
 

 

 

 

 

 

Radošā nometne – seminārs 

 

1. Radošā nometne – seminārs „Olaine uz riteņiem” ir Olaines novada pašvaldības atbalstīts 

jauniešu projekts, ko realizē Olaines vēstures un mākslas muzejs un projekta vadītāja 

muzejpedagoģe Brigita Medne.  

2. Projekta mērķis ir 3 dienu āra radošās nometnes – semināra laikā 20 jauniešu grupai 

veicināt pilsonisko līdzdalību diskusijās par novada attīstības vīziju un pilnveidot zināšanas 

par Olaines novada teritoriju un situāciju velobraucienā.  

3. Nosaukumā ietverta pasākuma ideja – Olaines novadam arī turpmāk jābūt kustībā, 

attīstībā. Olaines jaunieši pie „attīstības stūres”.  

4. Radošā nometne – seminārs notiek Olaines novada teritorijā brīvā dabā (nakšņošana teltīs) 

un Olaines vēstures un mākslas muzejā.  

5. Pasākuma norises laiks ir 2013. gada 13. līdz 15. jūlijs.  

6. Pasākuma galvenās aktivitātes ir: 

1) velobrauciens pa Olaines novada teritoriju – tikšanās ar pagasta jauniešiem,  

2) darbnīcas par Olaines novada teritoriālajiem, brīvā laika pavadīšanas iespēju un 

iestāžu darbības nepieciešamiem uzlabojumiem. 

7. Pasākumam var pieteikties ikviens Olaines novada jaunietis (15 – 25 gadi) līdz 2013. gada 

30. jūnija 23.59 uz e-pastu olainesmuzejs@gmail.com, norādot vārdu, uzvārdu, vecumu un 

kontaktinformāciju. Kopumā iespēja piedalīties 20 Olaines novada jauniešiem. 

8. Nepilngadīgajiem pasākuma dalībniekiem nepieciešama vecāka/aizbildņa atļauja. 

9. Pasākuma organizatori sedz ēšanas izmaksas un nepieciešamības gadījumā nodrošina 

inventāru velobraucienam. Dalībniekiem jānodrošina nepieciešamais nakšņošanai brīvā 

dabā (telts, guļammaiss, tūristu paklājiņš, ēšanas piederumi, lukturītis u.c.), taču iespējams 

vienoties arī par citu nepieciešamo materiālu nodrošināšanu.  
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10. Pirms pasākuma notiks precizēšanas un plānošanas sapulce ar apstiprinātajiem 

dalībniekiem. Nepieciešamības gadījumā notiks kopīga velosipēda vadītāju apliecību 

kārtošana. 

11. Neskaidrību gadījumā vērsties pie projekta vadītājas Brigitas Mednes 

(brigita.medne@gmail.com, 28835009). 

12. Programma, pasākuma norises vieta un laiks neparedzētu apstākļu dēļ var tikt mainīti. 

13. Pasākuma dalībnieki palīdz un iesaistās pasākuma organizēšanā. 

 

 

 

tikšanās Olaines vēstures un mākslas muzejā, izpēte, analīze. „Olaines 

vēstures un mākslas muzejs – radošuma un attīstības centrs” 

sagatavošanās pasākumam, dalībnieku pirmais uzdevums, došanās uz 

norises vietu 

iekārtošanās, brīvais laiks

iepazīšanās, vienošanās par pasākuma norisi, komandas veidošana

vakariņas 

komandas veidošana 

ideju vētra par Olaines attīstību 

spēļu vakars 

brokastis, sagatavošanās velobraucienam 

velobrauciens pa Olaines novada teritoriju, tikšanās ar pagasta jauniešiem 

atpūta, brīvais laiks, iespaidu tirgus 

jauniešu pilsoniskās līdzdalības iespējas, neformālā izglītība

darbnīca par nepieciešamajiem Olaines novada teritoriālajiem 

uzlabojumiem 

mailto:brigita.medne@gmail.com


vakariņas 

darbnīca par Olaines iestāžu darbības uzlabojumiem un brīvā laika 

pavadīšanas iespējām 

  sociālais vakars pie ugunskura, dziesmas 

 

brokastis, došanās atpakaļ uz Olaines vēstures un mākslas muzeju 

 ideju un ierosinājumu apkopošana 

pusdienas 

 ideju prezentēšana (Olaines novada pašvaldības pārstāvji) 

 

 

 

 


