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LATVIJAS TRENERU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS CENTRA 

kopsapulces 
 

PROTOKOLS 
Rīgā 

 

22.02.2016.                        Nr. 1/1.-4 

 

Kopsapulce notiek: Rīgā, Lizuma ielā 1, 308. kabinetā; sākums pulksten 15:00. 

 

Kopsapulci sasaukuši LTTC biedri (biedrība „Latvijas Olimpiskā akadēmija” ar 04.02.2016. 

vēstuli Nr. 3.-1.-12/19 un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija ar 04.02.2016. vēstuli Nr. 3.-

1.-12/19), nosūtot to elektroniski. Kopsapulce saskaņā ar LTTC statūtu 7.4.punktu sasaukta 

sakarā ar nepieciešamību sarīkot LTTC vadības institūciju vēlēšanas.  

 

Sapulcē piedalās 4 no 5 Biedrības biedriem, sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir 

lemttiesīga. 

 

Piedalās:  
LTTC biedru pārstāvji: Renārs Līcis, Ivans Klementjevs, Arnis Šauriņš, Jānis Ţīdens. 

LTTC valdes loceklis: Ralfs Upmanis. 

LTTC biroja darbinieces: Aiga Dombrovska, Biruta Puriņa. 

LTTC revīzijas komisijas locekles: Antra Gulbe, Irēna Dravniece. 

Andris Dzenis, Signe Luika. 

 

Kopsapulci vada: LTTC valdes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Ţīdens. 

 

Protokolē: Aiga Dombrovska. 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1. LTTC kopsapulces atklāšana. 

2. LTTC kopsapulces sekretariāta apstiprināšana. 

3. LTTC kopsapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana. 

4. LTTC 2015.gada kopsapulces protokola apstiprināšana. 

5. Pārskats par LTTC darbību 2012. – 2015.gadā. 

6. LTTC revīzijas komisijas ziņojums par LTTC darbību 2015.gadā un gada pārskata 

apstiprināšana. 

7. Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana. 

8. LTTC valdes priekšsēdētāja vēlēšanas. 

9. LTTC  priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. 

10. LTTC valdes locekļu vēlēšanas. 

11. LTTC revīzijas komisijas vēlēšanas. 

12. Par LTTC darbības plānu 2016.gadam. 

 

1. LTTC kopsapulces atklāšana 

 

Nolemj: Atklāt kopsapulci, kurā piedalās 11 dalībnieki (no tiem – četru LTTC biedru 

pārstāvji), un par kopsapulces vadītāju apstiprināt Jāni Ţīdenu. 

(Balsojums: par - 4, pret – nav, attur. – nav). 
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2. LTTC kopsapulces sekretariāta apstiprināšana. 

 

Nolemj: Sekretariāta sastāvu apstiprināt. 

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

3. LTTC kopsapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana. 
 

Nolemj: LTTC kopsapulces darba kārtību un reglamentu apstiprināt. 

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

4. LTTC 2015.gada kopsapulces protokola apstiprināšana. 
 

Nolemj: LTTC 2015.gada kopsapulces protokolu apstiprināt. 

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

5. Pārskats par LTTC darbību 2012. – 2015.gadā. 
 

Nolemj: Ziņojumu par LTTC darbību laika periodā no 2012. līdz 2015.gadam apstiprināt. 

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

 

6. LTTC revīzijas komisijas ziņojums par LTTC darbību 2015.gadā un gada pārskata 

apstiprināšana 

 

Nolemj: Apstiprināt LTTC revīzijas komisijas ziņojumu un darbības pārskatu par LTTC 

darbību 2015.gadā. 

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

 

7. Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana. 

 

Nolemj: Veikt atklātas vēlēšanas un par balsu skaitītājām apstiprināt Birutu Puriņu un Aigu 

Dombrovsku.   

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

 

8. LTTC valdes priekšsēdētāja vēlēšanas. 

 

Nolemj: Vienbalsīgi balsojot, par valdes priekšsēdētāju uz nākamajiem četriem gadiem 

ievēlēt Signi Luiku. 

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

 

9. LTTC  priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas 

 

Nolemj: Ar balsu vairākumu, Jānim Ţīdenam atturoties, par LTTC valdes priekšsēdētājas 

vietnieku ievēlēt Jāni Ţīdenu. 

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

 

10. LTTC valdes locekļu vēlēšanas 

 

Nolemj: Par LTTC valdes locekļiem vienbalsīgi ievēlēt Renāru Līci, Ralfu Upmani un Andri 

Dzeni. 

(Balsojums: par - 4, pret – nav, attur. – nav). 
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11. LTTC revīzijas komisijas vēlēšanas 

 

Nolemj: Par LTTC revīzijas komisijas locekļiem vienbalsīgi ievēlēt Arni Šauriņu, Antru 

Gulbi un Irēnu Dravnieci. 

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

 

12. Par LTTC darbības plānu 2016.gadam. 

 

Nolemj: Vienbalsīgi apstiprināt LTTC darbības plānu un ieņēmumu un izdevumu tāmi 

2016.gadam. 

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

 

 

Kopsapulce beidzas: pulksten 16:00 

 

 

Kopsapulces vadītājs                Jānis ŢĪDENS 

 

 

Protokolētāja              Aiga 

DOMBROVSKA 


