiešu vienības un, šķērsojot Mūsas tiltu,
pilsētā ierodas pirmās vācu vērmahta motorizētās vienības
Svētdiena, 29. jūnijs
- 1941. gada 29. jūnijs – Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīcā
mācītājs Gustavs Turss-Tūrs notur dievkalpojumu, kurā aizlūdz
par padomju varas upuriem un slavē varonīgo vācu armiju un tās
vadoni Ādolfu Hitleru, kas atbrīvojuši Bausku no boļševiku varas

Pionieru gājiens Uzvaras ielā. 1948. gads
(foto no Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma)
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- Kārlis Reiskarts (foto no Bauskas
Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma)

- 1941. gada 2. jūlijā nošauto ķīlnieku
piemineklis (R.Ābelnieka foto)
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Pirmdiena, 30. jūnijs
- 1938. gada 30. jūnijs – Bauskā Vienības ielā 17 (tag.
Rīgas ielā) ierīkota aizsargu un policistu mazkalibra
šauteņu un pistoļu šautuve
- 1994. gada 30. jūnijs – tiek izveidota Bauskas Kristīgā
pamatskola, kurā pirmais mācību gads sākās septembrī
Otrdiena, 1. jūlijs
- 1941. gada 1. jūlijs – Bauskā tiek izveidota vācu
vērmahta militārā komandantūra, kas paziņo, ka no plkst.
19.00 tiek pārņemta visa vara pilsētā un pilsētas ebrejiem
tiek noteikti pirmie ierobežojumi: aizliegums uzturēties
Bauskas ielās no plkst. 18.00 vakarā līdz plkst. 7.00 rītā
Trešdiena, 2. jūlijs
- 1941. gada 2. jūlijs – atriebjoties par jūnija beigās kritušo
vācu karavīru apgānīšanu un neatrodot vainīgos, pēc vācu
militārā komandanta pavēles vācu karavīri pie Mēmeles tilta
iepretim pilsētai publiski nošauj 20 ķīlniekus – 10 sagūstītus
sarkanarmiešus, 5 latviešus un 5 Bauskas ebrejus
Ceturtdiena, 3. jūlijs
- 1926. gada 3. jūlijs – Bauskas Domē notiek apbūves
gabalu izloze individuālo māju celtniecībai jaunajā Bauskā
tag. Uzvaras, Skolas, Brīvības un Pilskalna ielas apkārtnē
Piektdiena, 4. jūlijs
- 1941. gada 4. jūlijs – pēc Bauskas vācu militārā komandanta
pavēles sākas visu pilsētā dzīvojošo ebreju reģistrācija
Sestdiena, 5. jūlijs
- 1976. gada 5. jūlijs – ar Latvijas PSR Ministru padomes lēmumu, godinot mirušā padomju valsts un partijas darbinieka, bij.
Bauskas apriņķa, vēlāk rajona Izpildu komitejas priekšsēdētāja
Kārļa Reiskarta piemiņu, Rūpniecības iela pārdēvēta par Kārļa
Reiskarta ielu; Rūpniecības ielas nosaukums tika atjaunots
1989. gada 13. aprīlī
Svētdiena, 6. jūlijs
- 1812. gada 6. jūlijs – Napoleona kara gājiena uz Krieviju
laikā viņa armijas maršala Makdonalda vadītais prūšu
karaspēks ieņem Bauskas pilsētu

Pirmdiena, 7. jūlijs
- 1660. gada 7. jūlijs – saskaņā ar Olīvas miera līguma
noteikumiem starp Kurzemes hercogisti un Zviedriju
Bauskas pili pamet zviedru karaspēks, kurš tur atradās
kopš abu valstu militārā konflikta sākuma 1658. gadā;
Bauskas tiesas sekretārs no zviedru virsnieka Kristiana
Šrēdera pārņem pilī esošos ieročus un munīciju
Otrdiena, 8. jūlijs
- 1812. gada 8. jūlijs – Napoleona karagājiena laikā uz
Krieviju pēc iepriekšējā dienā notikušās kaujas pie Iecavas,
prūšu karaspēks uz Bausku atved 100 krievu karagūstekņus
Trešdiena, 9. jūlijs
- 1941. gada 9. jūlijs – tiek izdots rīkojums par ebreju geto
izveidi Bauskā; pilsētā dzīvojošajiem ebrejiem 48 stundu
laikā ir jāpamet savas dzīvesvietas pilsētā un jāpārceļas uz
kvartālu pilsētas nomalē, kura robeža ir Salātu iela
Ceturtdiena, 10. jūlijs
- 1919. gada 10. jūlijs – risinot pārtikas apgādes lietas, ar
Bauskas pilsētas Pagaidu domes lēmumu katram pilsētniekam
sāk izsniegt pa divām mārciņām kviešu, kas saņemti kā
palīdzība no ASV, un pa trim mārciņām vietējo rudzu miltu
Piektdiena, 11. jūlijs
- 1948. gada 11. jūlijs – pilskalnā notiek Bauskas apriņķa
Dziesmu svētki, kuros piedalās ap 2 tūkst. dziedātāju
Sestdiena, 12. jūlijs
- 1928. gada 12. jūlijs – Bauskas pilsētas valde no apriņķa
pašvaldības budžeta saņem 1000 latus būvmateriālu
iegādei plūdu sagrautā Mēmeles tilta atjaunošanai, pēc kā
sākās tilta atjaunošanas darbi
Svētdiena, 13. jūlijs
- 1988. gada 13. jūlijs – agresīvās padomju propagandas dēļ
tiek atcelts Vides aizsardzības kluba Bauskas nodaļas iecerētais
Bauskas rajonā dzīvojošo latviešu leģionāru saiets

- 1948. gada dziesmu svētki Bauskas pilsdrupās
(foto no Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma)
- Vides aizsardzības kluba Bauskas nodaļas izdevuma titullapa
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Pirmdiena, 14. jūlijs
- 1937. gada 14. jūlijs apstiprināti Bauskas pilsētas saistošie
noteikumi par peldvietām, ka paredzēja, ka pilsētas robežās
Mēmelē un Mūsā drīkst peldēties abu dzimumu personas tikai
peldkostīmos, bet bez peldkostīmiem vīrieši drīkst peldēties
tikai Ķirbaksalā, savukārt sievietes – Mūsā pie Ērkšķu muižas
Otrdiena, 15. jūlijs
– 1880. gada 15. jūlijs – vēstulē Bauskas rātei Kurzemes
gubernators norāda, ka pašvaldībai nav tiesību liegt pilsētnieku
piekopto praksi mājlopus pāri upēm dzīt peldus, lai nebūtu
jāmaksā pārcelšanās maksa par prāmja vai laivas lietošanu
Trešdiena, 16. jūlijs
– 1999. gada 16. jūlijs – Pilskalna estrādē sākas un nākamajā
dienā turpinās 1. country mūzikas festivāls, kas turpmāk ik
gadu kļūst par nozīmīgu notikumu pilsētā un pulcē šī stila
mūzikas piekritējus no visas Latvijas un ārzemēm
Ceturtdiena, 17.jūlijs
- 1797. gada 17. jūlijs Bauskā novietots cariskās Krievijas
armijas Sofijas musketieru pulks; pēc 1795. gadā notikušās
Kurzemes hercogistes iekļaušanas Krievijas sastāvā pilsētā
atradās Krievijas armijas garnizons
Piektdiena, 18. jūlijs
– 1971. gada 18. jūlijs – Saules ielā (tag. bērnudārza
„Pasaulīte” jaunās piebūves vietā) izremontētā ēkā, kurā
izveidotas pat apsildāmās grīdas, darbu sāk mazbērnu novietne
(bērniem no 2 mēnešu līdz 3 gadu vecumam), ko tolaik
tulkojumā no krievu valodas vārda „jasļi” sauca par „silīti”
Sestdiena, 19. jūlijs
– 1880. gada 19. jūlijs – Kurzemes guberņas pārvaldē
apstiprināts dokuments, kas nosaka, ka Bauskas slimnīcā
nokļuvušu militārpersonu ārstēšanas maksa ir 62,3/4
kapeikas par diennakti, bet, ja militārpersona slimnīcā
mirst, tad par viņa apglabāšanu slimnīca saņem no
guberņas pārvaldes 4 rubļus un 77,3/4 kapeikas
Svētdiena, 20. jūlijs
– 1960. gada 20. jūlijs – tiek atklāts jaunuzbūvētais tilts
pāri Mēmelei

– Jaunuzbūvētais tilts pāri Mēmelei. 1960. gads
(foto no Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma)
– Country mūzikas festivāla emblēma
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– Ļeņina piemineklis Bauskā
(foto no Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzeja krājuma)

– Zviedrijas karaļa Kārļa XII portrets,
gleznots pēc Bauskā 1701. gada vasarā
tapuša zīmējuma
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Pirmdiena, 21. jūlijs
- 1983. gada 21. jūlijs – Uzvaras ielā laukumā pie Bauskas
rajona Izpildu komitejas ēkas (tag. Bauskas rajona padomes
ēkas) tiek atklāts tēlnieka Ojāra Siliņa veidotais un arhitektu
Elmāra Salgausa un Artūra Zoldnera projektētais Ļeņina
piemineklis, kas bija veidots Latvijas PSR Kultūras ministrijas
kombinātā „Māksla” Rīgā un izmaksāja 64 tūkst. rubļu
Otrdiena, 22. jūlijs
- 1950. gada 22. jūlijs – Rūpniecības ielā 3 ekspluatācijā nodota
Bauskas Patērētāju biedrības jaunuzceltā maizes ceptuve
Trešdiena, 23. jūlijs
- 1968. gada 23. jūlijs – Bauskas Piena kombinātā sākas vēlāk
popularitāti iemantojušā „Zemgales siera” ražošana
Ceturtdiena, 24.jūlijs
- 1966. gada 24. jūlijs – Bauskā noslēdzas Latvijas PSR lauku sporta biedrības „Vārpa” V sporta spēles, kurās kopš 21. jūlija piedalījās
vairāk nekā 1200 sportistu no visas Latvijas, t.sk. 79 baušķenieki;
sporta spēļu noslēgumā baušķenieki ieņēma 2. vietu aiz Valmieras
sportistiem; gatavojoties šīm sporta spēlēm tika labiekārtots
Bauskas pilsētas stadions, kurā uzbūvēta tribīne ar sēdvietām
skatītājiem un vairāki sporta laukumi Mūsas upes nogāzē
Piektdiena, 25. jūlijs
- 1883. gada 25. jūlijs – Bauskas pilsētas pašvaldība apstiprina
Plosta tilta pār Mēmeli izmatošanas cenrādi: kājnieki tiltu var
lietot bez maksas, par sīklopa pārdzīšanu ir jāmaksā 1 kapeika,
par liellopa pārdzīšanu – 3 kapeikas, par zirga – 4 kapeikas, bet
par kariešu un citu greznu ratu transportu – 6 kapeikas; noteiktā
tilta nodeva tolaik veidoja ievērojamu pilsētas ieņēmumu daļu
Sestdiena, 26. jūlijs
- 1701. gada 26. jūlijs – Lielā Ziemeļu kara laikā Bauskas pilsētu
un pili ieņem zviedru karaspēks; pilsētā un pilī ierodas Zviedrijas
karalis Kārlis XII, kurš turpmākajā laikā līdz aizbraukšanai (12.
augustā) vada šeit pils nocietināšanas darbus
Svētdiena, 20. jūlijs
- 1976. gada 27. jūlijs – par aktīvu dalību Latvijas PSR Kultūras
dienās Krievijā ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
Goda rakstu apbalvota Tautas lietišķās mākslas studija „Bauska”

Pirmdiena, 28. jūlijs
- 1973. gada 28. jūlijs – Bauskas Kultūras namā (tag. Tautas
namā) notiek Pilngadības svētki, kuros piedalās vairāki desmiti
pilsētas skolu absolventu, kas sasnieguši 18 gadu vecumu
Otrdiena, 29. jūlijs
- 1944. gada 29. jūlijs – Bauskas apriņķa priekšnieks majors
Uļuks izveido 300 vīru lielu Bauskas brīvprātīgo bataljonu, kas
turpmāk piedalījās pilsētas aizstāvēšanas kaujās pret uzbrūkošo
Sarkano armiju
Trešdiena, 30. jūlijs
- 1944. gada 30. jūlijs – Bauskā ierodas 319-F latviešu policijas
bataljona kareivji un ieņem kaujas pozīcijas gar Mūsu. Jau
nākamajā dienā pilsētas pievārtē sākās pirmās kaujas ar
uzbrūkošās Sarkanās armijas vienībām
Ceturtdiena, 31. jūlijs
- 1938. gada 31. jūlijs – Bauskā notiek Trešie Bauskas Novada
Dziesmu svētki
Piektdiena, 1. augusts
- 1941. gada 1. augusts – tiek publicēti dati, ka pēc notikušās
iedzīvotāju uzskaites Bauskā tobrīd dzīvo 3883 iedzīvotāji
Sestdiena, 2. augusts
- 1957. gada 2. augusts – sākas dzīvojamās ēkas un pārtikas
veikala celtniecība Uzvaras ielā, kas tika pabeigta 1959. gadā un
uzcelto ēku baušķenieki vēlāk iesauca par „Kremli”
Svētdiena, 3. augusts
- 1941. gada 3. augusts – Bauskas tuvumā Vecsaules pagasta
Likvertenu mežā vācu militārās komandantūras karavīri,
piedaloties vietējiem pilsētas pašaizsardzībniekiem noslepkavo
54 ebreju vīriešus (t.sk. 9 zēnus vecumā līdz 15 gadiem), kuri
pirms tam bija sterilizēti (padarīti neauglīgi) un atradās pilsētas
ambulancē Rīgas ielā (tag. laikraksta „Bauskas Dzīve” red. ēkā)
- 1995. gada 3. augusts – Kraujas un Zaļās ielas stūrī, kur līdz
tam bija aizaudzis un piemēslots laukums, atklāta jaunuzceltā
firmas „Hidro-Texaco” degvielas uzpildes stacija, kas Bauskā bija
pirmā šāda veida, visiem pasaules standartiem atbilstoša,
degvielas uzpildes stacija starptautiskā lielceļa „A7” malā (tag.
„Statoil” degvielas uzpildes stacija)

Bauskas brīvprātīgo bataljona kareivji pie Bauskas 1944. gada augustā
(foto no Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma)
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Pirmdiena, 4. augusts
- 1987. gada 4. augusts – arheoloģiskajos izrakumos Bauskas pils
dienvidu korpusa atejas bedrē tiek atrastas divas vērtīgas
monētas: Nīderlandes apvienoto provinču 16. – 17. gs. zelta dukāti
Otrdiena, 5. augusts
- 1698. gada 5. augusts – pabeigta Bauskas Sv. Trīsvienības baznīcas (atradās tag. Saules dārza teritorijā) un latviešu mācītājmuižas
vizitācija (apsekošana), kurā aprakstīts un uzskaitīts baznīcas un
mācītājmuižas interjers, kā arī aprakstīts ēku tehniskais stāvoklis
Trešdiena, 6. augusts
- 1757. gada 6. augusts – miris Bauskas birģermeistars Klāss Johans Reimerss; Sv. Gara Bauskas luterāņu baznīcā joprojām aplūkojama viņam veltīta grezna kokgriezuma tehnikā darināta epitāfija
- 1877. gada 6. augusts – darbu ēkā Lielās (tag. Rīgas) un Salātu
ielas stūrī sāk Bauskas meiteņu skola
Ceturtdiena, 7. augusts
- 1956. gada 7. augusts – Bauskas bij. aerodroma teritorijā sākas
un divas dienas notiek 1. republikāniskās sacensības planierismā
- 1997. gada 7. augusts – dibināts „Lodinga uzņēmums”, kas
pēc tam vairāku gadu garumā veica 1873. gadā vācieša Teodora
Lodinga izveidotās alus fabrikas Rīgas ielā 39 atjaunošanu un
pirmā „Lodinga alus” degustēšana notika Bauskas pilsētas
svētkos 2005. gada 3. septembrī
Piektdiena, 8. augusts
- 1966. gada 8. augusts – Bauskas Patērētāju biedrībā tiek
apspriests jautājums par degvīna un citu alkoholisko
izstrādājumu veikala atvēršanu pilsētā, vēlāk šī iecere tika
realizēta, atverot Rīgas ielā alkoholisko dzērienu veikalu „Lāsīte”
Sestdiena, 9. augusts
- 1940. gada 9. augusts – padomju vara pārtrauc laikraksta
„Bauskas Vēstnesis” izdošanu
Svētdiena, 10. augusts
- 1930. gada 10. augusts – Bauskā notiek ugunsdzēsēju jaunās
automašīnas „kristības”; ugunsdzēsēji automašīnai dod vārdu
„Juris” pēc ugunsdzēsēju biedrības priekšnieka Jura Varenā vārda

– Bauskas ugunsdzēsēji un viņu automašīna
(foto no Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma)
– Bauskas birģermeistara Klāsa Johana Reimersa epitāfija
Sv. Gara Bauskas luterāņu baznīcā (A.Urtāna foto)
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Pirmdiena, 11. augusts
- 1924. gada 11. augusts – tiek atklāta pasažieru tvaikoņa „Gaigala”
satiksme pa Mēmeli no Bauskas līdz Vecsaulei un Brunavai
- 1941. gada 11. augusts – Bauskas tuvumā Vecsaules pagasta
Likvertenu silā, piedaloties vietējiem latviešu pašaizsardzības
spēkiem, no Rīgas atbraukusī Viktora Arāja komanda noslepkavo
apmēram 400 Bauskas ebrejus
Otrdiena, 12. augusts
- 1701. gada 12. augusts – pabeidzis Bauskas pils nocietināšanas darbu vadīšanu un pilī atstājot zviedru garnizonu, Bausku
pamet Zviedrijas karalis Kārlis XII, kurš šeit uzturējās kopš 26.
jūlija, kad zviedru karaspēks ieņēma Bauskas pili un pilsētu
Trešdiena, 13. augusts
- 1919. gada 13. augusts – tiek izveidota Bauskas pagasta
aizsargu vienība, kuras uzdevums ir palīdzēt Bauskas pilsētas
policistiem miera un kārtības sardzē
Ceturtdiena, 14. augusts
- 1974. gada 14. augusts – Sadzīves pakalpojumu kombināts
daiļā dzimuma pārstāvēm piedāvā pilsētā līdz tam nebijušu
pakalpojumu: atvērts pirmais dekoratīvās kosmētikas kabinets,
kur iespējams veikt sejas tīrīšanu, sejas maskas uzlikšanu,
higiēnisko masāžu sejai un kaklam, kā arī dekoratīvās
kosmētikas uzklāšanu
Piektdiena, 15. augusts
- 1937. gada 15. augusts – pilsētā notiek Aviācijas svētki un
Latvijas Aerokluba Bauskas nodaļa kā dāvanu no Bauskas
aizsargu pulka saņem vieglo lidmašīnu „Skauts”
Sestdiena, 16. augusts
- 1926. gada 16. augusts – Bauskas centrā, Tirgus laukumā (tag.
Rātslaukumā) paša celtajā divstāvu namā (tag. Valsts nodarbinātības aģentūras Bauskas nodaļas ēka) latviešu uzņēmējs Vilis
Ošenieks atver pirmo lauksaimniecībā nepieciešamo preču
lieltirgotavu (lielveikalu) „Ošenieka tirdzniecības nams”
Svētdiena, 17. augusts
- 1952. gada 17. augusts – tag. pilskalna parkā ierīkotajā
mototrasē pirmo reizi notiek motobraukšanas sacīkstes; parkā
ierīkotā trase tika izmantota arī krosa skriešanas un krosa
riteņbraukšanas sacīkstēm

– Ošenieka tirdzniecības nams (foto no izdevuma „Latvijas 20 gadi”)
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Pirmdiena, 18. augusts
- 1947. gada 18. augusts – Bauskā notiek bruņotā sadursmē ar
nacionālo partizānu Jāni Gudži Īslīces pagastā nogalināto
Bauskas čekistu leitnanta Andreja Kaņepa un jaunākā leitnanta
Eduarda Telles, kā arī iznīcinātāju vienības komandiera jaunākā
leitnanta Ivana Solovjova bēres
Otrdiena, 19. augusts
- 1853. gada 19. augusts – holēras epidēmijā mirst Bauskas latviešu luterāņu draudzes mācītājs Bernhards Gotfrīds Bethers; viņš bija
viens no tolaik masveidā šajā epidēmijā mirušajiem pilsētniekiem
- 1944. gada 19. augusts – rītausmā notiek sīvas cīņas pie
Bauskas, sarkanarmiešiem izdodas ielauzties pilsētā, tiek
uzspridzināts dzelzsbetona tilts pār Mēmeli, bet dienas laikā ielu
cīņās pilsētu atgūst vācu un latviešu spēki
Trešdiena, 20. augusts
- 1981. gada 20. augusts – Bauskā sākas un četras dienas turpinās Latvijas PSR lauku sporta biedrības „Vārpa” XII sporta spēles,
kurās piedalās 1650 sportisti, t.sk. lodes grūdējs Jānis Bojārs,
šķēpmetējs Jānis Zirnis u.c. tā laika izcilākie Latvijas sportisti
Ceturtdiena, 21. augusts
- 1938. gada 21. augusts – uz Bauskas Aizsargu nama (tag.
Tautas nama) jumta tiek uzstādīta sirēna, kas turpmāk katru
dienu plkst. 12.00 ar īsu skaņas signālu vēstīja par pareizu laiku
Piektdiena, 22. augusts
- 1937. gada 22. augusts – Bauskas aizsargu pulka Sporta
kluba futbola komanda, finālspēlē ar 3 : 2 uzvarot Cēsu aizsargu
pulka Sporta kluba futbolistus, izcīna Latvijas Aizsargu
organizācijas čempiona titulu
- 1963. gada 22. augusts – Dārza ielā ekspluatācijā nodota
jaunuzceltā Bauskas 2. vidusskola
Sestdiena, 23.augusts
- 1989. gada 23. augusts – cauri pilsētai vijas akcijas „Baltijas
ceļš” dalībnieku dzīvā ķēde; šajā dienā, protestējot pret
padomju okupāciju, rokās sadevās vairāk nekā miljons visu triju
Baltijas valstu iedzīvotāju
Svētdiena, 24. augusts
- 1919. gada 24. augusts – stājas spēkā iepriekšējā dienā
Bauskas Pagaidu domē apstiprinātie veikalu darba laiki, kas
paredz, ka tirgotavas pilsētā drīkst būt atvērtas no plkst. 8.00
līdz 18.00, bet svētdienās – no plkst. 14.00 līdz 17.00

– Saspridzinātais Mēmeles tilts 1944. gada rudenī
(foto no Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma)

– Latvijas PSR lauku sporta biedrības „Vārpa” XII sporta spēļu emblēma
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Pirmdiena, 25. augusts
- 1972. gada 25. augusts – Bauskā sākas un līdz 27. augustam
notiek Latvijas PSR GDA („Gatavs darbam un dzimtenes aizsardzībai”) 2. spartakiāde, kurā piedalās Latvijas pilsētu un rajonu fiziskās kultūras un sporta kolektīvi; spartakiādes programmā iekļauti
trīs sporta veidi: pilsētas stadionā un Komjaunatnes parkā (tag. Pilskalna parkā) notiek sacensības vieglatlētikā, bet Bauskas atbalsta
paraugsaimniecības peldbaseinā un šautuvē notiek sacensības
peldēšanā un šaušanā
Otrdiena, 26. augusts
- 1912. gada 26. augusts – Bauskā notiek svinīgs pasākums, kas
veltīts 1812. gada Tēvijas kara 100 gadu jubilejai; svinības sākās
ar svinīgu aizlūgumu visās pilsētas baznīcās, bet vakarā pilsētā bija
vērojama iluminācija
Trešdiena, 27. augusts
- 1973. gada 27. augusts – Dārzkopības un biškopības biedrības
Bauskas nodaļa atklāj 58 gladiolu šķirņu brīvdabas izstādi, kas
veselu nedēļu priecēja pilsētniekus un pilsētas viesus
Ceturtdiena, 28. augusts
- 1937. gada 28. augusts – Jelgavā atklāta Zemgales izstāde, kurā
plaši bija pārstāvēta Bauskas pilsēta: mājturības nozarē godalgota
tika baušķeniece Alvīna Kalniņa, dārzkopībā – 434. Bauskas pilsētas mazpulks, tēlotājmākslas izstādē Bauskas mākslinieks Arnolds
Nullītis piedalījās ar 3 gleznām („Jaunā Bauska”, „Vecā Bauska”,
„Bauskas dārzi”), bet futbola sacensībās, finālspēlē ar rezultātu
0 : 1 piekāpjoties Jēkabpils futbolistiem, baušķenieki ierindojās
otrajā vietā
Piektdiena, 29. augusts
- 1988. gada 29. augusts – Vides aizsardzības kluba Bauskas nodaļas rīkotajā Pilskalna parka sakopšanas talkā piedalās 72 talcinieki
Sestdiena, 30. augusts
- 1919. gada 30. augusts – Bauskas pilsētas Pagaidu dome par
jaundibināmās Bauskas pilsētas vidusskolas pārzini (direktoru)
apstiprina Jēkabu Pērkonu, kurš skolu vadīja līdz 1920. gada 15.
septembrim, kad šo amatu no viņa pārņēma Pauls Pakalniņš
Svētdiena, 31. augusts
- 1768. gada 31. augusts – gatavojoties Polijas – Lietuvas valsts
inkorporācijai, Krievijas Kara kolēģija uz Bausku nosūta Uglickas
kājnieku pulka bataljonu ar diviem lielgabaliem un trijiem jātnieku
eskadroniem

– Arnolda Nullīša glezna „Jaunā Bauska”
(no Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma)

2008

AUGUSTS

Pr

Ot

Tr

Ce

Pk

Se

Sv

25

26

27

28

29

30

31

- Bauska un tās karogs
(R.Ābelnieka foto)

- Vokāli instrumentālā ansambļa
„Dālderi” 1982. gadā ieskaņotās
skaņuplates „Nāc pie puikām” vāks
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Pirmdiena, 1. septembris
- 1951. gada 1. septembris – Bauskas 1. vidusskola atsāk mācības
pēc kara atjaunotajā ēkā Uzvaras ielā 10, bet pēc 24 gadiem (1975.
gadā) šajā dienā mācības sākās arī jaunajā skolas piebūvē
Otrdiena, 2. septembris
- 1941. gada 2. septembris – netālu no Bauskas Vecsaules silā
tiek nošauti 35 padomju aktīvisti, starp kuriem ir arī Bauskā
arestētie padomju aktīvisti: Bauskas pagasta pamatskolas
direktors Voldemārs Strautnieks (Tautas Saeimas deputāts) un
apriņķa skolu inspektors Pēteris Grigāns; vēlāk padomju laikā
viņu vārdā tika nosauktas divas ielas pilsētā: Mazā Baznīcas iela
kļuva par Strautnieka ielu, bet Katoļu iela – par Grigāna ielu
Trešdiena, 3. septembris
- 1978. gada 3. septembris – pirmo reizi ar nosaukumu „Dālderi”
publikai uzstājas Bauskas Kultūras nama vokāli instrumentālais
ansamblis, kura pirmie panākumi Latvijas mērogā bija laureātu gods
1981. gadā Rīgā notikušajā festivālā „Jaunības balsis” un tajā pašā
gadā starp radioaptaujas „Mikrofons-81” laureātiem bija „Dālderu”
dziesma „Dzeltenie aizkari”, kas kļuva par astoņdesmito gadu sākuma
hitu Latvijā; „Dālderu” popularitātes augstākais punkts bija 1982.
gadā studijā „Melodija” ierakstītais Raimonda Paula mūzikls (mūzika
teātra izrādei) „Nāc pie puikām” ar tādām dziesmām kā „Verokokko”,
„Ēzelītis”, „Anno Domini”, „Skolas laiks”
Ceturtdiena, 4. septembris
- 1999. gada 4. septembris – Bauskas luterāņu mācītājs Pauls
Žibeika iesvēta Bauskas pilsētas karogu
Piektdiena, 5. septembris
- 2000. gada 5. septembris – veicot Kalna ielas paplašināšanas
darbus, Rātslaukumā sākas Bauskas Bērnu bibliotēkas un
grāmatnīcas nama nojaukšana
Sestdiena, 6. septembris
- 1926. gada 6. septembris – Uzvaras ielā iepretim Bauskas
pareizticīgo baznīcai sākas pilsētas pamatskolas ēkas (tag.
Bauskas 1. vidusskolas vecais korpuss) būvniecība
Svētdiena, 7. septembris
- 1995. gada 7. septembris – laukumā starp dzīvojamo ēku
Dārza ielā 18 un Bauskas viesnīcu ekspluatācijā nodota
jaunuzceltā ēka, kurā šobrīd atrodas Latvijas Krājbankas
Bauskas filiāles administrācija un Valsts ieņēmumu dienesta
Jelgavas reģionālās pārvaldes Bauskas nodaļa

Pirmdiena, 8. septembris
- 1989. gada 8. septembris – Korfa dārzā tiek atklātas trīs
mākslinieku Zentas Zvāras, Igora Dobičina un Jāņa Karlova
darinātās skulptūras, ko Bauskas 380 gadu jubilejā pilsētai
dāvināja Agro-kooperatīvā biedrība
Otrdiena, 9. septembris
- 2000. gada 9. septembris – tiek atklāts rekonstruētais un
paplašinātais tilts pāri Mēmelei
Trešdiena, 10. septembris
- 1650. gada 10. septembris – ar Kurzemes hercoga Jēkaba
rīkojumu prestižajā Bauskas zeltkaļu cunftē tiek uzņemts
Bauskas pilsonis Reinholds Bergenloe, bet pilsonim Gothardam
Pfālam līdzīgs lūgums tiek atteikts
Ceturtdiena, 11. septembris
- 1921. gada 11. septembris – Jāņa Krauzes sporta biedrības
Bauskas nodaļa pilsētā sarīko pirmās sacensības vieglatlētikā
- 1944. gada 11. septembris – Otrā pasaules kara laikā sākas
padomju armijas aviācijas uzlidojums Bauskai, kas turpinās
divas dienas, radot daudzus ugunsgrēkus un nodarot pilsētas
apbūvei ievērojamus postījumus
Piektdiena, 12. septembris
- 1792. gada 12. septembris – dibināta Bauskas pilsētas
kurpnieku cunfte
- 1954. gada 12. septembris – durvis apmeklētājiem ver
jaunuzceltais kinoteātris „Uzvara”
Sestdiena, 13. septembris
- 1980. gada 13. septembris – Pilskalna parkā notiek 80 antīko
automobiļu un motociklu 140 km garā parādes brauciena finišs,
kurā piedalās antīko automobiļu un motociklu klubu pārstāvji no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Maskavas un Ļeņingradas
Svētdiena, 14. septembris
- 1705. gada 14. septembris – Lielā Ziemeļu kara laikā zviedru
garnizons pamet Bauskas pili un to bez cīņas atdod krievu
karaspēka vienībām
- 1944. gada 14. septembris – pēc padomju Sarkanās armijas artilērijas viesuļuguns Bauskas aizstāvji atkāpjas no pilsētas, degošajā un
pamatīgi izpostītajā Bauskā ienāk sarkanarmiešu vienības; vēlāk
padomju laikā, atzīmējot šo dienu kā Bauskas atbrīvošanas dienu,
tag. Zemgaļu iela bija nosaukta par 14. septembra ielu

- Paplašinātā Mēmeles tilta atklāšana (A.Urtāna foto)
- Akmens skulptūra Korfa dārzā
(R.Ābelnieka foto)
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Pirmdiena, 15. septembris
- 1923. gada 15. septembris – vācieša Lodinga alus brūzī notiek tā
pastāvēšanas 50 gadu jubilejas svinības
Otrdiena, 16. septembris
- 1944. gada 16. septembris – pilsētas bibliotēka tiek pārdēvēta par
Bauskas apriņķa bibliotēku. Par tās direktoru iecelts Jānis Rūsis, kurš
divas dienas iepriekš, pēc padomju Sarkanās armijas vienību
ienākšanas pilsētā, bija atbrīvots no apcietinājuma. Viņš bibliotēku
vadīja jau 1940. – 1941. gadā, kad no tās fondiem tika izņemtas un
iznīcinātas apmēram 2/3 grāmatu. Vācu okupācijas laikā 1941. gada
vasarā J. Rūsi arestēja kā padomju aktīvistu un viņam turklāt vajadzēja
arī atmaksāt iznīcināto grāmatu vērtību
- 2001. gada 16. septembris – Maskavā beidzas starptautiskā alus
izstāde, kurā visas trīs Bauskā tapušās alus šķirnes „Bauskas
Tumšais”, „Bauskas Gaišais” un „Bauskas Stiprais” 70 dažādu alus
darītāju piedāvāto alus šķirņu konkurencē iegūst kvalitātes Zelta ordeni
Trešdiena, 17. septembris
- 1625. gada 17. septembris – Bausku ieņem Zviedrijas karaļa Gustava
II Ādolfa vadītais karaspēks. Bauskas pilī zviedri iegūst bagātīgu
laupījumu – tur esošās apkārtnes muižnieku dārglietas
Ceturtdiena, 18. septembris
- 1926. gada 18. septembris – svinīgā ceremonijā tiek iemūrēts
jaunceļamās Bauskas pilsētas pamatskolas (tag. Bauskas 1.
vidusskolas vecā korpusa) pamatakmens un pamatos tiek ievietota
kapsula ar pilsētas vēstures aprakstu, statistiskām ziņām par Bausku
un baušķeniekiem, kā arī ar tā laika laikrakstiem un naudas zīmēm
Piektdiena, 19. septembris
- 1797. gada 19. septembris – Bauskā Sudmalu ielā 10 (tag. Rīgas ielā)
tiek atvērta aptieka, kas turpmāk pazīstama kā vācieša Zeiberta
aptieka. Aptiekas ēka gāja bojā Otrā pasaules kara laikā, kad 1944.
gada augustā un septembrī Bauska bija pakļauta aviācijas uzlidojumiem
un artilērijas apšaudēm
Sestdiena, 20. septembris
- 1925. gada 20. septembris – iesvētīts Bauskas luterāņu baznīcas
jaunais zvans
Svētdiena, 21. septembris
- 2004. gada 21. septembris – pulksten 14.05 pirmo reizi un pulksten
16.32 otro reizi Bauskā reģistrēta zemestrīce, kuras epicentrā Polijas
pilsētas Gdaņskas apkārtnē tās stiprums bija 4,8 balles pēc Rihtera
skalas, bet Krievijas pilsētas Kaļiņingradas apkārtnē – 5 balles pēc
Rihtera skalas

Zeiberta aptieka Sudmalu ielā (tag. Rīgas ielā)
(foto no Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma)
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Pirmdiena, 22. septembris
- 1919. gada 22. septembris – pirmā mācību gada darbu sāk
Bauskas pilsētas reālģimnāzija (vēlākā Valsts vidusskola, Valsts
ģimnāzija, šobrīd Bauskas 1. vidusskola), kurā tobrīd mācās 127
skolēni un bez skolas pārziņa strādā vēl seši skolotāji
Otrdiena, 23. septembris
- 1977. gada 23. septembris – kvartālā, kas atrodas starp tag.
Plūdoņa, Salātu, Rijas un Slimnīcas ielām atklāts jaunuzceltais
bērnudārzs „Zīlīte”
Trešdiena, 24. septembris
- 1928. gada 24. septembris – Latvijas Republikas Senāts kā
nelikumīgas atceļ 25. un 26. februārī notikušās Bauskas Domes
vēlēšanas, jo tajās bija piedalījušies 43 nespējnieki, kas dzīvoja
nespējnieku namā bijušajā Dubes muižā Bauskas pagasta
teritorijā
Ceturtdiena, 25. septembris
- 1942. gada 25. septembris – Arodbiedrību Centrālās
savienības Bauskas nodaļa atver pilsētā izveidoto arodizglītības vakarskolu; par tās pārzini iecelts Bauskas vidusskolas
direktors Arvīds Alsups
Piektdiena, 26. septembris
- 1940. gada 26. septembris – padomju vara nacionalizē
Bauskas Aizsargu namu (tag. Tautas namu) un nodod to Latvijas
Komunistiskās (boļševiku) partijas Bauskas apriņķa komitejai
- 1959. gada 26. septembris – Padomju ielā (tag. Kalna un
Uzvaras ielas krustojumā) blakus kinoteātrim tiek atvērts
jaunuzceltais Bauskas Patērētāju biedrības universālveikals, kas
tolaik kļuva par lielāko veikalu pilsētā
Sestdiena, 27. septembris
- 1970. gada 27. septembris – Bauskas stadionā notiek tolaik
populārā motobola mačs starp Latvijas Lauksaimniecības
mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniskās pētniecības institūta
komandu un Lietuvas PSR Telšu pilsētas komandu „Impulss”;
spraigā un moto sacīkste ar bumbu beidzās neizšķirti 2 : 2
Svētdiena, 28. septembris
- 1928. gada 28. septembris – Bauskā iznāk laikraksta „Bauskas Ziņas” pirmais numurs, taču šī laikraksta mūžs nebija ilgs, jo
nākamā gada 13. martā tā izdošana tika pārtraukta

- Bauskas Valsts vidusskolas ēka
(foto no Bauskas Novadpētniecības
un mākslas muzeja krājuma)
- Laikraksts „Bauskas Ziņas”
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- Tirgus Bauskā
(foto no Bauskas Novadpētniecības
un mākslas muzeja krājuma)

- Bauskas luterāņu baznīcas smailes
lodē atrastais vēstījums (R.Ābelnieka foto)
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Pirmdiena, 29. septembris
Miķeļa diena. Līdz 1940. gadam Bauskā katru gadu pirmajā
pirmdienā pēc šīs dienas, vai tieši šajā dienā, ja tā bija
pirmdiena, sākās un 5 dienas turpinās rudens gadatirgus,
kas dēvēts par Brenču gadatirgu
Otrdiena, 30. septembris
- 1987. gada 30. septembris – aizsākot Grāmatu dienas
tradīciju, Bauskā notiek pirmie Grāmatu svētki, kuros
piedalās Latvijas Rakstnieku savienības delegācija, kuras
sastāvā ir rakstnieks Jāzeps Osmanis, dzejnieki Lija Brīdaka
un Jānis Baltvilks, kā arī vēl citi literāti
Trešdiena, 1. oktobris
- 1948. gada 1. oktobris – darbu sāk Bauskas Strādnieku
jaunatnes vakara vidusskola
Ceturtdiena, 2. oktobris
- 1941. gada 2. oktobris – iestājoties aukstākam laikam, pēc
vācu iestāžu norādījuma 120 Bauskā strādājošajiem
Sarkanās armijas karagūstekņiem no pilsētas noliktavām
tiek izsniegts nogalināto Bauskas ebreju apģērbs un apavi
Piektdiena, 3. oktobris
- 1919. gada 3. oktobris – sākas 1919. gada mājdzīvnieku
turēšanas nodevas iekasēšana; saskaņā ar Bauskas
pilsētas Pagaidu domes lēmumu pilsētas kasē reizi gadā bija
jāiemaksā 25 rubļi par zirgu, 15 rubļi par govi, 30 rubļi par
suni (nodevas atlaide – 15 rubļi bija paredzēta suņu
īpašniekiem, kas savu mājas sargu tur piesietu ķēdē)
Sestdiena, 4. oktobris
- 1936. gada 4. oktobris – Bauskā notiek Strādnieku svētki;
iekšlietu ministra vietnieks Alfrēds Bērziņš atklāj pilsētā
dibināto strādnieku arodbiedrību
- 2007. gada 4. oktobris – Bauskas luterāņu baznīcas torņa
remonta laikā tiek noņemta smailes lode ar tur esošajiem
senāku gadsimtu vēstījumiem (monētām, dokumentu
tekstiem)
Svētdiena, 5. oktobris
- 1660. gada 5. oktobris – Bauskas pilskungs Vilhelms fon
Korfs saņem Kurzemes hercoga Jēkaba rīkojumu nodrošināt
kārtību un militāru disciplīnu Bauskas pils garnizonā

Pirmdiena, 6. oktobris
- 1735. gada 6. oktobris – atliets Bauskas luterāņu baznīcas
mazais zvans, kam par izejmateriālu izmantotas nodegušās
Sv. Trīsvienības baznīcas zvana atliekas
- 1919. gada 6. oktobris – bermontieši Bauskā arestē
Latvijas Republikas Pagaidu valdībai uzticamos policijas
ierēdņus: apriņķa policijas priekšnieka palīgu Mārtiņu
Berzapānu un pilsētas policijas priekšnieku Kārli Puķīti
Otrdiena, 7. oktobris
- 1876. gada 7. oktobris – Bauskā dibināta pilsētas
krājaizdevu kase, kas 30 gadus vēlāk pēc apgrozījuma kļuva
par ceturto aktīvāko kredītiestādi starp 40 citām Kurzemes
guberņas krājaizdevu kasēm
Trešdiena, 8. oktobris
- 1936. gada 8. oktobris – visas dienas laikā Bauskā notiek
dažādi Pretalkohola propagandas dienas pasākumi
Ceturtdiena, 9. oktobris
- 1919. gada 9. oktobris – bermontieši Bauskā arestē
apriņķa policijas priekšnieku Kārli Rimdžūnu
- 1939. gada 9. oktobris – pēc Ādolfa Hitlera runas
reihstāgā, kurā viņš aicināja ārpus Vācijas dzīvojošos
vāciešus atgriezties vācu reihā, Bauskā notiek pilsētas
vāciešu kopienas sapulce; tajā tiek apspriesti ar vāciešu
aizbraukšanu no Latvijas saistīti jautājumi
Piektdiena, 10. oktobris
- 1938. gada 10. oktobris – sākas jaunās Bauskas slimnīcas
celtniecība, kas pilnībā pabeigta tiek 1942. gada novembrī
Sestdiena, 11. oktobris
- 1972. gada 11. oktobris – Komjaunatnes parkā (tag.
Pilskalna parkā) notiek pilsētas skolu jaunatnes militarizētās
apvidus spēles „Kāvi” sacensības
Svētdiena, 12. oktobris
- 1942. gada 12. oktobris – Otrā pasaules kara laikā
Bauskas skolās sākās jaunais 1942. / 43. mācību gads;
mācības uzsākot, katram skolēnam, sākot no 14 gadu
vecuma, bija jāuzrāda izziņa, ka vasarā lauku darbos ir
nostrādāti trīs mēneši

– Bauskas slimnīcas būvdarbi
(foto no Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma)
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Pirmdiena, 13. oktobris
- 1944. gada 13. oktobris – Latvijas PSR Valsts Drošības Tautas
komisariāta Bauskas apriņķa nodaļas ziņojumā ir minēts, ka
visā Bauskas apriņķa teritorijā līdz šai dienai ir arestētas un
Bauskas cietumā (Saules ielā) atrodas 60 personas
Otrdiena, 14. oktobris
- 1907. gada 14. oktobris – Jelgavas Latviešu biedrības
namā Kurzemes guberņas vēlēšanu sapulce no guberņas
pilsētu pārstāvjiem (62 elektoriem) par Krievijas 3. Valsts
Domes deputātu ievēl Bauskas pilsētas miertiesnesi ebreju
Lāzaru Leopoldu Nisseloviču
Trešdiena, 15. oktobris
- 1939. gada 15. oktobris – Bauskas luterāņu baznīcā pēdējo
dievkalpojumu notur vācu draudze un sakarā ar vāciešu
izceļošanu tiek paziņots par tās likvidēšanu
Ceturtdiena, 16. oktobris
- 1933. gada 16. oktobris – tiek dibināta Vācu jaunatnes
savienības Bauskas nodaļa, kas savā darbībā vadījās pēc
vācu nacionālsociālistu ideoloģijas
Piektdiena, 17. oktobris
- 1941. gada 17. oktobris – Bauskā notiek vasarā nogalināto
ebreju pārņemtās mantības (mēbeļu, sadzīves priekšmetu,
apģērba un apavu) pārdošana atklātā izsolē; šāda veida
izsoles pilsētā bija sākušās jau 18. augustā un turpinājās līdz
29. oktobrim
Sestdiena, 18. oktobris
- 1655. gada 18. oktobris – Bauskas pils garnizonā atrodas
divas kājnieku rotas (apm. 160 Kurzemes hercogistes algotņi)
Svētdiena, 19. oktobris
- 1923. gada 19. oktobris – Bauskā tiek izveidota Vācu vecāku
savienības Bauskas nodaļa, kas turpmākajos gados izveidoja
un uzturēja pilsētas vāciešu pamatskolu tag. Rīgas ielā 13
- 1961. gada 19. oktobris – Dārza ielā tiek atklāts jaunuzceltais
bērnudārzs „Sprīdītis” ar vairākiem rotaļlaukumiem; jaunuzceltais bērnudārzs bija būvēts tieši šīm vajadzībām, jo gan līdz
Otrajam pasaules karam, gan arī pēc tam pilsētā esošie
bērnudārzi bija izvietoti dažādās, tam īpaši pielāgotās, ēkās

– Jaunuzceltais bērnudārzs „Sprīdītis”
(foto no Bauskas Novadpētniecības
un mākslas muzeja krājuma)

– Krievijas 3. Valsts Domes deputāts
Lāzars Leopolds Nisselovičs
(foto no Bauskas Novadpētniecības
un mākslas muzeja krājuma)
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Pirmdiena, 20. oktobris
- 1929. gada 20. oktobris – svinīgos apstākļos, piedaloties
Valsts prezidentam Gustavam Zemgalam, Bauskā atklāts
granītā veidotais Brīvības piemineklis
Otrdiena, 21. oktobris
- 1993. gada 21. oktobris – tiek atvērta un darbu Bauskas 2.
vidusskolas telpās Dārza ielā sāk Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības augstskolas Bauskas filiāle
Trešdiena, 22. oktobris
- 1988. gada 22. oktobris – Vides aizsardzības kluba Bauskas
nodaļas rīkotajā mītiņā „Pret migrāciju”, kas notiek laukumā
pie Mēbeļu veikala starp tag. Plūdoņa un Rūpniecības ielām,
piedalās vairāki simti baušķenieku; tas bija pirmais Atmodas
laika publiskais pasākums Bauskā
Ceturtdiena, 23. oktobris
- 1905. gada 23. oktobris – 1905. gada revolūcijas laikā
Bauskas pilsdrupās notiek pirmā publiskā baušķenieku
sapulce – mītiņš, kurā tiek skandēti revolucionāri lozungi un
izteiktas strādājošo prasības pilsētas uzņēmējiem Lodingam,
Štēbenam un Hofšovicam par darba algas palielināšanu un
8 stundu ilgas darba dienas noteikšanu
Piektdiena, 24. oktobris
- 1970. gada 24. oktobris – pirmo reizi pēckara gados Bauskā
Komjaunatnes parkā (tag. Pilskalna parkā) notiek Rudens
gadatirgus, kur iekārtotajās tirdzniecības vietās savu produkciju
piedāvāja rajona uzņēmumi, saimniecības un individuālie
ražotāji; gadatirgus laikā notiek dažādas atrakcijas un izklaides:
karuseļi bērniem, šaušanas stends pieaugušajiem, vizināšanās
ar karieti, mūziķu, koristu un dejotāju priekšnesumi, Maskavas
cirka viesmākslinieku uzstāšanās, kā arī 20 dažādu sadzīves
priekšmetu un automašīnas „Zaporožec” izloze-loterija
Sestdiena, 25. oktobris
- 1936. gada 25. oktobris – tiek iesvētīts un pasniegts Bauskas
Veco strēlnieku biedrības karogs, kas bija darināts pēc vietējā
mākslinieka Arnolda Nullīša meta; svinībās pilsētā piedalījās
strēlnieku ģenerāļi Kārlis Goppers un Andejs Auzāns
Svētdiena, 26. oktobris
- 1709. gada 26. oktobris – Lielā Ziemeļu kara laikā krievu
karaspēks ieņem Bauskas pilsētu

– Bauskas Brīvības piemineklis 20. gs. 30. gados
(foto no Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma)
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– Laikraksta „Bauskas Darbs” pirmais numurs

– Ļeņina pieminekļa demontēšana
(foto no Bauskas Novadpētniecības
un mākslas muzeja krājuma)
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Pirmdiena, 27. oktobris
- 1944. gada 27. oktobris – iznāk laikraksta „Bauskas Darbs”
pirmais numurs un ar šādu nosaukumu laikraksts turpināja
iznākt līdz 1962. gada 15. maijam, kad tika mainīts tā
nosaukums un pēc divām dienām dienasgaismu ieraudzīja
laikraksta „Komunisma Ceļš” pirmais numurs
Otrdiena, 28. oktobris
- 1831. gada 28. oktobris – iepriekšējā dienā iesvētīta, darbu sāk
Bauskas luterāņu draudzes skola, un tajā mācības uzsāka 26 bērni
Trešdiena, 29. oktobris
- 1990. gada 29. oktobris – Uzvaras ielā laukumā pie Bauskas
rajona Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas (tag. Bauskas
rajona Padomes ēka) tiek demontēts apmēram 34 tonnas smagais
granītā veidotais Ļeņina piemineklis, kas tiek pārvests uz pilsētnieku
dārziņu teritoriju Ceraukstes pagastā netālu no pilsētas; šajā vietā
piemineklis pamests un apgānīts atradās līdz 2005. gada oktobrim,
kad to uz Kuldīgas rajona Īvandes pagasta „Pilskalniem” pārveda
padomju laika vēstures liecību kolekcionārs Meinards Mētelis
Ceturtdiena, 30. oktobris
- 1993. gada 30. oktobris – iznāk laikraksta „Baušķenieks”
pirmais numurs, kura izdošana bija saistīta ar vēlāk pilsētā bēdīgu
slavu ieguvušās un bankrotējušās SIA „Jaceks un Co” darbību, jo
firmas bankrots radīja zaudējumus daudziem pilsētniekiem, kas,
cerot uz peļņu, šajā firmā bija ieguldījuši naudu
Piektdiena, 31. oktobris
- 1941. gada 31. oktobris – Otrā pasaules kara laikā Bauskā
notiek traģēdija: smagus ievainojumus un sakropļojumus gūst trīs
zēni, kas, rotaļājoties sašautajās un sarkanarmiešu pamestajās
bruņumašīnās, bija sākuši dauzīt kādu granātu, kas eksplodēja
Sestdiena, 1. novembris
- 1939. gada 1. novembris – sakarā ar vāciešu izceļošanu tiek
pārtraukta Bauskas Vācu pamatskolas darbība
- 1941. gada 1. novembris – vācu okupācijas laikā Bauskas
apriņķa un policijas priekšnieks Augusts Dzenītis paraksta pavēli,
ar kuru tiek ierobežota čigānu uzturēšanās Bauskā
Svētdiena, 2. novembris
- 1972. gada 2. novembris – ar pilsētas iestāžu un uzņēmumu
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncertu Kultūras namā
(tag. Tautas namā) Bauskā sākas PSRS nodibināšanas 50
gadadienas jubilejas pasākumu cikls, kas turpinājās nepilnus
divus mēnešus līdz pat 1972. gada beigām

Pirmdiena, 3. novembris
- 1967. gada 3. novembris – Bauskā sākas Lielās Oktobra
Sociālistiskās Revolūcijas 50 gadadienas svinības, kas ar
dažādiem politiska rakstura, kultūras un sporta pasākumiem
turpinājās līdz 8. novembrim
Otrdiena, 4. novembris
- 1949. gada 4. novembris – Oktobra laukumā (tag. Rātslaukumā)
uzstādīta Goda plāksne ar labāko darba darītāju (darba
pirmrindnieku, Sociālistiskā Darba Varoņu) ģīmetnēm, kas vēlāk
kļuva par neatņemamu pilsētas vides elementu; starp pirmajiem
cildinātajiem bija vairāki pilsētnieki: šoferis Alberts Bezdelīga, šuvēja
Hermīne Indriksone, kurpnieks Voldemārs Ūķenieks
Trešdiena, 5. novembris
- 1922. gada 5. novembris – Latvijas armijas 12. Bauskas kājnieku
pulkam par pilsētas iedzīvotāju saziedotajiem līdzekļiem tiek dāvināts
karogs ar devīzi „Labāk manu galvu ņēma, nekā manu Tēvu zemi!”1999. gada 5. novembris – Bauskas Rātslaukumā tiek atklāts
Tūrisma informācijas centrs
Ceturtdiena, 6. novembris
- 1951. gada 6. novembris – iepretim kādreizējā pilsētas rātsnama
ēkai Oktobra laukumā (tag. Rātslaukumā) tiek atklāts Ļeņina
piemineklis
- 1962. gada 6. novembris – Bauskā atklāta pilsētas pasažieru
autobusu satiksme maršrutos „Autoosta – Bauskas
paraugsaimniecība”, „Autoosta – Augļu un dārzeņu kombināts
Biržu ielā”, „Autoosta – Autotransporta uzņēmums Mēmeles ielā”,
„Autoosta – Lauktehnika”
Piektdiena, 7. novembris
Padomju laikā katru gadu Bauskā tāpat kā citās Latvijas pilsētās
šajā dienā, atzīmējot tā dēvētās Lielā Oktobra Sociālistiskās
revolūcijas kārtējo gadadienu, notiek pilsētas uzņēmumu un
iestāžu darba kolektīvu, kā arī mācību iestāžu audzēkņu gājiens un
svinīgais mītiņš
Sestdiena, 8. novembris
- 1944. gada 8. novembris – pēc kara postījumiem pabeigta
Bauskas Vilnas pārstrādes fabrikas dzirnavu dambja atjaunošana
Svētdiena, 9. novembris
- 1935. gada 9. novembris – pēc pamatīgas pārbūves tiek atklāts
Bauskas Aizsargu nams (tag. Tautas nams), kurā iekārtota plaša
sarīkojumu un kino zāle, kā arī bibliotēka; atklāšanas svinībās kā
goda viesis piedalās novadnieks Latvijas armijas komandieris
ģenerālis Krišjānis Berķis

– Ļeņina piemineklis Bauskā Oktobra
laukumā (tag. Rātslaukumā)
(foto no Bauskas Novadpētniecības
un mākslas muzeja krājuma)

– Tradicionālais 7. novembra
svinību gājiens Bauskā
(foto no Bauskas Novadpētniecības
un mākslas muzeja krājuma)
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Pirmdiena, 10. novembris
- 1669. gada 10. novembris – no Bauskas luterāņu baznīcas
pēdējā gaitā izvadīts zviedru armijas dezertieris pulkvedis
Libekers, kurš bija kļuvis slavens kā latviešu zemnieku kūdītājs uz
partizānu cīņu pret zviedru karaspēku pie Bauskas un šīs cīņas
vadītājs ap 1558. – 1660. gadu
Otrdiena, 11. novembris
- 1893. gada 11. novembris – uzņēmēja ebreja Nahmana
Jankeloviča tipogrāfijā tiek iespiests laikraksta „Bauskas
Sludinājumi” pirmais numurs ar tekstu latviešu, krievu un vācu
valodā; ar šo izdevumu aizsākās preses vēsture Bauskā
- 1992. gada 11. novembris – tiek īstenota līdz Otrajam pasaules
karam nerealizētā iecere un Brīvības piemineklis Bauskā tiek
papildināts ar zemgaļu kareivja bronzas statuju, ko pēc tēlnieka
Kārļa Jansona metiem veidojis viņa dēls Andrejs Jansons
Trešdiena, 12. novembris
- 1939. gada 12. novembris – Bausku pamet un uz Vāciju izceļo
pilsētā dzīvojošie vācieši
- 1988. gada 12. novembris – notiek Latvijas Tautas frontes Bauskas
nodaļas dibināšanas konference; pirms tās atklāšanas Bauskas pils
tornī tiek pacelts sarkanbaltsarkanais karogs
Ceturtdiena, 13. novembris
- 1976. gada 13. novembris – Bauskas 1. vidusskolā izveidots
disko mūzikas klubs; notiek pirmā diskotēka
Piektdiena, 14. novembris
- 2002. gada 14. novembris – kādreizējā parka teritorijā laukumā
starp Pionieru un Parka ielu, kur notikuši lieli pārbūves darbi un
aizbērts netālu esošais dīķis, durvis apmeklētājiem ver lielveikals
„Rimi”, bet dienu iepriekš Dārza ielā tika atvērts lielveikals „TMarket” (vēlāk „Saulīte”, tagad „Maxima”)
Sestdiena, 15. novembris
- 2001. gada 15. novembris – pabeidzot maģistrāles „Via Baltica”
satiksmes drošības uzlabošanas projektu Bauskā, tiek atklāta
satiksme pa paplašināto un rekonstruēto Kalna un Zaļo ielu;
rekonstrukcijas laikā tika nojauktas vairākas ēkas Kalna un Zaļajā
ielā, kā arī krustojumā ar Uzvaras ielu ierīkota lokveida satiksme
Svētdiena, 16. novembris
- 1919. gada 16. novembris – sākas Latvijas armijas 4. Valmieras
pulka uzbrukums bermontiešu pārvaldītajai Bauskai, kas beidzas
ar to, ka naktī bermontieši pamet pilsētu un nākamās dienas rītā
Bauskā ienāk Latvijas armijas vienības

– Brīvības piemineklis Bauskā (R.Ābelnieka foto)

– Laikraksta „Bauskas Sludinājumi” pirmais numurs
un tā izdevējs Nahmans Jankelovičs
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Pirmdiena, 17. novembris
- 1918. gada 17. novembris – notiek Bauskas Domes
vēlēšanas, kurās ievēl 32 domniekus
Otrdiena, 18. novembris
- 1945. gada 18. novembris – padomju varas laikā pie
Bauskas Brīvības pieminekļa tiek izkārts Latvijas
Republikas sarkanbaltsarkanais karogs, par ko vēlāk
tiek apcietināti un sodīti baušķenieki Alfrēds Baumanis,
Vilis Frišmanis un Olga Lūsis
Trešdiena, 19. novembris
- 1941. gada 19. novembris – Otrā pasaules kara
notikumu dēļ tikai šajā dienā Bauskas skolās sākas
jaunais 1941. / 42. mācību gads
Ceturtdiena, 20. novembris
- 1965. gada 20. novembris – darbu Rīgas ielā (tag.
Kristīgās skolas ēkā) sāk Bauskas pilsētas 2. bērnudārzs, kura pagalmā ierīkots arī plašs rotaļlaukums
Piektdiena, 21. novembris
- 2002. gada 21. novembris – Rātslaukumā tiek veikti
1969. gadā celtās kafejnīcas „Mūsa” nojaukšanas darbi
Sestdiena, 22. novembris
- 1964. gada 22. novembris – Uzvaras ielā 24 atklāts
Latvijā pirmais Mednieku un makšķernieku biedrības
vietējās nodaļas nams, kas celts par atskaitījumiem no
biedru naudas iemaksām
Svētdiena, 23. novembris
- 1965. gada 23. novembris – Bauskas 2. vidusskola
izveido draudzību ar 1962. gadā Gdaņskas kuģu
būvētavā Polijā būvētā tankkuģa „Bauska” apkalpes
jūrniekiem. Turpmākajā laikā skolēnu tikšanās ar
jūrniekiem kļuva par nozīmīgu skolas tradīciju, par kuru
vēl šodien atgādina enkurs pie skolas galvenās ieejas

– Kafejnīca „Mūsa” pirms nojaukšanas
(R.Ābelnieka foto)

– Enkurs pie ieejas Bauskas 2. vidusskolā
(R.Ābelnieka foto)
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Pirmdiena, 24. novembris
- 1653. gada 24. novembris – Kurzemes hercogs Jēkabs par
Bauskas skolas rektoru apstiprina Klemensu Tornoriju
Otrdiena, 25. novembris
- 1995. gada 25. novembris – Bauskā iznāk laikraksta „Bauska
Bizness. Atspulgs” („Bb Atspulgs”) pirmais numurs; laikraksts
turpināja iznākt līdz 1998. gada 30. decembrim
Trešdiena, 26. novembris
- 1919. gada 26. novembris – Brīvības cīņu laikā Latvijas armijas
Latgales divīzijā sākās papildu bataljona formēšana, ko pēc
mēneša pārdēvēja par 12. Bauskas kājnieku pulku
Ceturtdiena, 27. novembris
- 1885. gada 27. novembris – Bauskas Pilsmuižas īpašnieces
kņazienes Līvenas pilnvarnieks barons Drahenfelds apsola pilsētai
nodot Mūsas tilta būvniecībai nepieciešamo zemi bez maksas,
bet trīs gadus vēlāk gan pieprasīja par to samaksu ½ kapeikas
apmērā par katru kvadrātpēdu zemes (kopsummā 97 rubļus, 87
kapeikas un ½ kapeiku), tomēr pilsētas valde prasību noraidīja
Piektdiena, 28. novembris
- 1940. gada 28. novembris – pamatojoties uz Latvijas PSR
Augstākās Padomes dekrētu par pagaidu izpildu komiteju
dibināšanu, Bauskā tiek izveidota pilsētas pagaidu izpildu
komiteja un par tās priekšsēdētāju apstiprināts Jāzeps Dulmiņš
Sestdiena, 29. novembris
- 1881. gada 29. novembris – tiek publicēti tautas skaitīšanas
dati, kas liecina, ka tolaik Bauskā bija 6058 iedzīvotāji (t.sk.
militārā dienesta kareivji); no tiem 3631 ebrejs, 2058 luterāņi,
213 katoļi, 95 pareizticīgie, 31 baptists, 23 vecticībnieki un 7
reformāti
- 1889. gada 29. novembris – Bauskā tiek apturēta maģistrāta
(pilsētas pārvaldes) darbība un ieviesta Krievijas pilsētu pašvaldību iekārta, kas paredzēja jauna tipa pārvaldi: vēlētu pilsētas domi
Svētdiena, 30 . novembris
- 1918. gada 30. novembris – Bauskas pilsētas Pagaidu dome
sanāk uz pirmo sēdi, ievēl pilsētas valdi un pilsētas galvu: par to
kļūst miertiesnesis Jānis Kļaviņš; pirmo reizi Bauskas vēsturē tiek
nolemts domes sēdes turpmāk noturēt latviešu valodā

– Mūsas tilts 19. gs. beigās
(foto no Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma)
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Pirmdiena, 1. decembris
- 1918. gada 1. decembris – tiek izveidota Bauskas
pilsētas policijas nodaļa
Otrdiena, 2. decembris
- 1933. gada 2. decembris – Dārza ielā tiek atklāta
jaunuzceltā Bauskas slimnīcas ēka (pēc kapitālas
pārbūves ēkā šobrīd atrodas Infekcijas nodaļa)
Trešdiena, 3. decembris
- 1933. gada 3. decembris – Latvijas Lauksaimnieku
ekonomiskās sabiedrības nama (tag. Tautas nama)
zālē organizācijas „Pērkoņkrusts” sapulces laikā notiek
sprādziens, kam par laimi nebija upuru un tas neradīja
postījumus, jo zālē novietotajam spridzeklim nebija
nostrādājis detonators
- 1970. gada 3. decembris – Piemaskavas pilsētā
Kolomnā Kirova prospektā atvērts universālveikals ar
nosaukumu „Bauska”, kas tolaik šajā pilsētā bija
lielākais kultūrpreču (sadzīves tehnikas), gastronomijas
un kulinārijas (pārtikas preču) tirdzniecības centrs
Ceturtdiena, 4. decembris
- 1918. gada 4. decembris – Bauskas cietumā vācu
sargkareivjus nomaina darbā pieņemtie sargi no
baušķenieku vidus
Piektdiena, 5. decembris
- 1939. gada 5. decembris – Bauskas elektrotīkls ar
augstsprieguma līniju tiek pieslēgts jaunuzbūvētajai
Ķeguma HES
Sestdiena, 6. decembris
- 1934. gada 6. decembris – Bauskā Aizsargu namā
(tag. Tautas namā) darbu sāk skaņu filmu teātris
(kinoteātris) „Lido”
Svētdiena, 7 . decembris
- 1918. gada 7. decembris – par Bauskas pilsētas
policijas priekšnieku ievēlēts Kārlis Puķītis

– Bij. Bauskas cietuma ēka Saules ielā
(R.Ābelnieka foto)
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Pirmdiena, 8. decembris
- 1812. gada 8. decembris – caur Bausku beidz atkāpties
Krievijā sakautā Napoleona karaspēka prūšu, bavāriešu un
poļu vienības
- 1905. gada 8. decembris – 1905. gada revolūcijas laikā
laikraksts „Dienas Lapa” ziņo, ka varu Bauskā ir pārņēmusi
revolucionārā rīcības komiteja, kas turpmāk kontrolēja
situāciju pilsētā līdz soda ekspedīcijas ienākšanai 1906.
gada janvāra sākumā
Otrdiena, 9. decembris
- 1918. gada 9. decembris – ar Latvijas Republikas Pagaidu
valdības rīkoj. Bauskas pilsētā tiek izveidots policijas iecirknis,
par kura priekšnieku tiek apstiprināts pāris dienas atpakaļ
pilsētas policijas priekšnieka amatā ievēlētais Kārlis Puķītis
Trešdiena, 10. decembris
- 1918. gada 10. decembris – Bauskas pilsētas valde pirmo
reizi pilsētas vēsturē pasūta zīmogus latviešu valodā
- 1944. gada 10. decembris – izmantojot Vilnas pārstrādes
fabrikas turbīnu, pēckara Bauskā tiek atjaunota
elektroenerģijas piegāde
Ceturtdiena, 11. decembris
- 1918. gada 11. decembris – risinot pārtikas apgādes lietas,
Bauskas pilsētas valde nolemj pilsētniekiem izdalīt 5699,5 mārciņas cukura, ko tā pārņēmusi no vācu okupācijas pārvaldes
Piektdiena, 12. decembris
- 1812. gada 12. decembris – Bauskas luterāņu baznīcā
notiek svinīgs dievkalpojums, kas veltīts Krievijas armijas
uzvarai pār Napoleona karaspēku
Sestdiena, 13. decembris
- 1643. gada 13. decembris – Kurzemes hercogs Jēkabs
aizliedz Bauskas aptiekāram Johanam Kēleram ierīkot
aptieku garšvielu tirgotāja Šeflera veikalā, jo tirgotava pilsētā
nav piemērota zāļu tirdzniecībai
Svētdiena, 14. decembris
- 1944. gada 14. decembris – pēckara Bauskā atvērta
ambulance ar zobārstniecības kabinetu un konsultāciju
punktu mātei ar bērnu, darbā pieņemts feldšeris, kas pie
slimniekiem vajadzības gadījumā izbrauca uz māju

– Laikraksts „Dienas Lapa” par 1905. gada decembra notikumiem Bauskā
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Pirmdiena, 15. decembris
- 1972. gada 15. decembris – ekspluatācijā nodota
jaunuzceltā poliklīnika Bauskā, kuras svinīgā atklāšana,
piedaloties Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrijas
pārstāvjiem, notika 23. decembrī
Otrdiena, 16. decembris
- 1940. gada 16. decembris – ēkā Saules ielā 8 atvērta
veterinārā ambulance, bet turpat blakus divās ēkās Saules ielā
8 un Plūdoņa ielā 46 – veterinārā klīnika
Trešdiena, 17. decembris
- 1933. gada 17. decembris – Bauskas slimnīcā uzstādīts
tolaik moderns „Siemens” firmas rentgena aparāts
Ceturtdiena, 18. decembris
- 1615. gada 18. decembris – Kurzemes hercogs Fridrihs dod
atļauju Bauskas Rātsnama būvniecībai
Piektdiena, 19. decembris
- 1970. gada 19. decembris – Bauskas Kultūras namā (tag.
Tautas namā) notiek diriģenta Kārļa Hammera vadītā rajona
ceļu darbinieku vīru kora „Bauska” koncerts, kura laikā
notiek pirmatskaņojums komponista Arvīda Žilinska
komponētajai dziesmai ar dzejnieka Ziedoņa Purva vārdiem
„Veltījums Bauskai”
Sestdiena, 20. decembris
- 1929. gada 20. decembris – Bauskas alus fabrikas
īpašnieks Lodings un aldaris Zeiberts katrs sodīti ar 40 latu
naudas sodu par nekvalitatīvu alu, jo, veicot alus laboratorisko analīzi, atklāts, ka fabrikā ražotais alus ir atšķaidīts ar
ūdeni un nav vajadzīgajā koncentrācijā
Svētdiena, 21. decembris
- 1984. gada 21. decembris – kopš šīs dienas bez
telefonistes starpniecības telefona abonenti no Bauskas pa
tiešo var piezvanīt uz Rīgu un citām Latvijas pilsētām
- 2001. gada 21. decembris – Zaļās un Upmalas ielas
krustojumā atvērts lielveikals „Elvi”, kas bija pirmais šāda
tipa veikals Bauskā

– Bauskas Rātsnama projekta zīmējums (arhitektes Irēnas Bākules projekts)
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Pirmdiena, 22. decembris
- 1918. gada 22. decembris – Bauskas pilsētas Pagaidu dome lemj
par vidusskolas atvēršanu pilsētā un tās vajadzībām atvēl 40000
rubļus, taču turpmākie Brīvības cīņu notikumi vidusskolas
atvēršanu aizkavēja un tas varēja notikt tikai pēc nepilna gada
Otrdiena, 23. decembris
- 1989. gada 23. decembris – laikrakstā „Bauskas Dzīve” pirmo
reizi padomju varas laikā publicēts apsveikums Ziemassvētkos
Trešdiena, 24. decembris
- 1869. gada 24. decembris – Bauskā notiek pirmā teātra izrāde.
Apriņķa muižnieku klubā (tag. Tautas namā) tiek izrādīta Jelgavas
Latviešu biedrības iestudētā Ādolfa Alunāna luga „Pašu audzināts”
- 1940. gada 24. decembris – Bauskas luterāņu baznīcā par
sašutumu daudziem pilsētniekiem mācītājs Gustavs Turss-Tūrs
notur aizlūgumu par Padomju Savienības Sarkano armiju, kas „kara
apstākļos nodrošinājusi latviešu tautai gaišus Ziemassvētkus”
Ceturtdiena, 25. decembris
- 1766. gada 25. decembris – tiek iesvētītas Bauskas luterāņu
baznīcas ērģeles, kas vēlāk vairākas reizes remontētas un
pārbūvētas, taču lietotas tiek joprojām
- 1944. gada 25. decembris – Bauskas luterāņu draudzē savu
kalpošanas misiju sāk mācītājs, vēlākais prāvests un teoloģijas
profesors Pauls Žibeika
Piektdiena, 26. decembris
- 1970. gada 26. decembris – ekspluatācijā tiek nodota jaunuzceltā
Bauskas autoosta, kas darbu sāka pēc dažām dienām, tieši
Vecgada vakarā
- 1989. gada 26. decembris – ekspluatācijā nodota Bauskas 2.
vidusskolas jaunā korpusa piebūve
Sestdiena, 27. decembris
- 1950. gada 27. decembris – dibināta Bauskas Jaunatnes sporta
skola ar klasiskās cīņas novirzienu, taču nākamajos gados sporta
meistarību šajā skolā varēja apgūt arī citu sporta veidu sekcijās
(vieglatlētikā, basketbolā u.c. sporta veidos)
Svētdiena, 28. decembris
- 1967. gada 28. decembris – ekspluatācijā nodots jaunuzceltais
Bauskas rajona Darbaļaužu Deputātu padomes Izpildu komitejas
nams Uzvaras ielā (tag. Bauskas rajona padomes nams)
- 1969. gada 28. decembris – Oktobra laukumā (tag. Rātslaukumā)
tiek atvērta jaunuzceltā kafejnīca „Mūsa”, kas nojaukta 2002. gada
rudenī

2008

DECEMBRIS

Pr

Ot

Tr

Ce

Pk

Se

Sv

22

23

24

25

26

27

28

Pirmdiena, 29. decembris
- 1950. gada 29. decembris – uz dīķa, kas atradās
Uzvaras ielas malā iepretim tag. Bauskas Domes ēkai,
pilsētnieku atpūtai tiek atklāta apgaismota slidotava
Otrdiena, 30. decembris
- 1958. gada 30. decembris – pēc pārbūves un
atjaunošanas tiek atklāts tilts pār Mūsu
- 1968. gada 30. decembris – ekspluatācijā nodots
jaunuzceltais Latvijas Komunistiskās partijas Bauskas
rajona komitejas nams Parka ielā 3 (blakus Bauskas
pareizticīgo baznīcai, iepretim Bauskas 1. vidusskolai)
Trešdiena, 31. decembris
- 1937. gada 31. decembris – pirmo reizi Bauskā notiek
publiska Jaunā gada sagaidīšana pilsētas centrā Tirgus
laukumā (tag. Rātslaukumā)
- 1961. gada 31. decembris – ekspluatācijā nodota Sadzīves pakalpojumu kombināta jaunuzceltā pirts ēka Rīgas ielā
- 1981. gada 31. decembris – Zaļā ielā ekspluatācijā
nodota Bauskas rajona Iekšlietu daļas (tag. Policijas
pārvaldes) ēka

(R.Ābelnieka foto)
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Ceturtdiena, 1. janvāris
- 1919. gada 1. janvāris – visās Bauskas pilsētas
iestādēs pirmo reizi pilsētas vēsturē lietvedībā tiek
ieviesta latviešu valoda
Piektdiena, 2. janvāris
- 1947. gada 2. janvāris – darbu sāk Bauskas Novada
pētīšanas muzejs (tag. Novadpētniecības un mākslas
muzejs)
- 1952. gada 2. janvāris – Bauskā atvērta bērnu
bibliotēka ar vairāk nekā 2 tūkst. grāmatu
Sestdiena, 3. janvāris
- 1953. gada 3. janvāris – Bauskas Rūpkombināta Vilnas
pārstrādes fabrikā audēja Zinaida Elsiņa, izgatavojot
dekoratīvo skaļruņu audumu priekš VEF ražotajiem
radioaparātiem un Ļeņingradā ražotajiem televizoriem,
izpilda dienas normu par 200%
Svētdiena, 4. janvāris
- 1942. gada 4. janvāris – organizācijas „Tēvijas Sargs”
Bauskas nodaļas telpās (tag. Tautas namā) sarīkota
mākslinieka Teodora Karašas pirmā personālizstāde,
kurā eksponētas apmēram 100 gleznas un zīmējumi
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Pirmdiena, 5. janvāris
- 1906. gada 5. janvāris – Bauskā ierodas soda ekspedīcijas kareivji,
kas izrēķinās ar tiem, kas iepriekšējā gada rudenī bija organizējuši sapulces un mītiņus pilsētā, kā arī aktīvi piedalījušies revolucionārajos
notikumos; Bauskā tiek arestēti kalējs Šrolis Frīdmanis, kurpnieks
Ēriks Blankenšteins, frizieris Jēkabs Plucis, kurus tajā pašā dienā nošauj uz Mēmeles ledus, bet savas mājas pagalmā tag. Plūdoņa ielā 54
soda ekspedīcijas kareivji nošauj atslēdznieku Leonardu Rašmani
Otrdiena, 6. janvāris
- 1921. gada 6. janvāris – Bauskas luterāņu draudzē savu
kalpošanas misiju sāk mācītājs Gustavs Tūrs-Turss, vēlākais Latvijas
Luterāņu Baznīcas arhibīskaps pēc Otrā pasaules kara
- 1930. gada 6. janvāris – notiek jaunuzceltās Bauskas pamatskolas
(tag. Bauskas 1. vidusskolas vecais korpuss) svinīga atklāšana, uz
kurieni trīs gadus vēlāk tika pārcelta arī Bauskas Valsts ģimnāzija
Trešdiena, 7. janvāris
- 1919. gada 7. janvāris – pilsētas nomalē pie Plosta tilta notiek
bruņota sadursme starp Bauskas Strādnieku deputātu padomes
milicijas vienību un vācu karaspēka vienību; pilsētā ienākušie
vācieši nošauj Bauskas apriņķa miertiesnesi Jāni Kļaviņu
Ceturtdiena, 8. janvāris
- 1957. gada 8. janvāris – Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzejā tiek organizēts rokdarbu pulciņš, kas 1967. gada 18.
septembrī kļūst par Tautas lietišķās mākslas studiju „Bauska”
Piektdiena, 9. janvāris
- 1968. gada 9. janvāris – apstiprināts dienu iepriekš uzrakstītais
Valsts pieņemšanas akts par jaunuzceltās Skaiļošanas mašīnu
stacijas ēkas Uzvaras ielā (tag. Bauskas pilsētas Domes ēka)
nodošanu ekspluatācijā
- 2001. gada 9. janvāris – Upmalas ielā 2 atklāta jaunuzceltā vieglo
automašīnu, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, tehniskās
apskates stacija
Sestdiena, 10. janvāris
- 1682. gada 10. janvāris – Bauskā uz nāvi notiesāts un Dirdes gravā
pie Mūsas uz sārta sadedzināts Vecmuižas pārvaldnieks Magnuss
Lufts, kuru apsūdzēja hercoga noburšanā, kā dēļ viņš smagi saslima
- 1919. gada 10. janvāris – Bauskā no Vecsaules puses ienāk
Sarkanās armijas latviešu strēlnieku vienības, Tirgus laukumā (tag.
Rātslaukumā) notiek sarkano strēlnieku un pilsētnieku mītiņš
Svētdiena, 11. janvāris
- 1871. gada 11. janvāris – Bauskas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība izveido pašpalīdzība kasi ugunsgrēkos cietušo biedrības
biedru un viņu tuvinieku pabalstīšanai ugunsnelaimes gadījumos

Jaunuzceltā Bauskas pamatskola
(foto no Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma)
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Pirmdiena, 12. janvāris
- 1982. gada 12. janvāris – laikraksts „Komunisma Ceļš”
vēsta, ka iepriekšējā gadā ražošanas apvienības „Latvijas
konservi” Bauskas cehā nekvalitatīvi izgatavotie zaļie zirnīši,
tomātu mērce un 11219 burciņas sojas pupiņu radījuši
zaudējumus vairāku tūkstošu rubļu apmērā
Otrdiena, 13. janvāris
- 1919. gada 13. janvāris – sarkanā terora sākums Bauskā:
lielinieku izveidotā Kara revolucionārā komiteja (tribunāls)
piespriež nāves sodu arestētajam Vecsaules mācītājam
Ansim Bīlenšteinam (pazīstamā latviešu valodas, folkloras
un vēstures pētnieka Augusta Bīlenšteina dēlam) un vēl
vairākām personām; tajā pašā dienā Bauskas pilsdrupās
nāves sods tiek izpildīts
Trešdiena, 14. janvāris
- 1993. gada 14. janvāris – vētra Bauskā, kuras laikā vēja
stiprums pārsniedz 20 m sekundē, radot pamatīgus
postījumus un ievainojot trīs cilvēkus
Ceturtdiena, 15. janvāris
- 1991. gada 15. janvāris – Barikāžu laikā uz Rīgu aizstāvēt
Latvijas Republikas Augstāko Padomi, valdības iestādes,
televīziju un radio dodas daudzi baušķenieki
Piektdiena, 16. janvāris
- 1964. gada 16. janvāris – laikrakstā „Komunisma Ceļš”
tiek publicēta ziņa par 475,7 gramus smagu meteorītu, kas
nokritis Bauskas tuvumā
- 1974. gada 16. janvāris – vētras laikā Latvijā Bauskā
reģistrēts vislielākais vēja spēks: 40 m sekundē; vētra
pilsētā rada pamatīgus postījumus
Sestdiena, 17. janvāris
- 2004. gada 17. janvāris – naktī no 17. uz 18. janvāri izceļas
ugunsgrēks Bauskas Vecajā tirgū un pilnībā nodeg koka paviljons
Svētdiena, 18. janvāris
- 1920. gada 18. janvāris – pēc Brīvības cīņām Bauskā notiek
pirmās īsteni demokrātiskās pilsētas domes vēlēšanas

– 1991. gada janvāra barikāžu laiks Rīgā
(foto no Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma)
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Pirmdiena, 19. janvāris
- 1926. gada 19. janvāris – Bauskas pilsētas Domē izveidota
pilsētas pamatskolas ēkas būvniecības komisija, kam uzdots
organizēt un vadīt jaunceltnes (tag. Bauskas 1. vidusskola)
izbūves darbus
Otrdiena, 20. janvāris
- 1940. gada 20. janvāris – no Bauskas luterāņu baznīcas
pēdējā gaitā tiek izvadīts dzejnieks Vilis Plūdons un spalgā salā,
apzvanot sēru ceremoniju, ieplīst baznīcas zvans, uz kura
iemūžinātas paša diženā zemgalieša dzejas rindas
- 1991. gada 20. janvāris – Barikāžu laikā Rīgā PSRS Iekšlietu
ministrijas īpašu uzdevumu milicijas vienības „OMON” kaujinieku
uzbrukumā Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas ēkai tiek
ievainoti 4 no 8 ēkā esošajiem Bauskas miličiem
Trešdiena, 21. janvāris
- 1881. gada 21. janvāris – dibināta Bauskas Labdarības
biedrība, kas turpmāk nodarbojās ar palīdzības sniegšanu
pilsētas trūkumcietējiem
Ceturtdiena, 22. janvāris
- 1823. gada 22. janvāris – pēc 1821. gada vasarā notikušā
ugunsgrēka sākas Bauskas latviešu luterāņu draudzes
mācītājmuižas dzīvojamās mājas atjaunošana: ielikts
pamatakmens jaunceļamajai mūra ēkai tag. Rīgas ielā 64 aiz
pilsētas Vecajiem kapiem
Piektdiena, 23. janvāris
- 1643. gada 23. janvāris – Kurzemes hercogs Jēkabs sniedz
rakstisku atbildi Bauskas pilsonei Elizabetei Brundertei par viņas
dēla uzņemšanu prestižajā Bauskas zeltkaļu cunftē ar piebildi,
ka tas varēs notikt līdzko tajā būs kāda brīva amata vieta
Sestdiena, 24. janvāris
- 2008. gada 24. janvāris – Bauskas pilsētas Dome apstiprina
pilsētas gada budžetu, izdevumiem atvēlot rekordlielu summu:
gandrīz 10 milj. latus (Ls 9 942 280, =); salīdzinoši, piemēram,
1998. gada pilsētas budžetā izdevumu daļā bija paredzēti
apmēram 1,33 milj. latu
Svētdiena, 25. janvāris
- 1873. gada 25. janvāris – dzimis Bauskas Valsts vidusskolas
direktors Paulis Pakalniņš, kurš uzrakstījis pirmo plašāko pilsētas
vēstures apcerējumu „Bauska no vissenākiem laikiem līdz
Latvijas atdzimšanas gadam”

– Skats uz Bauskas mācītājmuižu
(foto no Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma)
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- Draudzīgā aicinājuma emblēma

- Bauskas Valsts ģimnāzijas karogs
(foto no Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja)
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Pirmdiena, 26. janvāris
- 1651. gada 26. janvāris – Bauskas birģermeistars Martins
Vilde saņem Kurzemes hercoga Jēkaba rīkojumu nosūtīt divus
pilsētas pārstāvjus uz 2. februārī gaidāmo hercogistes pilsētu
pārstāvju apspriedi Jelgavas pilī
Otrdiena, 27. janvāris
- 1921. gada 27. janvāris – sakarā ar dienu iepriekš notikušo
Latvijas Republikas starptautiskos atzīšanu tiek sasaukta
svinīga Bauskas pilsētas Domes sēde un par godu šim
notikumam nolemts sagādāt dāvanas pilsētas nespējniekiem
5000 rubļu vērtībā
Trešdiena, 28. janvāris
- 1935. gada 28. janvāris – pēc Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa
iniciatīvas Latvijā sākas akcija „Draudzīgais aicinājums”, kuras
mērķis ir skolu apdāvināšana; akcija šajā datumā turpmāk
notiek katru gadu un līdz valsts bojāejai Bauskas pamatskola
bija saņēmusi ziedojumus 656,08 latu vērtībā, 769 grāmatas, 6
gleznas, Bauskas Valsts ģimnāzija – 340,50 latus, 362
grāmatas, vienu gleznu un skolas karogu, bet Bauskas ebreju
pamatskola bija saņēmusi 52,91 latu un 295 grāmatas
Ceturtdiena, 29. janvāris
- 1939. gada 29. janvāris – Bauskas Valsts ģimnāzija iegūst
savu karogu, kas darināts pēc skolotāja un mākslinieka
Arnolda Nullīša meta
Piektdiena, 30. janvāris
- 1920. gada 30. janvāris – pēc Latvijas Republikas Brīvības
cīņām uz savu pirmo sēdi sanāk jaunievēlētā Bauskas Dome,
kas par pilsētas galvu ievēl Juri Vareno
Sestdiena, 31. janvāris
- 1928. gada 31. janvāris – pēdējā diena, kad tiek pieņemti
kandidātu saraksti Bauskas Domes vēlēšanām, kurās ar garāko
nosaukumu startēja „Apvienotais sabiedrisko darbinieku,
Latviešu jaunatnes savienības, Ierēdņu arodu biedrības, pilsētas
zemes nomnieku un nomaļnieku, brīvo profesiju darbinieku un
kalpotāju saraksts”, taču vēlāk notikušajās vēlēšanās neieguva
pārstāvniecību pilsētas pašvaldībā
Svētdiena, 1. februāris
- 1990. gada 1. februāris – tiek dibināts un darbu sāk Bauskas
pils muzejs

Pirmdiena, 2. februāris
- 1954. gada 2. februāris – tiek aplaupīts Bauskas Novadpētniecības
un mākslas muzejs; noziedznieki ar muzejā nolaupītu eksponātu:
nagana tipa pistoli nošauj muzeja apkopēju
Otrdiena, 3. februāris
- 1934. gada 3. februāris – Dižā kundzes friziersalons Sudmalu ielā 33
(tag. Rīgas ielā) pirmo reizi Bauskā piedāvā dāmu frizūrās veidot
ilgviļņus ar sutu (ar tvaiku), kas nebojā matus
Trešdiena, 4. februāris
- 1978. gada 4. februāris – Kultūras namā (tag. Tautas namā) notiek
visu Bauskas rajona estrādes mūzikas un vokāli instrumentālo
ansambļu tarifikācija un koncertējošo estrādes kolektīvu skate, kas
padomju laikā bija obligāta prasība visiem muzicējošajiem kolektīviem,
lai tie drīkstētu uzstāties publikas priekšā; izveidotā žūrija vērtēja
ansambļu un estrādes kolektīvu māksliniecisko izpildījumu un
repertuāra saturu
Ceturtdiena, 5. februāris
- 2008. gada 5. februāris – reaģējot uz daudzajām baušķenieku
sūdzībām, Bauskas Domes uzņēmums „Vides serviss” veic koku zaros
esošo krauķu ligzdu iznīcināšanu Brīvības bulvārī un Korfa dārzā pie 2.
vidusskolas, taču pavasarī, iestājoties siltākam laikam, putni ātri
atjauno izpostītās ligzdas
Piektdiena, 6. februāris
- 1663. gada 6. februāris – Bauskas pilskungs Vilhelms fon Korfs
saņem Kurzemes hercoga Jēkaba vēstuli parnepieciešamību pils
cietumā turēt apcietināto Vecmuižas pārvaldnieku Magnusu Luftu, kuru
apsūdzēja par hercoga noburšanu, jo valsts vilnas nodevu ievākšanas
laikā viņš bija teicis: „Kaut tu aizrītos ar to vilnu!”; savukārt hercogs, kurš
tajā laikā bieži slimoja, atklepoja sīkus vilnas sariņus, kas bija kā
pierādījums burvestībā; „pie vainas” patiesībā bija nekvalitatīvās
Jelgavas pils hercoga apartamentu tapetes, no kurām atdalījās
mikrošķiedras un kuras nonāca hercoga elpvados un plaušās; patiesība
atklājās tikai pēc hercoga Jēkabas nāves, bet M. Lufts jau līdz tam
1682. gada 10. janvārī bija sadedzināts uz sārta Bauskā Dirdes gravā
Sestdiena, 7. februāris
- 1916. gada 7. februāris – Pirmā pasaules kara laikā cariskās Krievijas
armijā tiek pabeigta 7. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona (vēlāk pulka)
formēšana, kas bija iesākta 1915. gada novembrī
Svētdiena, 8. februāris
- 1925. gada 8. februāris – notiek Bauskas Domes vēlēšanas, kurās
piedalījās apmēram 85% no visiem balsstiesīgajiem pilsētniekiem; par
tādu vēlētāju aktivitāti mūsdienās var tikai sapņot

- Krauķi Bauskā (R.Ābelnieka foto)
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- Džeza mūzikas ansamblis „The Mexico Band”
(foto no Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzeja krājuma)
- Mēra maskas un mēra tēls
uz vienas no tām
(A.Urtāna foto)
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Pirmdiena, 9. februāris
- 1920. gada 9. februāris – Bauskas pilsētas Dome nosaka
sarīkojumu un izpriecu nodokli, kas turpmāk 50% apmērā no
katras pārdotās viegla satura izrāžu (kino, cirka, variatē) un
publisku sarīkojumu (zaļumballes vai cita veida sarīkojuma)
biļetes organizētājiem jāiemaksā pilsētas kasē. Sarīkojumu
un izpriecu nodokļa atlaides bija paredzētas teātra un
operas izrādēm, kā arī koncertiem
- 1961. gada 9. februāris - dibināts Bauskas Sabiedriskais aviācijas sporta klubs, kura dalībnieki nodarbojās ar planierismu
Otrdiena, 10. februāris
- 1925. gada 10. februāris – tiek paziņoti Tautas skaitīšanas
dati Latvijā, kas liecina, ka Bauskā šajā laikā dzīvo 4974
iedzīvotāji
Trešdiena, 11. februāris
- 2000. gada 11. februāris – tiek likvidēts Dārza ielas tirdziņš,
kas bija izveidojies pie pārtikas veikala (tag. „Maxima”) un kur
līdz tam līdzās ziediem un lauksaimniecības produkcijai slepeni tirgoja kontrabandas alkoholu, cigaretes un pat narkotikas
Ceturtdiena, 12. februāris
- 1936. gada 12. februāris – diriģentu Oskara Danenberga
un Teodora Koppes vadībā, paplašinot tolaik Bauskā
populāro džeza mūzikas ansambli „The Mexico Band”, tiek
izveidots Bauskas džeza un simfoniskās mūzikas orķestris
Piektdiena, 13. februāris
- 1982. gada 13. februāris – laukumā aiz Bauskas autoostas
tiek uzsākta būvlaukuma gatavošana jaunceļamajam Pasta
un sakaru centra kompleksam, kura celtniecību pabeidza
1986. gadā
Sestdiena, 14. februāris
- 1660. gada 14. februāris – Bauskas maģistrāts (pilsētas
pārvalde) izdod pavēli sākt mēra epidēmijā mirušo un
pilsētas ielās guļošo līķu savākšanu un apbedīšanu
Svētdiena, 15. februāris
- 1650. gada 15. februāris – Kurzemes hercogs Jēkabs
atļauj Bauskas pilsonim Balceram Šeferam savā mājā
pilsētā tirgot vīnu, bet šīs tiesības nedrīkst nodot mantojumā
saviem pēcnācējiem

Pirmdiena, 16. februāris
- 1918. gada 16. februāris – proklamēta Lietuvas Republika un,
ņemot vērā to, ka Bauskā vienmēr ir bijusi lietuviešu kopiena
(1920-to gadu sākumā Bauskā pat atradās Lietuvas Republikas
ģenerālkonsulāts), katru gadu starpkaru periodā un arī kopš 1980-to
gadu beigām pilsētā notiek kaimiņvalsts neatkarības svētku svinības
Otrdiena, 17. februāris
- 1993. gada 17. februāris – dibināta Bauskas Invalīdu biedrība
Trešdiena, 18. februāris
- 1925. gada 18. februāris – jaunievēlētie Bauskas Domes deputāti
pirmajā sēdē dod svinīgu solījumu: „Mēs, apakšā parakstījušies
Bauskas pilsētas domnieki, svinīgi apsolāmies aizstāvēt iedzīvotāju
intereses, rūpēties par likumību un stiprināt Latvijas valsti”
Ceturtdiena, 19. februāris
- 1930. gada 19. februāris – Bauskas Dome nolemj neizmantoto
teritoriju aiz pilsdrupām (tag. Pilskalna parku) pārveidot par atpūtas
vietu, ierīkojot tur pastaigu celiņus, dekoratīvus koku, krūmu un
puķu stādījumus
Piektdiena, 20. februāris
- 1945. gada 20. februāris – pēc kara Bauskā A.Upīša ielā 46 (tag.
Plūdoņa ielā) sākas un līdz 5. martam turpinās jauno PSRS pasu
izsniegšana un iedzīvotāju pierakstīšana jaunajās mājas grāmatās
- 1971. gada 20. februāris – Bauskā saņemtas pirmās četras
jaunās VAZ markas automašīnas „Žiguļi”, par kuru pirmajiem
īpašniekiem kļuva baušķenieki M.Andrušēvics, J.Belinskis,
R.Grīnberga un A.Greiselis
Sestdiena, 21. februāris
- 1884. gada 21. februāris – Vecsaules pagastā dzimis Jānis Sarma,
īstajā vārdā Jānis Kalniņš, romāna „Mīļā pilsēta” (1959) autors; tajā
izteiksmīgi aprakstīta Bauska un baušķenieki 19. gs. nogalē
- 1913. gada 21. februāris – Bauskā notiek Krievijas caru
Romanovu dinastijas 300 gadu valdīšanas jubilejas svinības
Svētdiena, 22. februāris
- 1973. gada 22. februāris – kopā ar padomju Latvijas augstākajām
amatpersonām Komunistiskās partijas Centrālās komitejas pirmo
sekretāru Augustu Vosu, Ministru padomes priekšsēdētāju Juriju
Rubeni un Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāju Pēteri
Strautmani Bausku darba vizītē apmeklē Igaunijas Komunistiskās
partijas Centrālās komitejas pirmais sekretārs Kebins, Igaunijas PSR
Augstākās Padomes priekšsēdētājs Vaders un Igaunijas PSR
Ministru padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Tinurists

- „Žigulītis” Bauskā 1970. gados
(foto no Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma)
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Pirmdiena, 23. februāris
- 1962. gada 23. februāris – gatavojoties 18. martā gaidāmajām
PSRS Augstākās Padomes vēlēšanām, Padomju Armijas un Jūras
Kara flotes dibināšanas 44. gadadienā tikties ar baušķeniekiem
Kultūras nama (tag. Tautas nama) zālē ieradies Jelgavas-Bauskas
vēlēšanu iecirkņa deputāta kandidāts Baltijas Kara apgabala
virspavēlnieks ģenerālpulkvedis Josifs Gusakovskis
Otrdiena, 24. februāris
- 1733. gada 24. februāris – Bauskas skrodera amata māceklis Mihaels
Kristofers Heinšs nodedzina Bauskas luterāņu latviešu draudzes Sv.
Trīsvienības baznīcu, kas atradās tag. Saules dārza teritorijā
Trešdiena, 25. februāris
- 1878. gada 25. februāris – aptiekārs Voldemārs Strauss Bauskas
slimnīcai iesniedz rēķinu par 32 turku karagūstekņiem izrakstītām
zālēm; tolaik, kad notika Krievu – turku karš, daļa turku karagūstekņu
bija izmitināti Bauskā, bet mirušo karagūstekņu apbedījuma vietu
Mazās Salātu ielas malā joprojām iezīmē tur esošās liepas
Ceturtdiena, 26. februāris
- 1951. gada 26. februāris – Baltijas Kara apgabala tribunāls
piespriež nāves sodu Bauskas jauniešu nacionālās pretošanās
grupas dalībniekiem Arnoldam Kļaugam un Gunāram Zemtautim,
bet pārējiem ar grupu saistītiem sešiem vidusskolēniem un četriem
studentiem – 25 gadu ieslodzījumu
Piektdiena, 27. februāris
- 1955. gada 27. februāris – publicēti notikušo Bauskas pilsētas
Darbaļaužu deputātu padomes vēlēšanu rezultāti; atbilstoši „padomju
demokrātijai” tajā piedalījās 99,47% vēlētāju un no tiem 99,95%
nobalsoja par Komunistu un bezpartejisko bloka kandidātiem
Sestdiena, 28. februāris
- 1935. gada 28. februāris – tiek izveidots Bauskas aizsargu pulka
Sporta klubs, kas apvienoja daudzu sporta veidu aktīvistus, pārņēma
savā pārziņā jaubūvējamo Bauskas stadionu un turpmāk pilsētā
organizēja dažāda mēroga sporta sacensības daudzos sporta veidos
Svētdiena, 1. marts
- 1920. gada 1. marts – saskaņā ar Bauskas Domes pirms mēneša
pieņemto lēmumu no darba atbrīvots pilsētas grāmatvedis vācietis
Kinstlers, kurš nepārvalda latviešu valodu; par februāra mēnesi
viņam izmaksāta darba alga trīs veida naudas zīmēs: 100 Latvijas
rubļi, 100 vācu ostmarkas un 200 cariskās Krievijas rubļi
- 2000. gada 1. marts – iznāk Bauskas Domes laikraksta „Bauskas
Vēstis” pirmais numurs

- „Bauskas panorāmas zīmējums. 18. gs. sāk.,
labajā pusē redzama Sv. Trīsvienības baznīca
(no Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma)

– Gunārs Zemtautis
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Pirmdiena, 2. marts
- 1929. gada 2. marts – īpaša komisija veic Bauskas apriņķī esošo
18 automašīnu un 20 motociklu tehnisko pārbaudi Bauskā. Tajā
konstatēts, ka visi transporta līdzekļi ir braukšanas kārtībā, izņemot
Bauskas-Jelgavas satiksmes autobusu, kas stipri bojāts un
turpmāk nav izmantojams pasažieru pārvadāšanai
Otrdiena, 3. marts
- 1626. gada 3. marts – Bauskas pili bez cīņas ieņem poļu karaspēka vienības, jo zviedru karaspēks to ir pametis. Turpmākajā poļu –
zviedru kara laikā līdz 1629. gada miera līgumam pils vēl vairākas
reizes „gāja no rokas rokā” gan pie zviedriem, gan pie poļiem
- 1993. gada 3. martā – ekspluatācijā nodota Bauskas
pamatskolas jaunā piebūve
Trešdiena, 4. marts
- 1763. gada 4. marts – Kurzemes hercogs Ernsts Johans Bīrons
Bauskas rātskungiem piešķir privilēģiju nēsāt zobenus. Tolaik šāda
privilēģija bija tikai muižniekiem, bet pilsētniekiem to piešķīra
īpašos gadījumos, lai uzsvērtu pilsētas nozīmi hercogistē
Ceturtdiena, 5. marts
- 1681. gada 5. marts – ar Kurzemes hercoga Jēkaba atļauju tirgotājam J. F. Milleram Bauskā atļauts ierīkot aptieku un tirgoties ar zālēm
- 1942. gada 5. marts – līdz šai dienai Otrā pasaules kara laikā 26
baušķenieki brīvprātīgi pieteikušies vācu izveidotajos latviešu
kārtības dienesta (policijas) bataljonos
Piektdiena, 6. marts
- 1999. gada 6. marts – Ķirbaksalā pie Bauskas izveidojies milzīgs
ledus sastrēgums 3 – 4 m augstumā. Nākamajās dienās palu ūdeņi
ledus masu pavirzīja uz priekšu, appludinot lielas zemes platības,
ceļus un arī dzīvojamās ēkas pie Ziedoņiem, Priedītēm un Mežotnes
Sestdiena, 7. marts
- 1941. gada 7. marts – tiek pabeigta Latvijas PSR Tautas Komisāru
padomes Lietu pārvaldes pārbaude Bauskas pilsētas Izpildu
komitejā, kas šeit tika veikta kopš 26. februāra. Beigu ziņojumā ir
uzsvērts, ka pilsētas pašvaldība nav nodrošinājusi skolas ar
nepieciešamajām grāmatām vēsturē un krievu valodā, bet pašvaldības darbā ir kadru problēmas (nav politiski uzticamu kadru), kā arī
vāji organizēts masu propagandas un ideoloģiskais darbs
Svētdiena, 8. marts
- 1989. gada 8. marts – mainīts laikraksta „Komunisma Ceļš”
nosaukums un turpmāk Bauskā tiek izdots laikraksts „Bauskas Dzīve”

– Ledus krāvumi (R.Ābelnieka foto)

– Laikraksta „Bauskas Dzīve”
pirmais numurs
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– Bauskas karte, kurā atzīmēta priekšpilsētas ebreju
apmetne Slabodā
(no Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja

- Bauskas pilsētas 17.
gs. zīmoga nospiedums,
kurā redzams pilsētas
ģerboņa senākais veidols

- Plāksnīte ar 1971. gadā
piešķirto Bauskas pasta indeksu;
šādas plāksnītes savulaik atradās
pie daudzām ēkām pilsētā
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Pirmdiena, 9. marts
- 1945. gada 9. marts – Bauskā tiek pārdēvētas ielas: Aizsargu iela
(tag. Kalna iela) kļūst par Padomju ielu, Plūdoņa iela – par Andreja
Upīša ielu, Lielā Baznīcas iela – par Sarkanarmijas ielu, Katoļu iela –
par Grigāna ielu, Mazā Baznīcas iela – par Strautnieka ielu, Vienības
iela – par Rīgas ielu, Pulkveža Kalpaka iela (tag. Zemgaļu iela) – par
14. septembra ielu, Pulkveža Brieža iela – par Pionieru ielu, Tirgus
laukums (tag. Rātslaukums) – par Oktobra laukumu
Otrdiena, 10. marts
- 1919. gada 10. marts – lielinieku izveidotā Bauskas Kara
revolucionārā komiteja, kas pārņēmusi varu pilsētās ievieš pārtikas
kartītes, kas nozīmē, ka pilsētniekiem tiek normēts pārtikas patēriņš
- 1920. gada 10. marts – pēc Latvijas Brīvības cīņām Bauskas iecirkņa
komandants atceļ komandantstundu jeb rīkojumu „Par nakts
satiksmes noliegšanu pilsētā”
Trešdiena, 11. marts
- 1846. gada 11. marts – par Bauskas ģerboni tiek apstiprināts senais
ģerboņa veidols (zelta lauva sarkanā laukā), kāds tas bijis kopš 17. gs.
sākuma
Ceturtdiena, 12. marts
- 1928. gada 12. marts – Bauskas Domes sēdē par pilsētas galvu
ievēlēts Augusts Ilziņš
Piektdiena, 13. marts
- 1969. gada 13. marts – Bauskas universālveikala ēkā atvērta
kafejnīca „Gliemezītis”, kas, pārdzīvojusi dažādus laikus, joprojām
turpina pastāvēt savā pirmajā mājvietā
- 1971. gada 13. marts – jaunajā Latvijas pasta indeksu sistēmā
Bauskai piešķirts indekss „229300”
Sestdiena, 14. marts
- 1733. gada 14. marts – Dirdes gravā Mūsas labajā krastā pie Bauskas tiek sadedzināts skrodera amata māceklis Mihaels Kristofers Heinšs,
ko atzina par vainīgu Bauskas Sv. Trīsvienības baznīcas nodedzināšanā,
kā arī vēl 10 Bauskas namu nodedzināšanā
- 1799. gada 14. marts – Krievijas Senāts pieņem lēmumu, kas atceļ
visus līdzšinējos ierobežojumus ebrejiem dzīvot Kurzemes un Zemgales pilsētās; ebreji no Bauskas priekšpilsētas, tā sauktās Slabodas,
Mēmeles upes labajā krastā sāk pārcelties uz dzīvi Bauskas pilsētā
Svētdiena, 15. marts
- 1949. gada 15. marts – Bauskas jauniešu nacionālās pretošanās
organizācijas „Jaunās Saules Cēlāji” dalībnieki pilsētas ielās izkaisīja
pretpadomju satura lapiņas ar aicinājumiem „Nāvi Staļinam!”, „Nāvi
boļševikiem un viņu piekritējiem!”

Pirmdiena, 16. marts
- 1946. gada 16. marts – pirms tam izveidotais Bauskas dramatiskais
pašdarbnieku ansamblis (vēlākais Bauskas Tautas teātris) pilsētniekiem
sniedz pirmo teātra izrādi pēc Otrā pasaules kara
Otrdiena, 17. marts
- 1933. gada 17. marts – tiek izveidota Bauskas aizsargu pulka Štāba
rota, kas bija Bauskas pilsētas aizsargu vienība un kuras viens no
uzdevumiem bija dažādu reprezentatīvu funkciju pildīšana: goda sardzes pie Brīvības pieminekļa valsts svētkos, augstu valsts amatpersonu
eskortpavadīšana ar motocikliem un svinīga sagaidīšana pilsētā u.tml.
Trešdiena, 18. marts
- 1970. gada 18. marts – saņemta atļauja no Latvijas Komunistiskās
partijas (LKP) Centrālās Komitejas un Latvijas PSR Ministru Padomes
par jauna Ļeņina pieminekļa veidošanu Bauskā; jau iepriekš pilsētas
izpildu komitejā bija nolemts, ka sakarā ar to, ka Oktobra laukums (tag.
Rātslaukums) tiek pārbūvēts par modernu tirdzniecības un atpūtas
centru, tur esošais Ļeņina piemineklis vairs neatbilst mākslinieciskajām
prasībām un būtu veidojams no jauna; jaunā Ļeņina pieminekļa
uzstādīšana pēc izveidošanas bija paredzēta izveidotajā laukumā pie
jaunuzceltās Bauskas rajona Izpildu komitejas ēkas (tag. Bauskas
rajona Padomes ēka) Uzvaras ielā, kur kopš sešdesmito gadu beigām
veidojās jaunais pilsētas administratīvais centrs, jo tur bez minētās
ēkas bija uzceltas vēl arī LKP Bauskas rajona komitejas ēka (ēka
Uzvaras ielā 3 iepretim Bauskas 1. vidusskolai) un Skaitļošanas centra
ēka (tag. Bauskas pilsētas Domes ēka), kur strādāja arī Bauskas
pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komiteja
Ceturtdiena, 19. marts
- 1919. gada 19. marts – Bauskas Kara revolucionārā tribunāla sēdē lielinieki arestētajam Bauskas latviešu luterāņu draudzes mācītājam Kristapam Strautmanim piespriež nāves sodu un to pie Vecsaules sila arī izpilda
Piektdiena, 20. marts
- 1920. gada 20. marts – Bauskas iecirkņa komandants atceļ rīkojumu
par komandanta stundu pilsētā un šajā pašā dienā no Bauskas
slimnīcas izrakstīti pēdējie karavīri, kas ievainojumus bija guvuši
Latvijas Brīvības cīņās
Sestdiena, 21. marts
- 1946. gada 21. marts – atjaunots pēc kara postījumiem, lietošanā tiek
nodots tilts pāri Mēmelei
Svētdiena, 22. marts
- 1919. gada 22. marts – Latvijas Brīvības cīņu laikā vācu armijas
kapteiņa Brandisa brīvkorpuss sāk uzbrukumu Bauskai un nākamās
dienas rītā lielinieki atkāpjas no pilsētas

– Tilts pāri Mēmelei pēc atjaunošanas 1946. gadā
(foto no Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma)
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– Bauskas universālveikals
(foto no Bauskas Novadpētniecības
un mākslas muzeja krājuma)
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Pirmdiena, 23. marts
- 1975. gada 23. marts – Bauskas universālveikalā modes
apģērbu nodaļā 2. stāva tirdzniecības zālē notiek Rīgas
Modeļu nama tērpu kolekcijas „Pavasaris-75” demonstrācija
Otrdiena, 24. marts
- 1905. gada 24. marts – Bauskas amatnieka ģimenē
dzimis mākslinieks Pēteris Zutis, vairāku apriņķa skolu
karogu metu autors
- 1951. gada 24. marts – Oktobra laukumā (tag.
Rātslaukums) atvērts audumu, trikotāžas, gatavo apģērbu
un apavu veikals (tag. veikals „Mego”)
Trešdiena, 25. marts
- 1949. gada 25. marts – lielajā izsūtīšanas akcijā no
Latvijas uz Padomju Krieviju tiek deportēti 19 Bauskas
iedzīvotāji
Ceturtdiena, 26. marts
- 1955. gada 26. marts – īstenojot padomju tautu
draudzības ideoloģisko saukli, Bauskas Kultūras nama
dramatiskā kolektīva paspārnē izveidotā krievu tautības
aktieru trupa režisora Raimonda Kugrēna vadībā izrāda
krievu valodā iestudēto Cezara Solodara lugu „Ceriņu dārzs”
Piektdiena, 27. marts
- 1919. gada 27. marts – Latvijas Brīvības cīņu laikā Bauskā
ienākušā vācu karaspēka komandants par pilsētas galvu
ieceļ Bruno Lodingu
Sestdiena, 28. marts
- 1919. gada 28. marts – darbu uzsāk iepriekšējā dienā ar
vācu militārā komandanta akceptu izveidotā Bauskas
pilsētas valde; tās sastāvā bija 7 personas: 3 latvieši, 2
vācieši un 2 ebreji
- 1945. gada 28. marts – Bauskas OSOAVIACHIM-a padome
Rīgas ielā 36 organizē atmīnētāju kursus, kuru beidzēji pēc
tam visā Bauskas apriņķī pārbaudīs apsējamo lauku un
ganību drošību
Svētdiena, 29. marts
- 1974. gada 29. marts – jaunuzbūvētajā ēkā Dārza ielā 7
tiek atvērta Bauskas aptieka

– Sv. Nikolaja Bauskas
pareizticīgo baznīca
(foto no Bauskas
Novadpētniecības
un mākslas muzeja krājuma)

Pirmdiena, 30. marts
- 1878. gada 30. marts – tiek apstiprināts latviešu arhitekta
Jāņa Fridriha Baumaņa Sv. Nikolaja Bauskas pareizticīgo
baznīcas projekts un drīz pēc tam sākās baznīcas būvniecība,
kas tika pabeigta 1881. gadā
- 1937. gada 30. marts – dibināta Bauskas Amatnieku biedrība
- 2006. gada 30. marts – Bauskas 1. vidusskolā atklāta Latvijā
pirmā latviešu valodas un literatūras klase ar e-apmācības iespējām
Otrdiena, 31. marts
- 1653. gada 31. marts – Bauskas pilskunga amatā
nozvērināts un iecelts Georgs fon Grothuss no Bērsteles
Trešdiena, 1. aprīlis
- 1932. gada 1. aprīlis – plkst. 5 pēcpusdienā starp
baušķeniekiem, mākslinieku Pēteri Zuti un fotogrāfu Kārli
Grīnbergu, tiek noslēgtas derības par to, kurš ātrāk piecas
reizes apskries apkārt Tirgus laukumam (tag. Rātslaukumam);
laikrakstā „Bauskas Vēstnesis” publicētā ziņa bija izrādījusies
vien aprīļa joks, taču noskatīties iespējamās sacīkstes, kas,
protams, nav notikušas, bija ieradušies visai daudz skatītāju
- 1930. gada 1. aprīlis – Tirgus laukuma (tag. Rātslaukuma)
malā gar Kalna ielu sākas pirmās benzīna uzpildes stacijas
būvniecība Bauskā
Ceturtdiena, 2. aprīlis
- 1933. gada 2. aprīlis – Bauskā dibināta Latvijas Automobiļu
īpašnieku un vadītāju biedrības nodaļa. Tās pirmajā sanāksmē
nolemts nodaļas biedriem piegādāt lētāku latolu (automašīnās
tolaik izmantoto degvielu)
Piektdiena, 3. aprīlis
- 1955. gada 3. aprīlis – Bauskas rajona DOSAAF organizācijas
paspārnē Bauskā mācību kursu pabeidz divas izpletņlēcēju grupas
Sestdiena, 4. aprīlis
- 1945. gada 4. aprīlis – sporta biedrības „Daugava” Bauskas
nodaļa pēc kara postījumiem pabeigusi savest kārtībā telpas
Uzvaras ielā 10 (karā izpostītās tag. Bauskas 1. vidusskolas
sporta zāli), kur sākās sporta treniņu nodarbības un notika arī
sacensības basketbolā
Svētdiena, 5. aprīlis
- 1982. gada 5. aprīlis – laikrakstā „Komunisma Ceļš” tiek ziņots,
ka nedēļas laikā Bauskas medicīniskās atskurbtuves pakalpojumus piespiedu kārtā izmantojušas 55 iereibušas personas

– Izkārtne, kas atradusies Bauskā
pie degvielas uzpildes stacijas
Tirgus laukumā (tag. Rātslaukumā)
(no Bauskas Novadpētniecības un
mākslas muzeja krājuma)
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– Plosta tilts Bauskā
(foto no Bauskas
Novadpētniecības
un mākslas muzeja krājuma)

Pirmdiena, 6. aprīlis
- 1932. gada 6. aprīlis – augstā ūdens līmeņa un spēcīgās
straumes dēļ Mēmelē tiek sarauts Plosta tilts
Otrdiena, 7. aprīlis
- 1941. gada 7. aprīlis – pilsētā nacionalizētie amatniecības
uzņēmumi (mehāniskās darbnīcas, austuves, galdniecības,
podniecības) tie nodoti februārī izveidotā Bauskas
Rūpnieciskās ražošanas kombināta pārziņā
Trešdiena, 8. aprīlis
- 1975. gada 8. aprīlis – Bauskas grāmatnīcā Oktobra
laukumā (tag. Rātslaukumā) notiek parakstīšanās uz bijušā
Latvijas Sociālistiskās Padomju republikas valdības vadītāja
(1919 – 1920) Pētera Stučkas kopoto rakstu sējumiem
Ceturtdiena, 9. aprīlis
- 1933. gada 9. aprīlis – pavasara šķīdoņa un neizbraucamo
ceļu dēļ pārtraukta pasažieru autobusa satiksme no Bauskas
uz Rīgu; šādā situācijā vienīgā pilsētnieku iespēja nokļūt Rīgā
bija izmantojot šaursliežu dzelzceļa bānīti: līdz Meitenei
vajadzēja braukt apmēram 2 stundas, tad pārsēsties
pasažieru vilcienā, kas kursēja līdz Jelgavai un tālāk līdz Rīgai;
tādējādi ceļā no Bauskas līdz Rīgai nācās pavadīt apmēram
4 – 5 stundas
Piektdiena, 10. aprīlis
- 1837. gada 10. aprīlis – pavasara plūdos no krastiem iziet
Mēmele un Mūsa, kas appludina pilsētas pievārtē esošos laukus
un pļavas, kā arī rada postījumus Bauskā
Sestdiena, 11. aprīlis
- 1940. gada 11. aprīlis – Bauskas aizsargu pulka militārais
instruktors Eduards Senka nodod Latvijas armijas
Jelgavas-Bauskas kara apriņķa priekšniekam slepenu rīcības
plānu aizsargu mobilizācijai un rīcībai iespējamā kara un valsts
aizsardzības nepieciešamības gadījumā
Svētdiena, 12. aprīlis
1873. gada 12. aprīlis – Drēzdenē (Vācija) mirst latviešu
izcelsmes Karaliskās bibliotēkas un vēstures muzeja direktors
Kārlis Konstantīns Krauklings, kurš dzimis Bauskā 1792. gada
17. augustā tirgotāja, namīpašnieka un birģermeistara
Kaspara Valentīna Krauklinga ģimenē; K. K. Krauklings
apglabāts Drēzdenes Sv. Trīsvienības kapsētā

– Kārlis Konstantīns Krauklings
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– Skats uz bijušo pilsētas dīķi
(foto no Bauskas Novadpētniecības
un mākslas muzeja krājuma)

Pirmdiena, 13. aprīlis
- 1706. gada 13. aprīlis – Lielā Ziemeļu kara laikā krievu garnizona karavīri pametot Bauskas pili uzspridzina tās nocietinājumus
Otrdiena, 14. aprīlis
- 1920. gada 14. aprīlis – īstenojot Tautas padomes 1920. gada
18. marta likumu par Latvijas rubļiem kā vienīgo maksāšanas
līdzekli Latvijas teritorijā un pārējās naudas nodošanu Valsts
kasē pēc noteiktā kursa, Bauskas pilsētas Domē tiek lemts, ko
darīt ar pilsētas kasē esošo cariskās Krievijas un vācu
okupācijas pārvaldes naudu: tiek pieņemts lēmums to vēl
paturēt un pagaidām nemainīt pret Latvijas naudu
Trešdiena, 15. aprīlis
- 1905. gada 15. aprīlis – Bauskas katoļu draudzē savu
kalpošanas misiju sāk mācītājs Jozefs Maskvitis
- 1932. gada 15. aprīlis – tiek apstiprināts Bauskas Valsts
ģimnāzijas (tag. Bauskas 1. vidusskolas) žetons, kas tādējādi ir
pilsētas skolu vecākais žetons
Ceturtdiena, 16. aprīlis
- 1993. gada 16. aprīlis – pēc Latvijas neatkarības
atjaunošanas licenci darbības uzsākšanai saņem pirmā
privātaptieka Bauskā: Rātsnama aptieka
Piektdiena, 17. aprīlis
- 1950. gada 17. aprīlis – pēc Bauskas pilsētas Izpildu komitejas
pieņemtā lēmuma no drupām atbrīvotajā laukumā (10 tūkst.
kvadrātmetru platībā) starp tag. Plūdoņa un Rūpniecības ielu sākas
jaunā Tirgus laukuma veidošana
Sestdiena, 18. aprīlis
Ja mūsdienās vēl turpinātos padomju varas laiks, tad šodien būtu
darba diena: „Komunistiskā sestdienas talka”, kas parasti katru
gadu tika rīkota sestdienā pirms Ļeņina dzimšanas dienas (22.
aprīlis); strādājošie šajā dienu nopelnīto darba algu nesaņēma,
bet skolu audzēkņi parasti piedalījās pavasara uzkopšanas
darbos pilsētas Brāļu kapos, Korfa dārzā, Pilskalna parkā u.c.
Svētdiena, 19. aprīlis
- 1981. gada 19. aprīlis – dīķī, kas savulaik atradās Uzvaras
ielas malā, ielaisti divi pīļu pāri, kas vēlāk ar pulciņu pīlēnu
priecēja pilsētniekus un pilsētas viesus; pīles dīķī turpmāk bija
skatāmas vairākus gadus

– Bauskas 1. vidusskolas
(bij. Bauskas Valsts
ģimnāzijas) žetons
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Pirmdiena, 20. aprīlis
- 1989. gada 20. aprīlis – Bauskā izveidota mākslas skola, kurā
mācības gan tiek uzsāktas tikai gada beigās
Otrdiena, 21. aprīlis
- 1945. gada 21. aprīlis – Rīgas ielā 26 darbu sāk Valsts
Radiokomitejas Bauskas nodaļa, kas radiotranslācijas tīklā
turpmāk pārraidīja vietējās ziņas, kā arī raidījumus strādniekiem,
kalpotājiem, darba zemniekiem, inteliģencei un skolu jaunatnei
Trešdiena, 22. aprīlis
- 1869. gada 22. aprīlis – tiek dibināta pirmā un līdz ar to
vecākā biedrība pilsētā: Bauskas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība; dibināšanas sapulcē piedalās 22 brīvprātīgie pilsētas
ugunsdzēsēji
- 1919. gada 22. aprīlis – Latvijas Republikas Pagaidu valdības
vārdā Bauskā tiek izsludināta mobilizācija un vēlāk 1935.
gadā šajā dienā šī notikuma piemiņai pie ēkas tag. Plūdoņa
ielā 48 tika atklāta piemiņas plāksne, kas šodien pēc 1990-to
gadu nogalē veiktajiem ēkas remontdarbiem ir redzama gan
citā izskatā, gan citā vietā
Ceturtdiena, 23. aprīlis
- 1653. gada 23. aprīlis – Bauskas birģermeistars Martins
Vilde, rāte un eltermaņi saņem Kurzemes hercoga Jēkaba
rīkojumu par lopu kaušanas valsts nodevu; katram kāvējam
Bauskas pilskunga kasē bija jāiemaksā 3 graši par liellopa un
pusgrasis par sīklopa kaušanu
Piektdiena, 24. aprīlis
- 1919. gada 24. aprīlis – pēc mobilizācijas pilsētā tiek saformēts
Atsevišķais Bauskas bataljons, kas 1919. gada vasarā tika iekļauts
Latvijas armijas 3. Jelgavas kājnieku pulkā
Sestdiena, 25. aprīlis
- 1981. gada 25. aprīlis – plkst. 20.00 Kultūras namā (tag. Tautas
namā) notiek martā izveidotā Bauskas jauniešu kluba pirmais
tematiskais vakars, kurā Tautas fotostudijas „Bauska” vadītājs
Normunds Pūķis stāsta par fotomākslu, bet izklaidējošā daļā spēlē
Skaistkalnes vokāli instrumentālais ansamblis „Mēmelīte”
Svētdiena, 26. aprīlis
- 1938. gada 26. aprīlis – Bauskas aizsargu pulka Kultūras daļa
pārņem savā pārziņā pilsētā esošo Dzimtenes pētīšanas muzeju

– Atsevišķajam Bauskas bataljonam veltītā
piemiņas plāksne pie ēkas Plūdoņa ielā 48 šodien
(R. Ābelnieka foto)

– Atsevišķajam Bauskas bataljonam
veltītās piemiņas plāksnes atklāšana
pie ēkas tag. Plūdoņa ielā 48
(foto no Bauskas Novadpētniecības
un mākslas muzeja krājuma)
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– Skats uz Sv. Gara Bauskas
luterāņu baznīcas torni ar
„pagaidu” četrslīpju jumtu
(R.Ābelnieka foto)

– Sv. Gara Bauskas luterāņu
baznīcas zīmējums ar torņa
smaili pirms ugunsgrēka
(no Bauskas Novadpētniecības
un mākslas muzeja krājuma)
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Pirmdiena, 27. aprīlis
- 1934. gada 27. aprīlis – Bauskas pērkoņkrustieši naktī ar
sarkanu krāsu apzīmē pilsētas sinagogu un daudzas ebrejiem
piederošās ēkas pilsētā. Par šo antisemītisko izlēcienu notika
izmeklēšana. Tika atklāti vainīgie, kas tika nodoti tiesāšanai
Jelgavas apgabaltiesā
Otrdiena, 28. aprīlis
- 1919. gada 28. aprīlis – Padomju Krievijas Sarkanās armijas
vienības naktī ar artilēriju apšauda pilsētu, bet no rīta mēģina
ieņemt pilsētu un dodas uzbrukumā. Bauskas Atsevišķā bataljona
un vācu vienību kareivji uzbrukumu atvaira
- 1976. gada 28. aprīlis – Bauska no maģistrālā gāzes vada sāk
saņemt dabas gāzi. Pirmie Dašavas dabīgo gāzi savos pavardos
ieraudzīja dzīvojamo namu Pionieru ielā 1 un 3 iedzīvotāji
Trešdiena, 29. aprīlis
- 1958. gada 29. aprīlis – laikrakstā „Bauskas Darbs” publicēts
raksts par dažas dienas atpakaļ izveidoto Bauskas rajona
fotoamatieru apvienību, kas vēlāk kļuva par fotostudiju „Bauska”
Ceturtdiena, 30. aprīlis
- 2002. gada 30. aprīlis – Bauska kļūst par pirmo pilsētu Latvijā,
kur sākas atkritumu dalītā savākšana. Pie daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām uzstādīti pirmie dažādu krāsu konteineri
stiklam, papīram, plastmasai un PET pudelēm
Piektdiena, 1. maijs
- 1815. gada 1. maijs – negaisa laikā zibens iesper Bauskas luterāņu baznīcas smailē un tā nodeg. Pēc ugunsgrēka baznīcas tornis
tiek nosegts ar pagaidu četrslīpju jumtu, kāds tas ir vēl joprojām
Sestdiena, 2. maijs
- 1880. gada 2. maijs – pilsētas teritorijai tiek pievienota zeme no
Maz-Dirdes muižas tag. Uzvaras un Pilskalna ielu rajonā. Pievienotā
zeme vēlāk tika sadalīta gruntsgabalos un izsolīta nomai dārzu
ierīkošanai bez apbūves tiesībām
Svētdiena, 3. maijs
- 1920. gada 3. maijs – Satversmes sapulce pieņem likumu par
muižu zemju atsavināšanu. Bauskas pilsētas teritorijā tas attiecās
uz mācītājmuižām: gan luterāņu draudzes mācītājmuiža (tās lauki
pletās rajonā no Salātu ielas, kur tagad atrodas Dārza, Akāciju,
Bērzu, Pīlādžu, Pļavu ielas un Biržu ielas tālākais gals), gan
pareizticīgo draudzes mācītājmuiža (ap baznīcu tag. Uzvaras un
Pilskalna ielas rajonā) kļuva par pilsētas īpašumu

Tūrismam Bauskā veltīta
bukleta vāks, 1930. gadi
(no Bauskas Novadpētniecības
un mākslas muzeja krājuma)

– Laikraksta
„Bauskas Jaunākās Ziņas”
pirmais numurs
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Pirmdiena, 4. maijs
- 1938. gada 4. maijs – Bauskas pilsdrupu galvenajā tornī
ierīkots skatu laukums tūristiem; tā apmeklējums turpmāk
izmaksāja 20 santīmus, bet skolēniem, studentiem, kareivjiem
un aizsargiem bija jāmaksā 10 santīmi
- 2007. gada 4. maijs – Rīgas Motormuzejs Bauskā atklāj savu
filiāli
Otrdiena, 5. maijs
- 1925. gada 5. maijs – Bauskā iznāk Sociāldemokrātu
mazinieku un laukstrādnieku savienības Bauskas nodaļas
sabiedriski politiskā laikraksta „Bauskas Jaunākās Ziņas”
pirmais numurs, taču laikraksta izdošana tiek pārtraukta pēc
dažiem mēnešiem 29. septembrī
Trešdiena, 6. maijs
- 1972. gada 6. maijs – Bauskas atbalsta paraugsaimniecībai
par uzvaru 1971. gada Vissavienības sociālistiskajā sacensībā
pasniegts PSRS Ministru padomes ceļojošais sarkanais
karogs; šī paša gada beigās paraugsaimniecība „Bauska” tika
pārdēvēta par PSRS 50. gadadienas padomju saimniecību
Ceturtdiena, 7. maijs
- 1924. gada 7. maijs – darbību sāk Latviešu Pretalkohola
biedrības Bauskas nodaļa
Piektdiena, 8. maijs
- 1946. gada 8. maijs – pēc kara postījumiem atjaunota
augstsprieguma līnija un Bauska sāk saņemt elektroenerģiju
no Ķeguma HES
Sestdiena, 9. maijs
- 1986. gada 9. maijs – atzīmējot Padomju Savienības uzvaras
pār Vāciju 41. gadadienu, Bauskā tiek rīkoti Uzvaras ielas svētki
Svētdiena, 10. maijs
- 1976. gada 10. maijs – sākas tag. Kalna ielas
paplašināšanas darbi posmā no Uzvaras ielas līdz tag. Plūdoņa
ielai; to laikā tika izcirsti un izrakti koki, nojauktas vairākas
ēkas iepretim tag. Bauskas Tautas namam, kā arī norakta daļa
no skvēra pie Kalēju ielas

Pirmdiena, 11. maijs
- 1911. gada 11. maijs – Bauskas pilsētas Dome nolemj
ņemt 20 tūkst. rubļu lielu aizņēmumu iecerētās
Rīgas-Bauskas dzelzceļa līnijas akciju iegādei; iecere par
šādas dzelzceļa līnijas izbūvi gan netika īstenota, jo
projektēšana ieilga un to pārtrauca Pirmais pasaules karš
Otrdiena, 12. maijs
- 1974. gada 12. maijs – Bauskas Patērētāju biedrības
veikalā–skolā (dib. 1962. g.) notiek izlaidums un jaunākā
pārdevēja kvalifikāciju iegūst 16 jaunieši
Trešdiena, 13. maijs
- 1942. gada 13. maijs – vācu okupācijas laikā latviešu
palīgpolicisti sāk Bauskā dzīvojošo čigānu arestēšanu un
pārvietošanu uz Jaunsaules pagasta Hānmēmeles jeb
Laimas muižā izveidoto čigānu nometinājuma vietu
Ceturtdiena, 14. maijs
- 1664. gada 14. maijs – Kurzemes hercogs Jēkabs
nosūta vēstuli savas vietējās administrācijas pārstāvim
Bauskas pilskungam Vilhelmam fon Korfam ar
atgādinājumu neiejaukties Bauskas pilsētas rātes
jurisdikcijā jeb, citiem vārdiem sakot, neiejaukties
Bauskas pilsētas pārvaldes darbā
Piektdiena, 15. maijs
- 1985. gada 15. maijs – Bauskas viesnīcas jaunbūves
torņkrāna (celtņa) smailē izkārts padomju varas aizliegtais
Latvijas Republikas sarkanbaltsarkanais karogs
Sestdiena, 16. maijs
- 1934. gada 16. maijs – pēc Kārļa Ulmaņa antidemokrātiskā
valsts apvērsuma ar iekšlietu ministra rīkojumu tiek
pārtraukta laikraksta „Bauskas Avīze” izdošana
Svētdiena, 17. maijs
- 1962. gada 17. maijs – Bauskā iznāk laikraksta
„Komunisma Ceļš” pirmais numurs (agrākajam laikrakstam
„Bauskas Darbs” tiek mainīts nosaukums) un ar šādu
nosaukumu laikraksts pastāvēja līdz 1989. gada 8. martam,
kad iznāca laikraksta „Bauskas Dzīve” pirmais numurs

– Laikraksta „Komunisma Ceļš” pirmais numurs
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Pirmdiena, 18. maijs
- 1919. gada 18. maijs – Latvijas Brīvības cīņu laikā notiek
pēdējais Padomju Krievijas Sarkanās armijas mēģinājums
ieņemt Bausku. Pēc vairāku dienu cīņām, kad pilsētai uzbruka
trīs krievu un divi latviešu sarkano strēlnieku pulki, Bauska
tomēr tiek nosargāta
- 1934. gada 18. maijs – Bauskas aizsargi kopā ar vairāku
Bauskas apriņķa pagastu aizsargu vienībām 13. Bauskas
aizsargu pulka 1. bataljona komandiera Jāņa Sirmbārža vadībā
dodas uz Rīgu, lai pēc 15. maijā notikušā valsts apvērsuma
ieņemtu sardzes posteņus pie Daugavas tiltiem, Saeimas namā
u.c. galvaspilsētas svarīgākajās vietās
Otrdiena, 19. maijs
- 1962. gada 19. maijs – pēc Pilsdārza paviljona pārbūves, kas sākās 1959. gada martā, durvis apmeklētājiem ver restorāns „Pilskalns”
Trešdiena, 20. maijs
- 1942. gada 20. maijs – agri no rīta mežā Jaunsaules pagastā
slepkavu komanda no Jelgavas noslepkavo Bauskas čigānus, kas
pirms tam bija arestēti un atradās nometinājuma vietā Jaunsaules
pagasta Hānmēmeles jeb Laimas muižā
Ceturtdiena, 21. maijs
- 1955. gada 21. maijs – pilsētā esošo privātmāju īpašniekiem
ar mājas grāmatām no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00 jāierodas uz
pārbaudi Kara komisariātā Rīgas ielā 20
Piektdiena, 22. maijs
- 1984. gada 22. maijs – laikrakstā „Komunisma Ceļš” vēstīts
par pilsētas daudzstāvu dzīvojamo namu augšējo stāvu
dzīvokļu iemītnieku nedienām ar dzeramo ūdeni: šo dzīvokļu
krānos ūdens bieži nav tāpēc, ka ūdensapgādes sistēmā rodas
zems spiediens, jo daudzi baušķenieki izmanto šo ūdeni savu
piemājas dārzu laistīšanai
Sestdiena, 23. maijs
1926. gada 23. maijs – darbu Bauskā sāk laikraksta „Jaunākās
Ziņas” un žurnāla „Atpūta” fotokorespondents Kārlis Grīnbergs,
kurš namā Sudmalu ielā 21/1 (tag. Rīgas ielā 23) atver arī savu
fotosalonu
Svētdiena, 24. maijs
- 2001. gada 24. maijs – Bauskas pilsētas Domē apstiprināti
saistošie noteikumi, kas paredz pašvaldības nodevas
iekasēšanu par Bauskas karoga un ģerboņa izmantošanu
komerciāliem mērķiem

– Restorāns „Pilskalns”
(foto no Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma)
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Pirmdiena, 25. maijs
- 1985. gada 25. maijs – Bauskā notiek civilās aizsardzības
mācības: tiek izspēlēts atomkarš un iespējamā iedzīvotāju, kā
arī glābēju rīcība
Otrdiena, 26. maijs
- 1643. gada 26. maijs – Kurzemes hercogs Jēkabs dod
apstiprinošu atbildi Bauskas pilsoņa Aleksandra Viganta atraitnes
Elizbetes Henningas lūgumam pēc nāves atdusēties blakus savam
vīram Sv. Gara Bauskas luterāņu baznīcā
Trešdiena, 27. maijs
- 1955. gada 27. maijs – laikrakstā „Bauskas Darbs” publicēta
informācija, ka rajona radiotranslācijas mezgls ir iegādājies pirmo
televizoru Bauskā; lai gan tas bija paredzēts signāla uztveršanai
līdz 30 km rādiusā no raidītāja, tomēr ar īpašu antenu un vēl
dažiem tehniskiem uzlabojumiem izdevās uztvert televīzijas
signālu no Rīgas; tādējādi šo notikumu var uzskatīt par televīzijas
pārraižu uztveršanas sākumu Bauskā
Ceturtdiena, 28. maijs
- 1919. gada 28. maijs – lai atrisinātu pārtikas trūkumu pilsētā,
Bauskas pilsētas valde nolemj sūtīt savu pārstāvi uz Liepāju
iegādāties priekš 3000 pilsētniekiem pārtiku, ko Latvijas
Republikas Pagaidu valdība kā palīdzību saņēmusi no ASV
Piektdiena, 29. maijs
- 1941. gada 29. maijs – sākas Bauskas aerodroma (lidlauka)
būvniecības darbi; pilsētas izpildu komitejas lēmumā noteikts,
ka būvniecības sagatavošanas darbos klaušu kārtā par
samaksu ir jāpiedalās pilsētas un apkārtējo pagastu
iedzīvotājiem, kam noteiktu dienu skaitu ir jāveic smilšu un
akmeņu vešana, rakšanas, līdzināšanas u.tml. darbi
Sestdiena, 30. maijs
- 1930. gada 30. maijs – iznāk pirmais laikraksta „Bauskas Avīze”
numurs; šī laikraksta izdošana tika apturēta
pēc 1934. gada 15. maija antidemokrātiskā valsts apvērsuma
Svētdiena, 31. maijs
- 1986. gada 31. maijs – daudzos Bauskas uzņēmumos un
iestādēs notiek sestdienas talka, kurā iegūtos līdzekļus ieskaitīja
speciālā fondā Černobiļas AES katastrofā cietušajiem;
piemēram, pilsētas Komunālo uzņēmumu kombināta strādnieki
šajā fondā ieskaitīja visu todien nopelnīto algu, kopsummā 1328
rubļus; līdzīgi rīkojās arī Bauskas 1. vidusskolas pedagogi u.c.
iestāžu un uzņēmumu darba kolektīvi

– Divdesmitā gadsimta piecdesmito gadu televizors
– Laikraksts
„Bauskas Avīze”

2009

MAIJS

Pr

Ot

Tr

Ce

Pk

Se

Sv

25

26

27

28

29

30

31

Pirmdiena, 1. jūnijs
- 1825. gada 1. jūnijs – gaidot Krievijas cara Aleksandra I ierašanos,
Bauskā tiek pabeigta ielu labošana
Otrdiena, 2. jūnijs
- 1920. gada 2. jūnijs – Bauskas pilsētas Dome nolemj par 16500
rubļiem atpirkt no pilsoņa Georga Bethera ielu, ko viņa īpašumā
ierīkojušas vācu okupācijas varas iestādes; mūsdienās tā ir Slimnīcas
iela posmā no Plūdoņa līdz Dārza ielai
- 1976. gada 2. jūnijs – pēc Stokholmā pieņemtā Vispasaules miera
padomes aicinājuma visā Latvijā, t.sk. Bauskā padomju propagandas
ideoloģizētā gaisotnē sākas parakstu vākšana, lai apturētu bruņošanās
sacensību un samazinātu starptautisko saspīlējumu
- 2000. gada 2. jūnijs – pie kafejnīcas „Gliemezītis” atklāta zīme, kas
iezīmē Bauskas ģeogrāfisko centru
Trešdiena, 3. jūnijs
- 1928. gada 3. jūnijs – Mēmelē pie Bauskas mācītājmuižas notiek pludināto baļķu aizturošās konstrukcijas pārrāvums, radot baļķu sastrēgumu
pie Mēmeles tilta, pēc kā applūda Upes un Rīgas iela, kam sekoja
postījumi Bauskā
- 1938. gada 3. jūnijs – vienas dienas vizītē Bausku apmeklē Valsts un
Ministru prezidents Kārlis Ulmanis, kurš Pilsdārza parkā iestāda ozolu, kā
arī ziedo 4000 latus pilskalna izdaiļošanai un 2000 latus
jaunbūvējamajam Bauska stadionam
Ceturtdiena, 4. jūnijs
- 1939. gada 4. jūnijs – sakarā ar Latvijas Aizsargu organizācijas 20 gadu
jubileju Bauskas aizsargu pulks saņem Bauskas pilsētas valdes un
apriņķa pagastu pašvaldību kopīgu dāvanu vieglo automašīnu „Ford”,
kas nedaudz vairāk kā pēc gada, kad līdz ar valsts neatkarības
likvidēšanu norisinājās arī aizsargu organizācijas izformēšana, tika
nodota Bauskas apriņķa milicijas nodaļas rīcībā
Piektdiena, 5. jūnijs
- 1626. gada 5. jūnijs – tobrīd Bauskas pilī esošais zviedru ģenerālis
uzraksta un nosūta vēstuli Kurzemes hercogam Frīdriham, kurā
Zviedrijas Karalistes vārdā apņemas ievērot un garantēt hercogistes
neitralitāti notiekošajā poļu – zviedru karā
Sestdiena, 6. jūnijs
- 1825. gada 6. jūnijs – braucot no Varšavas uz Pēterburgu caur Biržiem
un Šēnbergu (Skaistkalni), Bauskā ierodas Krievijas cars Aleksandrs I
Svētdiena, 7. jūnijs
- 1928. gada 7. jūnijs – novērtēti zaudējumi, kas kokmateriālu
sastrēgumā Mēmelē un tam sekojošos plūdos radušies piestātnē pie
mācītājmuižas esošajam pasažieru tvaikonim „Gaigala”; bojāts kuģīša
korpuss, saliektas dzinējrata lāpstiņas

– Baļķu sastrēgums Mēmelē pie koka tilta
(no Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzeja krājuma)
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– Laikraksts „Latviešu Avīzes” par
Krievijas cara Aleksandra I ierašanos
Bauskā 1825. gada 6. jūnijā
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Pirmdiena, 8. jūnijs
- 1924. gada 8. jūnijs – Bauskā izveidota septītās dienas
adventistu draudze un šajā dienā kristīti pirmie četri draudzes
locekļi
Otrdiena, 9. jūnijs
- 1976. gada 9. jūnijā – Maskavā tiek atklātas Latvijas PSR
kultūras dienas un latviešu lietišķās mākslas izstādē ir
aplūkojami Tautas lietišķās mākslas studijas „Bauska”
darinājumi
- 2000. gada 9. jūnijs – Bauskas pilī notiek Latvijas Zinātņu
akadēmijas izbraukuma sēde „Bauskas novada
kultūrvēstures jautājumi”
Trešdiena, 10. jūnijs
- 1934. gada 10. jūnijs – Dzelzceļu valde vasaras tūrisma
sezonai norīko tūristu vilcienu, kas turpmāk kursē maršrutā
Rīga-Jelgava-Meitene-Bauska
Ceturtdiena, 11. jūnijs
- 1963. gada 11. jūnijs – laikrakstā „Komunisma Ceļš” tiek
ziņots par to, ka Bauskā kopš maija norisinās intensīvs darbs
pilsētas bruģēto ielu noklāšanā ar asfaltu
Piektdiena, 12. jūnijs
- 1976. gada 12. jūnijs – Bauskā notiek rajona dziesmu un
deju svētki, kas veltīti 1. Vissavienības pašdarbības mākslas
festivālam
Sestdiena, 13. jūnijs
- 1644. gada 13. jūnijs – Bauskas zeltkalis Hanss Garings
saņem vēstuli no Kurzemes hercoga Jēkaba, kurā šim
Bauskas pilsonim ir dota atļauja savā mājā pilsētā brūvēt alu;
līdz ar šo hercoga privilēģiju turpmāk ne Bauskas
birģermeistars, ne pilsētas rāte šo nodarbi Hansam Garingam
vairs nedrīkstēja liegt
Svētdiena, 14. jūnijs
- 1941. gada 14. jūnijs – padomju varas veiktās izsūtīšanas
akcijas laikā no Latvijas uz Padomju Krieviju tiek deportēti 88
baušķenieki

– Tautas lietišķās mākslas studijas „Bauska”
dalībnieces izstādē Maskavā 1976. gadā
(no Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzeja krājuma)
– Septītās dienas adventistu draudzes
lūgšanu nams Bauskā (R. Ābelnieka foto)

2009

JŪNIJS

Pr

Ot

Tr

Ce

Pk

Se

Sv

8

9

10

11

12

13

14

– Bauskas pilsētas senā ģerboņa
veidols uz sola luterāņu baznīcā
(R.Ābelnieka foto)

Preču deficīta apstākļos laikraksta
„Komunisma Ceļš” 1986. gada 19. jūnija
numurā ievietotā sludinājuma teksts
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Pirmdiena, 15. jūnijs
- 1650. gada 15. jūnijs – Bauskas pilī tiek veikta revīzija: tiek
uzskaitīti tur esošie ieroči un munīcija, kā arī tiek aprakstīts pils
telpu interjers un iekārtojums (grīdas, durvis, krāsnis u.tml.)
Otrdiena, 16. jūnijs
- 1670. gada 16. jūnijs – Bauskas pilskungs Ernsts Johans
fon Medems saņem vēstuli no Kurzemes hercoga Jēkaba,
kurā teikts, ka Bauskas rāte solījusi izmaksāt algas Bauskas
pils garnizona virsniekiem no pilsētas līdzekļiem
Trešdiena, 17. jūnijs
- 1940. gada 17. jūnijs – notiek Latvijas Republikas okupācija.
Kopš agra rīta cauri Bauskai uz Rīgu no Lietuvas virzās
Padomju Savienības karaspēka daļas
Ceturtdiena, 18. jūnijs
1940. gada 18. jūnijs – pēc iepriekšējā dienā notikušās PSRS
Sarkanās armijas ienākšanas Latvijā Bauskā notiek dažu
vietējo komunistu-nelegālistu sanāksme par jauno situāciju
valstī. Tiek izveidota rīcības komiteja, kam turpmāk bija loma
padomju varas institūciju izveidē un darbībā Bauskā
Piektdiena, 19. jūnijs
- 1923. gada 19. jūnijs – jaunizveidotās Latvijas Republikas
Heraldikas komisijas pirmajā sēdē tiek apstiprināts Bauskas
pilsētas ģerboņa veidols, kas saglabājies no 17. gs.
Sestdiena, 20. jūnijs
- 1957. gada 20. jūnijs – Bauskā tiek izveidota un darbību sāk
Mūzikas skola
Svētdiena, 21. jūnijs
- 1973. gada 21. jūnijs – jaunajā Bauskas dzīvojamu namu
kvartālā Dārza ielā durvis apmeklētājiem ver tolaik moderns
pārtikas preču veikals ar oficiālo nosaukumu "Bauskas
Patērētāju biedrības pārtikas veikals nr. 19” (pēc ēkas pārbūves
tag. veikals „Maxima” iepretim Bauskas 2. vidusskolai)
- 1976. gada 21. jūnijs – sākas vietu ierādīšana garāžu
celtniecībai topošajā kooperatīvā „Dzirkstele” Bērzu ielā

Pirmdiena, 22. jūnijs
- 1928. gada 22. jūnijs – Mēmeles ūdens masas, meklējot brīvu
ceļu baļķu sastrēgumā pie Mēmeles tilta, iegrauzās upes kreisajā
krastā, izskaloja krastmalu, sagrāva koka tiltu pār Mēmeli un
vairākas ēkas Kalna ielas sākumā
Otrdiena, 23. jūnijs
- 1951. gada 23. jūnijs – Bauskā no autobusu piestātnes (autoostas)
Pasta un Rīgas ielas krustojumā atklāta taksometru satiksme
Trešdiena, 24. jūnijs
- 1936. gada 24. jūnijs – apstiprināti Bauskas pilsētas saistošie
noteikumi par peldvietām, kas nosaka, ka vīrieši Mūsā drīkst peldēties
no tilta uz leju, bet sievietes – augšpus no lopkautuves Krasta ielā
Ceturtdiena, 25. jūnijs
- 1993. gada 25. jūnijs – Bauskas pilī sākas un līdz 27. jūnijam
notiek 1. Senās mūzikas festivāls, kurā piedalās kolektīvi no Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Anglijas un ASV. Turpmāk šis festivāls
notika katru gadu un kļuva par nozīmīgu pilsētas kultūras pasākumu
sastāvdaļu
Piektdiena, 26. jūnijs
- 1883. gada 26. jūnijs – Bauskas pilsētas pašvaldība apstiprina
maksu par upju pārceltuvju izmantošanu: pārcelšanās pāri upei
katrai personai vai sīklopam izmaksā 2 kapeikas, par liellopa
pārcelšanu jāmaksā 6 kapeikas, par zirgu 8 kapeikas, bet par
karietes, droškas, tamborratu vai citu greznu ratu pārcelšanu
pilsētas kasē ir jāmaksā 12 kapeikas
Sestdiena, 27. jūnijs
- 1928. gada 27. jūnijs – Bauskas pilsētas valde sadarbībā ar
Latvijas Sarkanā Krusta Bauskas nodaļu un Sieviešu nacionālās
līgas Bauskas nodaļu šajā dienā paēdina 249 plūdos cietušos
trūcīgos pilsētniekus, t.sk. 187 bērnus
Svētdiena, 28. jūnijs
- 1871. gada 28. jūnijs – Bauskā notiek baptistu sludinātāja
uzstāšanās, pēc kā savu sašutumu par „kārtīgu kristiešu dvēseļu
zvejošanu” laikrakstā „Latviešu Avīzes” pauž Bauskas latviešu
luterāņu draudzes mācītājs Karls Georgs Zeilers
- 1989. gada 28. jūnijs – Bauskas estrādē notiek „Čikāgas piecīšu”
koncerts, kuru apmeklē daudzi tūkstoši klausītāju ne tikai no
Bauskas pilsētas un rajona, bet arī no tuvākajiem kaimiņrajoniem
un pilsētām

– 1928. gada plūdu radītie postījumi pilsētā,
t.sk. sagrautais ebreju draudzes lūgšanu nams
(foto no Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzeja krājuma)
- Emblēma
„Čikāgas piecīši”
Latvijā
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– Skats uz Bauskas Pilsmuižu (tag. Piena kombināta teritorija) un lauku, kur 1925. gadā notika
aizsargu militārie manevri (foto no Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma)

– Laikraksts
„Bauskas Vēstnesis”

2009

JŪNIJS/JŪLIJS

Pr

Ot

Tr

Ce

Pk

Se

Sv

29

30

1

2

3

4

5

Pirmdiena, 29. jūnijs
- 1922. gada 29. jūnijs – Bauskas pilsētas Domē tiek saņemts
Dārtas Miķeļa meitas Plaudes lūgums atļaut atjaunot pirms kara
pilsētā tag. Zaļās un Pionieru ielas stūrī pastāvējušo meitu prieka
māju. Pilsētas Dome lūgumu noraida, tomēr netiklības netikums
pilsētā izskausts netika
Otrdiena, 30. jūnijs
- 1940. gada 30. jūnijs – Latvijas Komunistiskās (boļševiku)
partijas Bauskas apriņķa komitejas Propagandas un aģitācijas
nodaļas vadītāja Rūdolfa Veņislava sarīkots, Bauskā notiek pirmais
publiskais padomju varas atbalstītāju mītiņš
Trešdiena, 1. jūlijs
- 1923. gadā 1. jūlijs – Bauskā sāk iznākt starpkaru periodā
populārākais pilsētas un apriņķa laikraksts „Bauskas Vēstnesis”,
kura izdošanu 1940. gada 9. augustā pārtrauca padomju vara
- 1926. gada 1. jūlijs – Bauskā reģistrēts pirmais ceļu satiksmes
negadījums, kurā iesaistīta vieglā automašīna: braucot pa
Rūpniecības ielu, kādai lauciniecei satrūcies zirgs un notikusi
automašīnas un zirga pajūga sadursme
Ceturtdiena, 2. jūlijs
- 1933. gada 2. jūlijs – pilskalna parkā Bauskā notiek aizsargu
rīkotie Sporta svētki un sacensības vieglatlētikā un volejbolā
- 1972. gada 2. jūlijs – Dārzkopības un biškopības biedrības
Bauskas nodaļa sarīko rožu un zemeņu brīvdabas izstādi pilsētā
Piektdiena, 3. jūlijs
- 1709. gada 3. jūlijs – lai apturētu mēra izplatīšanos, Bauskas
maģistrāts (pilsētas pārvalde) līdz turpmākajam rīkojuma aizliedz
noturēt dievkalpojumus pilsētas baznīcās
Sestdiena, 4. jūlijs
- 2000. gada 4. jūlijs – vakarā ap plkst. 21.00 Upmalas un Zaļās
ielas rajonā starp valsts policijas apvienības „Apsardze”
darbiniekiem un bruņotiem noziedzniekiem, kas pirms tam veikuši
bruņotu laupīšanu, norisinās apšaude, kuras laikā tiek ievainots
viens policists, bet noziedzniekiem izdodas aizbēgt
Svētdiena, 5. jūlijs
- 1925. gada 5. jūlijs – Mūsas un Lielupes kreisajā krastā iepretim
pilsētai notiek aizsargu manevri (kaujas mācības), kurus noraugās
liels skaits pilsētnieku, kas pulcējas pilskalnā un pilsdrupu tornī
ierīkotajā skatu laukumā

– Aviobumba Bauskā
(R. Ābelnieka foto)

- Bauzes tirgus
(A.Urtāna foto)

- Bauskas rajona kolhozu tirgus
(foto no Bauskas Novadpētniecības
un mākslas muzeja krājuma)
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Pirmdiena, 6. jūlijs
- 1895. gada 6. jūlijs – dibināta Bauskas Savstarpējās palīdzības biedrība
Otrdiena, 7. jūlijs
- 1887. gada 7. jūlijs – Kurzemes gubernators izdod rīkojumu, ka
priekš Bauskā reģistrētajām 6113 dvēselēm (iedzīvotājiem)
sabiedriskās kārtības un miera nodrošināšanā ir jābūt nodarbinātiem
13 gorodovojiem (policijas kārtībniekiem)
- 1935. gada 7. jūlijs – Bauskā notiek Otrie Bauskas Novada Dziesmu svētki
Trešdiena, 8. jūlijs
- 1923. gada 8. jūlijs – Bauskā pirmo reizi notiek Aizsargu svētki, kas
turpmāk ar plašu sarīkojumu programmu notika katru gadu jūlija
pirmajā svētdienā
- 1999. gada 8. jūlijs – Salātu ielā darbu sāk jaunuzbūvētais Bauzes tirgus
Ceturtdiena, 9. jūlijs
- 1940. gada 9. jūlijs – no Bauskas pilsētas galvas amata tiek atcelts
Eduards Kasparsons-Avots, bet viņa vietā par Bauskas pilsētas galvu
tiek iecelts Jāzeps Leitāns, kas par pretvalstisku (komunistisku)
darbību 1929. gadā bija apcietināts un notiesāts ar četriem gadiem
spaidu darbos
- 1950. gada 9. jūlijs – lietošanā nodots jaunais Bauskas rajona
kolhozu tirgus (tag. Vecais tirgus starp Plūdoņa un Rūpniecības ielām)
Piektdiena, 10. jūlijs
- 2001. gada 10. jūlijs – veicot Kalna ielas rekonstrukcijas darbus,
iepretim 14. namam vairāku metru dziļumā tiek atrasta nesprāgusi
Otrā pasaules kara 500 kg smaga aviobumba. Vēlāk aviobumba tika
aizvesta uz smilšu karjeru Vecumniekos un iznīcināta. Aviobumbas
sprādziens karjerā izveidoja apmēram 20m platu un 5 – 6m dziļu
bedri. Lieki piebilst, uz kādas „elles mašīnas” vairāk nekā 55 gadus
noritējusi pilsētnieku dzīve Bauskas centrā uz vienas no
visdzīvākajām satiksmes artērijām
Sestdiena, 11. jūlijs
- 1915. gada 11. jūlijs – Pirmā pasaules kara laikā, gatavojoties vācu
uzbrukumam, Bauskas aizstāvībai Krievijas armijas ģenerālis
Trubeckojs papildus nosūta uz pilsētu vienu kājnieku pulku. Trīs
dienas iepriekš Bauskas aizsardzībai tika norīkota kavalērijas brigāde
Svētdiena, 12. jūlijs
- 1966. gada 12. jūlijs – laikrakstā „Komunisma Ceļš” publicēta kāda
baušķenieka vēstule, ka pilsētā būtu vajadzīgs komisijas preču veikals,
jo daudziem iedzīvotājiem ir uzkrājušās neizmantotas, bet vēl
lietojamas sadzīves preces un tehnika, nenovalkāti apģērbi un apavi,
kas izgājuši no modes vai bērni no tiem izauguši; visai drīz šāds veikals
Bauskā tika arī atvērts

– Valsts prezidents Jānis Čakste Bauskā
(foto no Bauskas Novadpētniecības un
mākslas muzeja krājuma)

Pirmdiena, 13. jūlijs
- 1924. gada 13. jūlijs – Bauskā ierodas Valsts prezidents Jānis Čakste,
kas apmeklē Bauskas Aizsargu pulka svētkus un militāro parādi Tirgus
laukumā (tag. Rātslaukumā)
Otrdiena, 14. jūlijs
- 1984. gada 14. jūlijs – sākas Bauska rajona Tūristu kluba rīkotais
tūristu salidojums, kas turpinās divas dienas. Šajā dienā notiek
makšķerēšanas un ūdenstūrisma sacensības „Mēmele-84”. Pussalā aiz
Bauskas estrādes ierīkota telšu pilsētiņa
Trešdiena, 15. jūlijs
- 1986. gada 15. jūlijs – laikrakstā „Komunisma Ceļš” lasāms, ka
Bauskas rajona Kinodirekcijas kinomehāniķis Ē.Krūmiņš samontējis
kandžas tecināmo aparātu un visu, kas pa rokai – cukuru, raugu un
citas vērtīgas izejvielas pārvērš smirdošā šķidrumā. Par šo „nodarbi”
vainīgais saņēma divu gadu cietumsodu
Ceturtdiena, 16. jūlijs
- 1882. gada 16. jūlijs – Kurzemes gubernators Bauskas pilsētas
birģermeistaram Teodoram Berneram nodod rakstu, kurā brīdina par
iespējamiem ebreju grautiņiem pilsētā un dod rīkojumu veikt
pretpasākumus, lai to nepieļautu
- 1988. gada 16. jūlijs – Pilskalna estrādē notiek starptautiskais
folkloras festivāls „Baltica”. Koncerta laikā Pilskalna estrādē pirmo reizi
brīvi plīvo sarkanbaltsarkanais karogs
Piektdiena, 17. jūlijs
- 1938. gada 17. jūlijs – pilsētas lepnākās viesnīcas „Kurzeme”
apstiprinātajā pakalpojumu cenrādī lasāms, ka nakts pārlaišana
vienvietīgā istabā maksā 2 latus, bet divvietīga numura izmantošana
maksā 4 latus diennaktī; brokastis vienai personai maksā 75 santīmus,
pusdienas – 85, bet vakariņas – 60 santīmus (toreizējā lata vērtība pēc
valūtu kursa bija 1 lats = 0,0396 britu mārciņas jeb 1 britu marciņa –
apmēram 25 lati)
Sestdiena, 18. jūlijs
- 1915. gada 18. jūlijs – Pirmā pasaules kara laikā vācu karaspēks pēc
divu dienu cīņām ieņem Bausku. Pie Bauskas kritušie Krievijas armijas
kareivji vēlāk tika apbedīti netālu no Bauskas, Rīgas lielceļa malā
Svētdiena, 19. jūlijs
- 1950. gada 19. jūlijs – tuvojoties Padomju Latvijas izveidošanas 10.
gadadienai (21. jūlijam) tiek pabeigti 1940-to gadu nogalē sāktie
pilsētas sakopšanas darbi – ir novāktas karā sagrauto ēku drupas,
nokrāsotas un atjaunotas daudzu ēku fasādes, saremontētas ietves un
brauktuves, vairākās vietās izveidoti apstādījumi, bet gar Uzvaras ielu
pie dīķa izveidots stiepļu žogs

– Bauskas ebrejs 19. gs.
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Pirmdiena, 20. jūlijs
- 1960. gada 20. jūlijs – Bauskas bibliotēkā svinīgos apstākļos
notiek atklāto grāmatu fondu atvēršana; līdz tam lasītāji paši
nedrīkstēja iet pie grāmatu plauktiem
Otrdiena, 21. jūlijs
- 1615. gada 21. jūlijs – Kurzemes hercogs Frīdrihs Bauskas
pilsētai piešķir pļavas un ganības
- 1950. gada 21. jūlijs – pēc kara postījumiem atjaunots un
apmeklētājiem atvērts Bauskas Kultūras nams (tag. Tautas nams)
- 2007. gada 21. jūlijs – Tautas namā pirmo reizi pilsētas
vēsturē notiek skaistumkonkurss „Mis un Misters Bauska”; par
tā uzvarētājiem kļūst Marika Purena un Mārtiņš Lasis
Trešdiena, 22. jūlijs
- 1984. gada 22. jūlijs – preču deficīta apstākļos laikrakstā
„Komunisma Ceļš” publicēts Bauskas universālveikala
paziņojums par vieglo automašīnu riepu iegādāšanās kārtību:
jaunu automašīnu īpašnieki riepas drīkst iegādāties tikai pēc 3
gadiem kopš automašīnas iegādes brīža, pārējo automašīnu
īpašnieki drīkst iegādāties ne vairāk kā 4 riepas reizi trijos
gados, par automašīnu riepu iegādi tiek izdarīta atzīme
transporta līdzekļa tehniskajā pasē
- 1995. gada 22. jūlijs – Bauskā reģistrēta viesuļvētra ar
virpuļviesuli, kas radīja pamatīgus postījums pilsētā: nolauztus
un sagāztus kokus, noplēstus jumtus, mazdārziņos pa gaisu
aiznestas siltumnīcas u.tml.
Ceturtdiena, 23. jūlijs
- 1698. gada 23. jūlijs – tiek veikta pēdējā Bauskas pils telpu
inventarizācija pirms pils uzspridzināšanas, kas notika Lielā
Ziemeļu kara laikā 1706. gadā
Piektdiena, 24. jūlijs
- 1975. gada 24. jūlijs – Dārza ielas dzīvojamo namu kvartālā
iepretim Bauskas 2. vidusskolai atklāta pilsētā tolaik modernākā
salonfrizētava „Sakta” (manikīra un kosmētikas kabinets) un
sadzīves pakalpojumu punkts (ķīmiskā tīrītava, sadzīves
elektrotehnikas labošanas darbnīca)
Sestdiena, 25. jūlijs
- 2009. gada 25. jūlijs – tiek svinēta Bauskas 400. gadu jubileja

Bauska, 400. gadu jubileju sagaidot
(R. Ābelnieka foto)
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