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1. Profesionālās ievirzes sporta skolas „miLATss” vispārīgs
raksturojums
Profesionālās ievirzes sporta skola „miLATss” (turpmāk tekstā – Skola) ir
Daugavpilī dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura savā darbībā
īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas.
Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības
likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Daugavpils domes nolikums un Skolas
nolikums.
Skola ir juridiska persona, tai ir sava simbolika, zīmogs ar valsts mazā ģerboņa
attēlu atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”, noteikta parauga veidlapas.
Skolai finanšu uzskaite notiek dibinātāja centralizētai finanšu līdzekļu uzskaitei
paredzētajos norēķinu kontos bankā.
Skolas juridiskā adrese: Kandavas iela 1, Daugavpils, Daugavpils novads, LV –
5401.
Skola savu darbību uzsāka 2014. gadā.
Skolā strādā 2 treneri, viens treneris ar augstāko pedagoģisko izglītību sportā un
otrs treneris iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sportā studiju programmā.
Skolas vadību nodrošina direktore.
Skola piedalās LR čempionātos pludmales volejbolā. Skolas darbiniekiem tiks
organizēti tālākizglītības kursi un semināri.

2. Profesionālās ievirzes sporta skolas „miLATss” pamatmērķi
Skolas darbības pamatmērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot
izglītības programmas, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu
sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas
ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta vērtības nozīmi.

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda izpilde
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Skola tiek akreditēta pirmo reizi un iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu
izpildes nav.

4. Profesionālās ievirzes sporta skolas „miLATss” sniegumi
kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos
4.1. Skolas īstenotās izglītības programmas
Skolā ir licencētas šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas:
Pludmales volejbols, kodi 20V813001 un 30V813001
2015./2016. mācību gadā skolā tika uzņemti 33 audzēkņi pludmales volejbola treniņu
grupās.
Profesionālās ievirzes izglītības apguves process skolā tiek īstenots atbilstoši
licencētajām izglītības programmām.
Treneri izprot, ka viņa sporta veida saturs iekļaujas īstenotajās izglītības
programmās un pārzina sporta veidā izvirzītos mērķus un uzdevumus.
Treneri atbilstoši programmām izstrādā perspektīvos plānus, gada plānus un
tematiskos plānus. Dažādu tehnisko elementu, taktisko un teorētisko tēmu apguvei
paredzētais laiks ir optimāls, un treneriem tas atbilst plānā paredzētajam.
Lai audzēkņiem nerastos pārslodze, treneri strādā atbilstoši vecuma īpatnībām
un noteiktajām normām. Sporta skolā ir izveidota regulāra teorētisko un praktisko
nodarbību plāna izpildes kontroles sistēma. Plānojot darbu, treneris ņem vērā
izglītojamo fizisko sagatavotību, strādā individuāli pie tehnisko un taktisko elementu
apguves. Praktiskajās nodarbībās veicina dažādu sporta veidu saikni.
Mācību – treniņu nodarbību satura īstenošanai tarificēto stundu skaits
nepārsniedz 40 stundas, nodarbību saraksts atbilst visiem nosacījumiem.
Esošo izglītības programmu īstenošanā sporta skola piedāvā dažādas iespējas
un resursu nodrošinājumu:


nomā nepieciešamās sporta zāles,



skolas audzēkņiem tiek organizētas sporta nometnes,



nodrošina ar transportu izbraukumiem uz sacensībām un treniņu bāzēm,



tehnisko mācību līdzekļu, sporta inventāra un telpu nodrošinājums,



kvalifikācijas celšana.
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4.2. Pamatjomas „Trenēšana un trenēšanās” novērtējums
4.2.1. Trenēšanas kvalitāte
Treneri strādā saskaņā ar apstiprinātajiem treniņu grafikiem. Mācību gada laikā
notiek treniņu hospitācija, pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēts un izvērtēts
mācību – treniņu darbs. Treneri analizē sasniegumus un sniedz pašvērtējumu savam
darbam.
Treneri izstrādā sporta veidu standartiem un programmām atbilstošus gada un
mēneša treniņu plānus. Reizi mēnesī tiek veikta mācību treniņu nodarbību uzskaites
žurnālu kontrole, veicot ierakstu pārbaudi. Tiek veikta sacensību rezultātu uzskaite un
sakārtota atbilstoši attiecīgajām dokumentu aizpildīšanas un lietvedības prasībām.
Mācību treniņu nodarbības atbilst audzēkņu spējām, vecumam, sporta veida
specifikai un treniņa satura prasībām. Treneri teorijas labākai apguvei izmanto augstāko
līgu un sporta sacensību ierakstus, rosina to skatīšanos televīzijā un internetā. Pēc
sacensībām notiek spēļu un sporta disciplīnu analīze.
Skola pilnvērtīgākai mācību – treniņu procesa nodrošināšanai sadarbojas ar
sporta federācijām un sporta klubiem – Latvijas volejbola federāciju. Sporta skolas
audzēkņi piedalās dažāda mēroga sacensībās saskaņā ar Valsts kalendārajiem sporta
plāniem,

atbilstošajos

sporta

veidos,

Daugavpils

pašvaldības

organizētajos

čempionātos, starptautiskajos turnīros un sacensībās.
4.2.2. Trenēšanās kvalitāte
Izglītojamos skolā uzņem uz vecāku iesnieguma un ģimenes ārsta atļaujas
pamata, apstiprinot to ar direktora rīkojumu. Mācību treniņu grupas, pedagogi un
izglītojamie tiek reģistrēti VIIS sistēmā. Pārcelšana nākamajā treniņu grupā notiek
mācību gada sākumā, pamatojoties uz sporta veidu mācību treniņu grupu
komplektēšanas pamatnosacījumiem un apstiprinātajiem skolas noteikumiem „Par
audzēkņu uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību”. Administrācija regulāri
sniedz informāciju treneriem par Izglītības un zinātnes ministrijas izvirzītajām
prasībām mācību grupu komplektēšanā, audzēkņu pārcelšanai uz nākamo grupu,
audzēkņu vecuma un skaita atbilstību mācību treniņu grupās.
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Mācību gada sākumā izglītojamos iepazīstina ar mācību gada uzdevumiem,
iekšējās kārtības un drošības noteikumiem. Izglītojamajiem ir pieejams atbilstošs
inventārs, literatūra par savu sporta veidu, tā noteikumi un metodika. Audzēkņi aktīvi
apmeklē nodarbības un regulāri piedalās sacensībās. Treneri ar izglītojamiem un
vecākiem pārrunā nodarbību kavējumu iemeslus.
Izglītojamie prot trenēties grupās un individuāli, palīdz cits citam treniņu
procesā, iesaistās kopīgos taktiskos uzdevumu projektos. Skolas audzēkņi apgūst sporta
spēļu un sacensību tiesāšanu, labākie tiek piesaistīti valsts mēroga un vietējo turnīru
sacensību tiesāšanai. Audzēkņi piedalās Latvijas čempionātos, Latvijas jaunatnes
Olimpiādē, kā arī Eiropas un pasaules mēroga sacensībās. Audzēkņi ar visaugstākajiem
sasniegumiem tiek iekļauti atbilstoši vecuma grupu Latvijas izlasēs.
4.2.3. Vērtēšana, kā treniņu procesu sastāvdaļa
Mācību – treniņu process tiek vērtēts nepārtraukti. Mācību – treniņu grupās MT
– 1, MT – 2 audzēkņu sasniegumi tiek vērtēti kontrolnormatīvu izpildē. Sākot ar MT –
3 grupām, galvenais vērtēšanas kritērijs ir iegūtās vietas sacensībās. Treneri mācību
gada beigās iesniedz skolas administrācijai atskaiti par katras grupas sasniegtajiem
rezultātiem. Pēc saņemtajiem datiem tiek veikta analīze, katrā pozīcijā atsevišķi.
Treneri veic normatīvu izpildes rezultātu uzskaiti, ierakstot tos grupas žurnālos un citos
skolas noteiktos dokumentos.
Mācību sasniegumu analīze tiek atspoguļota pārskatos par mācību gada darbību.
4.3. Audzēkņu sasniegumi
4.3.1. Audzēkņu sasniegumi ikdienas darbā
Audzēkņi sekmīgi apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmās
paredzētās teorētiskās un praktiskās iemaņās. Audzēkņi apzinīgi apmeklē treniņus,
piedalās sacensībās un sporta nometnēs.
Audzēkņu sasniegumi sacensībās no 2014.gada janvāra līdz 2015.gada 31.augustam
 Pludmales volejbols
Trenere Žana Zanegina
2014.gads
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Pasaules jaunatnes olimpiādē Ķīnā Anastasija Kravčenoka 9.vieta



Eiropas čempionāts U-18 Norvēģijā Inese Raciņa un Marija Čerņavska
9.vieta



EEVZA U-18 Viļņā
Inese Raciņa un Marija Čerņavska 2.vieta
Terēze Hrapāne un Nadežda Saveļjeva 9.vieta



Latvijas sieviešu pludmales čempionāta (Virognas posms)
Anastasija Kravčenoka 2.vieta



Latvijas sieviešu pludmales čempionāta fināls
Anastasija Kravčenoka 3.vieta



Latvijas jaunatnes pludmales volejbola čempionāts
Inese Raciņa un Marija Čerņavska 1.vieta

2015.gads


Eiropas čempionāts U-18 Rīgā
Ieva Petrova 17.vieta
Elza Smilškalne 9.vieta



Latvijas jaunatnes pludmales volejbola čempionāts U-19
Anastasija Kravčenoka un Terēze Hrapāne 3.vieta



Latvijas jaunatnes pludmales volejbola čempionāts U-17
Marija Čerņavska un Inese Raciņa 1.vieta
Elza Smilškalne un Nadežda Saveļjeva 2.vieta

4.4. Atbalsts audzēkņiem
4.4.1. Atbalsts audzēkņu veselības aprūpei un drošības garantēšanai
Nodaļai nokomplektēta medicīnas soma. Iestājoties skolā, katrs audzēknis
iesniedz ģimenes ārsta slēdzienu par veselības stāvokli. Vienu reizi gadā notiek
padziļinātās medicīniskās pārbaudes, kuras veic Sporta medicīnas Valsts aģentūras
speciālisti, pēc veiktās pārbaudes aģentūra sniedz rezultātu analīzi. Par šiem rezultātiem
tiek informēti gan treneri, gan audzēkņu vecāki.
Izbraucot uz sacensībām, sporta nometnēm, treneris instruē audzēkņus par
drošību.
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Izglītības iestādes personāls iepazīstināts ar darba kārtības noteikumiem, amata
aprakstiem, darba aizsardzības instruktāžu. Izstrādāts rīcības plāns ugunsgrēka
gadījumā, ugunsdrošības instrukcijas un darba vides risku faktoru novērtējums.
4.4.2. Atbalsts personības veidošanā
Skolā tiek nodrošināts mācību treniņu process. Audzināšanas darbā ir iesaistīti
visi treneri. Katrs treneris pārzina savu audzēkņu rakstura īpatnības un cenšas rast
pareizo pieeju katram audzēknim individuāli, lai veicinātu katra indivīda izaugsmi un
veidotu optimālo klimatu grupā.
Skolas audzēkņiem tiek dota iespēja piedalīties sacensībās, sacensību un sporta
pasākumu rīkošanā. Audzēkņi veidojas par personībām ar savu viedokli un
pārdomātiem nākotnes plāniem.
Piedaloties daudzdienu turnīros vai sacensībās, katrs treneris meklē iespēju, lai
audzēkņi uzzinātu vairāk par attiecīgo pilsētu vai valsti, lai sniegtu ieguldījumu
audzēkņu vispusīgas personības attīstīšanā.
Treneri rīko ārpus treniņa pasākumus: vasaras nometnes, ekskursijas un
izbraukumus uz Latvijas izlases sacensībām Latvijā.
4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā
Skolas audzēkņi tiek informēti par tālākām izglītošanās un darbības iespējām
sporta jomā. Pēc skolas beigšanas audzēkņi saņem apliecību, kas ir apliecinājums par
profesionālās ievirzes sporta izglītības ieguvi attiecīgajā sporta veidā. Turpinot mācības
jebkurā augstākās izglītības mācību iestādē, absolventiem ir iespēja turpināt trenēties
augstskolu un klubu komandās.
Visi audzēkņi tiek apmācīti sacensību tiesāšanā. Viņiem ir iespēja tiesāt Latvijas
jaunatnes čempionātus, turnīrus. Labākajiem tiek dota iespēja apmeklēt tiesnešu
apmācības seminārus un kursus, iegūstot tiesneša licenci.
Treneri apmeklē pirmskolas un sākumskolas izglītības iestādes un informē
bērnus un vecākus par skolas piedāvātajiem sporta veidiem.
Tā kā „miLATss” komanda piedalās sieviešu Baltijas līgā, skolas audzēkņiem
tiek piešķirta budžeta vieta bez konkursa Daugavpils Universitātē.
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4.4.4. Atbalsta nodrošinājums treniņu darba diferenciācijai
Skolas izglītojamiem ir iespēja apgūt mācību programmu atbilstoši savām
interesēm un spējām. Treneri sniedz individuālu atbalstu izglītojamiem, kuriem ir
grūtības programmas apgūšanā, organizējot treniņus pēc individuāla plāna. Treneri
izmanto dažādas metodes, kuras pielāgo atbilstoši audzēkņu spējām, vērā tiek ņemtas
visu izglītojamo intereses. Skolā mērķtiecīgi plāno un atbalsta talantīgo audzēkņu
piedalīšanos Latvijas jauniešu izlases sastāvā.

4.4.5. Sadarbība ar audzēkņu ģimeni
Skolā notiek regulāra sadarbība ar audzēkņu ģimenēm. Sadarbībai ar vecākiem
tiek izmantotas daudzveidīgas formas – informatīvie paziņojumi, telefonu sarunas,
sarakste e-pastā, skolas vecāku sapulces. Visa jaunākā informācija tiek izvietota
informācijas stendā skolas telpās, kā arī informācija par sasniegumiem tiek regulāri
ievietota mājas lapā www.milatss.lv
Treneri regulāri informē audzēkņu vecākus par mācību – treniņu procesu norisi,
par audzēkņu sasniegumiem, kā arī pārrunā, kas būtu jāpilnveido un jāuzlabo audzēkņu
sniegumā, lai sasniegtu augstāku sporta meistarību.
Vecāki laicīgi tiek informēti par gaidāmajiem sporta un kultūras pasākumiem,
par audzēkņu plānoto dalību tajos un nepieciešamo palīdzību no vecāku puses. Plānojot
dalību sacensībās, vecāki tiek informēti par audzēkņu nepieciešamību piedalīties.
4.5. Skolas vide
4.5.1. Skolas mikroklimats
Skolai ir savas tradīcijas, to apliecina fotohronikas un videomateriāli,
kas ir pieejami. Audzēkņi un pedagogi uzskata, ka viņiem ir piederības apziņa skolai.
Audzēkņiem, treneriem, vecākiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus un
ierosinājumus. Audzēkņi jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un
reliģiskās piederības. Skola cenšas novērst fiziskos un morālos pāri darījumus,
konfliktsituācijas tiek risinātas taisnīgi. Pozitīvas sadarbības veicināšanai tiek
pakāpeniski uzlabota skolas vide, ieviešot jaunus informācijas veidus – izmantojot
pašvaldības, novada presi, internetu.
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Skolā atbalsta audzēkņu centību, spējas un sasniegumus, par labiem
sasniegumiem audzēkņi saņem pateicības un uzslavas. Audzēkņu un treneru
sasniegumi tiek novērtēti, par tiem informē skolas sapulcēs, svētku pasākumos. Skolā
ir iekšējās kārtības noteikumi, kas veicina audzēkņu disciplinētību nodarbībās un
sacensībās.
Skolā ir labvēlīga un korekta attieksme pret skolas apmeklētājiem, tie var
saņemt nepieciešamo informāciju par treniņu nodarbību vietām, laikiem. Jebkurš
apmeklētājs ir laipni gaidīts skolā.

4.5.2. Skolas fiziskā vide
Skolas nodarbības notiek Daugavpils pašvaldības sporta bāzēs:

Pludmales volejbols

Daugavpils Universitātes sporta zāle,
Kandavas iela 1, Daugavpils, LV – 5401,
Daugavpils olimpiskais centrs, Stadiona iela
1, Daugavpils, LV-5401

Viss sporta skolas darbs notiek īrētās telpās pilsētā. Skolas vadība ir noslēgusi
līgumus, iepazinusies ar visām nodarbību telpām un pārliecinājusies, ka tās atbilst
noteiktajām prasībām. Sanitāri higiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra,
uzkopšana u.c.) telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Nodarbību telpas ir
funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Sporta bāzēs ir pieejamas dušu
telpas. Katrai mācību – treniņu vietai (sporta zālei, bāzei u.c.) ir noteikti izmantošanas
un kārtības noteikumi, evakuācijas plāni. Skolas treneri ir instruēti par darba un
ugunsdrošības noteikumiem.
Skolas treneri un audzēkņi piedalās sporta bāžu, un to apkārtnes sakopšanā.

4.6. Skolas resursi
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4.6.1. Telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi
Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša skolas īstenojamo programmu
specifikai, izglītojamo skaitam un veicamajām aktivitātēm.
Skolā ir metodiskie materiāli, kas dod iespēju jebkurā brīdī papildināt zināšanas
un realizēt daudzveidīgas treniņu nodarbības. Ar nepieciešamo inventāru un sporta
apģērbu nodrošina skola. Ir atbilstoši iekārtotas telpas personālam. Telpas ir
nodrošinātas ar mēbelēm. Skolā notiek plānveida inventāra nomaiņa. Treneri pārzina
kārtību, kādā uzskaita, pieprasa un saņem inventāru.

4.6.2. Personālresursi
Skolā ir pietiekams izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls.
Treneru izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Treneri ar priekšlikumiem un zināšanām piedalās skolas mācību programmu pilnveidē.
Skolas administrācija nodrošina informāciju par tālākizglītības kursiem,
semināriem, daļēji sedz kursu maksas un ceļa izdevumus. Treneri mācību – treniņu
darbā ir radoši, pielieto nestandarta palīgierīces, lai audzēkņi labāk un kvalitatīvāk
apgūtu mācību programmas, sporta veidu tehniskās nianses un celtu fizisko
sagatavotību. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepārtrauktu sporta veidu attīstību, skolā
tiek piesaistīti jauni pedagogi.

4.7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
4.7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Skolas vadība veic regulāru skolas darba izvērtējumu, analizējot sasniegumus
un nosakot tālākās attīstības vajadzības tā, lai kontrole un vērtēšana notiktu visos skolas
darba aspektos. Iegūtos rezultātus izvērtē, nosaka skolas stiprās puses un uzlabojamās
jomas. Mācību gada plānā ir administrācijas sanāksmes, pedagoģiskās padomes sēdes,
treneru darba izvērtējums. Skolas vadība iesaista trenerus skolas darba plānošanā un
vērtēšanā. Treneri apzinās sava darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus,
ievēro to sava darba plānošanā. Katru gadu tiek veidots pārskats par mācību gada
darbību un veikta mācību sasniegumu analīze. Ar skolas pašvērtējuma materiāliem tiek
iepazīstināti skolas darbinieki.
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Skolas attīstības plāns izstrādāts pieciem mācību gadiem no 2014./2015. līdz
2018./2019.mg. Tajā ir izvirzītas prioritātes, kas īstenojamas šajā laikā. Skolas attīstības
plāns ir veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķus. Plāna gatavošanā piedalījušies
pedagogi. Pedagoģiskās padomes nolikumā ir noteikta kārtība, kā apstiprina un saskaņo
attīstības plānu un izdara grozījumus tajā.

4.7.2. Skolas vadības darbs un personālā pārvaldība
Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā
dokumentācija. Skolas darbu reglamentējošie dokumenti atbilst normatīvo aktu
prasībām. Skolā ir iekārtotas personu lietas visiem pedagogiem. Darbinieki amata
pienākumus veic atbilstoši amatu aprakstiem.
Skolas darbību reglamentē „miLATss” profisionālās ievirzes sporta skolas
nolikums. Skolā ir nepieciešamā obligātā dokumentācija. Skolas darbu reglamentējošie
dokumenti izstrādāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, iesaistot
skolas darbā ieinteresētās puses.
Skolas vadība veic personāla pārraudzības funkcijas, izvērtē un apkopo katra
pedagoga un tehniskā darbinieka atbilstību veicamajam amatam. Trenera slodzes ir
sadalītas optimāli, ievērojot skolā īstenoto profesionālās ievirzes izglītības programmu
prasības, treneru darba pieredzi, kvalifikāciju un sasniegtos rezultātus.
Skolā izveidota optimāla vadības struktūra un veiksmīgs vadības komandas
darbs. Mācību darbu organizē direktore. Visiem ir precīzi noteikti darba pienākumi un
atbildība. Skolas direktore atbilstoši deleģē pienākumus un veic kontroli par to izpildi.
Darbinieki, audzēkņi un vecāki ir informēti, par kādiem jautājumiem var
vērsties pie skolas vadības. Skolas vadība veicina radošu darbības vidi skolā, atbalsta
dažādas audzēkņu un treneru aktivitātes darba pilnveidē un dažādošanā, organizē
kultūras pasākumus Ziemassvētkos un mācību gadu uzsākot, kas veicina labu gaisotni
un savstarpēju sapratni skolas kolektīvā.

4.7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām
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Skolas vadība rūpējas par skolas prestižu, informē par jaunumiem,
sasniegumiem, pieredzi un citām darba aktualitātēm mājas lapā.
Skolas sadarbojas ar Daugavpils pilsētas domi, Latvijas volejbola federāciju,
Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolu.
Ļoti bieži treniņu nodarbības notiek kopā ar kaimiņu sporta skolām no Rīgas,
Lietuvas sporta skolām. Skolas vadība atbalsta jebkuru mērķtiecīgu sadarbību ar citām
organizācijām, skolām un iestādēm.

5. Citi sasniegumi
5.1. Sportisti
Skolas audzēkņi ir motivēti trenēties izvēlētajā sporta veidā, lai sasniegtu
augstus rezultātus un nodarbotos ar sportu, un ievērotu veselīgu dzīvesveidu arī pēc
skolas beigšanas.
5.2. Pasākumi
1. Tālāk izglītības semināri sporta darbiniekiem, pieaicinot vieslektorus.
2. Sadarbojoties ar pašvaldību, audzēkņiem tiek organizēti braucieni uz dažādām
augstākās līgas spēlēm.
3. Dažādas sacensības sākumskolas skolēniem ar vecākiem (Sporto visa ģimene,
jautrie starti).
4. Vasaras nometņu organizēšana, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgāku mācību
treniņu procesu.

6. Turpmākā attīstība
1. Jaunākā informācija par skolu ir atspoguļota mājas lapā www.milatss.lv.
2. Motivēt un ieinteresēt jaunus audzēkņus iestāties skolā.
3. Pilnveidot treneru prasmes moderno tehnoloģiju izmantošanā.
4. Uzlabot skolas un vecāku sadarbību, lai nodrošinātu audzēkņu atbildību par
iekšējās kārtības un drošības noteikumu ievērošanu.
5. Pilnveidot sadarbības formas, kas veicinātu audzēkņu un vecāku līdzdalību
skolas dzīvē un atbildību par sava bērna sportiskajiem sasniegumiem.
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6. Iedalītā finansējuma ietvaros turpināt mācību līdzekļu un sporta inventāra
iegādi.
7. Piedalīties ESF un citos projektos.
8. Piedalīties Latvijas sacensībās:


Bērniem un jauniešiem:
Latvijas jaunatnes čempionāts pludmales volejbolā
Pūre šokolāde



Pieaugušiem
Latvijas sieviešu čempionāts ERGO

9. Piedalīties sacensībās ne tikai valsts mērogā, bet aizstāvēt to Eiropas un
Pasaules čempionātos.

23.11.2015.

Žana Zanegina

Direktore

SASKAŅOTS
Biedrība „Volejbola klubs „miLATss” valdes priekšsēdētāja
(amata nosaukums)
Žana Zanegina
vārds, uzvārds

paraksts

23.11.2015.
_____________________________________________________________________
datums
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