
LATVIJAS TRENERU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS CENTRS 
Reģ. Nr. 40008076051 

Brīvības gatvē 333, Rīgā, LV-1006 

Tālrunis / Fakss : 67556734 

e-pasts: birojs@treneruizglitiba.lv 

 

 

LTTC kopsapulces 

PROTOKOLS 

 

Rīgā 

27.06.2012.          Nr. 2/12 

 

Kopsapulce notiek: Latvijas Treneru tālākizglītības centra biroja telpās 

Sēde sākas: plkst. 14:00 

 

Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par sapulci 2012.gada 12.jūnijā ar vēstuli 

Nr.15.  nosūtot to gan pa pastu, gan elektroniski. 

 

Sapulcē piedalās 4 no 5 biedrības biedriem (pārstāvjiem), sapulce saskaņā ar statūtu 

noteikumiem ir lemttiesīga. 

 

Piedalās:  
LTTC biedru pārstāvji: Jānis Ţīdens, Arnis Šauriņš, Renārs Līcis, Antra Gulbe 

Valdes locekļi: A. Dzenis, S. Luika, R. Upmanis 

Biroja darbinieki: N. Grasis, A. Dombrovska 

Sēdi atklāj: LTTC vadītāja S. Luika 

Protokolē: A. Dombrovska 

Darba kārtībā: 

1. LTTC 2012. gada 16. marta kopsapulces protokola apstiprināšana 

2. Par izmaiņām LTTC statūtos 

3. Daţādi 

 

 

Atklāšana. 

Kopsapulci atklāj LTTC vadītāja S. Luika. 

NOLĒMA: Atklāt kopsapulci, kurā piedalās 4 (četri) LTTC biedru pārstāvji.  

(Balsojums: par – 4, pret – nav, attur. – nav). 

 

Darba kārtības apstiprināšana. 

NOLĒMA: Darba kārtību apstiprināt. 

(Balsojums: par – 4, pret – nav, attur. – nav). 

 

1. LTTC 2012. gada 16. marta kopsapulces protokola Nr.1/12 apstiprināšana 

NOLĒMA: 2012. gada 16. marta kopsapulces protokolu Nr.1/12 apstiprināt. 

(Balsojums: par - 4, pret – nav, attur. – nav). 

 

2. Par izmaiņām LTTC statūtos 

NOLĒMA: Veikt izmaiņas statūtos punktā 2.2.1., 2.2.3. un 8.7.5. šādā redakcijā: 

2.2.1. vadīt un koordinēt sporta treneru izglītības un tālākizglītības darbu; 

2.2.3. izstrādāt priekšlikumus sporta treneru sertifikācijas kvalifikācijas prasībām un 

piedalīties sertifikācijas procesā; 
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8.7.5. apstiprina amatus un nosaka darbinieku atalgojumu. 

(Balsojums: par – 4, pret – nav, attur. – nav). 

 

3. Dažādi 

A. Dzenis ierosina domāt par to, ka pie LTTC metodēm statūtos būtu jāiekļauj arī punkts par 

sporta spēļu rīkošanu. Tās varētu būt daţādas prāta spēles, ikgadējas treneru sacensības kā treneru 

tikšanās. 

 S. Luika uzskata, ka šādu punktu gan statūtos iekļaut nevajadzētu, bet, par sacensību 

rīkošanu LTTC nākotnē var domāt. 

 

Kopsapulce beidzas: plkst. 14:30 

 

 

Vadītāja         Signe Luika 

 

 

Protokolētāja        Aiga Dombrovska 

 


