
 Biedrības „Daugavpils pilsētas orientēšanās sporta kluba STIGA”  kopsapulces  

     Protokols. 

2014.gada 4.janvāris 

Piedalās no 23 balss tiesīgajiem 12 kluba biedri: M.Ratnieks, J.Gaidelis, N.Grigorjevs, Ļ.Pavļukova, 

M.Smilgins, R.Mikulovs, A.Miloševičs, V.Dedelis, D.Lukjanovs, A.Isajeva, A.Smoļakova,V.Baranovskis.  

Kvorums balsošanai ir un sapulce tiek atklāta. 

Dienas kārtība:  1.Atskaite par 2013.gada darbību 

  2.Valdes sastāvs 

  3.2014.gada stratēģija 

Par 1.jautājumu uzstājas M.Ratnieks. Sezonas laikā organizējām 40 orientēšanās sacensības, 

nozīmīgākās no tām- Eiropas ziemas orientēšanās čempionāts Gaiziņā februārī, Latvijas ziemas 

orientēšanās čempionāts martā Madonā. Latvijas čempionāts Taku-O maijā, Latvijas sprinta kausa etaps 

augustā. Paldies organizatoriem un palīgiem šo un pārējo pasākumu organizēšanā- M.Ratnieks(sprinta 

kauss, projektu rakstīšana), J.Gaidelis (ziemas sacensības un Taku-O), N.Grigorjevs(distanču uzlikšana 

mežā), M.Latkovskis,  Ļ.Pavļukova (rezultātu rēķināšana), V.Baranovskis, R.Mikulovs, M.Smilgins, 

A.Rogožins  (starta, finiša zonas ierīkošana). 

   J.Gaidelis  analizē kluba biedru sportiskos rezultātus. Latvijas izlasē ir 2 sportisti-J.Daņilovs un 

J.Gaidelis.  Pasaules veterānu čempionātā 2 sudraba medaļas- Ļ.Pavļukova un A.Zīlis ar piebildi, ka A.Zīlis 

nav kluba biedrs, jo nav iemaksājis biedra naudu par 2013.g..  Medaļas nopelnītas arī Latvijas 

čempionātos gan ziemā, gan vasarā.  Sportiskie rezultāti tiek atzīti par labiem.  2013.gada nogalē 

īstenots projekts Ruģeļu slēpošanas trases izveidei un treniņpoligona iekārtošanai ar 50 stacionāriem KP. 

Par 2.jautājumu  J.Gaidelis  ziņo kopsapulcei, ka 20 gadus vadījis klubu un tālāk vairs nav motivācijas to 

darīt, jo visus šos gadus nav saņēmis no kluba biedriem pietiekamu atbalstu šajā sabiedriskajā darbā.  

J.Gaidelis piedāvā ievēlēt jaunu valdi bez viņa, kura, saskaņā ar statūtiem , ievēlēs jaunu valdes 

priekšsēdētāju.  Tiek izvirzītas 4 kandidatūras. Balsošanas rezultātā valde tiek ievēlēta šādā sastāvā- 

R.Mikulovs, V.Dedelis, N.Grigorjevs.  

Par 3.jautājumu  M.Ratnieks piedāvā turpināt darbu pie jaunu karšu zīmēšanas.  Kopsapulce atbalsta šo 

priekšlikumu un nolemj pasūtīt izejmateriālus un uzdot L.Malankovam  turpināt zīmēt Ruģeļu karti uz 

ziemeļiem.  

J.Gaidelis  piedāvā 2014.gadā  nodrošināt iespēju startēt atlases sacensībās sportistiem, kuri varētu 

kandidēt uz Latvijas izlasi, kā arī finansiāli atbalstīt Latvijas  izlases dalībniekus Pasaules un Eiropas 

čempionātos.  Kopsapulce atbalsta šo viedokli un uzdot jaunajai valdei to iestrādāt 2014.g. budžetā. 

Kopsapulce nolēma: 

-OK „Stiga” 2014.gada biedru nauda pieaugušie 15EUR, jaunieši, studenti 7,5EUR 

-SI čipu īre visās pilsētas sacensībās 0,5 EUR 

-Dalības maksa „Orientieris”  OK „Stiga” biedri  jaunieši 0,5EUR, pieaugušie 1,5 EUR, pārējiem 200% 



-Tikai OK „Stiga” biedriem daļēja vai pilnīga apmaksa uz izbraukuma sacensībām 

-Atbildīgā par ODB regulāru atjaunošanu Ļ.Pavļukova 

-Apgūt SI programmu- A.Smoļakova, D.Lukjanovs 

-Distances pavasara periodā mežā liks N.Grigorjevs 

-Startu, finišu iekārtos R.Mikulovs, M.Smilgins, V.Dedelis, A.Baranovskis 

-Distances plānos M.Ratnieks 

-Izgatavot jaunu mietu komplektu SI stacijām un ērtu somu to pārnēsāšanai. J.Gaidelis 

-Karšu druka J.Gaidelis 

-Daugavpils ziemas čempionāts martā. Galv tiesnesis A.Rogožins, distances J.Gaidelis 

-Daugavpils vasaras čempionāts. Nozīmēt atbildīgos nākošajā valdes sēdē. 

-Valdes sēde martā 

 

 

Protokolēja J.Gaidelis 


