
Olaines pilsētas, kā noteiktas 
apdzīvotas vietas veidošanās 
aizsākās 1939. gadā, līdz ar kūdras 
ieguves attīstību, kas uzplaukumu 
piedzīvoja pēc Otrā Pasaules kara. 
Pilsētā atrodami vairāki 
nocietinājumi un ierakumi, kas 
saglabājušes no Pirmā Pasaules kara. 
Pilsēta ir slavena ar ķīmisko 
rūpniecību, kas aizsākās 
sešdesmitajos gados. Šajā maršrutā 
iekļauti visu nozīmīgāko laiku periodu 
objekti un vietas Olaines pilsētā. 

1. Olaines dzelzceļa stacija. Olaines 
dzelzceļa stacija ir viena no 
pirmajām stacijām Rīga - Jelgava 
dzelzceļa līnijā.

2. Olaines Bezvainīgās Jaunavas 
Marijas Romas katoļu baznīca. 
Baznīcas celtniecība tika veltīta 
Bezvainīgajai Jaunavai Marijai. To 
sāka būvēt 2001. Gadā kapucīnu 
tēva priestera Boguslava Nendzas 
vadībā. No 2006. gada aprīļa 
baznīcas kapellā sāka notikt 
dievkalpojumi. Dievkalpojumi notiek 
gan latviešu, gan poļu valodā.

OLAINE

APSKATES OBJEKTI

Garums: 11 km
Grūtības pakāpe: Viegls
Aptuvenais laiks: 3 h
Sākums: Olaines dzelzceļa stacija
Beigu punkts: Piņķu autobusa 
galapunkts “Meistaru iela”
Alternatīvas: Maršrutu var veikt arī ar 
velosipēdu 
Loģistika: Maršruts ir apļveda – sākas 
un beidzas Olaines centrā. Maršrutu 
var iziet arī pretējā virzienā.
Der zināt: Maršrutā ir asfalta ceļa 
segums



3. Nordic Industrial Park.  Izveidots 2000. gadā bijušās 
plastmasas pārstrādes rūpnīcas teritorijā, viens no 
vecākajiem Latvijā. Atrodas interesantā, industriālā 
pilsētas daļā. Šobrīd otrs lielākais rekonstruētais 
industriālais parks.

4. Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts. 
Ikviens interesents šajā objektā var apskatīt 
jaunuzceltu autentisko blindāžu (krievu armijas 
aizsardzības būvi), kura izbūvēta tās orģinālajā 
atrašanās vietā, šaujamtorņa fragmentu un piemiņas 
vietu Brīvības cīņu un Pirmā pasaules kkara varoņiem, 
izziņas maršruts ir veidojies daudzu gadu garumā. 
Pētījumu pamatā par Pirmā pasaules kara 
notikumiem Olaines novadā ir arheoloģiskā izpētē 
iegūta informācija un arhīvu materiāli. 

5. Olaines muzejs. Olaines Vēstures un mākslas 
muzejā aplūkojamas piecas ekspozīcijas, moderna 
izstāžu zāle un krātuve, kurā var ielūkoties ikviens 
muzeja apmeklētājs. Muzeja ekspozīcijā “Kūdras 
purvu veidošanās” ir iespēja iepazīt tūkstošiem gadus 
seno kūdras purvu veidošanos - aplūkojot dažādus 
kūdras slāņus, kā arī noskatoties īpaši sagatavotu 
audiovizuālo materiālu par purva veidošanos. Īpaši 
aizraujoša gan mazākiem, gan lielākiem 
apmeklētājiem būs ekspozīcija “Laboratorija”, kas 
apmeklētājus ievedīs Olaines pilsētai tik raksturīgajā 
“Ķīmijas un rūpnīcu pasaulē”, izzinot četru lielo 
rūpnīcu (Ķīmisko reaktīvu rūpnīcu “Biolar”, 
“Olainfarm”, “Līmes rūpnīcu” un “Plastmasu 
pārstrādes rūpnīcu”) vēsturi.

6. Svētās Trīsvienības baznīca. Šeit atrodas Olaines 
draudze "Svētā Trīsvienība". Baznīcu rotā neona zilas 
krāsas krusts.

7. Augstākais grafiti mākslas darbs Baltijā "Heirēka!". 
Ūdenstorni Olaines mežaparkā rotā grafisks zīmējums 
"Heirēka! ", kas ir 45 metrus augsts un veltīts cilvēka 
izaugsmes ceļam. Grafiti zīmējumos attēlota cilvēka 
nepagurstošā vēlme pēc izaugsmes, atklājumiem un 
došanās augšup. Šajā ceļā neiztikt arī bez klupšanas 
akmeņiem un neparedzamām situācijām.

8. Olaines  mežaparks. Tā ir atpūtas vieta   dabīgi 
augošu  priežu  meža  vidē  ar  labiekārtotu  vidi.  Tajā 
atrodas jaunuzcelta estrāde un jauniešiem domāta 
vieta “Popkorna skvērs”. Turpat līdzās promenādē 
atpūtnieku ērtībām izbūvētas vairākas nojumes un 
āra grili un brīvdabas trenažieri, kā arī trase “Meža 
kaķa” un Baskāju taka.

9. Foto rāmis. Projekta “Tūrisms kopā” ietvaros ir 
uzstādīti  foto  rāmji piecās  pašvaldībās: Olaines, 
Ozolnieku, Jelgavas, Babītes un Mārupes novados.

Tūrisma pakalpojumi

Tūrisma informācijas centrs: nav
Tuvākās naktsmītes: Hostelis "Zemgales 29",
Adrese: Olaines novads, Olaine, Zemgales iela 
29. Hostelī pieejamas 12 četrvietīgas studentu 
kopmītnes tipveida istabiņas
Atpūtas vietas: Olaines Mežaparks
Ēdināšana: Kafejnīca “Magonīte”, Hesburger,
Kafejnīca “Podrezs”, Picu darbnīca, Euro Doner 
Kebabs, Safari pica,
Restorāns “Arcah”
Veikali: Maxima, Rimi, Narvesen
Auto stāvlaukumi: Ērti pieejamas bezmaksas
autostāvvietas Olaines centrā
Informācija: www.visit.olaine.lv
www.exitriga.lv/karte


