
IZRAKSTS 

No Latvijas Treneru tālākizglītības centra 

kopsapulces PROTOKOLA Nr. 1. 

(PAR LĒMUMA PIEĽEMŠANU) 

 

2011.gada 14.martā       Rīgā 

 

Kopsapulce tika sasaukta saskaľā ar 2011.gada 28. februāra valdes sēdes lēmumu. 

Par kopsapulces sasaukšanu biedriem paziľots nosūtot rakstisku uzaicinājumu pa e-

pastiem 28. februārī. 

Biedru kopējais skaits: 5 biedri. 

 

Kopsapulci vada – Nils Grasis 

Protokolē – Aiga Dombrovska 

Piedalījās – 5 biedri 

1. Uldis Grāvītis,  

2. Jānis Ţīdens,  

3. Renārs Līcis,  

4. Andris Kalniľš,  

5. Arnis Šauriľš 

 

Dienas kārtībā:     

1. Atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana. 

2. Reglamenta apstiprināšana. 

3. LTTC vadītāja N. Graša ziľojums un pārskats par 2010. gadu. 

4. Revīzijas komisijas priekšsēdētājas B. Luikas ziľojums par 2010. gadu. 

5. Statūtu izmaiľas. 

6. Valdes priekšsēdētāja, vietnieka, trīs valdes locekļu un revīzijas komisijas 

vēlēšanas. 

7. Debates. 

8. Daţādi. 

 

Uz kopsapulci ieradās 5 centra biedri. Ieradušies visi biedri, tātad kopsapulce ir 

lemttiesīga. 

5. Kopsapulces dalībnieki balso par statūtu izmaiľām –  

7.3. punkts: „Kārtējā kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā 

līdz 31. martam” paliek esošā redakcijā – par 5; pret – nav; atturas – 0. 

7.7.4. punktu: „apstiprina LTTC finansu līdzekļu gada tāmi” svītrot – par 5; 

pret – nav; attur. – 0. 

Iekļaut punktu 8.7.7. pie valdes pienākumiem šādā redakcijā: „apstiprina 

LTTC finansu līdzekļu gada tāmi”- par 5; pret – nav; attur. – 0. 

8.1. punktu papildināt ar ierakstu, ka valdes sēde tiek sasaukta ne retāk kā 

vienu reizi trīs mēnešos – par – 4; pret – nav; atturas – 1. 

Kopsapulce pieľem lēmumu: 

Veikt izmaiľas statūtos.  

6. Kopsapulces dalībnieki balso par vadītāju – par 4; pret – nav; atturas – 1. 

Kopsapulce pieľēma lēmumu: 

Par Latvijas Treneru tālākizglītības centra vadītāju atkārtoti ievēlēts Nils Grasis. 

     Kopsapulces dalībnieki balso par valdes vadītāja vietnieku – par 5; pret – nav, 

atturas – 0. 

Kopsapulce pieľem lēmumu: 

Par Latvijas Treneru tālākizglītības centra vadītāja vietnieku ievēlēts Uldis Grāvītis. 

Kopsapulces dalībnieki balso par valdes sastāvu – par 5; pret – nav;  



atturas – 0. 

Kopsapulce pieľēma lēmumu: 

 Valdes sastāvs:  

1. S. Luika,  

2. I. Ļubinska,  

3. A. Dzenis 

Kopsapulces dalībnieki balso par revīzijas komisiju – par 5; pret – nav;  

atturās – 0. 

Kopsapulce pieľēma lēmumu: 

Centra revīzijas komisijā tiek ievēlēta Biruta Luika, Arnis Šauriľš, Aiga Dombrovska. 

        

 

IZRAKSTS PAREIZS       

Latvijas Treneru tālākizglītības centra vadītājs             Nils Grasis 

Rīgā 16.03.2011. 

 


