Lauku partnerībai „ Ziemeļgauja”

biedrība
„Gaujas plostnieki”
Reģ.Nr.40008101626
Rīgas iela 12, Strenči
Strenču novads

Atskaite par Lauku partnerības „ Ziemeļgauja”
finansēto pasākumu „Gaujas dabas takas rudens 2016” un tam piešķirtā finansējuma izlietojumu
Strenču novadā, Strenčos, Gaujas dabas takā, šī gada
29. oktobrī pulksten 11.00 biedrība
„Gaujas
plostnieki’’,
pateicoties
Lauku
partnerības
„Ziemeļgauja” piešķirtajam finansējumam, pulcināja
kopā novada ļaudis un viesus uz dažādu kustību
sacensību pasākumu „Gaujas dabas takas rudens
2016”.
Līdztekus ikgadējai tradīcijai – skriešanas maratonam
“Gaujmalas apļi”, ko rīko Strenču novada dome,
biedrība šogad iedibināja jaunu tradīciju, vienlaikus
aicinot iedzīvotājus pievērst uzmanību aktīvam un
veselīgam dzīvesveidam. Pasākuma mērķis bija
popularizēt labiekārtoto Gaujas dabas taku
kā

unikālu iespēju vietu
fiziskām aktivitātēm gar
ainavisko Gaujas krastu. Sportot gribētāju kustība
tika organizēta par iemarķētu
8,5 km garu vidējas
grūtības maršrutu.
Pasākuma organizēšanā bija iesaistījušies 10
biedrības biedri un pieaicinātie. Dienu iepriekš tika
iemarķēta trase, trasē izliktas brīdinošas zīmes,
dažādas zīmes uzmundrinājumam un telefona
numuri, uz kuriem zvanīt, lai sazinātos ar pasākumu
organizētājiem brīdī, ja nepieciešama palīdzība.
Aktivitātes sekmīgai norisei jau laicīgi tika izstrādāts

pasākuma nolikums, izstrādātas un izprintētas maršruta
kartes, kuras nedēļu pirms pasākuma interesenti varēja
saņemt Strenču novada tūrisma informācijas centrā.

Kopumā kustību startā pasākuma dienā reģistrējās 53
dalībnieki. Dalībnieki tika sveikti ar uzrunu un
iepazīstināti ar pasākuma nolikumu un dienas norisi,
ka arī galvenajām nominācijām.

Pasākuma dalībniekiem netrūka arī
līdzjutēju.

Tika piešķirtas balvas sekojošās nominācijās:
“Kuplāk pārstāvētā ģimenei”

“Kuplāk pārstāvētam kolektīvam”

“Jaunākajam” dalībniekam un
dalībniecei

“Vecākajam” dalībniekam un
dalībniecei

“Izturīgākajiem”

Katram dalībniekam tika izsniegts
dalības sertifikāts. Dalībnieku vidū
bija 20 vīriešu kārtas pārstāvju, un
kā jau ierasts, aktīvākās dalībnieces
- sievietes un meitenes – kopā
pavisam 33.

Pēc veiksmīgi pieveiktās trases dalībnieki cienājās ar siltu piparmētru tēju
un pīrāgiem.

Lauku partnerības „ Ziemeļgauja” piešķirtais finansējums EUR 140,00 tika tērēts:
 Kancelejas precēm (maršruta karšu izgatavošanai, apbalvojumu rakstiem, sertifikātiem, informācijai
trasē, afišai),
 Uzkodām pie tējas,
 Pārsteiguma balvām.
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