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svētki 2022

Pasākumu programma

OLAINEI

55
1967–2022

23.–31. maijs Lielformāta fotogrāfiju izstāde “Mana Olaine” Parks pie Olaines Kultūras nama

23.–31. maijs
Pieaugušo izglītības centra studijas  
“Sapņi krāsās” izstāde “Zāle”

Jaunolaines Kultūras nams

26. maijs

19.00

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

Olaines Mežaparka estrāde

27. maijs

17.00–21.30 Mājražotāju un amatnieku tirdziņš Olaines Mežaparks

19.00
Novada deju kolektīvu koncerts  
“No pumpura uz ziedu”

Olaines Mežaparka estrāde

20.30–22.00 Jauniešu koncerts “Plaukstošie pumpuri” Popkorna skvērs

22.00–24.00
Multimediāls stāsts “Dejojošās strūklakas”. 
3 dažādi 5 minūtes gari stāsti ar atkārtojumiem

Līdumu karjers

22.00–24.00
Multimediāls stāsts “Ūdens krāsās”.  
10 minūtes garš stāsts ar atkārtojumiem

Mežezers (Jaunolaine)

22.00–24.00 Ūdens instalācija “Mēnessgaismā” Jāņupes karjers



Aktivitāšu un norišu laikā notiks personu datu apstrāde saskaņā 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. 

28. maijs

9.00 Skriešanas sacensības “Olaines apļi 2022” Olaines Mežaparks

11.00 Ekskursija “Iepazīsim savu novadu”* Olaines novads

11.00–15.00
“Olaines novada kopienu dārzs”. 
Olaines novada iedzīvotāju biedrību  
un kopienu aktivitātes

Popkorna skvērs

11.00–17.00 
Radošās darbnīcas un aktivitātes  
bērniem un ģimenēm

Olaines Mežaparks

11.00 Inline hokeja turnīrs Olaines Slidotava

12.00–13.15
Olaines Mūzikas un mākslas  
skolas audzēkņu koncerts 

Olaines Sv. Elizabetes ev. lut. 
baznīca (Jaunolaine)

13.15–14.00
VEF Kultūras pils vijolnieku ansambļa 
“Kantilēna” koncerts

Olaines Sv. Elizabetes ev. lut. 
baznīca (Jaunolaine)

15.00–17.30
Jaundzimušo novadnieku sveikšana ar bērnu 
vokālā ansambļa “Olaines cālīši” dalību

Olaines Mežaparka estrāde

18.00 
Muzikālā izrāde bērniem un pieaugušajiem 
“Ričijs Rū rīko koncertu”

Olaines Mežaparka estrāde

20.30 Grupas “DAGAMBA” koncerts Olaines Mežaparka estrāde

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

29. maijs

11.00 Florbola turnīrs 3x3 Olaines Slidotava

11.00 Basketbola turnīrs 3x3
Laukums pie OPII “Zīle”,  
Kūdras iela 5

* Maršruts: Olaines Vēstures un mākslas muzejs–Jaunolaine (apstāšanās pie Sporta nama)–Pēternieki (apstāšanās pie 
bijušās Pēternieku skolas)–Uzvaras Līdums (apstāšanās krustojumā pie kapiem)–noslēgums ekskursijai pie kalēja Jāņa 
Vaivoda. Tikšanās vieta pie Olaines Vēstures un mākslas muzeja Jelgavas ielā 9. Ekskursijai obligāta pieteikšanās pa 
tālruni 22057669. Ekskursijas ilgums – 3 stundas.


