
OLAINEI

55
1967–2022

Svētku
kaleidoskops

Karte Nr. 2



Atbalsta:

Organizē:

Svētku programma

18.–20. februārī Virtuālā izstāde “Mana Olaine”

18.–20. februārī
Izgaismots 
17.00–23.00

Pastaigu maršruts ar audiogidu  
“Pieskarties pagātnei, izzināt tagadni, sapņot 
par nākotni 55 punktos”. Maršrutā tiks izgaismoti 
vairāk nekā 15 objekti

19.–20. februārī
11.00–16.00

Sportiskas aktivitātes pastaigu maršrutā ar 
audiogidu “Pieskarties pagātnei, izzināt tagadni, 
sapņot par nākotni 55 punktos”

18.–20. februārī Interaktīvi izglītojošas ekskursijas pilsētas ielās

18. februārī 18.00 Ekskursija “Kūdras ielas stāsts”

19. februārī 11.00 Ekskursija “Zeiferta ielas stāsts”

19. februārī 15.00 Ekskursija “Zemgales ielas stāsts”

20. februārī 11.00 Ekskursija “Stacijas ielas stāsts”

20. februārī 15.00 Ekskursija “Jelgavas ielas stāsts”

18.–20. februārī “Olaines Mežaparka brīnumainās pārvērtības”

17.00–23.00

“Gaismas un skaņas stāsts”

“Melnā zvaigzne”

Sajūtu un pastaigu takas

18.–20. februārī
17.00–23.00

LED instalācija “Krāsu stīga”

18.–20. februārī
Kūkas ar Olaines garšu cepšana  
savās mājās un fotogrāfiju iesūtīšana



18.–20. februāris

Lai pasniegtu īpašu dāvanu Olaines 
55. gadadienā, sadarbībā ar “Tours 
Across Baltics” ir izveidots pastaigu 
maršruts ar 55 Olaines pilsētai un 
iedzīvotājiem nozīmīgiem apskates 
punktiem – pagātnē, mūsdienās un 
nākotnē. Audiogids būs pieejams 
arī ikdienā latviešu un krievu 
valodā. Pastaigas laikā apmeklētāji 
varēs uzzināt interesantus faktus, 
nostāstus un teikas par maršrutā 
iekļautajiem objektiem.

Izbaudot Olaines pilsētvidi, trīs 
dienu laikā no plkst. 17.00 līdz 23.00 
svētku gaismās iemirdzēsies Olaines 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Ābelīte”, “Dzērvenīte”, “Zīle”, 
Olaines 1. un 2. vidusskola, Olaines 
Mūzikas un mākslas skola, RTU 
Olaines Tehnoloģiju koledža, Olaines 
Sporta nams, Olaines Kultūras nams, 
Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
un Olaines novada pašvaldība. 
Gaismu spēlēs rotāsies pieci akmens 
vides objekti, pilsētas kanāls ar 
tiltiņiem un ūdenstornis. 

Olaines Sporta centrs ir sagatavojis 
aktivitātes, kuras paredzētas 
pastaigu maršrutā ar audiogidu  
19. un 20. februārī 
no plkst. 11.00 līdz 16.00: 
• atjautības uzdevums “Riepu 

piramīda” Olaines velotrasē;
• diskgolfs topošajā Olaines 

skeitparkā (blakus velotrasei);
• iejusties hokejistu lomā un iesist 

ripu vārtos Olaines slidotavā;
• izmēģināt futbola spēles 

elementus Olaines stadionā;
• mazākos un lielos apmeklētājus 

Olaines Mežaparka estrādē 
sagaidīs divi zaķi ar interesantiem 
uzdevumiem;

• “Paralēlās virves pārvarēšana” 
virvju trasē “Meža kaķis”;

• pie brīvdabas trenažieriem Olaines 
Mežaparkā būs jāiet ar aizsietām 
acīm pa virves trasi;

• Ziemas kalnā varēs izbaudīt 
braucienu ar kameru un uzstādīt 
ātruma rekordu nobraucienā;

• iespēja izmēģināt spēkus cīņā ar 
vēju izpletņa vilkšanā stadionā pie 
2. vidusskolas;

• laukums pie Olaines peldbaseina 
pārtaps par mīnu lauku, kas 
jāšķērso;

• atjautības uzdevumi  
pie Olaines Sporta nama.

Tiem, kuri aktīvi pildīs uzdevumus, 
būs iespēja piedalīties balvu izlozē. 
Ar noteikumiem var iepazīties 
Olaines Sporta centra tīmekļvietnē 
www.olainessports.lv un  
“Facebook” lapā.

Aktīvais pastaigu maršruts ar audiogidu 
“Pieskarties pagātnei, izzināt tagadni, 
sapņot par nākotni 55 punktos”

Ar svētku maršrutu un apskates 
vietām var iepazīties kartē Nr. 1.

Audiogida lietotni bez maksas 
var lejupielādēt gan “Google Play” 
(“Android” ierīcēm), gan “App Store” 
(“Apple” produktiem), meklējot 
nosaukumu “Tours Across Baltics”. 
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30. Olaines stadions
31. Olaines stacija
32. “Himstroj” klubs
33. Olaines Mūzikas un  

mākslas skola*
34. Olaines bibliotēka
35. Valsts policijas Rīgas reģiona 

pārvaldes Olaines iecirknis
36. AS “Olaines ūdens un siltums”
37. “Popkorna skvērs”
38. Olaines Mežaparka estrāde*
39. Virvju trase “Meža kaķis”
40. Brīvdabas trenažieri  

Olaines Mežaparkā
41. Ūdenstornis*
42. Bērnu rotaļu pilsētiņa  

Olaines Mežaparkā 
43. Olaines Ziemas kalns 
44. Ūdens ņemšanas vietas  

Olaines pilsētā
45. PII “Ābelīte”*
46. Bērnu un jauniešu sociālā 

atbalsta centrs “Olaks”
47. PII “Dzērvenīte”*
48. Stadions pie Olaines  

2. vidusskolas
49. Suņu pastaigu laukums
50. Olaines peldbaseins
51. Olaines Svētā lielmocekļa 

Dimitrija Soluņas pareizticīgo 
baznīca

52. Olaines 2. vidusskola*
53. Olaines Sporta nams*
54. Vides objekts “Ābols”*
55. Olaines novada pašvaldība*

1. Priedegles vieta
2. Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests, Rīgas 
reģiona pārvalde, Olaines daļa

3. Pirmā pasaules kara vēstures 
izziņas maršruts

4. Olaines Vēstures un  
mākslas muzejs*

5. Vides objekts “Sēnes”*
6. Multifunkcionālais centrs
7. Olaines novada pašvaldības 

policija
8. PII “Čiekuriņš”, Veselības iela 7
9. Vides objekts “Zirneklis”*
10. SIA “OlainMed”
11. Olaines bibliotēkas Bērnu 

literatūras nodaļa
12. Kūdras iela 7 (vecākā ēka)
13. PII “Zīle”*
14. “Picu darbnīca”  

(kafejnīca “Jaunība”)
15. Dienas aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu 
centrs

16. Olaines Sociālās aprūpes centrs
17. Olaines velotrase 
18. Olaines skeitparks
19. “Olanija” (universālveikals un 

restorāns “Atpūta”)
20. Telefoncentrāle
21. Vides objekts “Spēka vieta”
22. Olaines slidotava
23. Vides objekts “Skudras”*
24. Olaines Kultūras nams*
25. Vides objekts “Pīles”*
26. Pilsētas kanāls*
27. Olaines 1. vidusskola*
28. RTU Olaines Tehnoloģiju 

koledža*
29. Olaines Bezvainīgās Jaunavas 

Marijas Romas katoļu baznīca

*  Izgaismots objekts (17.00–23.00)
 Punktus var iziet jauktā secībā

Aktīvais pastaigu maršruts ar audiogidu 
“Pieskarties pagātnei, izzināt tagadni, 
sapņot par nākotni 55 punktos”



Aicinām izvēlēties sev piemērotāko 
apmeklējuma laiku. Ja redzams, ka 
citu apmeklētāju dēļ nevarēs ievērot 
divu metru distanci, lūdzam uzgaidīt 
vai izvēlēties citu apskates objektu 
vai laiku. 

18.–20. februāris 
plkst. 17.00–23.00

Olaines Mežaparka promenādē 
būs skatāma un klausāma gaismas 
un skaņas saspēle multimediju 
uzvedumā “Gaismas un skaņas 
stāsts”. Pastaigas laikā būs iespēja 
noklausīties stāstu, kas veidots 
no skaņas ierakstiem, stāstiem 
un gaismas saspēlēm par tēmu 
“Pieskarties pagātnei, izzināt 
tagadni, sapņot par nākotni”. 
“Gaismas un skaņas stāsts” ik pēc  
15 minūtēm atkārtosies, būs 
apskatāms vairākas stundas trīs 
vakarus. 

Olaines Mežaparkā starp kokiem 
būs paslēpusies gaismas instalācija 
“Melnā zvaigzne”, kas diennakts 
gaišajā laikā ir mierīga, bet, 
iestājoties tumsai, atdzīvojas, spīd 
un skan, un tad var sajust, kā tas ir – 
“sasniegt zvaigznes”!

Olaines Mežaparkā piecas sajūtu un 
pastaigu takas pārsteigs ar košām 
krāsām un mirdzuma efektiem. 
Kādā no takām rotaļāsies 
spoguļbumbas. Tālumā būs manāma 
“Rakstu taka”, kas pārsteigs ar 
dažādiem rakstiem gan uz takas, 
gan kokos. Pastaigu takā gar virvju 
trasi “Meža kaķis” krāsas mainīsies, 
pārejot no citas citā. Vēl dziļāk mežā 
sauks “5 noskaņu taka” ar zvanu, 
bungu, gongu, stabuļu un čukstu 
skaņām. “Gaismas tunelis” radīs 
apmeklētājos sajūtu, kā atrodoties 
krāsainā un brīnumainā tunelī. 

“Olaines Mežaparka 
brīnumainās pārvērtības”

18.–20. februāris
Parkā pie Olaines Kultūras 
nama būs apskatāma  
LED instalācija “Krāsu stīga”, 
kas līdz ar tumsas iestāšanos 
iemirdzēsies gaiši, koši un 
neparasti.

“Olaines Mežaparka brīnumainās 
pārvērtības” – maršruts kartē Nr. 2.
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Ceļojums pagātnē
 
Raidījumā “Ceļojums pagātnē” ceturtdien, 17. februārī, plkst. 21.30 kanālā 
“TV24” ielūkosimies Olaines novada vēstures lappusēs. 
Dosimies ceļojumā laikā – ieskatīsimies senos kinokadros un ielūkosimies 
vēsturē. Raidījuma gaitā tiks uzklausīti arī daudzu notikumu aculiecinieki, 
piedalīties aicināti vēsturnieki, eksperti, uzklausīti dažādi nostāsti. Raidījumu 
vada aktieris Lauris Subatnieks.
Raidījuma atkārtojums – 18. februārī plkst. 13.00. Pēc ētera raidījuma video 
tiks publicēts pašvaldības elektroniskajos saziņas līdzekļos. 



Interaktīvi izglītojošas ekskursijas 
pilsētas ielās – “Iepazīsti Olaini!”

Ekskursiju laikā uzzināsim stāstus par Olaines ielu apbūves īpatnībām, to 
pirmssākumiem, pilsētas izaugsmi, ielu nosaukumu izcelsmi, būvniecību 
kūdras purvā. 

Ekskursijas vadīs Olaines Vēstures un mākslas muzeja vecākais speciālists 
Māris Ribickis un Olaines Vēstures un mākslas muzeja tūrisma informācijas 
konsultante Silvija Garoza.

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām iepriekš pieteikties līdz 17. februārim, 
zvanot pa tālruņa numuru 22057669 (Māris). Piedalīties ekskursijās var, 
uzrādot personu apliecinošu dokumentu un derīgu digitālo Covid-19 
sertifikātu, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai tā pārslimošanu. 
Ekskursiju laikā tiks fotografēts un filmēts.

18. februārī
18.00

Ekskursija 
“Kūdras ielas 

stāsts”

20. februārī
11.00

Ekskursija 
“Stacijas ielas 

stāsts”

20. februārī
15.00

Ekskursija 
“Jelgavas ielas 

stāsts”

19. februārī
11.00

Ekskursija 
“Zeiferta ielas 

stāsts”

19. februārī
15.00

Ekskursija 
“Zemgales ielas 

stāsts”

Vairāk informācijas
www.olainesmuzejs.lv



Kūkas “Olaines odziņa” 
cepšana
18.–20. februāris
Aicinām ikvienu Olaines pilsētas svētku noskaņas ienest savās mājās – 
gatavot kūku pēc īpašās Olaines pilsētas kūkas receptes un savas kūkas 
fotogrāfiju iesūtīt mums. Īpašās kūkas “Olaines odziņa” recepte tapa mūsu 
novada konditorejā “Vaniļa” un arī nākotnē būs iekļauta šī uzņēmuma 
piedāvātās produkcijas sarakstā.
Vairāk informācijas par šo aktivitāti – “Facebook” lapās  
“@OlainesKulturasCentrs” un “@OlainesNovadaPasvaldiba”.

Gaismas objekts  
“Olainei 55”
Līdz 28. februārim
Pagriezienā no šosejas A8 
uz ceļu V18 laukā izvietots 
lielizmēra gaismas objekts 
“Olainei 55”. Tas ir sveiciens 
mums pašiem un visiem 
garāmbraucējiem. 

Virtuālā izstāde “Mana Olaine”
18.–20. februāris
Virtuālajā izstādē apkopotas 
iedzīvotāju iesūtītās fotogrāfijas 
aktivitātei “Mana Olaine”. 
Fotogrāfijās iedzīvotāji iemūžinājuši 
savas prieku raisošās asociācijas ar 
mūsu pilsētu. 
Vairāk informācijas “Facebook” 
lapās “@OlainesKulturasCentrs” 
un “@OlainesNovadaPasvaldiba”, 
vietnēs www.olaine.lv un  
www.olaineskultura.lv.

Aktivitātes un norises tiks organizētas, ievērojot valstī spēkā esošās epidemioloģiskās 
drošības prasības. Aicinām apmeklētājus izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt 
pasākumu, ja personai ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, kā arī ja personai ir noteikts 
pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus.
 
Aktivitāšu un norišu laikā notiks personu datu apstrāde saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem 
normatīvajiem aktiem personu datu aizsardzības jomā. Pārzinis: Olaines Kultūras nams, Zeiferta 
iela 11, Olaine, LV-2114. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:  
datu.specialists@olaine.lv. Datu apstrādes mērķis: informācijas atklātības nodrošināšana. 
Iegūtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Olaines domes vēstis”, 
vietnēs www.olaine.lv, www.olaineskultura.lv, www.olainessports.lv, www.olainesmuzejs.lv,  
kā arī sociālajā tīklā www.facebook.com pašvaldības, sporta centra um muzeja kontā un 
Olaines Kultūras centra sociālo tīklu www.facebook.com, www.draugiem.lv, twitter.com, 
www.instagram.com kontos un pēc pieprasījuma tiks nodoti Slimību profilakses un kontroles 
centram.






