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LATVIJAS TRENERU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS CENTRS 
Reģ. Nr. 40008076051 

Brīvības gatvē 333, Rīgā, LV-1006 

Tālrunis 67556734 

e-pasts: birojs@treneruizglitiba.lv 

 

 

Valdes sēdes 

PROTOKOLS 

Rīgā 

 

 

24.04.2014.                                                                                                                  Nr. 2/14 

  

Sēde notiek: Latvijas Treneru tālākizglītības centra telpās 

Sēde sākas: plkst. 15:00 

Sēdi atklāj un vada: LTTC valdes priekšsēdētāja Signe Luika 

Piedalās: 

Valdes locekļi: Signe Luika, Jānis Žīdens, Renārs Līcis, Andris Dzenis, Ralfs Upmanis 

Protokolē: Aiga Dombrovska 

 

Darba kārtība: 

1. LTTC valdes iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana. 

2. Par semināru “ Sporta treniņš: psiholoģiskā un fiziskā sagatavotība”. 

3. Par izmaiņām C kategorijas treneru sertifikācijā un resertifikācijā.  

4. Par „Vispusīgās fiziskās sagatavotības trenera rokasgrāmatu”. 

5. Par dažādiem jautājumiem. 

5.1. Valsts budžeta dotāciju. 

5.2. Plānoto un faktisko ieņēmumu un izdevumu tāme (pašu ieņēmumi) par 2013.gadu. 

5.3. Plānoto ieņēmumu – izdevumu tāme 2014.gadam. 

5.4. Par sertifikātu izgatavošanu. 

 

 

1. LTTC valdes iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana 

  

Nolemj: LTTC valdes iepriekšējās sēdes protokolu apstiprināt. 

(Balsojums: par – 5, pret – nav, attur. – nav). 

 

 

2. Par semināru “ Sporta treniņš: psiholoģiskā un fiziskā sagatavotība” 

 

Nolemj: Informāciju pieņemt zināšanai. 

(Balsojums: par – 5, pret – nav, attur. – nav). 

 

 

3. Par izmaiņām C kategorijas treneru sertifikācijā un resertifikācijā 

 

Nolemj: Informāciju pieņemt zināšanai un S. Luikai pārstāvēt LTTC sanāksmē. 

(Balsojums: par – 5, pret – nav, attur. – nav). 

 

 

4. Par „Vispusīgās fiziskās sagatavotības trenera rokasgrāmatu” 
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Nolemj: Informāciju pieņemt zināšanai. 

(Balsojums: par – 5, pret – nav, attur. – nav). 

 

 

5. Dažādi 

 

5.1. Par valsts budžeta dotāciju 

 

Nolemj: Apstiprināt tāmi. 

(Balsojums: par – 5, pret – nav, attur. – nav). 

 

 

5.2. Plānoto un faktisko ieņēmumu un izdevumu tāme (pašu ieņēmumi) par 

2013.gadu. 

Nolemj: Apstiprināt tāmi. 

(Balsojums: par – 5, pret – nav, attur. – nav). 

 

5.3. Plānoto ieņēmumu – izdevumu tāme 2014.gadam 

 

Nolemj: Apstiprināt tāmi. 

(Balsojums: par – 5, pret – nav, attur. – nav). 

 

 

5.4. Par sertifikātu izgatavošanu 

 

Nolemj:  Apstiprināt semināra tēmu un lektorus, sagatavot LTTC apliecības semināra 

apmeklētājiem. 

(Balsojums: par – 5, pret – nav, attur. – nav). 

 

 

 

Sēde beidzas: plkst. 16:00 

  

 

Sēdes vadītāja:       S. Luika 

 

Protokoliste:         A. Dombrovska 


