
 

 

INČUKALNA NOVADA SVĒTKU 2018 PROGRAMMA: 

Piektdien, 20. jūlijā  
 Vangažos: no plkst. 18.00 pie Vangažu kultūras nama radoša mākslas aktivitāte 

„Piedalies un radi!”, Latvijas simtgadei veltīts grafiti mākslinieku kopdarbs, Tatjanas 
Kozlovas gleznu izstāde. 
o No plkst. 21.00 Bungu un dūdu mūzikas grupa “AUĻI” 
o No plkst. 22.30 Nakts kino - Andreja Ēķa komēdija “Blēži” 

 Inčukalnā: no plkst. 18.00 Inčukalna tautas namā Vitas Ošas fotoizstādes 
„Inčukalns – Daba. Cilvēki. Notikumi” atklāšana, kā arī koncerts pie Vecās pasta ēkas 
un amatierteātra izrāde Tautas namā. 

 
Sestdien, 21. jūlijā, Inčukalnā 

 No plkst. 9.00 līdz 19.00 „Motoroks Inčukalnā 2018”. Dienas programma: 
o 9.00 - MC Stuntfighters motociklisti un Ģirts Timrots ar SoundBus modina 

Inčukalna novadu Maršruts: Inčukalna stacijas laukums – Gauja – Vangaži – 
Inčukalns. 

o No plkst.10.00 - 13.00 Streetbike Freestyle amatieru sacensības pie Inčukalna 
novada domes 10.00 - treniņbraucieni, 11.00 - kvalifikācijas braucieni, 12.00 - 
finālbraucieni. 

o 13.00 - Harley-Davidson STUNT SHOW paraugdemonstrējumi - Jānis Rozītis. 
o 16.00 - Moto parāde 
o 17.00 - ROKS Aleksandra parka estrādē - jauno rokmūzikas grupu SEIRA, SEVER, 

WHAT FUTURE HOLDS konkurss. 
 No plkst. 11.00 amatnieku un mājražotāju gadatirgus Zvaigžņu ielā. 
 No plkst. 11.30 radošums Aleksandra parka estrādē – gardēžu skola junioriem, brīvais 

mikrofons un spēles. 
 No plkst. 14.00 cirks un sports bērnu laukumā: starptautiskā bērnu un jauniešu cirka 

festivāla „Brīnumu pilna pasaule” dalībnieku izrāde un cirka mākslinieku 
meistarklases, individuālās sacensības – šķēršļu josla, lielā stafete „Vangaži–
Inčukalns”. 

 Plkst. 20.30 pulcēšanās uz svētku gājienu pie Inčukalna novada domes. 
 Plkst. 21.15 svētku gājiens no Inčukalna novada domes. 
 Plkst. 22.00 grupa „Opus pro” un Aija Andrejeva Aleksandra parka estrādē. 
 Plkst. 23.45 svētku uguņošana pie Inčukalna sporta laukuma. 
 Plkst. 00.15 zaļumballe, spēlē grupa „Vēja radītie”. 

Svētdien, 22. jūlijā 
 No plkst. 10.00 Vangažos - Vangažu baptistu draudzē lūgsim un darīsim kopā par 

kristiešu vienotību. 
 No plkst. 12.00 Gaujā - leļļu izrāde bērniem „Pārsteiguma tēli” un turpinājumā 

Vangažu mazākumtautību kolektīvu koncerts. Retro auto ekspress izstāde. 

Tiekamies mūsu svētkos! 
www.incukalns.lv 

http://www.incukalns.lv/

