
"Stāsts nav par ielām, mājām, pagalmiem vai infrastruktūru, stāsts ir 
par cilvēkiem. Cilvēkiem, kuri dzīvo šajā pilsētā, mācās, iemīlas, strādā, 
precas, audzina bērnus... Stāsts ir par mums! 

Paldies cilvēkiem, kas cēla šo pilsētu! Aicinu ikvienu no mums ikdienā 
atcerēties, ka katra mūsu labā doma un darbs ir svarīgi un tie veido 
mūsu pilsētas stāstu. 

Daudz laimes jums pilsētas dzimšanas dienā!"

Marts 2017 www.olaine.lv
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ATBALSTĪJA SVĒTKU UGUŅOŠANU!
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Daudz krāsu, popkorna, mūzikas 
un jauniešu – tāda bija "Pop-
korna" pirmā dzimšanas dienas 

ballīte! Patiesībā šie vārdi raksturo arī 
Olaines Jauniešu centra "Popkorns" pir-
mo gadu – gada laikā reģistrēti vai-
rāk nekā 4 tūkstoši apmeklētāju un 
notikuši gandrīz 100 pasākumi. Tik-
pat dažādi kā "Popkorna" jaunieši bija 
arī centra pasākumi: radošās darbnīcas, 
filmu vakari, tikšanās ar interesantiem 
un iedvesmojošiem cilvēkiem, lekcijas, 
praktiskās nodarbības un meistarklases. 
Droši varam teikt, ka "Popkorns" ir kļuvis 
par jauniešu iemīļotu vietu.

Paldies visiem jauniešiem, kuri gan ik-
dienā, gan svētkos apmeklē "Popkornu"! 
Svētku vakarā sveicām tos jauniešus, kas 
gada laikā aktīvi darbojušies jauniešu 
centrā: Amandu Ķupi, Andri Krūmiņu, 
Anniju Skudru, Beatrisi Konošonoku, 
Beāti Balodi, Brigitu Medni, Ervīnu Ābel-
tiņu, Karīnu Segrumu, Ketiju Černiku, 
Mariju Zenčenkovu, Tomu Priedoliņu un 
Vitu Konošonoku. Viņiem tika gods no-
pūst svētku tortes svecīti, savukārt bied-
rība "Māk-onis" bija parūpējusies par 
vakara kulmināciju – novadnieka Krista 
Indrišonoka koncertu. "Popkorna" svētki 
nav iedomājami bez popkorna, tāpēc, 
iespējams, par tradīciju kļūs popkorna 
ātrēšanas sacensības – šogad kā ātrākā 
popkorna ēdāja Olainē tika sveikta Ilze 
Zavadska.
Viena no "Popkorna" aktīvajām jaunie-
tēm Karīna Segruma, kas palīdzēja arī 

svētku rīkošanā, atzina: "Pirmo reizi re-
dzēju "Popkornā" tik daudz jauniešu 
vienlaicīgi! Pasākumā bija jauka, nefor-
māla atmosfēra, katrs atrada sev kādu 
interesantu nodarbi. Manuprāt, pasā-
kums bija izdevies gan ar sirsnīgo kon-
certu, gan jautrajām aktivitātēm, gan 
gardo kūku. Man ļoti patīk nākt uz jau-
niešu centru, jo tā ir vieta izaugsmei. Un, 
ja prāts nenesas uz nopietnām lietām, 
var padzert tēju un parunāties."

Ne mazāk krāsaini un azartiski "Pop-
kornā" tika svinēta Olaines 50. jubileja. 
Pilsētas svētku laikā ikviens novada ie-
dzīvotājs tika aicināts sasildīties, dzerot 
siltu tēju. Gan lieli, gan mazi varēja  spē-
lēt lielformāta spēli, parādot savas zinā-
šanas par Olaini, kā arī redzēt mūsu pašu 
jauniešu vasarā izveidoto video apsvei-
kumu Olainei 50. jubilejā.
Olaines novada Jauniešu domes priekš-
sēdētāja vietnieks Toms Priedoliņš svēt-
ku laikā vadīja lielformāta spēli un par to 
teica: "Šis pasākums man bija pārsteigu-
mu pilns. Pirmo reizi sešu mēnešu laikā 
redzēju, ka ap 100 bērnu un jauniešu 
apmeklē pasākumu "Popkornā". Apmek-
lētāji bija ieinteresēti spēlēt lielformāta 
spēli, kurā bija jautājumi par Olaini un 
tās novadu. Ikdienā nāku uz "Popkornu", 
jo man patīk, ka te var daudzveidīgi, in-
teresanti un noderīgi pavadīt laiku. Šī ir 
laba vieta, kur attīstīties!" 

Agnese Kalniņa,
jaunatnes lietu speciāliste

ŠAJĀ LAIKĀ, KAD PILSĒTA SVIN 
SAVU JUBILEJU, VĒLAMIES JŪS 
IEPAZĪSTINĀT AR VĒL KĀDU IZCILU 
PERSONĪBU, KURAS DZĪVES CEĻI 
KRUSTOJUŠIES AR MŪSU PILSĒTU.

Rakstniece un Olaines skolotāja Vija 
Upmale, kurai šogad apritētu 85 gadi, 
ar savu raksturu un darbiem ir apbū-
rusi gan bērnus, gan pieaugušos. Visu 
mūžu viņa veltījusi savai lielākajai 
kaislībai – grāmatām. Viņas sarakstī-
tās grāmatas ir godalgotas ar E. Vei-
denbauma literāro prēmiju un balvu 
"Pastariņa prēmija", bet mākslas filma 
"Saulessvece", uzņemta pēc viņas dar-
bu motīviem, ieguvusi "Lielā Krista-
pa" balvu. 

Skolotājas gaitas Vija Upmale uzsā-
ka 1954. gadā, kad pēc Cēsu sko-
lotāju institūta beigšanas viņa tika 

nosūtīta uz Olaini mācīt latviešu valodu 
un literatūru. Olainē par skolotāju viņa 
nostrādāja 16 gadus, sākumā Olaines 
ciemata vecajā pamatskolā – Zeiferta 
skolas ēkā, vēlāk Olaines vidusskolā. 
Vija Upmale Olainē dzīvoja Mendeļejeva 
ielā 28 (tagad – Zeiferta iela), piecstāvu 
nama pirmajā stāvā. Par to, ka rakstniece 
šeit dzīvojusi no 1967. līdz 1987. gadam, 
liecina piemiņas plāksne. 
Olaines skolas absolventi savu latviešu 
valodas un literatūras skolotāju Viju Up-
mali atmiņās uzbur ar īsiem, pelēkiem, 
ilgviļņos sakārtotiem matiem, zilām, 
spriganām acīm, gaišu seju un sīkiem 
vasaras raibumiem. Viņas stundas biju-

šas saturīgas un saistošas. Vārdu pareiz-
rakstību, atbilstoši likumiem izliktas pie-
turzīmes teikumos un citas gramatiskas 
gudrības viņa iemācīja prasmīgi. 
Vija Upmale labi orientējās pasaules lite-
ratūrā. Kā rakstnieku savienības biedre 
viņa bija personiski pazīstama ar vairā-
kiem literātiem, kas kalpoja par pamatu 
īpaši interesantām literatūras stundām. 
Dzejnieks Imants Ziedonis bija Vijas ko-
lēģis Olaines pamatskolā, kur viņš mācī-
ja matemātiku un fiziku.
Vija Upmale bija stingra savās prasībās 
un nepieļāva paviršības. Viņas iemīļotie 
teicieni bija "Neizraksti nu sev nabadzī-
bas apliecinājumu!" un "Ko stāvi kā ar 
bronzu nokaisīts!".
Vija Upmale bija skolotāja ar savu auru. 
Viņas toreizējās darba kolēģes Inna Po-
tapova, Ērika Šuipe, Irēna Beitāne un 
Rita Lapsa atceras Viju Upmali kā atturī-
gu, bet pašpārliecinātu cilvēku.
Paralēli skolotājas darbam Olainē Vija 
Upmale studēja LVU Filoloģijas fakultā-
tē un uzsāka aktīvāku literāro darbību, 
publicējoties laikrakstos un žurnālos.
Savus pirmos stāstiņus un tēlojumus 
viņa rakstīja slepeni un sūtīja uz redak-
cijām ar izdomātu pseidonīmu, līdz uz-
drošinājās aiziet pie Rakstnieku savienī-
bas konsultantes Mirdzas Ķempes, kuras 
teiktie vārdi izskanēja kā vēlējums: "Jūs 
taču esat gatava bērnu rakstniece – ar 
tik interesantiem sižetiem, bērnu rak-
sturiem un viņu dialogiem. Saģērbie-
ties elegantāk, uztaisiet glītu frizūru un 
nesiet tik uz bērnu redakcijām… Pie 
mums, lielajiem, jau tā viens otram aiz  
skaudības grauž rīkles pušu."

1969. gadā, pēc 16 Olaines skolā nostrā-
dātiem gadiem, Vija Upmale burtnīcām 
piebāzto skolmeistara somu apmainīja 
pret mānīgi vieglo rakstnieka portfeli. 
Labi, ka jau pašā sākumā rakstniece ie-
lāgoja Egona Līva vārdus: "Rakstīt vajag 
par to, ko līdz kaulam pazīsti."

Autores stāstu varoņi galvenokārt ir 
zēni. Viņu domas un izteicieni, darbi un 
nedarbi ir rakstniecei tuvi un ļoti pazīs-
tami, jo bērnībā lielāko daļu laika pava-
dījusi puiku sabiedrībā, kā arī, strādājot 
par skolotāju un audzinot dēlu, vērojusi 
bērnu dzīvi.
Lielākā daļa zēnu nākuši no Olaines 
māju pagalmiem, vērīga lasītāja acs 
atpazīst kaimiņu bērnus, rūpnīcu kor-

POPKORNAM – 1! 
OLAINEI – 50!

OLAINES RAKSTNIECE
UN SKOLOTĀJA
VIJA UPMALE

Turpinājums 3. lpp.  
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pusus, Misas līkumus. Līdz ar to Vijas 
Upmales stāsti ir fantastisks veids, kā ie-
pazīt Olaini.
Reiz Zenta Ērgle Vijai teikusi: "Es apskau-
žu jūs. Skolā jūsu priekšā ir vesela sižetu 
bļoda. Atliek tikai pasmelt." Un Vija atzi-
nusi: "Tā tas patiešām ir. Te staigā visjau-
kākie Karlsoni un Robinsoni, Čipolīno un 
Dželsomīno, Mazie Muki un Papagaiļi. 
Tikai jāprot saskatīt, jāieklausās, ko un kā 
viņi runā, tad atslēga ir rokās."
Par visu augstāk savos darbos Vija Up-
male vērtēja godīgumu un draudzību. 
Braucot uz jebkuru tikšanos skolā, viņa 
vienmēr ņēma līdzi kādu īpaši izrakstītu 
koka spieķi, kurā kā draudzības aplieci-
nājumu tikšanās dalībniekiem vajadzēja 
iegriezt mīļākā stāsta varoņa vārdu vai 
simbolu.

Par godu Vijai Upmalei ir radīta izstāde, 
kura aplūkojama Olaines 1. vidusskolā. 
Tā ir tapusi, pateicoties Olaines Vēstures 
un mākslas muzeja krājumiem, Olaines 
1. vidusskolas arhīva materiāliem un Āri-
jas Spuņģes grāmatai, kas veltīta rakst-
niecei. Izstādē ir apkopoti rakstnieces 
izdotie darbi, bildes un citas piemiņas 
lietas. Gan skolēniem, gan pieauguša-
jiem šī ir lieliska iespēja iepazīties ar Vijas 
Upmales biogrāfiju, uzzināt, kāda viņa 
bijusi kā personība un kāds ir viņas ie-
guldījums Olaines pilsētā. Šī izstāde ir kā 
liecība, ka dzīvojam Olainē – Vijas Upma-
les pilsētā. Liecība, ka mācāmies Olaines 
1. vidusskolā – Vijas Upmales skolā. 

Izstāde apskatāma Olaines 1. vidus-
skolas bibliotēkā līdz 20.03. 

Pilsētas jubilejas gadā vēlējāmies īpaši uzteikt un godināt tos cilvēkus, kas 
būvējuši un attīstījuši mūsu pilsētu, kā arī tos, kas apzinīgi un godprātīgi ik-
dienā dara savu darbu un nes Olaines novada vārdu Latvijā un pasaulē. Tas 

tika izdarīts svinīgā pasākumā 24. februārī, kad Olaines novada pašvaldība pateicās  
iedzīvotājiem par ieguldījumu novada attīstībā. Olaines novada domes priekšsēdē-
tājs Andris Bergs šajā vakarā pasniedza 39 Olaines novada domes Atzinības rakstus, 
savukārt septiņi iedzīvotāji tika apbalvoti ar Goda rakstu "Olaines novada lepnums". 
Šāds apbalvojums tika pasniegts pirmo reizi Olaines novada vēsturē, un iecerēts, ka 
iedzīvotāju godināšanas pasākumi notiks vēl vairākkārt visa gada garumā. 

Divas īpašas Olaines ģimenes mūsu 
pilsētas 50. dzimšanas dienas svētku 
gaisotnē tika apbalvotas ar Olaines 
novada domes Atzinības rakstu par 
priekšzīmīgu bērnu audzināšanu un 
sadarbību ar izglītības iestādēm. 
Čižiku un Matveiko ģimenes ir pirmās, 
kas godinātas ar šādu apbalvojumu, 
bet turpmāk iecerēts ik gadu apbal-
vot kādu īpašu ģimeni.

ĢIMENES KVINTETS

"Savu dzīvi saistu tikai un vienīgi 
ar Olaini," uzsver viens no bal-
vas saņēmējiem – Normunds 

Čižiks. Precīzāk sakot, balva ir piešķirta 
visai viņa ģimenei – arī sievai Ilzei un bēr-
niem Emīlam, Katei un Elīnai. Normunds 
ir viens no aktīvajiem olainiešiem, kurš 
savu laiku velta sabiedriskajam darbam 
– kā padomes priekšsēdētājs bērnudār-
zā, 1. vidusskolā un mūzikas skolā. "Esmu 
taisnības cīnītājs, nekad nekautrējos iz-
teikt savu viedokli, neklusēju," viņš saka.

Normunda un Ilzes dēls Emīls un meita 
Kate mācās Olaines 1. vidusskolā, Elī-
na iet bērnudārzā. "Iet mūzikas skolā, 
deju pulciņā, dzied ansamblī, dēls spē-
lē futbolu," Normunds stāsta par bērnu 
aktīvo un plašo iesaisti dažādās aktivi-
tātēs. Kopš bērnības Normundam ir sa-
glabājusies emocionāli spēcīga saikne 
ar mūziku, ko pārmantojuši arī bērni. 
Ilgus gadus apguvis čella spēli, Nor-
munds tomēr izlēmis mācīties par juris-
tu (šobrīd strādā uzņēmumā "Conexus 
Baltic Grid"), taču mūzika viņam ir tuva 
arī šodien. "Tā ir mana sirds lieta, patei-
coties mūzikai, esmu iepazinis savu sie-
vu. Dēls un meita spēlē čellu, jaunākā 
meita nevar vien sagaidīt, kad arī varēs 
sākt," stāsta Normunds. Olaines pilsētas 
jubilejas koncertā viņš kopā ar dēlu un 
meitu sniedza īpašu čella koncertu. Bez 
čella Normunds spēlē arī klavieres un 
akordeonu.
Olaines novadā Normunds dzīvo kopš 
2002. gada – vispirms dzīvokļos Jaun-
olainē, tad Olainē, un šobrīd savā pri-

vātmājā Pārolainē. "Esmu apguvis visu 
novadu," viņš smejas un uzslavē Olaini 
par ļoti pārdomāti veidotu dzīves telpu 
tieši ģimenēm ar bērniem. "Es daudziem 
stāstu par Olaini un aicinu uz šejieni. Šī 
ir ļoti draudzīga vieta ģimenēm ar bēr-
niem – labas skolas, bibliotēka, veloce-
liņi, stadions, sporta būves, dažādi pul-
ciņi, – tas viss ir radīts cilvēkiem, nevis 
kādai atskaitei. Turklāt ir liels pašvaldī-
bas atbalsts ģimenēm."

Jautāts, vai nav domājis mainīt dzīves-
vietu, Normunds uzreiz atbild ar no-
teiktu "nē". Viņš gan piekrīt, ka agrākie 
priekšstati par Olaini vēl aizvien ir dzīvi, 
taču tie krasi mainās, tiklīdz cilvēki ir at-
braukuši un apskatījuši novadu. 

DĀVANA 
DZIMŠANAS DIENĀ

Valentīna Matveiko stāsta, ka viņai ap-
balvojums nācis kā negaidīts un ļoti pa-
tīkams pārsteigums. "Tā man ir liela dā-
vana dzimšanas dienā," saka Valentīna, 
kurai rudenī paliks 50 – tikpat, cik viņas 
pilsētai. Olainē viņa dzīvo kopš 1997. 
gada. Valentīnas vīrs Vladimirs strādā 
uzņēmumā "Olainfarm", viņu ģimenē iz-
auguši un aug septiņi bērni – Jeļena, Tat-
jana, Marina, Anastasija, Anatolijs, Ivans 
un Aleksandrs. Vecākie bērni jau nodibi-
nājuši savas ģimenes un strādā, trīs jau-
nākie ir Olaines 2. vidusskolas audzēkņi.

Valentīna uzsver, – lai arī lielajai ģimenei 
ir nācies pārvarēt grūtus brīžus, milzīgu 
prieku sagādā svētki, kad kopumā pie 
viņiem sapulcējas ap 20 cilvēku. "Pašu 
bērni, seši mazbērni, brāļu ģimenes ar 
bērniem," skaita Valentīna. Jautrība un 
sirsnība vienmēr garantēta. Viņasprāt, 
Olaine ir ļoti ērta un piemērota pilsēta 
lielām ģimenēm, jo ir izveidota laba iz-
glītības sistēma un plašas iespējas brīvā 
laika pavadīšanai. Ko vēl vajadzētu ģi-
menēm? "Nu, varbūt vēl kādu pulciņu, 
kādu nodarbošanos bērniem vasaras 
mēnešos, viss pārējais mums ir," atbild 
Valentīna. 

DIVĀM ĢIMENĒM 
PASNIEDZ

ATZINĪBAS RAKSTU

 Turpinājums no 2. lpp. 

SVEICAM PILSĒTAS JUBILEJĀ!

No kreisās: Aleksandrs Čmiļs un Inta Purviņa (Olaines novada domes priekšsēdētāja vietnieki) 
Vladimirs un Valentīna Matveiko, Andris Bergs (Olaines novada domes priekšsēdētājs)

No kreisās: Kate, Ilze, Elīna, Normunds un Emīls Čižiki
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LAI ARĪ OLAINES PILSĒTAS  
50. DZIMŠANAS DIENA 
"IEKRĪT" FEBRUĀRĪ, SVINĪBAS 
UN LIELAJAI JUBILEJAI VELTĪTI 
PASĀKUMI PLĀNOTI VISA 
GADA GARUMĀ. PAR VIENU NO 
KULMINĀCIJAS BRĪŽIEM SOLĀS 
KĻŪT 20. MAIJS, KAD SVEIKT 
OLAINES PILSĒTU UN NOVADU 
IERADĪSIES AP 1500 DEJOTĀJU 
NO VISAS LATVIJAS. 

Deju lieluzvedumu "Bērzu birzs" 
režisē olainietis Jānis Preci-
nieks, – vairāku deju kolektīvu 

vadītājs, kurš pats ar dejošanu sācis no-
darboties trīs gadu vecumā. Pēc 18 ga-
diem deju kolektīvā "Rotaļa" Jāņa hobijs 
ir pāraudzis ikdienas darbā – kopš 1994. 
gada viņš dejas tradīciju māca citiem 
un ik gadu novada iedzīvotājiem sarū-
pē pašiem savus deju svētkus. Olaines 
pilsētas 50. gadadienā viņam tika pa-
sniegts Olaines novada domes goda 
raksts "Olaines novada lepnums" par 
nozīmīgu ieguldījumu tautas deju un 
kultūras tradīciju popularizēšanā.

Esat dzimis olainietis?
Jā, jau otrajā paaudzē – mani vecāki ir 
piedalījušies pilsētas tapšanā kopš tās 
pirmsākumiem. Esmu izaudzis Olainē, 
šeit pabeidzu pirmās astoņas klases un 
tad devos mācīties uz Vieglās rūpniecī-
bas tehnikumu, lai apgūtu profesiju, kas 
mani vienmēr ir interesējusi – tērpu mo-
delēšanu. 

Vilināja modes pasaule?
Jā, mode vienmēr mani ir uzrunājusi, pat 
nezinu, no kurienes tas radās. Mamma 
visu mūžu strādājusi kā pedagogs bēr-
nudārzā, tētis bija enerģētiķis. Diemžēl 
neizdevās iestāties Tallinas Mākslas in-
stitūtā, kur biju iecerējis iegūt augstāko 
izglītību. Tolaik tur uzņēma tikai kādus 
sešus studentus, šajā reģionā tā bija vie-
nīgā šādas ievirzes augstskola. Tāpēc no-
lēmu krasi mainīt savu karjeru.

Kādā virzienā?
Gāju mammas pēdās, pabeidzu LU Pe-
dagoģijas fakultāti un pēc profesijas 
esmu zīmēšanas skolotājs. Universitāti 
pabeidzu ar ļoti labām sekmēm, zīmēša-
na ir mana stihija, taču tā nu ir sagadījies, 
ka šajā profesijā neesmu strādājis ne-

vienu dienu. Darba ikdiena ir saistīta ar 
manu hobiju, ar ko esmu aizrāvies kopš 
trīs gadu vecuma, – ar tautas dejām. Tā ir 
sava veida sintēze no visa iepriekš minē-
tā – tur ir tērpi, tur ir skatuves māksla un 
scenogrāfija, un, protams, pati deja. Varu 
sevi izpaust ļoti plašā spektrā.
Veidoju deju uzvedumus, kas balstās 
kādā literārā darbā. Deju papildina video 
projekcijas, ierunāti teksti, lomu tēlotāji, 
skatuves noformējums. Tāds skatuves, 
vizuālās mākslas un literatūras apvieno-
jums, īsti pat nezinu, vai vēl kāds tā dara. 

Šādam uzveduma veidam ir kāds 
īpašs nosaukums?
Nav nosaukuma. Būs jāizdomā pašam! 
Bet, kā jau sacīju, uzvedums balstās kādā 
stāstā vai pasakā, piemēram, esmu ie-
studējis "Kaķīša dzirnavas", "Sūnu ciema 
zēnus", uzvedumu bijis ļoti daudz. 
Ik gadu uz Olaines pilsētas svētkiem sa-
rūpējam kādu jaunu pārsteigumu. Pro-
tams, esam arī Dziesmu un deju svētku 
apritē, piedalāmies skatēs un dejojam 
līdzi visai Latvijai.

Kāda vecuma cilvēkiem mācāt deju?
No trim līdz 73 gadiem... Manā vadībā 
un pārziņā ir bērnu deju kolektīvs "Oļi", 
vidējās paaudzes deju kolektīvs "Janita", 
kā arī jauniešu kolektīvs Carnikavā. Strā-

dāju arī Olaines bērnudārzā. Viena vienī-
ga dejošana – no rīta līdz vakaram!

Kāpēc cilvēki vēl aizvien dejo, 
kas viņus motivē?
Domāju, tā ir sava veida patriotisma 
izpausme. Ja es negribu skriet ar karo-
gu un kaut kādā skaļā veidā apliecināt 
savu piederību Latvijai, tad tautas deja 
– tā pati deja, ko dejojuši mani senči ļoti 
senā pagātnē – tas ir dziļš un emocionāls 
pārdzīvojums, tā ir dzīva saikne ar manu 
tautu. Un ne mazāks gandarījums ir to 
nodot nākamajiem. Protams, dejošanā 
mēdz iesaistīties arī foršas kompānijas 
dēļ, jo dejotāji vispār ir tāda īpaša tauta, 
brīnišķīgi cilvēki. Brīvi, atvērti un izpalī-
dzīgi.

Kas jums pašam dod lielāko 
gandarījumu?
Man patīk iestudēšanas process, atgriez-
ties pie it kā jau zināmām lietām ar jaunu 
skatu. Tas, ka es pats daru un atbildu par 
visu – par uzveduma režiju, par sceno-
grāfiju, par tērpiem, mūziku. Tas, ka es 
jūtu, kā cilvēki pamazām akceptē manu 
ieceri un iesaistās. Tapšanas process.

No konkrētiem uzvedumiem ir daži, 
pie kuriem esmu atgriezies vairākkārt. 
"Sūnu ciema zēni" ir viens no tādiem, un 
kā otru īpašo pieredzi es minētu lielos 
deju lieluzvedumus, kas notiek Olaines 
stadionā un kur sapulcējas ap 1000 līdz 
1200 dejotāju. Tas ir cita veida izaicinā-
jums, bet – jā, tas dod gandarījumu. Va-
dīt šāda mēroga pasākumu nav vienkār-
ši, bet man ir laba pieredze lielajos deju 
svētkos, kur strādāju kā asistents deju 
virsvadītājiem. Tāpēc labi zinu, ko un kā 
ir jādara.

Šogad Olainē notiks lieluzvedums?
Jā, par godu Olaines 50. dzimšanas die-
nai un par godu mūsu novadam 20. 
maijā notiks īpašs uzvedums, kurā pie-
dalīsies ap 1500 dejotāju. Sapulcināsim 
visus apkārtējos novadus – Babīti, Mār-
upi, Salaspili, Ķekavu, arī kolektīvus no 
Kurzemes, Rīgas un Rīgas apkārtnes. 
Dejotāji un kolektīvu vadītāji ir ļoti at-
saucīgi, dejas tiek mēģinātas, tāpēc jūtu, 
ka būs labi. Tematiskā uzveduma ievirze 
ir "Bērzu birzs", – uzvedumā gribu pa-
rādīt to, ko šī birzs savā garajā mūžā ir 
pieredzējusi, kas caur viņu ir gājis, kādi 
notikumi risinājušies. Tā ir mana ideja un 
koncepcija, kurā esmu integrējis arī lielo 
deju svētku dejas. Tāpēc šī būs reize, kad 
ar dejām atgriezīsimies senākos laikos. 
Kopumā uzvedums būs aptuveni pusot-
ru stundu garš, būs skatāmas no 25 līdz 
28 dejām. No rīta notiks ģenerālmēģinā-
jums, bet uzvedums būs vakarpusē.

Cik ilgi jāgatavojas šādam 
uzvedumam?
Sagatavošanās ir diezgan ilga – tā sākas 
jau iepriekšējā gada septembrī, jo man 
vispirms ir jāieintriģē kolektīvu vadītāji, 
lai viņiem ideja šķistu interesanta, un 
tad jāķeras pie uzveduma režijas. Jāņem 
vērā, ka šāda mēroga deju pasākums 
Olainē vēl nav bijis, tāpēc bez paša uz-
veduma kopā ar palīgiem ļoti rūpīgi plā-
nojam jautājumus, kas saistīti ar tik liela 
cilvēku skaita iebraukšanu pilsētā – no 
autobusu un automašīnu novietošanas 
līdz dejotāju ģērbtuvēm un ēdināšanai. 

Domājam arī par to, lai stadions varētu 
uzņemt iespējami daudz skatītāju, tāpēc 
šogad īrēsim īpašas skatītāju tribīnes. 

Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines Domes Vēstis". 
Tirāža 9000 eks. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pastu: marite.ruja@olaine.lv 
vai zvaniet uz tālr. 67146026, 27838129.
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