
18.–20. februāris 
Izgaismots 
17.00–23.00

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

Svētku gaismās rotāsies 
Olaines pirmsskolas 
izglītības iestādes, Olaines 
vispārizglītojošās skolas, 
Olaines profesionālās izglītības 
skolas, Olaines Sporta nams, 
Olaines Kultūras nams, 
Olaines Vēstures un mākslas 
muzejs, Olaines novada 
pašvaldība un pieci akmens 
vides objekti

19.–20. februārī 
11.00–16.00

Sportiskas aktivitātes 
pastaigu maršrutā

Sīkāka informācija Olaines 
Sporta centra tīmekļvietnē  
www.olainessports.lv un 
“Facebook” lapā

Vairāk informācijas – www.olaine.lv, 
www.olaineskultura.lv, www.olainessports.lv,
www.olainesmuzejs.lv 

18.–20. februāris

Virtuālā izstāde  
“Mana Olaine”
“Facebook” lapas  
“@OlainesKulturasCentrs” un 
“@OlainesNovadaPasvaldiba”
“Instagram” – 
“@olaineskultura”

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 un www.olaineskultura.lv, kā arī sociālajā tīklā  
www.facebook.com pašvaldības 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.

18. februāris plkst. 18.00 
ekskursija “Kūdras ielas stāsts” 
19. februāris plkst. 11.00 
ekskursija “Zeiferta ielas stāsts” 
19. februāris plkst. 15.00 
ekskursija “Zemgales ielas stāsts” 
20. februāris plkst. 11.00 
ekskursija “Stacijas ielas stāsts” 
20. februāris plkst. 15.00 
ekskursija “Jelgavas ielas stāsts”18.–20. februāris

Kūkas ar Olaines garšu 
cepšana mājās un  
fotogrāfiju iesūtīšana
“Facebook” lapas  
“@OlainesKulturasCentrs” un  
“@OlainesNovadaPasvaldiba” 
“Instagram” –  
“@olaineskultura”

18.–20. februāris Interaktīvi  
izglītojošas  
ekskursijas pilsētas  
ielās

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. 
Ekskursijas laikā tiks fotografēts un filmēts

SVĒTKU PROGRAMMA

18.–20. februāris 
17.00–23.00

“Olaines Mežaparka 
brīnumainās 
pārvērtības”

“Gaismas un skaņas stāsts” / 
Olaines Mežaparka promenāde
“Melnā zvaigzne” / Olaines Mežaparks
Sajūtu un pastaigu takas / Olaines 
Mežaparks

18.–20. februāris 
17.00–23.00

LED instalācija  
“Krāsu stīga”
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