LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
VALDES SĒDES
PROTOKOLS Nr.
Rīgā, BJC „Daugmale”, 2015. gada 22. janvāris.
Valdes sēdes laiks 18:10– 19:40.
Sēdē piedalās: Aiga Rakēviča, Vilnis Bušs, Oļegs Mirošņikovs, Eduards Skuķis, Māra Vilciņa, Santa
Tabulevica.
Protokolē: Inta Ivanova.
Sēdes darba kārtība:
1. BMS (British Mountainiering Council)
2. Latvijas Čempionāta balle.
3. Jaunie biedri Latvijas Alpīnistu Savienībā.
4. 2015.gada sacensību nolikumi un rezultāti.
5. Sertifikācija.
6. Latvijas Alpīnistu Savienības sastāva maiņa.
7.
1. BMS
Šobrīd ir pieteikušies 2 cilvēki. Dos iespēju piedalīties tam cilvēkam, kas nav bijis uz šo pasākumu.
2. Latvijas Čempionāta balle.
Komentāri par balli:
Balli apmeklēja mazs cilvēku skaits no LACA. Ir piedāvājums balli pārcelt uz novembra vai janvāra
datumiem. Aiga komentē, ka šī ideja ir nerealizējama, jo novembrī nevar izvērtēt piešķiramo
finansējumu, savukārt, janvārī ir jānodod finanšu atskaites. Vilis Bušs piedāvā ieviest dalības maksu
Latvijas Čempionātam. Māra aicina sakārtot jau gada sākumā Latvijas Čempionāta nolikumu. Oļegs
Mirošņikovs uzņemas nolikuma koriģēšanu un izsūtīšanu apstiprināšanai. Uz doto mirkli nolemj
Latvijas Čempionāta balli rīkot 5.12.2015.
3. Jaunie biedri Latvijas Alpīnistu Savienībā.
Ir 4 kandidāti uz pievienošanos: „Pļavnieku ģimnāzija” Imants Puhovs, Augstkalnu ekspedīciju klubs,
veikals „Virsotne”, Jaunatnes tūrisma sporta federācija. Par pievienošanos tiek pārcelts lemt pilnsapulcē
12. martā pulksten 18:30.
4. 2015.gada sacensību nolikumi un rezultāti.
Māra Vilciņa stāsta, ka netiek veidoti pareizi nolikumi. Februārī ir jāizveido seminārs, datums un laiks
tiks precizēts.

Valde pieņem, ka 2015. gada sacensību nolikumus koriģē: sporta kāpšanas sacensību nolikumusSporta Kāpšanas komisija, alpīnisma sacensību nolikumus-Alpīnisma komisija.
5. Serifikācija
Paceļ jautājumu par Sertifikācija nolikuma korekciju.
6. Latvijas Alpīnistu Savienības sastāva maiņa.
Kaspar Vilks izstājas no Latvijas Alpīnistu Savienības valdes.
Statūtu maiņa: valdi pārstāv prezidents, viceprezidents, komisijas pārstāvji. Normunds Reinbers, Māra
Vilciņa, Santa Tabulevica ir par statūtu maiņu. Vilis Bušs ir pret, jo tādejādi samazinās viedokļi. Oļegs
Mirošņikovs ir pret, jo vēlas, lai valdes locekļi lemj un strādā. Normund Reinbergs saka, ka šīs idejas
nedarbojas, kuru dēļ nevajadzētu mainīt statūtu, jo jau vairākus gadus valdē nav uzņēmības.
Šis jautājums tiek pārcelts uz pilnsapulci. Katra viedokļa pusei ir jānoprezentē sava ideja. Par statu’tu
maiņu prezentēs Normunds Reinbergs un Māra Vilciņa, pret-Vilis Bušs un Oļegs Mirošņikovs.

Nākamā valdes sēde norisināsies 2015. gada 26. februārī 18:00.

