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LATVIJAS TRENERU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS CENTRS 
Reģ. Nr. 40008076051 

Brīvības gatvē 333, Rīgā, LV-1006 

Tālrunis / Fakss : 67556734 

e-pasts: birojs@treneruizglitiba.lv 

 

 

LTTC biedru kopsapulces 

PROTOKOLS 

 

Rīgā 

23. 03. 2022.           Nr. 1/1.-4 

 

Kopsapulce notiek: Rīgā, Brīvības gatvē 333, 159. kabinetā 
 

Kopsapulce sākas: plkst. 15.30 

 

LTTC biedru kopsapulci sasaukusi LTTC valde, biedriem par kopsapulci paziņojot 

2022. gada 3. martā ar vēstuli Nr.1/1.-12, nosūtot to elektroniski. 

 

Kopsapulcē piedalās 4 (četri) no 5 (pieciem) biedrības biedriem (pārstāvjiem); 

kopsapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. 

 

Piedalās:  

LTTC biedru pārstāvji: Antra Gulbe, Līga Bīriņa, Arnis Šauriņš, Jānis Žīdens 

LTTC valdes locekļi: A. Dzenis, R. Upmanis 

LTTC biroja darbinieki: S. Brode, A. Paikena, B. Puriņa 

Sēdi vada: LTTC valdes priekšsēdētājas pienākumu izpildītājs J. Žīdens 

Protokolē: A. Paikena 

 

Darba kārtībā: 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 

2. Par iepriekšējās kopsapulces protokolu. 

3. LTTC valdes priekšsēdētājas pienākumu izpildītāja pārskats par 2021. gadu. 

4. LTTC Revīzijas komisijas ziņojums par 2021. gadu. 

5. LTTC darba plāns 2022. gadam. 

6. Dažādi. 

 

 

LTTC  biedru kopsapulces atklāšana 

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

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

 

1. Darba kārtības apstiprināšana 

NOLĒMA: Kopsapulces darba kārtību apstiprināt. 

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

 

2. Par LTTC biedru 2021. gada 19. marta kopsapulces protokolu 

NOLĒMA: Apstiprināt 2021. gada 19. marta kopsapulces protokolu Nr. 1/1.-4. 

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

 

3. LTTC valdes priekšsēdētājas pienākumu izpildītāja pārskats par 2021. gadu 
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NOLĒMA: Apstiprināt LTTC valdes priekšsēdētājas pienākumu izpildītāja ziņojumu. 

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

 

4. Revīzijas komisijas ziņojums par 2021. gadu 

NOLĒMA: Gada pārskatu un revīzijas aktu apstiprināt. 

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

 

5. LTTC darba plāns 2022. gadam 

NOLĒMA: Apstiprināt LTTC 2022. gada darba plānu. 

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

 

6. Dažādi 

J. Žīdens informē, ka, ņemot vērā situāciju valstī un pasaulē, līdz ar Krievijas 

iebrukumu Ukrainā un bēgļu ierašanos Latvijā sāk rasties jautājums par bēgļu izglītības 

iespējām arī sporta jomā. Sekosim līdzi informācijai un aktualitātēm, iesaistīsimies un 

plānosim, ko un kā varam darīt arī mēs, kā biedrība un izglītības iestāde.  

LTTC biedriem jautājumu nav. 

 
 

Kopsapulce beidzas: plkst. 16.30 

 

 

Kopsapulces vadītājs                  Jānis Žīdens 

 

 

Protokolētāja        Aiga Paikena 


