
 

 

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 

 

19.05.2021.                                                                                                         Nr. 2/21 

 

Sēde notiek: Skype saitē: https://join.skype.com/np2m1ouD5saL  

Sēde sākas: plkst. 15.30 

Sēdi atklāj un vada: LTTC valdes priekšsēdētāja p. i. Jānis Žīdens 

Piedalās:  

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

LTTC biroja darbinieki: Sindija Brode, Biruta Puriņa 

Protokolē: Sindija Brode 

 

Darba kārtība: 

 

 

 Jautājums Ziņo 

1. Par LTTC valdes iepriekšējās sēdes protokolu J. Žīdens 

2. Par “C” kategorijas treneru mācībām S. Brode 

3. Par “C” kategorijas sporta speciālista programmas prakses 

projekta izstrādes, aizstāvēšanas un vērtēšanas noteikumiem 

J. Žīdens 

4. Par “C” kategorijas programmas apguves pakalpojumu cenrādi J. Žīdens 

5. Par LTTC pakalpojumu cenrādi J. Žīdens 

6. Par grāmatu “Pareiza kustību izpilde treniņu procesā” J. Žīdens 

7. Par dažādiem jautājumiem  
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1. LTTC valdes iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana 

 

Nolemj: Apstiprināt LTTC valdes iepriekšējās sēdes protokolu Nr. 1/21. 

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

 

 

2. Par “C” kategorijas treneru mācībām 

 

Nolemj: Informāciju pieņemt zināšanai. 

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

 

3. Par “C” kategorijas sporta speciālista programmas prakses projekta izstrādes, 

aizstāvēšanas un vērtēšanas noteikumiem 

 

Nolemj: Apstiprināt LTTC “C” kategorijas sporta speciālista programmas prakses projekta 

izstrādes, aizstāvēšanas un vērtēšanas noteikumus. 

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

 

 

4. Par “C” kategorijas programmas apguves pakalpojumu cenrādi 

 

Nolemj: Apstiprināt “C” kategorijas sporta speciālista apliecības dublikāta izgatavošanas 

maksu 25 EUR. 

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

 
 

5. Par LTTC pakalpojumu cenrādi 
 

Nolemj: Apstiprināt LTTC pakalpojumu cenrādi. 

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

 

 

 

5. Par grāmatu “Pareiza kustību izpilde treniņu procesā” 

 

Nolemj: Informāciju pieņemt zināšanai. 

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

6. Par dažādiem jautājumiem 

 

Nolemj: Informāciju pieņemt zināšanai. 

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

 

Sēde beidzas: plkst. 16.30 

  

 

Sēdes vadītājs:             J. Žīdens  

 

Protokolētāja:               S. Brode 


