LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
VALDES SĒDES
PROTOKOLS Nr.13-09.
Rīgā, BJC „Daugmale”, 2013. gada 31.oktobris.
Valdes sēdes laiks 18.05 – 19.50.
Sēdē piedalās: Aiga Rakēviča, Normunds Reinbergs, Edgars Šāblis, Māra Vilciņa, Eduards Skuķis, Jānis
Ķimenieks.
Protokolē: Aiga Rakēviča.
Sēdes darba kārtība:
1. Alpīnisma grāmatiņas.
2. Latvijas čempionāts.
3. Sporta klases.
1. Alpīnisma grāmatiņas.
Atrāda jauno alpīnisma grāmatiņu.”Traverss” lūdz izrakstīt klubam rēķinu par 50 gab. Lēmums: Pārējās
alpīnisma grāmatiņas, lai glabājas pie O.Mirošņikova.
2. Latvijas čempionāts.
J.Ķimenieks piedāvā vairākus variantus, kur taisīt LČ, ārpus Rīgas, bet vairākums tomēr vēlas šo pasākumu
rīkot Rīgā, transporta dēļ. Nolemj BJC „Daugmale” šoreiz nerīkot, bet mēģināt sarunāt Rīgas Skolēnu Pili –
aktu zāli vai telpas pagrabstāvā. Mielastu nepasūtīsim kādai kompānijai, bet sarūpēsim paši, kā pagājušā
gadā – atbildīgā A.Rakēviča. Nedēļas laikā noskaidrot par RSP telpām. Par mūziku un projektoru atbildīgais
ir E.Skuķis. Par diplomiem un medaļām atbildīgais ir J.Ķimenieks. A.Baranovs atbildīgs par reitingu
sagatavošanu. Ielūgumi: par dizainu atbildīgais ir J.Ķimenieks, tos iegūst digitāli, piesakoties iepriekš.
Dalības maksa: iepriekš piesakoties 5 Ls, uz vietas 7 Ls, goda biedriem ieeja bez maksas (Sigismunds
Grohovskis, Pēteris Kūlis, Ina Migla, Imants Eiberts, Valdis Ķikāns, Egons Zablovskis)
LČ izvērtēšana notiks 28.novembrī (laiks tiks precizēts). BČ izvērtēšana 14.12.13. pl. 12:00. Abas
izvērtēšanas notiks BJC „Daugmale”. LČ tiesneši: R.Laveiķis (galvenais tiesnesis), P.Kūlis, M.Pietkevičs,
M.Bušs, J.Blaževiča. 25.11.13. A.Rakēvičai uzdevums visiem atgādināt.
Tiks apbalvotas divas nominācijas (labākais sasniegums, interesantākais projekts) un fotokonkurss.
E.Šāblis ierosina izveidot veterānu komisiju, kas kopējās sapulcēs lemtu jautājumus un piedalītos
sacensībās.
3. Sporta klases.
2010.gadā tika veiktas pēdējās izmaiņas sporta klašu nolikumā, bet tas netika oficiāli apstiprināts.
N.Reinbergs iesaka nesteigties un izskatīt to vēlreiz pilnsapulcē martā. A.Rakēviča uzskata, ka šis
dokuments tika iztirzāts 2010.gadā AK, pēc kā valde visu izskatīja un izkoriģēja, tātad nav iemesla visu
tirzāt vēlreiz, jāpieņem šis pats dokuments. N.Reinbergs: reāli interesējošiem klubiem vajadzēja šo nepilnību
pamanīt un izteikt iebildumus daudz agrāk, nevis pēc trīs gadiem. Lē mums: Ja kādam ir kas iebilstams, darīt
par to zināmu rakstiskā veidā līdz 2.12.13. Pretējā gadījumā, šis dokuments skaitīsies pieņemts un valdes
apstiprināts.
E.Šāblis: Reāli AK aktīvi darbojas tikai divi biedri. M.Vilciņa aicina pieaicināt jaunus dalīb niekus, varbūt
jaunus cilvēkus.
Nākamā sēde 5. decembrī, pl.18:00.

