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Olaines novada svētki 2022

ZIED, 
MANA OLAINE ZIED!



23.05.–31.05.
Parks pie Olaines  
Kultūras nama

Lielformāta fotogrāfiju izstāde  
“Mana Olaine”

23.05.–31.05.
Jaunolaines Kultūras nams

Pieaugušo izglītības centra gleznošanas 
studijas “Sapņi krāsās” izstāde “Zāle”

26. maijs

19.00
Olaines Mežaparka estrāde

Olaines novada mūziķu  
svētku koncerts “Olainei – 55”

27. maijs

17.00–21.30
Olaines Mežaparks Mājražotāju un amatnieku tirdziņš

19.00
Olaines Mežaparka estrāde

Novada deju kolektīvu koncerts 
“No pumpura uz ziedu”

20.30–22.00
Popkorna skvērs

Jauniešu koncerts 
“Plaukstošie pumpuri”

22.00–24.00
Līdumu karjers

Multimediāls stāsts 
“Dejojošās strūklakas”

22.00–24.00
Mežezers (Jaunolaine)

Multimediāls stāsts 
“Ūdens krāsās”

22.00–24.00
Jāņupes karjers Ūdens instalācija “Mēnessgaismā”

PASĀKUMU 
PROGRAMMA



28. maijs

09.00 
Olaines Mežaparks

Skriešanas sacensības  
“Olaines apļi 2022”

11.00
Olaines novads Ekskursija “Iepazīsim savu novadu”

11.00–15.00
Popkorna skvērs “Olaines novada kopienu dārzs” 

11.00–17.00 
Olaines Mežaparks

Radošās darbnīcas un aktivitātes  
bērniem un ģimenēm

11.00 
Olaines Slidotava Inline hokeja turnīrs

12.00–13.15 
Olaines Sv. Elizabetes 
evaņģēliski luteriskā baznīca 
(Jaunolaine)

Olaines Mūzikas un mākslas  
skolas audzēkņu koncerts 

13.15–14.00 
Olaines Sv. Elizabetes 
evaņģēliski luteriskā baznīca 
(Jaunolaine)

VEF Kultūras pils vijolnieku ansambļa 
“Kantilēna” koncerts

15.00–17.30
Olaines Mežaparka estrāde

Jaundzimušo novadnieku  
sveikšana ar bērnu vokālā ansambļa 
“Olaines cālīši” dalību

18.00 
Olaines Mežaparka estrāde

Muzikāla izrāde bērniem un 
pieaugušajiem “Ričijs Rū rīko koncertu”

20.30 
Olaines Mežaparka estrāde Grupas “DAGAMBA” koncerts

22.30–23.30
Zemgales iela pretī 
ūdenstornim

Muzikāla mākslas performance 
“Ziedu duets”

29. maijs

11.00 
Olaines Slidotava Florbola turnīrs 3 x 3

11.00
Laukums pie OPII “Zīle”,  
Kūdras iela 5

Basketbola turnīrs 3 x 3



Aktivitāšu un norišu laikā notiks personu datu apstrāde saskaņā ar 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. 

Koncertā tiks atskaņoti skaņdarbi no programmām:

“DAGAMBA”
“DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY” un 
“#LudwigVanRammstein”. 
Visiem labi pazīstamas melodijas mijiedarbosies ar grupas  
“DAGAMBA” oriģinālmūziku. Grupas priekšnesums ir roka, popa,  
pasaules un klasiskās mūzikas sajaukums.
Sastāvs: Valters Pūce (čells), Antons Trocjuks (čells), Dainis Tenis (klavieres), 
Artūrs Jermaks (bungas) un Alise Broka (kontrabass).



Latvijas profesionālākie dekorāciju un butaforiju meistari, apvienojoties ar 
lielformāta šuvējiem, dizaineriem un kostīmu mākslinieci Agnesi Romani, 
radījuši Baltijā unikālu tehnisko projektu un absolūti jaunu muzikālu  
mākslas performanci “Ziedu duets”. 

Duetā darbosies divi milzīgi ziedi – daiļā Roze un staltais Ķeizarkronis. Katra 
zieda diametrs ir 4,50 metri, bet augstums 4,1 metrs. Ziedos ir iebūvēta 
skaņas un gaismas tehnika: mikrofoni, monitori, skandas, nodrošinot 
nevainojamu izpildījumu “dzīvajā” skanējumā. Ziedus vienotā stāstā pavadīs 
īpaši izgaismots pantomīmas garkājis – brīnumainais Dārznieks. 

Lomās: Latvijas Nacionālās operas tenors Juris Jope,  
operas mecosoprāns – Baiba Renerte, mākslinieks Didzis Paeglis.

50 minūšu ilgajā programmā tiks atskaņotas populāras mūzikas  
melodijas, kā arī pasaulslavenu operu un mūziklu dueti.

“ZIEDU DUETS”



Jaunolaines Kultūras namā
Pieaugušo izglītības centra 
gleznošanas studijas “Sapņi krāsās” 
izstāde “Zāle”
Zāle – tas ir nopietni! Tās ir ārstniecības 
un burvju zāles, indes un Jāņu 
vainags, tās ir piena un sviesta 
avots. Un galu galā visu, kas aiziet 
aizmirstībā, neglābjami pārsedz 
zāle. Ceram, ka skatītāji būs priecīgi, 
redzot mūsu zemes zāļu bagātību 
un dāmu prasmi strādāt dažādās 
tehnikās. Izstādē būs apskatāmi Larisas 
Podļesnajas, Ludmilas Borovskas, 
Staņislavas Indānes, Anetes Lazdas-
Lazdiņas, Rudītes Babras, Kristīnes 
Boļšedvorovas darbi.

Izstādes

19.00
Olaines Mežaparka estrādē
Olaines novada mūziķu svētku  
koncerts “Olainei – 55”
Koncertā piedalīsies Atis Auzāns, 
Mārtiņš Kanters, Chris Noah, Renārs 
Mastiņš, Māris Balaško un Valdis 
Indrišonoks.

Vairāk informācijas 
par pasākumiem:

www.olaine.lv
www.olaineskultura.lv
www.olainessports.lv
www.olainesmuzejs.lv

26.
maijs

23.05.–31.05. 
Parkā pie Olaines Kultūras nama
Lielformāta fotogrāfiju izstāde 
“Mana Olaine”
Olaines pilsētas 55. gadadienas 
fotokonkursa “Mana Olaine” dalībnieku 
iesūtīto fotogrāfiju izstāde.



ŪDENS STĀSTI
22.00–24.00
Mežezerā (Jaunolaine)
Multimediāls stāsts “Ūdens krāsās” 
Apmeklētāji varēs vērot ūdens ekrānu ar video projekcijām, 
kur atspoguļosies stāsts par krāsām un ziediem. Stāsts būs 
10 minūšu garš, kas atkārtosies ar nelielu starplaiku.

22.00–24.00
Jāņupes karjerā
Ūdens instalācija “Mēnessgaismā” 
Būs vērojama 2,5 m augsta pusmēness instalācija, kura no 
iekšpuses izgaismota ar LED diodēm, radot romantisku atmosfēru.

17.00–21.30
Olaines Mežaparkā
Mājražotāju un amatnieku tirdziņš

19.00
Olaines Mežaparka estrādē
Novada deju kolektīvu koncerts  
“No pumpura uz ziedu”
Koncertprogrammā piedalīsies 
Olaines Kultūras nama mākslinieciskie 
kolektīvi – bērnu deju kolektīvs “Oļi”, 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Janita”, Jaunolaines Kultūras nama 
mākslinieciskie kolektīvi – bērnu deju 
kolektīvs “Pienenīte”, Eiropas deju 
senioru kolektīvs “Veldze”, vidējās 
paaudzes deju kopa “Viducis” un 
Olaines 1. vidusskolas tautas deju 
kolektīvs “Dzērve”.

20.30–22.00
Popkorna skvērā
Jauniešu koncerts 
“Plaukstošie pumpuri”
Koncerta programmā būs iekļauti 
dažādi skaņdarbi un dziesmas, kas 
ļaus iepazīt jauniešu mūzikas gaumi. 
Vasarīgā atmosfērā ļausim atplaukt 
mūsu jaunajiem mūziķiem!

27.
maijs

22.00–24.00
Līdumu karjerā
Multimediāls stāsts “Dejojošās strūklakas” 
Baltijas reģionā vienīgais 4D multimediju strūklaku šovs ar ūdens strūklakām, 
mūziku, gaismas, lāzeru un video projekcijām. Apmeklētāji varēs vērot trīs 
dažādus 5 minūšu garus stāstus, kas atkārtosies ar nelielu starplaiku.



09.00
Olaines Mežaparkā
Skriešanas sacensības  
“Olaines apļi 2022”
Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad būs 
iespēja skriet bērnu skrējienus, garās 
distances, kā arī piedalīties nūjošanas 
distancē. 

11.00–17.00
Olaines Mežaparkā
Radošās darbnīcas un aktivitātes 
bērniem un ģimenēm
Apmeklētājiem būs iespēja piedalīties 
radošajās darbnīcās “Ziedu 
meistarklase”, “Zirnekļu gatavošana” 
un “Ziepju burbuļu darbnīca”, kā arī 
aktivitātēs “Kukaiņu trase” un lielās 
koka spēles. 

11.00–14.30
Olaines novadā
Ekskursija “Iepazīsim savu novadu”
Pulcēšanās pie “Rimi” blakus dzelzceļa 
stacijai, ceļojošās vides izstādes  
“Ar vienu vilcienu rītdienā” par  
“Rail Baltica” tapšanu atklāšana. 
Plkst. 11.00 satiksmes ministrs Tālis 
Linkaits atklās izstādes stendu.

Maršruts: 
“Rimi”–Jaunolaine (apstāšanās pie 
Sporta nama)–Pēternieki (apstāšanās 
pie bijušās Pēternieku skolas)–Uzvaras 
Līdums (apstāšanās krustojumā pie 
kapiem)–noslēgums ekskursijai pie 
kalēja Jāņa Vaivoda. 
Ekskursijas sākums: 11.00. 
Obligāta pieteikšanās pa telefonu 
22057669. Ilgums: 3,5 stundas.

28.
maijs

“Olaines apļi 2022”



11.00–15.00
Popkorna skvērā
“Olaines novada kopienu dārzs” 
Pirmo reizi ar dažādām aktivitātēm un 
stāstiem par sevi apvienosies Olaines 
novada iedzīvotāju biedrības!

11.00  
Olaines Slidotavā
Inline hokeja turnīrs
Komandas sacentīsies divās līgās, lai 
noskaidrotu Olaines novada svētku 
inline hokeja miniturnīra uzvarētāju un 
aizvadītu nelielu sagatavošanās posmu 
gaidāmajai sezonai.

12.00–13.15
Olaines Sv. Elizabetes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā (Jaunolaine) 
Olaines Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņu koncerts  

13.15–14.00  
Olaines Sv. Elizabetes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā (Jaunolaine)
VEF Kultūras pils vijolnieku 
ansambļa “Kantilēna” koncerts  

15.00–17.30
Olaines Mežaparka estrādē
Jaundzimušo novadnieku  
sveikšana ar bērnu vokālā ansambļa 
“Olaines cālīši” dalību 
Pasākumā ar dāvanu komplektu 
“Laimes mātes vērdiņš” tiks sveikti 
bērniņi, kas dzimuši 2021. gadā,  kuru 
pirmreizējā dzīvesvieta, kā arī viena 
vecāka dzīvesvieta (pirms bērna 
piedzimšanas) deklarēta Olaines 
novada administratīvajā teritorijā.

11.00
Olaines Slidotavā
Florbola turnīrs 3 x 3

11.00
Laukumā pie OPII “Zīle”, 
Kūdras ielā 5
Basketbola turnīrs 3 x 3

29.
maijs

18.00
Olaines Mežaparka estrādē
Muzikāla izrāde bērniem  
un pieaugušajiem  
“Ričijs Rū rīko koncertu”
Apmeklētāji varēs vērot koncertu, kas 
veidots pēc nesen iznākušās grāmatas 
motīviem. Šis projekts ir īsts Reiniku 
ģimenes lolojums. Bērnu dzejoļu 
autore ir vecmamma Veronika Reinika, 
tos par dziesmām pārvērtis mūziķis 
Lauris Reiniks, bet visa projekta idejas 
autore ir Rūta Reinika-Preisa.

20.30
Olaines Mežaparka estrādē
Grupas “DAGAMBA” koncerts

22.30–23.30
Zemgales ielā pretī ūdenstornim
Muzikāla mākslas performance 
“Ziedu duets”



AICINĀM
APMEKLĒT PASĀKUMUS!


