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www.olaine.lv
Tūrisma karte

Olaines
novads

Fotoattēli: Olaines novada pašvaldība, Raimonds Subatovičs, 
Miervaldis Šteinbergs, Elizabete Sulamite Matisone, SIA “Maijrozes”, 
SIA “Ķiploku pasaule”, SIA “Owake” un Justīnes Zonnes privātais arhīvs.
Izdevējs: Olaines novada pašvaldība.
Kartes: SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”.

Olaines Vēstures un mākslas muzeja tūrisma informācijas 
speciālists – tālr. +371 20172030 (izņemot svētdienu).

Informāciju par apskates 
objektiem un interaktīvo 
tūrisma karti atradīsiet 
vietnē visit.olaine.lv. Velomaršruti

Olaine–Melnā ezera purvs

Olaine–Dalbe–Pēternieki–Jaunolaine–Olaine

Olaine–Līdumu karjers

1

2

3

visit.olaine.lv/lv/blokmaju-stasti

Maršruts sastāv no deviņiem pieturpunktiem, ko katrā 
vietā apzīmē grafiski apdrukāta plāksne uz mājas 
sienas, kas skenējama, izmantojot viedtālruni un lietotni 
“Overly”. Noskenējot attēlu, iespējams atklāt saturu, 
kas “atdzīvojas” lietotāja viedierīcē, radot virtuālās un 
fiziskās realitātes mijiedarbības efektu.

9

Olaines Mežaparks
Viena no iecienītākajām 
atpūtas vietām ir Olaines 
Mežaparks, kur ir dabīgi 
augošs priežu mežs ar 
labiekārtotu vidi. Ejot pa 
promenādi, vienā pusē var 
apskatīt jauniešiem domātu 
vietu “Popkorna skvērs”. Tajā 
ir izbūvēta neliela skatuve 
un brīvdabas galda teniss, kā 
arī grāmatu maiņas punkts. 
Tālāk atrodas brīvdabas 
estrāde, kurā notiek kultūras 
pasākumi un kinoseansi. 
Atpūtnieku ērtībām 
izbūvētas vairākas nojumes 
un āra grili. Mežaparkā 
ierīkoti arī brīvdabas 
trenažieri un “Mežakaķa” 
trase mazākajiem bērniem. 
Olaines Mežaparka teritorijā 
apskatāma Pirmā pasaules 
kara laikā celtā krievu armijas 
aizsardzības līnija – valnis.
Veselības iela 7, Olaine 
GPS: 56.784856, 23.934199

10

Olaines Mežaparka 
bērnu rotaļu pilsētiņa
Viena no lielākajām bērnu 
pilsētiņām Pierīgā. Pieejamas 
dažāda veida šūpoles, 
slidkalniņi, batuti, kāpšanas 
atrakcijas, gumijas segumā 
iestrādāti burti un cipari. 
Blakus rotaļu pilsētiņai 
atrodas vides objekts – 
fotorāmis, kurā var iemūžināt 
sevi uz krāsainās rotaļu 
pilsētiņas fona.
Zemgales iela 40, Olaine 
GPS: 56.783315, 23.929038

11

Vides objekts 
“Sākums”
Dāvana pilsētas 
iedzīvotājiem un viesiem 
pilsētas 50. dzimšanas 
dienā un valsts simtgadē, 
atgādinot par visa pamatu 
un sākumu: dabu, spēcīgu 
ģimeni, bērnību un tautu. 
Vides objektā attēlotas 
dzērvenes, ozols un bērns 
šūpolēs, ko tur vecāku rokas. 
Zemgales iela 33, Olaine
GPS: 56.783771, 23.936087

Programma 
“Ceļojums laikā. 1919”

Aizceļojot uz 1919. gadu, grupa dalīsies divās komandās un 
iejutīsies Latvijas armijas un Bermonta karaspēka lomās. 
Izmantojot atbilstošu ekipējumu, risinās dažādus uzdevumus, 
izveidos aizsargpozīcijas, dosies izlūkos, veidos slēpņus, lai 
programmas beigās noskaidrotu vēsturisko uzvarētāju!
Piedāvājums skolēnu grupām, darba kolektīviem, draugu 
kompānijām u. c.

Olaines Vēstures un mākslas 
muzejs regulāri organizē izzinošas 
ekskursijas pa Olaines novada 
vēsturiskajām vietām.

7

Olaines pareizticīgo 
baznīca
Dievnams tiek celts par 
godu svētajam lielmoceklim 
Soluņas Dimitrijam. 
2011. gada 14. jūnijā ielikts 
pamatakmens.  
Tapšanas procesā.
Skolas iela 1, Olaine
GPS: 56.782198, 23.936441

8

Olaines ūdenstornis –  
grafiti tornis “Heirēka!”
Augstākais grafiti darbs 
Baltijas valstīs (45 metri) 
ar nosaukumu “Heirēka!”. 
“Heirēka” ir sengrieķu 
matemātiķa Arhimēda 
atklāsmes prieka sauciens, 
ar kuru arī mūsdienās var 
apzīmēt kādu atklājumu 
dzīvē. Grafiti zīmējumos 
attēlota cilvēka vēlme pēc 
izaugsmes. 
Zemgales iela 38, Olaine
GPS: 56.783105, 23.932471

Olaine

1

Olaines dzelzceļa stacija
Līdz ar Latvijas 
industrializāciju 1868. gadā 
izbūvēta 41,6 kilometrus 
gara dzelzceļa līnija 
Rīga–Jelgava un Olainē 
izveidota viena no trim 
līnijas stacijām. Blakus 
dzelzceļa stacijai atrodas 
velonovietne ar jumtu un 
velosipēdu apkopes stacija.
Stacija “Olaine”, Olaine 
GPS: 56.786116, 23.946301

2

Olaines Bezvainīgās 
Jaunavas Marijas Romas 
katoļu baznīca
Baznīca uzcelta 2016. gadā, 
tajā kalpo mazākie brāļi 
kapucīni. Dievkalpojumi 
notiek gan latviešu, gan 
poļu valodā.
Zemgales iela 7, Olaine
GPS: 56.788560, 23.945303

5

Olaines skeitparks
Blakus Olaines velotrasei 
atrodas betonēts skeitparks. 
Skeitparks projektēts tā, 
lai to varētu izmantot 
ikviens interesents – gan 
bērni un jaunieši, gan 
pieaugušie, kuri vēlas 
attīstīt savas braukšanas 
prasmes un koordināciju, 
gan pieredzējuši sporta 
profesionāļi. 
Zeiferta iela 10A, Olaine
GPS: 56.789997, 23.943024

3

Vides objekts  
“Spēka vieta”
Gaismas cilindrs, kas 
simbolizē dzīvību, enerģiju 
un spēku, novietots pie 
Olaines Kultūras nama. Tajā 
iekļautas Olaines novada 
iedzīvotājiem svarīgas 
novada iezīmes un objekti, 
vērtības, īpašības, kā arī 
Olaines dziesmas vārdi.
Zeiferta iela 11A, Olaine 
GPS: 56.788362, 23.939880

4

Olaines velotrase
Asfalta velotrase integrēta 
pilsētvidē – esošā priežu 
parkā. Tā ir 220 metrus 
gara, veido apļveida trasi ar 
dažāda augstuma kalniņiem, 
virāžām un rampām. Blakus 
velotrasei ir izvietoti vairāki 
šūpuļtīkli un soli atpūtai, 
kā arī ierīkota velosipēdu 
apkopes stacija. 
Zeiferta iela 10A, Olaine 
GPS: 56.789428, 23.942658

6

“Ooo! Sajūtu darbnīca”
Veikals un darbnīca 
vienuviet. Darbnīcā tiek 
ražotas unikālas sveces 
un notiek meistarklases 
sveču izgatavošanā. Veikalā 
iespējams iegādāties vairāk 
nekā 60 Latvijas amatnieku 
un mājražotāju produktus.
Kūdras iela 17A, Olaine
Tālr. +371 26356208
www.facebook.com/
sajutudarbnica
GPS: 56.786874, 23.935990

Izglītojoši
pasākumi

Īpašais 
piedāvājums

Ekskursijas

12

Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs 
Muzejā aplūkojamas sešas 
ekspozīcijas, moderna 
izstāžu zāle un krājuma 
glabātava. Īpaši aizraujoša 
ir ekspozīcija “Laboratorija”, 
kas apmeklētājus ievedīs 
ķīmijas pasaulē, piedāvājot 
izzināt četru lielo rūpnīcu 
vēsturi. Laboratorijā 
pieejama spēle ar 3D 
risinājumiem. Apskatāma 
arī AS “Olainfarm” bijušajam 
valdes priekšsēdētājam 
Valērijam Maliginam (1965–
2017) veltīta ekspozīcija 
“Iedvesmas istaba”,
kuras atslēgas vārdi ir viņa 
deviņas spilgtās īpašības, 
kas izvēlētas, analizējot viņa 
personību.
Jelgavas iela 9, Olaine
Tālr. +371 20172030
www.olainesmuzejs.lv 
www.facebook.com/
olainesvesturesmuzejs
GPS: 56.790333, 23.936784

13

Pirmā pasaules kara 
vēstures izziņas maršruts
Maršruts atrodas teritorijā, 
kur Pirmā pasaules kara 
laikā atradusies krievu 
armijas aizsardzības līnija. 
Šajā objektā var apskatīt 
autentisku blindāžu, 
šaujamtorņa fragmentu 
un piemiņas vietu Brīvības 
cīņu un Pirmā pasaules 
kara varoņiem. 2020. gadā 
maršrutā tika pabeigts 
krievu armijas fortifikācijas 
elements – zemnīca, kā 
arī izveidota stilizēta 
dzelzsbetona vitrīna –  
skapis, kurā atrodas 
arheoloģiskajos izrakumos 
atrastie priekšmeti. 
2021. gadā maršruts ir 
papildināts ar krievu armijas 
vieglā lauka tipa lielgabala 
kopiju. Maršruts ir pielāgots 
cilvēkiem ar kustību, redzes 
un dzirdes traucējumiem. 
Jelgavas iela 5, Olaine 
Tālr. +371 20172030
www.olainesmuzejs.lv 
www.facebook.com/
olainesvesturesmuzejs 
GPS: 56.792181, 23.938387

1.  Jelgavas iela 9
2.  Jelgavas iela 9
3.  Kūdras iela 6
4.  Zeiferta iela 11
5.  Stacijas iela 10
6.  Zemgales iela 31

1. Olaines stadions

Zeiferta iela 4, Olaine

GPS: 56.788678, 23.942878

2. Olaines 2. vidusskolas 
stadions

Stadiona iela 2, Olaine

GPS: 56.781434, 23.934231

3. Olaines peldbaseins

Stadiona iela 2, Olaine

GPS: 56.781544, 23.934934

4. Olaines slidotava

Kūdras iela 5, Olaine

GPS: 56.788139, 23.938919

5. Jaunolaines stadions, 
fitnesa laukums

Meža iela 2, Jaunolaine

GPS: 56.798452, 23.990901

Sporta objekti

Interaktīvs kultūras maršruts ar 
papildinātās realitātes elementiem

“Blokmāju stāsti”

Pilsētā apskatāmas mākslinieka Aivara Kerliņa darinātas akmens 
skulptūras: “Skudras”, “Pīles”, “Sēnes”, “Ābols”, “Zirneklis”.

Apskates objekts5 “Blokmāju stāsti”5

Sporta objekti5Ēdināšana

Naktsmītne

Tualete

Veloapkopes punkti

Akmens skulptūras

7.  Zemgales iela 33
8.  Parka iela 8
9.  Mežaparka estrāde

Adreses, kurās var atrast “Blokmāju stāstus”

Vēstures
pastaiga
Olainē

3

8

10

10

5

13

13

13
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Picērija “Picu darbnīca”

Kūdras iela 1, Olaine

+371 20600070

Picērija “Safari pica”

Zemgales iela 17B, Olaine

+371 25941804

Restorāns “Arcah”

Zemgales iela 31, Olaine

+371 29507692

“Sushi City”

Zeiferta iela 15, Olaine

+371 26960630

“Meivei sushi”

Kūdras iela 27, Olaine

+371 22833373

“Narvesen”

Zemgales iela 1A, Olaine

“Hesburger”

Zemgales iela 1A, Olaine

“Euro Doner kebabs”

Zemgales iela 8, Olaine

Viesu nams “Cērpas”

Rīta iela 2, Medemciems, 
Olaines novads

+371 29499495

cerpas@inbox.lv

GPS: 56.8588345, 24.0742475

Hostelis “Zemgales 29”

Zemgales iela 29, Olaine

+371 67963172

GPS: 56.784520, 23.937825

Viesu nams “Vīganti”

Stūnīši, Olaines novads

+371 29506255

GPS: 56.840063, 24.038445

Ēdināšanas 
uzņēmumi

Naktsmītnes

1

Olaine–Dalbe–Pēternieki–Jaunolaine–Olaine

Apļveida velomaršruts, sākuma un beigu punkts ir 
Olaines dzelzceļa stacija. Maršruts virzās pa Zeiferta 
ielu līdz pilsētas kanālam. Gar kanālu maršruts ved 
līdz Olaines Mežaparkam. Braucot tālāk pa veloceliņu 
līdz Līdumu karjeram, var nonākt labiekārtotā piknika, 
aktīvās atpūtas un rotaļu vietā. Tālāk maršruts virzās uz 
Dalbi, kur apskatāma Dalbes dzelzceļa stacija un Dalbes 
luterāņu baznīca, izmantojot gājēju un velobraucēju 
pārvadu Dalbē, maršruts turpinās Pēternieku virzienā. 
Velomaršruts ved pa nelielu grants celiņu gar Misas 
upīti, un, aizbraucot uz Pēterniekiem, ir apskatāma 
katoļu baznīca. Tālāk maršruts ved uz Jaunolaini, kur 
atrodas luterāņu baznīca, pagastmājas drupas un skola. 
Maršruts ved gar Mežezeru, kur var uz brīdi atpūsties vai 
izpeldēties. Pēc Jaunolaines objektu apskates var doties 
atpakaļ uz Olaines dzelzceļa staciju pa veloceļu, kas ir 
izbūvēts paralēli A8 šosejai.

Maršruta garums – 28 km.
Grūtības pakāpe: vidēji.
Segums: asfalts, grants un meža celiņi.

Velomaršruti

Uzvaras Līdums

Pēternieki
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Līdumu karjers
Karjerā ir vairākas atpūtas 
zonas, kas paredzētas 
gan aktīvās, gan mierīgās 
atpūtas cienītājiem. 
Apkārt Līdumu karjeram ir 
izveidota dabas taka, kas 
ir aptuveni 2,8 kilometrus 
gara, tā ved apkārt 
karjeram, gar mežu, dodot 
iespēju baudīt dabas 
dažādību. Līdumu karjerā 
atrodas arī piknika vietas, 
sauļošanās krēsli, koka 
laipas un bērnu rotaļu 
laukums. Aktīvās atpūtas 
cienītājiem būs prieks par 
iespēju izmantot volejbola 
laukumu un futbola vārtus.
“Līdumu karjers”, 
Olaines pagasts, 
Olaines novads
GPS: 56.787207, 23.872099
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Vidzemes un Kurzemes 
guberņas robežstabi
1830. gadā tika uzstādīti 
robežstabi ar ģerboņiem, 
kas atdalīja Kurzemes un 
Vidzemes guberņu. Valsts 
nozīmes aizsargājams 
vēstures piemineklis.
Autoceļa Rīga–Jelgava (A8, E77) 
labā puse (25. kilometrs)
GPS: 56.768529, 23.921375
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Pēternieku  
Romas katoļu baznīca
1938. gadā nolēma 
Pēternieku pagastā būvēt 
baznīcu un tai iemērīja zemi 
no “Strēlnieku” mājām. 
1939. gadā apstiprināja 
būvinženiera Alberta 
Strazdiņa projektu. 
Baznīca celta vienkāršotas 
neogotikas stilā. Šobrīd 
dievkalpojumi baznīcā 
notiek reti.
“Strēlnieki”, Pēternieki,  
Olaines novads
GPS: 56.767018, 23.929945
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Stallis “Maijrozes”
“Maijrozēs” var redzēt zirgu 
stalli, izbaudīt relaksējošu 
vingrošanu zirga mugurā, 
svinēt dažādus svētkus, 
samīļot un pabarot zirgus, 
ponijus un citus dzīvniekus.
Pēternieki, Olaines novads
Tālr. +371 26544693,  
+371 29164242
www.maijrozes.lv
www.facebook.com/
stallismaijrozes
GPS: 56.755700, 23.943749

Jaunolaine un apkārtne

Atceries, dodoties dabā
• ceļojot ar videi draudzīgu transporta līdzekli – 

divriteni –, tu esi ne tikai tuvāk dabai, 
 bet arī palīdzi saudzēt tās vērtības;
• ko atnesi, to aiznes;
•  pārtikas iepakošanai lieto vairākkārt  

lietojamos un mazgājamos trauciņus;

• staigā pa takām vai laipām, lai neizmīdītu apkārtni;
• uzmanies no ērcēm;
• nekurini mežā ugunskuru;
• no apmeklētās vietas aiznes sev līdzi tikai 

fotogrāfijas un iespaidus!
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“Ķiploku pasaule”, 
alus darītava “Migla”
Ķiploks integrēts gan 
saldās, gan sāļās, gan asās 
mērcēs, dažādās uzkodās 
un piedevās. Saimniecībā 
iespējams pieteikties 
degustācijām, apskatīt 
ķiploku lauku un iegādāties 
ķiploku labumus uz vietas. 
Alus darītavā “Migla” var 
uzzināt vairāk par alus 
ražošanu un pieteikties 
degustācijai. 

“Annas”, Uzvaras Līdums, 
Olaines novads
“Ķiploku pasaule”
Tālr. +371 29206015
www.kiplokupasaule.lv
www.facebook.com/
kiplokupasaule

Alus darītava “Migla”
Tālr. +371 20233555,  
+371 26109816
www.alusmigla.lv
www.facebook.com/alusMIGLA
GPS: 56.769054, 23.870931

14

Olaines Sv. Elizabetes 
evaņģēliski luteriskā 
baznīca
Zviedru Vidzemes laikā 
1638. gadā pie robežas ar 
Kurzemes un Zemgales 
hercogisti uzcēla koka 
Svētā Olafa (St. Olai) 
luterāņu baznīcu. Mūra 
baznīca celta no 1749. līdz 
1753. gadam kādreizējās 
koka baznīcas vietā 
pēc Joahima Heinriha 
Giterboka projekta. 

Draudzes darbību 
pārtrauca Pirmais 
pasaules karš. Atjaunota 
1926. gadā pēc arhitekta 
Augusta Raistera projekta. 
Baznīcai piešķirts valsts 
nozīmes aizsargājama 
arhitektūras pieminekļa 
statuss. Baznīca ir atvērta 
apmeklētājiem. Tiek 
organizēti arī dažādi 
kultūras pasākumi.
Olaines Evaņģēliski luteriskā 
draudze, Jaunolaine,  
Olaines novads
GPS: 56.799692, 23.983090
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Mežezers
Atpūtas vieta pie ezera 
meža ielokā ir labiekārtota 
ar bērnu laukumiņu 
un volejbola laukumu. 
Mežezera dienvidu krastā 
ir izveidota pastaigu 
taka ar koka laipām un 
interaktīviem elementiem. 
Te tiek organizēti arī 
dažādi atpūtas un kultūras 
pasākumi.
Jaunolaine, Olaines novads
GPS: 56.798816, 24.000621
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Bijusī Olaines pagasta 
skola “Zeiferti”
No 1891. līdz 1915. gadam 
Olaines pagasta draudzes 
skolā bērnus skoloja 
pedagogs un rakstnieks 
Teodors Zeiferts. Pirmā 
pasaules kara laikā skolu 
nodedzināja, atjaunoja 
1924. gadā, un tā darbojās 
līdz 1965. gadam. Ēkas 
iekšpagalmā apskatāms 
Teodoram Zeifertam 
veltīts piemineklis 
“Zināšanu spārni”, autors 
Ģirts Burvis.
“Zeiferti”, Jaunolaine,  
Olaines novads
GPS: 56.800502, 23.982167
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Jauniešu interaktīvās 
atpūtas zona
Atpūtas zonā uzstādīti 
saulessargi – mobilo 
telefonu uzlādes stacijas –,  
kā arī izbūvēts pastāvīgs 
elektrības pieslēgums, 
nodrošinot strāvas padevi, 
tostarp ziemas apstākļos. 
Uzstādīti atpūtas krēsli 
un labiekārtota teritorija, 
apstādījumu izveidē 
izvēloties Latvijas 
klimatiskajiem apstākļiem 
piemērotas augu sugas. 
Blakus atrodas bērnu 
rotaļu laukums ar krāsainu 
gumijas segumu.
Jaunolaines masīvs, Jaunolaine,
Olaines novads
GPS: 56.798820, 23.986416

2

Olaine–Melnā ezera purvs

Velomaršruts ved uz Eiropas nozīmes “Natura 2000” 
aizsargājamu dabas teritoriju – Melnā ezera purvu. Kopš 
2004. gada purvs ir dabas lieguma teritorija 317 hektāru 
platībā, kurā dzīvo 13 aizsargājamas putnu sugas. Purva 
apkārtnē ir vairāki bijušie un esošie kūdras ieguves lauki. 
Velomaršruts ekstremālas braukšanas cienītājiem.

Maršruta garums – 9,5 km. Grūtības pakāpe: grūti.
Segums: nedaudz asfalta, grants un smilšu ceļi.

3

Olaine–Līdumu karjers

Velomaršruts dod iespēju nokļūt Olaines novada 
populārākajā atpūtas vietā – Līdumu karjerā. Maršruta 
sākumā ir apskatāms Olaines novada centrs, piemēram, 
šeit var iegriezties Olaines Vēstures un mākslas muzejā, 
Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā, apskatīt 
Olaines Mežaparku, kur ir labiekārtotas piknika, aktīvās 
atpūtas un rotaļu vietas, kā arī atrast grafiti torni.  
Velomaršruta lielākā daļa virzās pa veloceliņu, tātad 
maršruts ir lieliski piemērots ģimenēm ar bērniem. 
Maršrutā ir iekļautas velonovietnes un velosipēdu 
apkopes punkti.

Maršruta garums – 4,1 km. Grūtības pakāpe: viegli. 
Segums: asfalts.

Vēsture: 1936. gada 23. septembrī Kārlis Ulmanis 
nosusinātajai purva teritorijai deva nosaukumu 
Uzvaras Līdums un iemūrēja pamatakmeni pirmajai 
saimniecībai – “Līdumniekiem”. 16 paraugsaimniecības 
tika piešķirtas Latvijas nacionālās armijas pārstāvjiem.
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Veikparks “Owake”
Veikparks Līdumu karjerā 
piedāvā nodarboties ar 
SUP un veikborda sportu, 
kā arī var iznomāt pirti 
un laivu. Veikparkā var 
izmēģināt savus spēkus 
piepūšamajās atrakcijās.
“Līdumu karjers”, Olaines 
pagasts, Olaines novads
www.facebook.com/OlaineWake
GPS: 56.787207, 23.872099
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Pie kalēja Jāņa Vaivoda
Pie kalēja apskatāmi 
dekoratīvi metālkalumi, 
kā arī ir iespēja apmeklēt 
kalēja smēdi (darbnīcu).
“Upītes 1”, Uzvaras Līdums, 
Olaines novads
Tālr. +371 29224683
www.kalumsv.lv
www.facebook.com/kalumsv
GPS: 56.778184, 23.872347
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Melnā ezera purvs
Maza “oāze” intensīvi 
izmantotajā Cenas 
tīrelī – dabas liegums, 
kur saglabājies augstais 
purvs, putniem nozīmīgas 
ūdenstilpes. 84% no dabas 
lieguma ir īpaši aizsargājami 
biotopi, novērotas 17 īpaši 
aizsargājamas putnu sugas. 
Iekļauts “Natura 2000”. Dabas 
taka nav labiekārtota.
Olaines pagasts, Olaines novads
GPS: 56.843973, 23.968048

Velomaršruti

Olaine–Melnā ezera purvs

Olaine–Dalbe–Pēternieki–Jaunolaine–Olaine

Olaine–Līdumu karjers

1

2

3

Apskates objekts5

Naktsmītne

Veloapkopes punkti
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