IKŠĶILES NOVADA SVĒTKI 2017
“LABS paSĀKUMS”
9. – 11.jūnijs
9.jūnijs (piektdiena)
Pie Dubkalnu ūdenskrātuves Zilajos kalnos

SPORTA NAKTS
No 18.00 Bērniem un jauniešiem – pludmales volejbols, velo sacensības,
pieaugušajiem – pludmales volejbols, smilšu futbols, frisbijs,
visiem interesentiem – orientēšanās, slackline, SUP, atrakcijas,
konkursi

10.jūnijs (sestdiena)
6.00
8.00
8.30

Makšķerēšanas sacensības “Ikšķiles loms 2017”
Pulcēšanās pie Ikšķiles novada pašvaldības, Peldu ielā 22
Pilsētas modināšana
Miegamiču skrējiens
Pulcēšanās 800gades parkā no pulksten 8.00

MIERA OSTA IKŠĶILES PLUDMALĒ
No 8.30
Pirtis, slotu siešanas un skrubju pagatavošanas meistarklases
8.45
Rīta zumba
9.30
Veselības veicināšanas vingrošana senioriem
10.30
Vingrošana māmiņām ar mazuļiem, CIGUN
11.30
Meditācija ar gongu
12.30
Makšķerēšanas sacensību apbalvošana
800 gades parkā

9.00

Gadatirgus
Pieteikties no
www.ikskile.lv

8.05

līdz

1.06,

aizpildot

pieteikuma

anketu

Profesionāla radio vadāmo mašīnu trase “Redlift”
Atpūtas pasākumi ikvienam aktīvā dzīvesveida cienītājam
Pasaules asinsdonoru diena – asins ziedošana specializētajā
autobusā, meistarklases un citas aktivitātes

11.30

Brīvdabas dziesmu spēle “Reiz kādā pasakā”
Pasaku stāstnieka lomā iejutīsies aktieris Jānis Skanis kopā ar
jaunajiem Latvijas estrādes solistiem

14.00

Gājiens
Gājiena maršruts: Ikšķiles Ev.lut.baznīca-Daugavas prospektsPārbrauktuves iela-Skolas iela-estrāde
Aicinām piedalīties Ikšķiles novada uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas,
iedzīvotājus, novada viesus, pašvaldības iestādes, amatiermākslas kolektīvus,
sportistus un citus interesentus ar atraktīvām prezentācijām un tehnikas parādi
Pieteikties līdz 3.06: e-pasts- turisms@ikskile.lv, tālr. 29526209

Ikšķiles estrādē

15.00

Ikšķiles novada deju kolektīvu un draugu “Sadancis”

Ikšķiles pludmalē

17.30

2.Ikšķiles regate, SUP dēļi, *atrakcija “Ūdensbumbas”
Info www.ikskile.lv vai Ikšķiles novada tūrisma informācijas centrā

Ikšķiles Evanģēliski luteriskajā baznīcā

18.00

Latvijas Nacionālās operas solistu Lauras Teivānes un
Riharda Millera koncerts, koncertmeistare Ērika Apine
“Rasas krāsu” izstāde “Ikšķiles 2017.gada Laika zīmes”

Ikšķiles pludmalē

KONCERTBALLE LĪDZ SAULLĒKTAM
19.30
Jānis Lūsēns, Raimonds Ozols, Annija Putniņa un
Andris Ērglis programmā “Mīlas melodijas”
21.00
Grupa “Galaktika”
23.00
Uguns šovs “Fire Show studio”
23.30-4.31 Grupa “Rock’n berries”, DJ Anss
Galda spēles, jauniešu telts u.c.

11.jūnijs (svētdiena)
Tīnūžu muižā

13.00

17.00

Tīnūžu tautas nama jauniešu teātra studijas “Āķis” un
bērnu deju kolektīva “Upīte” muzikāla izrāde “Čita un
Robs”
Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un
pedagogu pasākums “Māksla un mūzika”

Nolikumi www.ikskile.lv
*Maksas pasākums
Svētku laikā būs satiksmes ierobežojumi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Aicinām
iedzīvotājus un svētku viesus pārvietoties kājām.

