1 Bauskas Motormuzejs

2 Retro auto kolekcija
atpūtas kompleksā “Miķelis”

3 Senās tehnikas kolekcija
Brīvdabas muzejā “Ausekļu dzirnavas”

"Sarkanmuiža 6", Codes pag., Bauskas nov.
Tel. 67025887; 26576610
bauskainfo@motormuzejs.lv; www.motormuzejs.lv

„Miķelis”, Gailīšu pag., Bauskas nov.;
Tel. 26493940
muzejs@mikelis.lv; www.mikelis.lv

“Ausekļu dzirnavas”, Bārbeles pag., Vecumnieku nov.
Tel. 29197412; 26396878
ausekludzirnavas@inbox.lv; www.ausekludzirnavas.lv

Rīgas Motormuzeja Bauskas filiālē var iepazīties ar četrām
tematiskām seno spēkratu kolekcijām, 20. gadsimta 30.
gadu galdnieku darbnīcu, turīga saimnieka istabas interjeru un
izstādēm ekspozīcijas otrajā stāvā. Muzejs piedāvā

Atpūtas komplekss “Miķelis” piedāvā plašas atpūtas
iespējas visiem vecumiem un visām gaumēm: te ir uzbūvēta
un iekārtota 20.gs.pirmajai pusei raksturīga Zemgales
zemnieku sēta, kafejnīca, plašs bērnu rotaļu laukums un
izveidota retro auto ekspozīcija.
Mašīnu angārā atrodas ap 100 dažādas tehnikas vienības,
t.sk., motocikli, mopēdi, kuļmašīnas un pašgājējmotori.
Kolekcijā apskatāmi 8 specializētie auto, starp tiem arī ļoti
retas
ugunsdzēsēju
automašīnas:
sakaru
un
apgaismošanas auto, ugunsdzēsēju kāpnes uz MercedesBenz 6500 šasijas un 1927. gadā uz PACKARD šasijas pēc
individuāla pasūtījuma būvētais ugunsdzēsēju auto. Tie ir
vienīgie apskatāmie eksemplāri Latvijā.
Vieglo automašīnu kolekcijā ir 35 vienības: vecākā no
izstādītajām ir Maxwell25 1923.g modelis, ļoti retais padomju
laika limuzīns ZIL 117, kā arī pašbūvētais auto, kas bijis
reģistrēts un piedalījies ceļu satiksmē.
Muzejā apskatāma Baltijā plašākā traktoru ekspozīcija
– 20 traktori. Ir gan Fordson, DT-20, MTZ-5, gan 30-ajos gados
ļoti reti sastopamie Case un John-Deere.
Apskatāmi arī astoņi kravas automobiļi. Visvecākais un
retākais ir 1916. gada Albion A10. Pasaulē ir saglabājušies 8
šīs markas auto, bet izstādīti vēl tikai divi – Austrālijā un
Anglijā.

Brīvdabas muzejā „Ausekļu dzirnavas” ir izveidota
latviešu lauku sēta ar ūdensdzirnavām un vējdzirnavām, smēdi
ar laktu un plēšām, viesu namu, banketu zāli, ugunskura un
telšu vietām, bērnu rotaļu laukumu.
Ratu šķūnī bez ratiem, ragavām un dažādiem darbarīkiem
var iepazīties ar kuļmašīnām un daudzveidīgām tehniskām
ierīcēm labības, linu, dārzeņu un koka apstrādei. Apskatāmi
visi zirga iejūga piederumi un darbarīki - arkli, ecēšanas
„federes” u.c.
“Ausekļu dzirnavās” var apskatīt, bet – pats galvenais –
redzēt darbībā ūdens dzirnavu gaņģus graudu malšanas
procesā, zirgu kuļmašīnu, seno gateri vai kuļmašīnu, ko
darbina muzeja lepnums - 1912. gadā ražotais tvaika dampis
«Ruston Proctor&Co».
Ik gadu “Ausekļu dzirnavās” notiek divi tradicionālie svētki:
pavasarī „Sējas svētki” (maija otrā sestdiena) un
rudenī „Pļaujas svētki” (septembra pirmā sestdiena). Tad tiek
iedarbināti eksponāti un viesi var iemēģināt roku dažādos
amatos prasmīgu meistaru vadībā.
Pēc padarīta darba var mieloties pie lielā putras katla,
pārrunāt darbus, iepirkties amatnieku tirdziņā un baudīt
kultūras programmu.

apmeklētājiem daudzveidīgu ekskursiju programmu.

Vislielākā ir spēkratu kolekcija, kur pārstāvēti gan Eiropā
un Amerikā ražoti modeļi, gan padomju laika auto. Vecākais no
tiem ir 1928. gada Oldsmobile Six F28 S, kas Rīgā reiz
kalpoja kā taksometrs. Te izstādīts arī pirmais “zaporožecs”
ZAZ 685 ar pašnāvnieku durvīm, Moskvič 400/420 A
kabrioleta versijā, kā arī ātrākais valdības limuzīns ZIL 111G.
Ekspozīcijā, kas veltīta militārajai tehnikai, var iepazīties ar
aprīkojumu, kuru bruņotie spēki izmantoja atjaunotajā Latvijā,
kā arī II Pasaules kara kaujas mašīnas, t.sk.,
visu džipu ciltstēvu Willys MB un kāpurķēžu motociklu NSU
Kettenkrad HK 101, kurā veiksmīgi apvienoti motocikla, vieglā
auto un kāpurķēžu vilcēja elementi.
Vēl vienu ekspozīcijas daļu veido Padomju laika smagā
tehnika un pilnpiedziņas auto, kur ietilpst kravas mašīnas un
apvidus auto lauku ceļiem un bezceļiem.
Ekspozīcijā, kas atspoguļo lauksaimniecības tehnikas
attīstību Latvijā, iepazīsieties ar kuļmašīnu Ködel und Böhm,
kuras darbināšanai vajadzēja vairāk kā 15 cilvēkus, traktoru
Ferguson un graudu šķirotāju Trijers, kā arī dažādiem
zirgvilkmes darbarīkiem.

4 Privāta retro automašīnu kolekcija
''Mežmaļi'', Rundāles pag., Rundāles nov.; Tel. 63962230

Blakus Rundāles pils muzejam Edgara Gasūna
privātmājā apskatāma viņa retro automašīnu
privātkolekcija, kur var redzēt gan 30. gadu BMW, gan
citus 1939.gada vieglos auto, kas atdzimuši un atguvuši
spožumu saimnieka meistarīgajās rokās. Tepat apskatāmi
arī vairāki spoži retro motocikli un mopēdi.
Savukārt greznais limuzīns kaut tūlīt gatavs izvizināt
jauno pāri.

5 Senlietu kolekcija “Sendienas”
“Mačēni”, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.
Tel. 29122662; dacestankevica@inbox.lv

6 MŪSA Raceland
“Mūsas trase``, Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas nov.
T. 24888444 info@musaraceland.lv www.musaraceland.lv

Autosporta piedzīvojumu parks pieaugušajiem un bērniem,
profesionāļiem un entuziastiem, kolektīviem un draugu
grupām. Sezonas laikā tiek organizēti dažādi pasākumi un
sacensības, bet arī ikdienā var izbraukt autosporta trasi
nomātās Volvo folkreisa automašīnās vai bezceļu trasi
Wrangler apvidus džipos, pieteikties un uzlabot braukšanas
prasmes Mūsa Raceland rallija skolā, bērni var vizināties
bērnu trasē bērnu bagijos, kvadraciklos vai miniatūru armijas
džipu replikās, apgūt braukšanas pamatus un ceļu satiksmes
noteikumus bērnu pilsētā.
Sacensības: 2017.gada 22.jūlijs, 5.augusts, 2.septembris
Pasākumi: 14.maijs, 1.jūnijs

Bauskas Tūrisma informācijas centrs
Rātslaukums 1, Bauska
T. 63923797, 27746484,
e-pasts: tic@bauska.lv

Auto-moto dārgumi
un iespējas Bauskas pusē

7 Mototrase “Lastvilla”

“Ratnieki”, Zorģi, Iecavas novads; Tel. 29282788
wulfmotors@inbox.lv; http://www.motolama.lv
Mototrase, kur Latvijas Alternatīvā motosporta asociācija
(L.A.M.A) organizē sacensības ar motocikliem un
kvadracikliem gan bērniem, gan pieaugušajiem. Trase gaida
viesus ar bērniem, kuriem ir interese izmēģināt elektriskos
kvadraciklus un daudzas citas moto tehnikas.
Sacensības: 2017.gada 16.septembris

8 Mototrase “Pīlādži”

Saimniecības "Mačēni" muzejā “Sendienas” redzēsiet
dažādus auto un mehānismus, kas jau kļuvuši par vēsturi,
kā arī divas “pielaikojamas” bobsleja kamanas. Te var
iepazīties ar senu darbarīku, sadzīves un saimniecības
priekšmetu, kā arī rakstāmrīku kolekciju un bioloģisko
saimniecību.

“Pīlādži’’, Stelpe., Vecumnieku novads,
Tel. 29454683; 29467305 info@motosport.lv; www.piladzis.lv
Mototrasē notiek Pasaules čempionāta posmi motokrosā
ar blakusvāģiem, Eiropas čempionāta posmi kvadriem,
Eiropas čempionāti motokrosā sievietēm un Baltijas kausa
izcīņa Retro motokrosā.
Sacensības: 2017.gada 21.maijs, 8.-9.jūlijs,
12.-13.augusts

www.visit.bauska.lv

