Niedru svētki Trikātā
Niedru svētki Trikātā notiek 2019. gada 23. februārī, no plkst. 10.00 līdz 14.00, pie Trikātas
ezera. Pasākuma ietvaros paredzēta niedru skulptūru gatavošana dalībnieku komandām, zemledus
makšķerēšanas sacensības, mākslīgo pīļu ligzdu gatavošana kopā ar Trikātas medniekiem un
mednieku gatavotās zupas baudīšana.
Makšķerēšanas sacensības un niedru skulptūru gatavošana notiek līdz plkst. 13.00. No plkst.
13.00 līdz 14.00 paredzēta sacensību rezultātu apkopošana, skulptūru vērtēšana, rezultātu paziņošana
un apbalvošana, kā arī zupas baudīšana.
Lūdzam dalībniekus izvēlēties laika apstākļiem piemērotu apģērbu un apavus, cimdus!
Trikātas ezera platība ir ~13 ha un vidējais dziļums 1.8 metri, bet dziļākās vietās var sasniegt
pat 6.5 m. Ezers atrodas starp Trikātas pilskalnu un Trikātas pamatskolu. Trikātas ezerā mīt pliči,
līdakas, asari, raudas, līņi, plauži, ruduļi.
Papildu informācija par pasākumu – tālr. 29431271 vai linda.krumina@beverina.lv. Pasākums
notiek Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta “Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe”
ietvaros.
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Makšķerēšanas sacensību “Trikātas plicis” nolikums
Dalībnieki sacensībām var reģistrēties iepriekš, zvanot pa tālruni 26677457, vai uz vietas
pasākuma dienā. Pasākuma dienā dalībnieku pulcēšanās un reģistrēšanās pasākuma vietā no plkst.
9.30.
Instrukcijas un došanās uz ledus plānota ap plkst. 9.50, makšķerēšana līdz plkst. 13.00.
Makšķerēšanas sacensības notiek individuāli, katrs pats uzņemas atbildību par drošību uz ledus
un piemērotu apģērbu.
Trikātas ezers ir publiskais ezers, tāpēc nepieciešams līdzi ņemt makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību karti. Karte nav nepieciešama personām vecumā līdz 16 gadiem un personām, kas
vecākas par 65 gadiem, kā arī invalīdiem. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
NEDROŠA LEDUS GADĪJUMĀ SACENSĪBAS NENOTIKS!

Niedru skulptūru veidošanas sacensību nolikums
Dalībnieki sacensībām piesakās komandās: 2-6 cilvēki vienā komandā. Sacensībām var
reģistrēties pasākumā dienā uz vietas vai arī zvanot iepriekš pa tālruni 29431271.
Skulptūras tiek gatavotas laikā no plkst. 10.00 līdz 13.00. Komanda var ierasties un sākt savas
skulptūras veidošanu arī pēc plkst. 10.00, taču kopējais veidošanai paredzētais laiks pagarināts netiks.
Komandas var ierasties ar jau iepriekš sagatavotu skulptūras karkasu, kas veidots no dabiskiem
materiāliem, piemēram, koka līstēm, klūgām, koku zariem, u.c.

Organizatoru ieteiktais aptuvenais skulptūras izmērs – cilvēka augumā. Tēmas un formas netiek
noteiktas – var veidot dzīvnieku, cilvēku figūras, dažādus priekšmetus, pasaku tēlus, utt.
Organizatori nodrošina niedres, kā arī materiālus skulptūru stiprināšanai – auklas, stieples. Kā
papildu materiālu var izmantot arī sniegu un citus, skulptūras izdaiļošanai paredzētus līdzpaņemtus
(vēlams dabiskus) materiālus pēc komandas ieskatiem.
Nepieciešamie darbarīki (naži, šķēres, knaibles, utt.) jānodrošina pašiem dalībniekiem.
Dalībnieku, it īpaši bērnu, atrašanās uz ledus pasākuma laikā NAV paredzēta!
Izveidotās skulptūras dalībnieki pēc pasākuma varēs pēc vēlēšanās ņemt līdzi (ja izmēri un
forma to atļauj) vai atstāt ekspozīcijai pasākuma vietā līdz to iznīcināšanai. Mazākās skulptūras, kuru
izmēri un forma to pieļaus, tiks pārvietotas ekspozīcijai pie skolas.
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