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IEVADS

Kāpēc volejbols?

Mums ir daudz iemeslu. Tas ir 
mūsdienīgs sporta veids.

Elegants. Dinamisks. Ģimenēm 
draudzīgs. Plaši izplatīts Latvijā. 
Patriotisks. Ar senām tradīcijām.

Mēs esam radīti volejbolam. 
Volejbols ir radīts mums. 



VĪZIJA 

LATVIJA –
VOLEJBOLA
LIELVALSTS



MISIJA 

ATTĪSTĪT UN 
POPULARIZĒT 
VOLEJBOLU LATVIJĀ, 
VEICINĀT GAN AKTĪVO, 
GAN PASĪVO IESAISTI 
VOLEJBOLA DZĪVĒ.



LATVIJAS VOLEJBOLA
FEDERĀCIJAS LOMA

Volejbolistu un sporta veida 
entuziastu atbalsts Latvijā un 
partneris ceļā uz Eiropas un 
pasaules pieredzi. 

ZĪMOLA “VOLEJBOLS
LATVIJA” LOMA

Vienotā vizuālā volejbola 
identitāte, kas radīta ar atsauci uz 
sporta veida ilggadējām tradīcijām, 
nacionālā lepnuma simboliem un 
volejbola vērtībām, piederības 
volejbolam un tā popularitātes 
veicināšanai.



JAUNATNE

Veicināt nodarbojošos ar volejbolu skaita 
pieaugums katru gadu, to īstenot ciešā 
sadarbībā ar pašvaldībām 

Izstrādāt vienotu jaunatnes sagatavošanas 
sistēmu sporta skolās un vispārizglītojošās 
skolās, to īstenot sadarbībā ar CEV

Attīstīt jaunatnes sacensību sistēmu – 
statistika, videotranslācijas

Censties uzlabot un nodrošināt 
profesionālākus treniņu un sagatavošanās 
apstākļus jaunatnes izlasēm

Censties organizēt vismaz vienu pludmales 
volejbola un klasiskā volejbola festivālu gadā

Ik gadu noteikt un apbalvot labākās sporta 
skolas/ klubus/ spēlētājus pludmales volejbolā 
un klasiskajā volejbolā

Nodrošināt nacionālo jaunatnes čempionātu 
norisi katru gadu, visa gada garumā



NACIONĀLĀS IZLASES

Nodrošināt regulāru nacionālo pieaugušo 
izlašu dalību Eiropas čempionāta finālturnīros

Iniciēt un organizēt Eiropas čempionāta 
finālturnīra norisi Latvijā – jauniešiem  visu 
turnīru, nacionālajām pieaugušo izlasēm 
vismaz vienu grupu

Izstrādāt un ieviest vienotu darba modeli 
visās Latvijas nacionālajās izlasēs

Izveidot vienotu Latvijas nacionālo izlašu fanu 
kustību klasiskajā un pludmales volejbolā 
(fanu atribūtika, darbs ar fanu grupām, fanu 
vadība)

Ieviest vienotu vizuālo identitāti visām 
Latvijas nacionālajām izlasēm klasiskajā un 
pludmales volejbolā

Veidot jaunatnes izlasēm bāzes komandas 
reģionos

Piesaistīt motivētus un aktīvus nacionālo 
izlašu darba organizatorus (menedžerus) 



INFRASTRUKTŪRA

Veicināt un atbalstīt procesus, lai katrā 
Latvijas lielajā pilsētā ir slēgta tipa pludmales 
volejbola laukumi

Izveidot treniņu bāzi nacionālajām un jauniešu 
izlasēm, sadarbībā ar pašvaldībām

Ieklāt vismaz vienu tarafleks klasiskā 
volejbola laukumu vai uzstādīt vienu āra 
pludmales volejbola laukumu gadā, sadarbībā 
ar starptautiskajām volejbola organizācijām 
un to nodrošinātajām programmām



ORGANIZĀCIJA

Pastāvīgi uzlabot LVF darbību un efektivitāti, 
pilnveidojot sekretariāta struktūru, darba or-
ganizāciju, lomu un atbildību sadali, savstarpē-
jās komunikācijas līmeni

Pilnveidot LVF finanšu pārvaldību un kontroli 

Pilnveidot komunikāciju un sadarbību starp 
padomi, valdi, sekretariātu un biedriem

Veicināt profesionālas komunikācijas un 
mārketinga stratēģijas izstrādi un ieviešanu

Uzsākt mērķtiecīgu darbu ar brīvprātīgo 
iesaisti volejbola dzīves oreganizācijā

Turpināt darbu ar sponsoriem un pašvaldībām, 
piesaistīt jaunus

Turpināt darbu ar 100 draugi+ biedriem, 
restartējot esošo programmu

Stiprināt sadarbību ar sēdvolejbolu



TRENERI

Pilnveidot treneru apmācību sistēmu, at-
balstīt LVF biedrus, kas rīko treneru apmācī-
bas

Izstrādāt mūsdienīgus metodiskos materiālus 
treneru darba atbalstam

Atjaunot un pilnveidot labākā jaunatnes 
trenera konkursu

Veidot atbalsta programmu treneru 
tālākizglītībai caur līdzfinansējumu kursu 
apmeklēšanai, stažēšanos ārzemju vadošajos 
sporta klubos, u.c.

Izveidot modeli, pēc kura tiek atlasīti treneri 
jauniešu izlasēm



SACENSĪBAS / NACIONĀLIE ČEMPIONĀTI

Izstrādāt pilnvērtīgu sacensību sistēmu gan 
vīriešu, gan sieviešu klubiem: Nacionālā līga -> 
Latvijas čempionāts -> Baltijas līga

Sekmēt komandu skaita palielināšanos 
Nacionālajā līgā un Latvijas čempionātā caur 
darbu ar pašvaldībām, darbu ar U-19 grupām 
un komandas, kas šobrīd startē EVL

Veicināt LVF organizēto sacensību 
atpazīstamību

Nodrošināt sacensību organizatoriskā līmeņa 
celšanu caur laicīgi sastādītiem kalendāriem, 
komunikāciju ar klubiem, u.c.

Ieviest klubu akreditācijas sistēmu 

LVF sekretariātā izveidot jaunu pozīciju – 
sacensību direktors, kas atbild par 
organizāciju visām sacensībām: Nacionālā līga 
-> Latvijas čempionāts -> Baltijas līga

Sadarbībā ar FIVB organizēt vismaz vienu 
augsta līmeņa turnīru gadā



TAUTAS SPORTS

Izstrādāt datu bāzi ar visām vietām Latvijā, 
kur iespējams nodarboties ar volejbolu

Apzināt vietas, kur nav iespēja nodarboties ar 
volejbolu, veicināt šo vietu iesaisti ( jebkādā 
līmenī)

Nodrošināt iesaistīto skaita palielināšanu 
(sakārtot amatieru licencēšanu)

Veidot atbalsta programmu amatieru turnīru 
organizēšanai

Pēc nepieciešamības atbalstīt senioru sporta 
dzīves norisi Latvijā



TIESNEŠI

Paaugstināt tiesnešu profesionalitāti un kvali-
fikāciju

Izstrādāt un ieviest ētikas kodeksu 
tiesnešiem, veicināt volejbola tiesnešu 
prestiža celšanu

Nodrošināt iesaistīto skaita palielināšanu, 
jauno tiesnešu piesaisti

Veicināt starptautisko tiesnešu skaita 
palielināšanu, sadarbībā ar CEV

Nodrošināt supervaizeru skaita palielināšanu


