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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

 

Izglītības 

programmas 

kods 

 

Īstenošanas vietas adrese 

(ja atšķiras no juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g. 

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Volejbols 20V 813 001 Bruņinieku iela 24a, Kalpaka 

bulvāris 8, Sesku iela 72, 

Ūnijas iela 93, Kr. Barona 

97a, Andromedas gatve 11, 

Vaidavas iela6, Induļa iela 4, 

Juglas iela 27a/Kvēles iela 

24, Pāles iela 9, Baltezera 

iela 6, Ropažu 34, Ruses iela 

22, Kleistu iela 14, Tomsona 

iela 35, Zvārdes iela 1, D. 

Brantkalna iela 5, Purvciema 

iela 23a, P. Lejiņa iela 12 

P-10982 10.02.2015 350 378 

Volejbols 30V 813 001 Bruņinieku iela 24a, Kalpaka 

bulvāris 8, Sesku iela 72, 

Andromedas gatve 11, 

Vaidavas iela6, Induļa iela 4, 

Juglas iela 27a/Kvēles iela 

24, Pāles iela 9, Baltezera 

iela 6, Zvārdes iela 1, D. 

Brantkalna iela 5, P.Lejiņa 

iela 12 

P-10983 10.02.2015 123 120 

Pludmales 

volejbols 

20V 813 001 Grostonas iela 6b, Pulkveža 

Brieža iela 25 

P-17291 15.02.2018 9 12 

Pludmales 

volejbols 

30V 813 001 Grostonas iela 6b, Pulkveža 

Brieža iela 25 

P-17292 15.02.2018 20 15 

Interešu 

izglītība 

sportā – 

VFS 

AS023100 Andromedas gatve 11, 

Induļa iela 4. 

  62 60 

 



 

 

1.2. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un 

ar to saistītie izaicinājumi, 

pedagogu mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

20 Jaunu pedagogu piesaistes 

plāns, motivēšana, atbalsts. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 
- 

 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

2 Sporta psihologa 

nepieciešamība. 

 

1.3. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos 

sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības 

iestādei un izglītības iestādes vadītājam) 

N.p.k Prioritāte Kvalitatīvie rezultāti Kvantitatīvie rezultāti 

1 Sagatavot sportistus valsts jauniešu 

izlasēm klasiskajā un pludmales 

volejbolā. 

1. Atlasīti labākie, 

talantīgākie 

izglītojamie no 

mācību treniņu 

grupām. 

2. Uzlabota tehniskā, 

taktiskā sagatavotība 

talantīgākajiem 

spēlētājiem 

koptreniņos, 

nometnēs. 

1. Katrā vecuma grupā 

sagatavot vismaz 2 izlašu 

kandidātus. 

2. Piedalīties divos koptreniņos 

nedēļā un augstāka līmeņa 

sacensībās pēc sacensību 

kalendāra. 

3. Kontrolnormatīvu izpilde ar 

vērtējumu – labi. 

2 Sekmēt regulāru pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveidi. 

1. Pedagogiem ir 

nepieciešamās 

prasmes un 

kompetences 

izglītības 

programmu 

īstenošanā. 

1.100% pedagogu ir veikuši 

profesionālo pilnveidi, 

piedaloties LVF un citu 

institūciju organizētajos 

kursos. 

2. Noorganizēti vieni pedagogu 

profesionālās pilnveides kursi. 

3 Jaunu pedagogu piesaiste, nodrošinot 

pedagogu ataudzi. 

1. Izglītības iestādes 

kapacitātes 

paaugstināšana. 

2. Iegūta darba vidē 

balstītas pedagoga 

1. Piesaistīt 1-2 studentus, kas 

ir labākie speciālisti savā jomā. 



profesionālās 

kompetences. 

4 Sadarbības uzlabošana ar vecākiem  Vismaz 3 reizes gadā tikties ar 

vecāku padomes pārstāvjiem 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – sniegt ik vienam sabalansētu un nākotnes vajadzībām atbilstošu 

prasmju apguvi izvēlētajā sporta veidā, kas tendēts uz individualizētu mācību pieeju, nodrošinot 

talantīgo sportistu izaugsmi Valsts izlasēs. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – ieinteresēts un motivēts mācīties un pilnveidot 

savas zināšanas mūža garumā, attīstot rakstura iezīmes, vērtības, ieradumus, kas veicina 

personīgu izaugsmi. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – pašpietiekamas personības veidošana, kas 

sevi apzinās kā darbīgu, morālu ar pašapziņu apveltītu būtni. 

2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti: 

2.4.1. sagatavoti Valsts izlašu dalībnieki/kandidāti 

Sieviešu nacionālā izlase – V. Pridatko, E.Reknere, K.Kramēna, K.P.Krustkalne – visas 

aizstāvot Izglītības iestādes godu piedalījās CEV kausa izcīņā 2021, kas tika aizvadīts Izraēlā, 

28.-30.10.2021. Treneris – A. Odinokovs 
U-18 meitenes – M. Grundmane, A. Cepurīte. Treneri- A. V. Kļaviņš, S. Cepurīte 

U-16 meitenes – A. Čelnova, A. Jevsejeva, E. Zimeta. Treneri – J. Ivanovs, N. Deveikusa, N. 

Lūsis. Izlases sastāvā tika aizvadītas Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēles 2021. gada 11. – 

14. martam, Daugavpilī. Patreiz meitenes gatavojas EEVZA sacensībām, novembrī. 
U-19 zēni – K. U. Ābelītis, J. Teikmanis. Treneri – G. Vanags, O. Aizporietis. 

U-17 zēni – T. Aisens, M. Selivānovs, G. Kokins, Rob. Lindbergs, Rih. Lindbergs, R. Kļaviņš. 

Treneri – J. Janišonis, O. Aizporietis. T. Aisens un M. Selivānovs izlases sastāvā piedalījās 

Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs 2021. gada martā un finālturnīrā no 2021. gada 10. – 

18. jūlijam, Albānijā. Skatīt Latvijas Volejbola federācijas ziņas.  
Skat. Sacensību kalendāru 2020./2021. m.g. viis.gov.lv. 

2.4.2. Uz 2021. gada septembri klasiskajā volejbolā nokomplektētas 32 grupas (SSG – 3, MT-

1 līdz MT-7 – 22 grupas, SMP1 līdz SMP-3 – 7 un ASM – 3 grupas). 

Pludmales volejbolā – 4 grupas (MT-6 – 1 gr, SMP-2 – 2 grupas un ASM – 1 grupa). 

2.4.3. jau iepriekšējā mācību gadā tika uzsākts darbs pie tiesnešu skolas izveides. Tika apzināti 

jaunie tiesneši, organizēti kursi, bet saistībā ar vīrusa COVI-19 izplatību, praktisko tiesāšanu 

nevarēja veikt. Šajā rudenī darbība tika atjaunota, jaunie tiesneši savas zināšanas varēja 

izmantot tiesājot RVS organizēto turnīru “Sadraudzības kauss 21” meitenēm un zēniem, kā arī 

dažas Latvijas čempionāta mājas spēles. Uz šo brīdi darbība pārtraukta sakarā ar ārkārtas 

situāciju Valstī COVID-19 pandēmijas sakarā. 

2.4.4. Skolas turnīri pludmales volejbolā netika organizēti saistībā ar ārkārtas situāciju valstī. 

Sacensības tiks plānotas šajā sezonā (ja būs iespējams). 

2.4.5. Sadarbība ar vecākiem – pagājušā gadā nomainījās Vecāku padomes vadošais sastāvs, ir 

notikusi viena sapulce, kur tika runāts par turpmāko sadarbību. Daudzi jautājumi palikuši 

neīstenoti. 

http://volejbols.lv/klasiskais-volejbols/zinas/lasit/4489


Pirms lielākiem notikumiem (turnīri, nometnes) treneri organizē grupu vecāku sapulces, kas 

tiek protokolētas (reizēm). Protokoli glabājas pie direktora vietnieces izglītības jomā. 

2.4.6. Jaunatnes volejbola attīstības programma – izstrādāta un saskaņota ar dibinātāju. Divas 

reizes gadā tiek organizētas sapulces, lai kopā ar IKSD izrunātu paveikto un turpmāko darbu. 

Savlaicīgi nodotas finanšu un saturiskās atskaites. 

2.4.7. Izglītības iestādes infrastruktūra tiek uzlabota atbilstoši piešķirtajiem un maksas 

pakalpojumos iekasētajiem līdzekļiem. Pilnībā iekārtots fizioterapeita kabinets, četras 

ģērbtuves. Izveidotas divas treneru inventāra noliktavas. Iesniegts plāns nākamā gada 

plānotajiem darbiem. 

 

 

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums 

 

3.1. Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pašvērtēšana, darbības plānošana:  

Iestādē tiek veikta darbības pašvērtēšana, tajā 

iesaistoties iestādes administrācijai. Attīstības 

plānošanas, sasniedzamo rezultātu noteikšanā 

iesaistās plašākas mērķgrupas. Svarīgi lēmumi 

tiek apspriesti un saskaņoti ar dibinātāju. 

Iestādes pašvērtēšanas procesā iesaistīt plašākas 

mērķgupas. 

Personāl vadība:  

Iestādes darbs tiek vadīts balstoties uz 

demokrātijas pamatprincipiem. Aktuālie 

jautājumi tiek apspriesti un lēmumi pieņemti 

sarunās ar ieinteresētajām mērķgrupām. Personāls 

ir stabils, profesionāls, ieinteresēts labāku 

rezultātu sasniegšanai. Visi 

Efektīvāk organizēt sporta pedagogu savstarpējo 

sadarbību, sapratni, prasmi risināt nesaskaņas. 

Paplašināt zināšanas personāl vadības jautājumos 

administrācijas darbiniekiem. 

Finanšu un resursu pārvaldība:  

Vadītājs atbildīgi izvērtē un pārvalda iestādei 

piešķirtos finanšu līdzekļus. Plāno un īsteno 

maksas pakalpojumu līdzfinansējuma pārvaldību. 

Deliģē darbiniekus iesaistei projektu pieteikšanā 

un īstenošanas procesā (nometnes, inventārs, 

izlases programma). 

Sadarbībā ar pedagogiem izvērtē nepieciešamos 

uzlabojumus materiāli tehniskajā nodrošinājumā 

un inventāra iegādē. Atbalsta un plāno līdzekļus 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei 

un resertifikācijai. 

Radīt labvēlīgus apstākļus nomnieku piesaistei. 

100% nodrošināt pedagogus ar nepieciešamajiem 

mācību līdzekļiem (inventārs, bumbas). 

Efektivitāte un produktivitāte:  



Izveidota vadības komanda, kas pārzin izvirzītos 

mērķus, noteiktos gada uzdevumus un spēj 

kvalitatīvi tos īstenot. Komandas darbs nodrošina 

efektīvu iestādes pārvaldību. Mērķu sasniegšanai 

iesaistīti visu mērķgrupu pārstāvji. Iestādē 

lielākoties raksturīga pozitīva labbūtība. 

Turpināt izglītoties savā darbības jomā, tādejādi 

iegūstot jaunāko, aktuālāko informāciju. 

Administrācija un vadības komanda:  

Vadības struktūra un kompetences jomas ir 

noteiktas, visiem zināmas un tiek ievērotas; 

Katrs vadības darbinieks pārzin savu jomu un 

savas kompetences ietvaros atbildīgi veic  savus 

pienākumus. 

 

Paplašināt vadības darbinieku zināšanas, lai aizstādu 

prombūtnē esošu kolēģi. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izpratne par tiesiskumu un nozaru politikas 

prioritātēm: 

 

Atbilstoši ārējiem normatīviem aktiem iestādē 

tiek izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kuri tiek 

papildināti vai atjaunoti atbilstoši reālajai 

situācijai. Iestādē tiek nodrošināts darbības 

tiesiskums. 

Sistemātiskai sadarboties ar dibinātāju/jomas 

speciālistiem, lai nodrošinātu savlaicīgu dokumentu 

izstrādi. 

Līderība un vadība:  

Iestādes vadītājs respektē darbinieku vēlmes, prot 

tos līdz galam uzklausīt un pieņemt lēmumus, kas 

uzlabo iestādes kopējo darbu. Uzņemas atbildību 

un neskaidrību gadījumos  spēj parādīt savu 

stingru nostāju. 

 

Komunikācija. Ētiskums:  

 Regulāri tiek uzklausīti vecāki, pedagoģiskie un 

tehniskie darbinieki. Vērojama cieņpilna, izturēta 

attieksme, arī ja nepieciešams paust nepopulāru 

viedokli. Savu nostāju vadītājs pauž saprotami, 

skaidri un argumentēti. 

Papildināt zināšanas krīzes un starpkultūru 

komunikācijā. 

Vadītājs spēj cieņpilni paust savu viedokli, spēj 

uzklausīt un paust savu viedokli. Prot argumentēt 

savu rīcību. 

 

Iestādes vadītājam ir izpratne par izglītības 

aktualitātēm un nozares aktuālajiem jautājumiem.  

Turpināt darbu pie nozares stratēģijas izstrādes 

sadarbībā ar nozares speciālistiem. 



Vadītājam ir pietiekamas zināšanas audzināšanas 

jautājumos. Ar pedagogiem risina jautājumus 

saistītus ar mācību procesu. Nodrošina atbalsta 

personāla iesaisti procesos. 

Papildināt zināšanas Skolvadības un citos jautājumos. 

 

3.3 Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītāja un dibinātāja sadarbība:  

Sadarbība starp vadītāju un dibinātāju ir abpusēja. 

Tiek uzklausītas un ņemtas vērā abu pušu 

vajadzības. Personālam ir skaidri definēta viņu 

personiskā atbildība par veicamo darbu, 

sasniedzamajiem mērķiem un profesionālās 

kompetences pilnveidi. Mērķu sasniegšanai 

personāls ir nodrošināts ar nepieciešamajiem 

resursiem. 

 Risināt samilzušo problēmu ar sporta zāļu lietošanas 

jautājumiem un to trūkumu. 

Sadarbība ar nozari:  

Izveidota veiksmīga sadarbība ar Latvijas 

Volejbola federāciju (turpmāk - LVF). Direktors ir 

LVF valdes loceklis, kas dod iespēju piedalīties 

nozarei svarīgu jautājumu izskatīšanā un lēmumu 

pieņemšanā. Personāls iesaistīts dažādu LVF 

komisiju sastāvos. Dažādu jautājumu risināšanā ir 

iespēja sadarboties ar IZM Sporta departamenta 

darbiniekiem. 

 

Izglītības iestādes padome:  

Vadītājs atbalsta un piedalās iestādes Vecāku 

padomes organizētajās sēdēs. 

Paplašināt darbu ar Vecāku padomes pārstāvjiem, 

iesaistot tos skolas dzīves organizēšanā. 

Iestādē tiek nodrošināts komanddarbs, tiek 

meklēti risinājumi, savstarpēja palīdzība. Jaunāko 

pedagogu piesaiste pieredzējušajiem 

pedagogiem.  

Atgriežoties iepriekšējā darba režīmā turpināt 

savstarpēju pieredzes apmaiņu, trenerim apmeklējot 

kolēģi.  

Vecāki skolas darbībā tiek iesaistīti 

kampaņveidīgi. 

Izveidot sekmīgu sadarbības sistēmu. 

Vadītājs atbalsta vecāku padomes darbību. 

Iespēju robežās sniedz visu nepieciešamo 

informāciju. Vecāku padomes darbība vairāk 

atkarīga no vadītāja ierosinājumiem un gatavības 

iesaistīties.  

Abpusēji izrādīt lielāku iniciatīvu.  

 

3.4. Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 



Visiem iestādes pedagogiem nepieciešamā 

izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst 

normatīvo aktu prasībām. 

Studējošajiem pedagogiem savlaicīgi iesniegt 

dokumentus Latvijas Sporta federāciju padomē, lai 

tiktu iekļauti treneru reģistrā. 

Lielākajai daļai iestādes pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveide atbilst normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. 

 

Iestādē pedagogu noslodze atbilst valstī 

noteiktajai  likumdošanai. 

Iestādē ir paraugdokuments Pedagogu 

profesionālās kvalitātes novērtēšanas kārtībai. 

Veicināt pieteikšanos pedagogu profesionālās 

kvalitātes novērtēšanai. 

Iestādē ir izstrādāta pedagogu profesionālās 

pilnveides sistēma. Process tiek uzraudzīts un 

koordinēts. 

 

 

4.Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

 

4.1. Sadarbības projekts ar Latvijas universitāti (LU), duālās karjeras veidošanā. Tā ir iespēja 

labākajiem sportistiem apvienot mācības ar augsta sasnieguma sportu. Iegūstot izglītību un 

uzrādot labus rezultātus savā sportista karjerā. Elza Reknere, Lāsma Ozola, Adelīna Gerliņa, 

Elīna Zvaigzne ir izmantojušas šo iespēju un apgūst mācības LU un turpina aktīvi sportot. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

5.1. Rīgas Volejbola skolas sadarbības partneri ir Rīgas vispārizglītojošās skolas, kurās mūsu 

sportisti apgūst gan klasiskā volejbola, gan pludmales volejbola programmas. Programmu 

īstenošanas vietas atrodamas VIIS. Noslēgti bezatlīdzības līgumi par sporta bāzes izmantošanu 

ar 19 vispārējās izglītības iestādēm. 

 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) - audzināt atbildīgu 

sabiedrības dalībnieku, kurš sadarbojas veidojot tādu vidi, kādā vēlas atrasties. Ar pašapziņu 

apveltītu personību, kura apzinās savas vēlmes un intereses, pedagogiem esot kā paraugiem it 

visā. 

 

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas - vērtības ir 

pamats ieradumiem, kas tiek mērķtiecīgi attīstītas, nostiprinātas ikdienas dzīvē gan mācību 

treniņu nodarbību laikā, gan piedaloties sacensībās un sporta nometnēs. Audzināšanas 

uzdevumi iekļauti iestādes Gada darba plānā. 


