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Meridiāna valde pirmajā klātienes sēdē, 2022. gada 9. martā 
 
Orientēšanās sezona ir sākusies 
Pavasara, vasaras un rudens kalendārs jau aizpildīts ar Latvijas čempionāta un Latvijas Kausu 
sacensībām (https://lof.lv/os-kalendars). Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad par godalgotām vietām 
orientēšanās skrējienā Latvijas čempionātos individuālajās distancēs Meridiāna sportistiem pienākas 
naudas balvas. Nolikumu par naudas balvu piešķiršanu skatīt šeit: 
http://www.meridians.lv/klubs/biedriem.pdf  
Lai mūsu sportistiem veiksmīgi starti! 
Vienlaikus atgādinām, ka jau 50. sezonu otrdienās norisinās seriāls Meridiāns. Meridiāna mājas lapā 
pieejams gan seriāla kalendārs, gan nolikums.  
Šajā gadā esam ieplānojuši organizēt arī Meridiāna nakts stafetes, kas notiks 10. jūnijā Driškina ezera 
apkaimē. Plānota trīs etapu stafete četrās dažādās grupās.  
 
 
Meridiāna seriālam 50 – gatavojamies svētkiem 
Meridiāna seriāla 50 gadu jubilejas pasākums plānots pašā vasaras vidū – 30. jūlijā. Dienas laikā būs 
iespēja piedalīties retro – orientēšanās sacensībās, savukārt vakarā gaidāms saviesīgais pasākums ar 
uzrunām, apbalvošanu, atmiņu stāstiem, kā arī dejām. Pasākuma organizēšanai izveidota darba grupa, 
kā arī saziņas grupa Whatsapp vietnē. Lai iegūtu atlaidi dalības maksai svētku pasākumā, lūgums 
reģistrēties anketā. Vairāk par pasākumu lasiet: ŠEIT.   
 
 
Projektu jaunumi 
Lai uzlabotu biedrības materiāli tehnisko bāzi, iesniedzām projektu LEADER programmā Cēsu rajona 
lauku partnerībā (aptverot 22 Cēsu novada un Smiltenes novada pašvaldību pagastus), kur Meridiāna 
projektam veiksmīgi noslēgusies vērtēšana vietējās rīcības grupas līmenī – saņemts pietiekams punktu 
skaits, lai virzītu projektu izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.  
Lai Meridiāns paplašinātu savu darbību arī Straupes un Stalbes pagastos, kas ir Vidzemes lauku 
partnerības “Brasla” pārziņā, 28. martā tika iesniegts vēl viens projekts LEADER projektu konkursā 
materiāli tehniskā nodrošinājuma iegādei Braslas partnerībā. Vietējās rīcības grupas vērtējums 
sagaidāms līdz aprīļa beigām. 
 
 
 
 



 
 
 
Biedru pulks palielinās 
Šajā pavasarī Meridiāna biedru pulkā esam uzņēmuši trīs orientieristus: Emīlu Endeli, Māri Katkovski 
un Kristianu Zelču. Atgādinām, ka Meridiāna biedriem pienākas daudz un dažādi labumi, piemēram, 
atlaides sporta apģērbu un apavu iegādei pie mūsu atbalstītājiem, iespēja piedalīties kluba pasākumos, 
saņemt naudas balvas par godalgotām vietām Latvijas čempionātos u.c. Par biedru priekšrocībām lasiet 
šeit: http://www.meridians.lv/klubs/biedriem.pdf 
Paldies visiem biedriem, kas apzinīgi samaksājuši biedra naudu 12 eur apmērā līdz noteiktajam 
termiņam – 31. martam. Ja tas piemirsies, joprojām iespējams samaksāt, norādot biedra vārdu, uzvārdu 
un gadu, par kuru tiek maksāts.  
 
Biedrības rekvizīti: 
Biedrība “Meridiāns” 
Reģ. Nr. 40008033743 
A/S SEB banka, kods UNLALV2X 
Norēķinu konts LV35UNLA0004000700573 
Lai noskaidrotu, vai biedra nauda ir vai nav samaksāta, tam iespējams sekot līdzi šajā dokumentā.  
 
 
Lai mums silta, mierpilna un darbīga jaunā orientēšanās sezona! 


