Alpinistų – veteranų susitikimas 2017 – 09 – 30, Aukštadvaris, Tamašava.
Ataskaitinis-rinkiminis protokolas
2017 09 30
Tamašava.
Susirinkime dalyvauja 39 alpinistai- senjorai. Svečias – LAA prezidentė Vilma Tūbutytė
Pirminikauja Vilius Šaduikis
Sekretorė Darata Puidokienė
Darbotvarkė:
1.Pakeistų senjorų klubo „ Senjoras“ įstatų tvirtinimas.
2. Klubo valdybos ir pirmininko ataskaita už 2014 – 2017 metus (G. Bernatonis)
2.1.Akcijos „100 Tėvynės kalnų“ vykdymo ataskaita (A. Šukys.)
3. Klubo prezidento ir valdybos rinkimai.
4. „Karakolas 2017“ m vaizdai ir nuveikti lietuviškų viršūnių įteisinimo darbai.( V. Šaduikis, K. Baleišis)
1.Svarstyta: Pakeistų įstatų tvirtinimas.
Nuspresta: Nesvarstyti, nes nutarta Įstatus papildyti (pakeisti) išrinktai naujai valdybai.
2.1 Svarstyta: Akcija „100 Tėvynės kalnų“
A.Šukys informavo, kad akcijoje dalyvavo gausus senjorų būrys. Viso 289 žmonės. Daugiausiai
piliakalnių - 30 aplankė R.Augūno ekipažas: R Augūnas, A.Augūnienė, O.Tamulėnaitė, G.Dambrauskienė.
Gausi Jaro Okulič-Kazarino šeimyna. Buvo skaitlingiausia (sūnai ir anūkai, viso 16 žm.)
Nuspresta: Ši idėja buvo Vytauto Viršilo. Piliakalnių metai buvo mūsų iniciatyva. Arūnas paruošė
įstatus ir pirmas pradėjo šią akciją. Nuoširdi padėka A. Šukiui. Už šią veiklą įteikti atminimo lakštai :
Arūnui Šukiui (už organizavimą ir aktyvų dalyvavimą, Romualdui Augūnui (įkopusiam daugiausi kalnų),
Jarui Okulič-Kazarinui (aktyviamiam dalyviui, įkopusiam 100-ąjį kalną).
2.Svarstyta: Pirmininko G. Bernatonio m.atskaita už 2014-2017 metus.
G. Bernatonis : Tikslas buvo suburti ir išjudinti visus alpinistus-senjorus. Tai pavyko. Į visus
renginius, ekskursijas susirenka gausiai. Vidutiniškai apie 30 narių. Piliakalnių metai prasidėjo mūsų
iniciatyva ir vyko labai sėkmingai. Nesmagi bėda su finansais. Išsilaikyti iš nario mokesčio
neįmanoma.Išlaidos internetui jubiliejiniai sveikinimai , metiniai „Balticum‘ai“. Likutis kasoje: 2 EUR(DU)
Paruoštas naujas Įstatų projektas, bet atidėtas: nutarimas pirmu klausimo nutarime. Valdyboje dirbo ir
problemas padėjo spręsti valdybos nariai: V.Šaduikis – ekspedicijų į Tibetą, Karakolą, Šveicariją vadovas
ir iniciatorius, ryšiai su Lietuvos seimu. J.Okulič-Kazarinas – Interneto „Alpinizmo vikis“tvarkymas ,
nemaži ir Danos Raudienės (buhalterės) bei Vaclovo Paplausko indėliai.
Nuspresta: Veiklą įvertinti „Gerai“

3.Svarstyta: Klubo prezidento ir valdybos rinkimai. Pasiūlytas Eimutis Karčiauskas. Kitų pasiūlymų
nebuvo.
Nuspresta: Balsuoti. Balsavo vienbalsiai.
Valdybos narius pasirenka prezidentas. Eimutis į valdybą pasiūlė:
1. Arūnas Šukys – prezidento pavaduotojas
2. Vilius Šaduikis –tolesnė veikla organizuojant ekspedicijas, klausimai už Lietuvos ribų, Lietuviškų
viršūnių įteisinimo veikla.
3. Vaclovas Paplauskas – regijoniniai klausimai
4. Giedrius Bernatonis. G.Bernatonis atsiima savo kanditatūrą, siūlo Alvydą Peištarą- jaunesniųjų
atstovą.
Patvitintas Alvydas Peištaras – sveikinimai, meninė informacija
5. Irena Jagminaitė – finansiniai klausimai (buhalterė)
6. Darata Puidokienė – revizorė
7. garbės pirmininku siūlo Jarą Okulič-Kazariną ir lieka atsakingas už „Alpinizmo vikį“
Už valdybą balsavo vienbalsiai.
Išrinktasis prezidentas Eimutis Karčiauskas informuoja apie artimiausius valdybos planus:
Klubą reikia įregistruoti oficialiai. Tai suteiks galimybę gauti paramą ar ieškoti kitų finansavimo
formų. Galimybė gauti 2 proc.paramos per VMI iš savo vaikų ir anūkų. Įregistravimas kainuoja apie 200
EUR. Registruojant reikalingas klubo pavadinimas, todėl prašymas visiems- pareikšti savo nuomonę ir
pasiūlyti. Ir toliau keliausime po Lietuvą ir užsienį.
Vilius Šaduikis informuoja, kad vyks Lietuvos alpinizmo asociacijos 60-čio minėjimas 2017 12 16
Vilniaus Universitete. Šia garbinga proga reikia pateikti asmenis vertus vyriausybinio apdovanojimo.
Kriterijai: organizacinis darbas ir pasiekimai alpinizme. Siūlau pirmuosius prezidentus ir organizatorius:
Kazį Monstvilą, Jarą Okulič-Kazariną,Giedrių Bernatonį, Romualdą Augūną .Jaunimo kartos atstovus
pateiks LAA.
4. V. Šaduikis papasakojo apie ekspedicijos į Karakolo slėnį rūpesčius, susitikimą su Kirgizijos
atstovais dėl oficialaus Lietuviškų viršūnių įteisinimo, kad jos atsirastų kalnų žemėlapiose, vykdytus
įkopimus ir K.Baleišio grupės įkopimus į bevardes viršūnes . K. Baleišis parodė vaizdus ir papasakojo apie
įkopimus.
Vakare vyko bendra vakaronė.
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