OK “MERIDIĀNS” 2022. GADS SĀCIES DARBĪGI
Kopš OK Meridiāns biedru kopsapulces un jaunās valdes ievēlēšanas jau būs pagājis mēnesis,
tāpēc ir laiks atskatīties uz jau paveikto. Līdz šim visas valdes sēdes ir notikušas attālināti, bet tas
nav traucējis veiksmīgi sakārtot dažādas juridiskas formalitātes (valdes priekšēdētāja ievēlēšana,
valdes izmaiņu pieteikšana UR u.c) un aktīvi diskutēt par OK Meridiāns tālāko attīstību.
Biedru sapulces laikā tika pieņemti jauni biedrības statūti, līdz ar to šobrīd valde darbojas 7 cilvēku
sastāvā. Par jauno valdes priekšsēdētāju ievēlēts Kaspars Radziņš. Tā kā darbu daudz, valde
tiekas reizi nedēļā, risinot dažādus organizatoriskus un saimnieciskus jautājumus.
IESNIEGTS LEADER PROJEKTA PIETEIKUMS
Viens no biedrības jaunās valdes pirmajiem uzdevumiem bija iesniegt projekta pieteikumu Lauku
atbalsta dienesta (LAD) LEADER projektu konkursam par biedrības materiāli tehniskās bāzes
uzlabošanu. Paldies OK Meridiāns Projektu grupai, kas pēc vairāku nedēļu projekta izstrādes un
pieslīpēšanas, to iesniedza vietējā rīcības grupā Cēsu rajona lauku partnerībā 10.februārī. Vairāk
par projektu LEADER var uzzināt ŠEIT. Ar projekta finansiālu palīdzību ceram iegādāties
pārnēsājamo strāvas ģeneratoru, lielo telti, SPORTident komplektu, kā arī nodrošināt jaunas
orientēšanās kartes 15 km2 platībā.
BIEDRU REĢISTRS UN PRIEKŠROCĪBAS
Lai sekmīgāk komunicētu ar kluba biedriem, esam nolēmuši sakārtot biedru reģistru, tajā skaitā,
sekot līdzi biedru naudu apmaksai, izveidojot tiešsaistes dokumentu, kur savu biedra naudas
apmaksas statusu var aplūkot ikviens.
Ir arī atjaunināta biedru anketa un izveidotas WhatsApp grupas dažādiem mērķiem - Meridiāna
kopējā ziņojumu grupa, Jukolas grupa, kā arī grupa Meridiāna seriāla 50 gadu jubilejas
pasākumam.
Biedriem, kas ir veikuši biedru naudas apmaksu, ir izsūtītas OK Meridiāns biedru kartes ar
personalizētu kodu, kas nodrošina atlaides iepērkoties pie OK Meridiāns sadarbības partneriem.
Atgādinām, ka par biedru priekšrocībām vairāk var uzzināt šeit: www.meridians.lv
MERIDIĀNS DALĪBA JUKOLAS STAFETĒS SOMIJĀ
Februāra sākumā tika pieteiktas Meridiāna komandas Jukolas un Venlas stafetēm Somijā. Tā kā
šogad Jukola notiks salīdzinoši tuvu Helsinkiem (pie Turku), tad ir liels prieks par kluba biedru
atsaucību komandu sastāviem. Kopumā ir pieteiktas 4 Jukolas komandas (startē 7 dalībnieki vienā
komandā) un 3 Venla komandas (startē 4 sievietes komandā). Esam arī rezervējuši 3 telts vietu
laukumus - katrs laukums izmēros 10m x 10m. Tuvāko mēnešu laikā precizēsim transporta
jautājumus, lai varam laicīgi rezervēt gan autobusu, gan prāmja biļetes. Joprojām ir iespēja pieteikt
savu dalību Jukolai vai Venlai (pieteikuma anketa: ŠEIT). Atgādinām, ka šis viennozīmigi ir
pasākums, uz kuru kaut reizi dzīvē jādodas ikvienam orientieristam, lai uzskrietu pasaules
lielākajās orientēšanās stafetēs kopā ar vairākkārtējiem pasaules čempioniem, pieredzējušiem
veterāniem, motivētiem jauniešiem un absolūtiem iesācējiem no visas pasaules. Vairāk informāciju
par Jukolu var atrast šeit: jukola.com

JAUNĀ SEZONA NAV AIZ KALNIEM
Straujiem soļiem tuvojas jaunā orientēšanās sezona un arī šajā sezonā notiks Meridiāna seriāls.
Esam vienojušies, ka seriālu turpina organizēt Juris Knēts. Ar Juri ir pārrunāti sadarbības
nosacījumi. Kopā veiksmīgi celsim seriāla popularitāti, apmeklētību un kvalitāti. Strādājam arī pie
Mēness-Saules stafetēm, Cēsu rudens un Meridiāna seriāla 50 gadu pasākuma.
Vēl palikusi pēdējā kārta treniņu seriālam “Meridiāna ziema” 27.februārī Līgatnē un jau 13.03
sāksies 2022. gada Meridiāna orientēšanās sezona.
Novēlam visiem veiksmi treniņos un lai izdodas pēdējie starti ziemas sacensībās!

