
 

 

LATVIJAS TRENERU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS CENTRS 
Reģ. Nr. 40008076051 

Brīvības gatvē 333B-158, Rīgā, LV-1006 

Tālrunis 67556734 

e-pasts: birojs@treneruizglitiba.lv 

 

Valdes sēdes 

PROTOKOLS 

Rīgā 

 

12.10.2017.                                                                                                         Nr. 3/17 

 

Sēde notiek: Latvijas Treneru tālākizglītības centra telpās 

Sēde sākas: plkst. 16:00 

Sēdi atklāj un vada: LTTC valdes priekšsēdētāja Signe Luika 

Piedalās:  

Valdes locekļi: Signe Luika, Jānis Žīdens, Renārs Līcis 

LTTC biroja darbinieki: Biruta Puriņa, Sindija Brode 

Protokolē: Aiga Dombrovska 

 

Darba kārtība: 

 

 Jautājums Ziņo 

1. Par LTTC valdes iepriekšējās sēdes protokolu S.Luika 

2. Par “C” kategorijas treneru mācībām A.Dombrovska 

3. Par semināru ciklu “Vispusīgās fiziskās sagatavotības 

meistarklases” 

A.Dombrovska 

4. Par semināru “Fizisko darbspēju novērtēšana sportā” A.Dombrovska 

5. Par izglītības programmu “Sporta organizācijas vadītājs” S.Brode 

6. Par dalību konferencē “9th International Physical Education 

teachers and sport instructors congress” Antālijā, Turcijā 

S.Luika 

7. Par grāmatu “Pareiza kustību izpilde treniņu procesā” S.Luika 

8.  Par dažādiem jautājumiem  

 

 

 

1. LTTC valdes iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana 

 

Nolemj: Apstiprināt LTTC valdes iepriekšējās sēdes protokolu Nr. 2/17. 

(Balsojums: par – 3, pret – nav, attur. – nav). 

 

2. Par “C” kategorijas treneru mācībām 

 

Nolemj: Informāciju pieņemt zināšanai. 

(Balsojums: par – 3, pret – nav, attur. – nav). 
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3. Par semināru ciklu “Vispusīgās fiziskās sagatavotības meistarklases” 

 

Nolemj: Informāciju pieņemt zināšanai un apstiprināt praktisko nodarbību lektoriem 

akadēmiskās stundas likmi 25 euro/h. 

(Balsojums: par – 3, pret – nav, attur. – nav). 

 

4. Par semināru “Fizisko darbspēju novērtēšana sportā” 

 

Nolemj: Informāciju pieņemt zināšanai. 

(Balsojums: par – 3, pret – nav, attur. – nav). 

 

5. Par izglītības programmu “Sporta organizācijas vadītājs” 

 

Nolemj: Informāciju pieņemt zināšanai un apstiprināt vadītāju programmas lektoriem 

akadēmiskās stundas likmi 25 euro/h. 

(Balsojums: par – 3, pret – nav, attur. – nav). 

 

6. Par dalību konferencē “9th International Physical Education teachers and sport 

instructors congress” Antālijā, Turcijā 

 

Nolemj: Apstiprināt Signes Luikas dalību kongresā, apmaksājot visus ar komandējumu 

saistītos izdevumus. 

(Balsojums: par – 3, pret – nav, attur. – nav). 

 

7. Par grāmatu “Pareiza kustību izpilde treniņu procesā” 

 

Nolemj: Informāciju pieņemt zināšanai. 

(Balsojums: par – 3, pret – nav, attur. – nav). 
 

 

 

Sēde beidzas: plkst. 17:00 

  

 

Sēdes vadītāja:              S. Luika  

 

Protokoliste:                           A. Dombrovska 


