
Olimpiešu ekskursija 

 

 

Saulainā 25.maija rītā Garkalnes MVV 

olimpieši – mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji, 

dažādu konkursu laureāti mākslā un mūzikā, kā arī 

aktīvākie programmas APU pozitīvo ierakstu 

saņēmēji -  devās ekskursijā uz Bauskas pusi. 

Pirmā pietura bija Bauskas motormuzejs. Šajā ekskursijā mums bija ļoti jauks gids, un 

pastāstīja interesantus atgadījumus, kas saistās ar mašīnām. Viņam par katru mašīnu bija īpašs 

stāsts. Mūsu zēni aktīvi uzdeva jautājumus, un visi saņēma atbildes uz tiem. Motormuzejā bija 2 

angāri, kur vienā - ārzemju mašīnas, bet otrā  - latviešu mašīnas un 2.pasaules kara tehnika. Pēc 

ekskursijas pa muzeju, gids mums ļāva iekāpt mašīnā un nobildēties. 

Nākamā pieturas vieta bija Rundāles pils. Jau ieejot varēja sajust pils gaisotni- greznību un 

skaistumu. Visās lielajās zālēs to īpašu veidoja arī saplaukušie ceriņi un ābaļziedi. Katrā zālē 

bija dažādu veidu ceriņi, un tie tik ļoti smaržoja!Pils tā bija saposta, jo iepriekšējā dienā tika 

svinēta 281. gadadiena, kopš Rundāles pils pamatakmens ielikšanas. Par godu dzimšanas dienai 

tika atklātas arī jaunas telpas - otrajā stāvā iekārtota hercoga mazgāšanās telpa ar 18. gs. 

sēdvannu un citiem tikpat interesantiem sadzīves priekšmetiem. Mēs gida pavadībā izstaigājām 

visu pili un apskatījām grezno interjeru. 

Pēc ekskursijas pilī gājām uz pils dārzu. Mums bija ļoti paveicies ar laiku -spīdēja saule 

un bija silti. Ziedēja tulpes, ceriņi, darbojās strūklaka un viss bija ļoti skaisti!   

Pēdējā pieturas vieta bija Ribes dzirnavas. No sākuma, orientējoties pēc bildēm, vajadzēja 

atrast maisiņus ar kliņģera sastāvdaļām, pēc tam atminēt mīklas. Mīklu minēšana bija jautra!  

Tad mēs gājām iekšā dzirnavās, un katrs varēja uztaisīt speķpīrāgu. Kamēr pīrāgi cepās, mūs 

izvadāja ekskursijā pa Ribes dzirnavām. Mēs klausījāmies stāstījumā un varējām izmēģināt, kā 

ir samalt miltus starp dzirnakmeņiem. Ekskursijas noslēgumā mēs sēdāmies ēst frikadeļu zupu, 

bet sākās pamatīgs negaiss un lietus! Tas nekas, jo mūs ielaida iekšā, kur dabūjām arī mūsu 

pīrāgus un siltu tēju! 

Šī bija ļoti jauka ekskursija! Paldies Garkalnes novada domei par iespēju doties šajā 

ekskursijā! 

Elza 


