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Ekskursijas maršruts: 

Jaunpils – Bauska – Mežotne- Bauska – Bārbele – Skaistkalne- Jaunpils 

Apraksts: 

Bauskā mūs sagaida šodienas ekskursijas vadītāja Eleonora Maisaka. Pirmā 

pieturvieta – Mežotne, lai iepazītos ar Zemgaļu kultūras biedrības „Upmale” 

aktivitātēm un Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta ietvaros veikto  Lielupes upes 

gultnes tīrīšana un infrastruktūras uzlabošana pie Mežotnes pilskalna- izbūvētas 

kāpnes no avota uz atpūtas laukumu, kā arī uzliktas margas gar nogāzes augšējo daļu, 

lai apmeklētājiem atvieglotu nokļūšanu līdz Lielupei, kā arī novērstu nogāzes 

izbradāšanu. Skatām Mežotnes pilskalna avotiņa “Esi skaidrs kā šis avots” 

rekonstrukcijā paveikto. Projekta vadītāja Ludmila Knoka  atzīmē, ka ļoti būtiska šī 

projekta sastāvdaļa ir vairāku tikšanos organizēšana ar iedzīvotājiem un iedzīvotāju 

iesaistīšana šī projekta īstenošanā un tālākā atpūtas vietas uzturēšanā. 

Bauskā iepazīstamies ar Bauskas mākslas un amatniecības centru, ar centrā 

organizētām aktivitātēm. 

Bārbelē „Ausekļu dzirnavās’ un pie Dairas Jātnieces „Vaidelotēs” viesojoties 

ne tikai skatām saimnieku paveikto un klausāmies par plānotajiem darbiem, bet arī 

dalāmies pieredzē par aktīvo cilvēku iespējām un prasmēm iesaistīt iedzīvotājus savas 

dzīves uzlabošanas pasākumos.  

 Skaistkalnē notiek satikšanās ar Skaistkalnes sieviešu kluba „Mēmelīte” 

dalībniecēm. Laima Indriķe iepazīstina ar sieviešu kluba īstenotajiem projektiem. 

Skatām viņu veidoto interesanto dobi baznīcas kalna nogāzē un gadalaikam 

atbilstošās salmu skulptūras pagasta centrā. Ekskursijas noslēgums pie Eleonoras 

Maisakas  viņas „Upescelmiņos” – dzerot tēju un daloties pieredzē par biedrību 

darbību un iespējām Jaunpilī un Skaistkalnē. Eleonora Maisaka ir vairāku biedrību 



„krustmāte ” Vecumnieku un Skaistkalnes pusē, interesanti ir uzklausīt viņas pieredzi 

un pārdomas darbojoties šajā jomā. Vairāk Eleonora pastāstīja par Vecumnieku lauku 

sieviešu klubu „Maijas”, kurš tika izveidots 2000.gada 23. augustā, pirms tam kopā 

sanākot 30 „mājās sēdošām sievām” un noklausoties mācību lekciju ciklu „Kā uzsākt 

biznesu un kļūt līderim”, ko pasniedza Eleonora Maisaka. Savā pastāvēšanas laikā 

biedrība katru gadu organizē dažādus garākus lekciju ciklus un klubiņš regulāri 

organizē dažādas praktiskas nodarbības un tikšanās ar interesantiem cilvēkiem visiem 

pagasta ļaudīm. Kluba biedru darbu atzinīgi novērtēja arī valsts prezidente mūs 

apciemojot Mātes dienā, kluba sievietes ir bijušas konkursa „Radoša sieviete Latvijā” 

laureātes. 

Savukārt Laima Indriķe par  Skaistkalnes pagasta biedrību „Mēmelīte” 

“Mēmelītes “ meitenes jau kopš dibināšanas (2001. g.) savā darbībā daudz uzmanības 

pievērsa sava pagasta sakopšanai un uzpošanai, rīkojot vairākas talkas gadā un 

pievēršoties ne tikai pagasta centram, bet arī attālākajām nomalēm, (Anmēmeles 

muižas parkam, baltvācukapiem, muižas ēkas priekšdārzam u.t.t). Pēc Mēmeles upes 

krasta attīrīšanas no brikšņiem atklājās, ka iecienītāko peldvietu tuvumā vairs nav 

krūmu aizsega, kur pārģērbties, tas iespējams tikai rāpjoties stāvajā krastā. Tātad 

vajadzīga ģērbtuve. Bet kur ņemt līdzekļus peldvietu labiekārtošanai? Tā tapa projekts 

““Mēmelīte” – Mēmelei”, kurš tika iesniegts vietējā pagasta padomē. Skaistkalnes 

pagasta padome šo projektu atbalstīja un upmalā tika uzstādīta ģērbtuve un soli.  

Veiksmīgas sadarbības turpinājums ar pašvaldību  ir jau kuro gadu ziedošā milzīgā 

puķu dobe baznīckalnā Skaistkalnes dibināšanas gadskaitļa formā. Par pašvaldības 

līdzekļiem tiek iegādātas puķes, bet “Mēmelītes” dalībnieces tās sastāda. Tas nav 

vienkārši, jo baznīckalna zālīte slēpj kādas vecas ēkas gruvešus – asas ķieģeļu 

lauskas un akmeņus. Katrai talkā nāk arī bērni, kas no tuvējā strauta nes ūdeni, jo arī 

laistīšana kalna kraujā nav viegla. Par puķu dobi priecājas ne tikai vietējie iedzīvotāji, 

bet arī daudzie caurbraucēji, jo Skaistkalne ir pierobežas ciemats, kuram pēc 

iestāšanās ES cauri plūst lielas ļaužu straumes, un ir prieks redzēt, ka daudzi piestāj, 

lai ilgāk palūkotos ziedu saspēlē. 

Ekskursijas dalībnieku atziņas mājupceļā: 

 Mēs arī piestrādāsim pie Jaunpils centra noformēšanas ar floristikas 

elementiem. Mums taču ir jau pieredze to  darot uz Amatnieku festivālu. 

 Bija interesanti, bet man zuda kompleksi, ka citur noteikti citi dara vairāk un 

labāk. 



 Jāā, viņu sadarbība ar lietuviešiem ir ļoti veiksmīga daudzos projektos, bet 

mums ar igauņiem iet ļoti grūti … 

 Atkal esam iepazinuši vietas un cilvēkus, lai nākamajā gadā saviem biedrības 

biedriem uz šo pusi noorganizētu interesantu ekskursiju. 

 Labi, ka mūs „Rats’ katru gadu cenšas aizvest uz kādu svešāku pusi un 

iepazīstināt, kā biedrības un „trakie’ cilvēki interesanti darbojas un attīstās. 

 

 

1. attēls Tiekoties ar Rundāles attīstības speciālisti Ludmilu pie Mežotnes pils. 



 

2.attēls Pār jauno tiltu uz Mežotnes pilskalnu. 

 

3.attēls „Bauskas skapja” vadītāja iepazīstina ar amatniecības centra darbu. 



 

4.attēls „Bauskas skapja” kokamatniecības darbnīcā. 

 

 

 

 

5.attēls „Ausekļa dzirnavu” saimnieka Mārtiņa paveiktais un entuziasms ir ko vērts. 

Tās jāredz un jādzird katram. 



 

6.attēls Lietus iztraucēja pusdienošanu zem „Vaidelotu” dižozola, bet Daira Jātniece 

pasniedzot īsti latviskas pusdienas paspēja mūs iepazīstināt ar savu darbību un 

iecerēm. 

 

 

7.attēls Skaistkalnes sieviešu kluba „Mēmelīte” projektu veikums. Ar to iepazīstina 

Laima Indriķe. 



 

8. attēls „Mēmelīte” gādā par pagasta centra pievilcību. 

 

 

9.attēls Eleonora Maisaka māca citiem uzņēmību, uzņēmējdarbību un arī pati vienmēr 

ir jaunu ideju pārpilna. 


