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Jaunie jaunumiJaunie jaunumi  

VNF aicina pieteikt idejas pavasara projektu konkursā 

Rosinot iedzīvotājus pavasara darbiem ne tikai savā pagalmā, bet 
arī tuvākajā apkārtnē, Valmieras novada fonds izziņojis jaunu  
projektu konkursu “Dari sev un citiem!” Labo darbu programmā. 
Vairāk lasi sadaļā “Labo darbu programma”. 

Iztīri pagrabu – nes liekās mantas A’VOkaDO’ tirdziņam! 

Aprīlis ir īstais mēnesis, lai veiktu pavasara lielo tīrīšanu! Bet ko 
darīt ar vecajām mantām, kas lieki aizņem vietu?  
VNF JIL jauniešiem ir risinājums – nes mantas VNF JIL A’VOkaDO’ 
tirdziņam! Vairāk par šo pasākumu lasi “Jauniešu” sadaļā! 

Jauna darbiniece fondā 

Valmieras novada fonda komandai no februāra pievieno-
jusies jauna kolēģe – līdzekļu piesaistes un sabiedrisko 
attiecību speciāliste Inese Boša. Viņa nomainījusi līdzšinē-
jo, jau daudziem zināmo Zani Ābelīti-Medni, kura pašlaik 
pievērsusies studiju dzīvei. 
Interese par darbu fondā bija milzīga – vakances konkur-
sā saņēmām 34 pieteikumus! Pēc rūpīgas iepazīšanās un vērtēšanas izvēlēta 
Inese Boša. Viņa ar fondu ir pazīstama jau kopš 2011. gada rudens, kad iesaistī-
jās VNF Jauniešu ideju laboratorijā. Inese studē Vidzemes Augstskolas Komuni-
kācijas un sabiedrisko attiecību 4. kursā. Vēl paralēli ikdienas darbiem viņa spē-
lē studentu improvizācijas teātrī “ViAGars”, gūst adrenalīnu florbolā un darbo-
jas zemessardzē. 
Lai fonds spētu darboties mūsdienu mainīgajā vidē un pilnveidotu profesionā-
lās iemaņas, gan Inese, gan VNF vadītājs Ansis Bērziņš piedalīsies semināru cik-
lā “Ekselence NVO vadībā”, ko rīko Latvijas Pilsoniskā alianse. Apmācību ciklā 
apgūsim zināšanas par organizācijas stratēģijas veidošanu, interešu aizstāvību, 
darbinieku motivāciju, lietvedību un citiem, kopumā 7 tematiem. 



Svinam gada jubileju brīvprātīgā grāmatveža sāgai 

Cīņa ar valsts ierēdņu neuzticību brīvprātīgajam darbam ir aizņēmusi 
vairāk laika un enerģijas nekā cerējām. Patīkamā kārtā februārī izdevās 
panākt visai būtisku lietas virzību. Mēneša sākumā notika Administratī-
vās tiesas sēde, kur satikās abas iesaistītās puses -– Valsts ieņēmumu 
dienests un Valmieras novada fonds, lai rastu skaidrību taisnības dievie-
tes Temīdas priekšā. Tiesneši lēma, ka būt par brīvprātīgo grāmatvedi 
nav noziegums, tādējādi noraidot Valsts ieņēmumu dienesta uzlikto sodu. Tomēr, turpinot stūr-
galvības paraugdemonstrējumus, VID iesniedza apelāciju, to pamatojot, ka VNF ir veicis saim-
niecisko darbību, tādēļ brīvprātīgais darbs grāmatvedībā nav pieļaujams. 
Pēc lietas atkārtotas skatīšanas Vidzemes apgabaltiesā 9. aprīlī saņēmām spriedumu noraidīt 
apelācijas prasību un atstāt rajona tiesas spriedumu nemainīgu. Tas nozīmē, ka VID uzliktais 
naudas sods nav bijis likumīgs. Apgabaltiesas spriedums vairs nav pārsūdzams, līdz ar to mūsu 
sāgai ir pielikts punkts. 
Atgādinām, ka 2012. gada februārī VID uzlika naudas sodu 500 latu apmērā par to, ka mūsu grā-
matvede bija brīvprātīgā, nevis algota darbiniece. Pārsūdzējām lēmumu VID ģenerāldirektorei 
Nelijai Jezdakovai, kura lēmumu atstāja negrozītu. 23. maijā iesniedzām sūdzību Administratīva-
jā rajona tiesā Valmierā, kas spriedumu pasludināja šī gada 11. februārī. 

Diskusijas ar Vidzemes NVO par brīvprātīgā darba likumdošanu 

14. februārī Valmieras novada fondā notika seminārs – diskusija par Brīv-
prātīgā darba veikšanas likumprojektu. Šīs diskusijas tēma bija 
“Brīvprātīgo darbu robežas Latvijā. Komentāri, ieteikumi likuma pilnvei-
dei”. Sarunā piedalījās 11 cilvēki gan no nevalstiskajām organizācijām, 
gan pašvaldību un valsts iestādēm, gan tādi, kuri jau šobrīd vai nākotnē 
vēlas kļūt par brīvprātīgajiem. 
Sadarbībā ar biedrību “brīvprātīgais.lv” šādas diskusijas vēl aprīlī un maijā iecerētas Alūksnē un 
Cēsīs. To mērķis celt brīvprātīgā darba kvalitāti Latvijā. 
Seminārs tika rīkots “brīvprātīgais.lv” īstenotā un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 
“NVO kapacitātes stiprināšana aktīva un kvalitatīva nevalstiskā sektora līdzdalībai politikas pro-
cesos brīvprātīgā darba jomā” ietvaros. 

Šogad zem labdarības zīmes – Valmieras 5. vidusskola 

No 18.-22. februārim Valmieras 5. vidusskolā norisinājās Labdarības ne-
dēļa, kuras laikā skolēni īstenoja pašu iniciētas labdarības aktivitātes, 
tādā veidā palīdzot līdzcilvēkiem un vairojot piederību pilsētai. Akcijā 
iesaistījās visas klases, savā starpā lemjot par saistošākajām aktivitā-
tēm.  
Visu projektu nedēļu ierasto pētījumu vietā skolēni vāca barību meža 
zvēriem, gatavoja putnu būrus, palīdzēja skolas apkopējām, uzspodrinot skolas solus, organizē-
ja skolēnu slidošanas sacensības “Ledus Gladiatori” Vidzemes Olimpiskajā centrā. Īpaši pozitīvi, 
ka labajos darbos ne tikai piedalījās paši jaunieši, bet arī iesaistīja vecākus. Bildes no labdarības 
nedēļas pieejamas šeit.  
Labdarības skolu īsteno Kopienu fondu kustība Valmierā, Gulbenes novada Tirzā, Alūksnē, Liel-
vārdē, Talsos un Liepājā, pateicoties uzņēmuma “Statoil” finansiālam atbalstam. Šo projektu 
pirms gada aizsāka organizācija “Labdarības faktors”, bet arī turpmāk to koordinēs Kopienu 
fondu kustība. 

Vecie jaunumiVecie jaunumi  Uz sākumu 

http://foto.inbox.lv/lskola/2013_V5V_Labdaribas_nedela
http://foto.inbox.lv/lskola/2013_V5V_Labdaribas_nedela


Ar dzeju un mūziku pie Valmieras apkaimes 
sirmgalvjiem 

Siltu saules staru pavadībā 22. martā Burtnieku kultūras namā notika 
koncerts, kas pulcēja 70 Valmieras puses vientuļos sirmgalvjus. Ar 
dzejas vārdiem un muzikālu koncertu uzstājās publiciste Elita 
Veidemane, Jūrmalas sociālās integrācijas valsts aģentūras vokālais 
ansamblis “Spārni“ un tā vadītājs mūziķis Aivars Brīze. 
Pasākuma laikā pensionāri pārbaudīja savas erudīcijas spējas, minot krustvārdu mīklu par pašu 
un kaimiņu novadiem. Noslēgumā apmeklētāji saņēma īpaši sarūpētas dāvaniņas, ļaujot 
pavasarīgo koncerta sajūtu aiznest arī mājās. 
Koncerts tika rīkots akcijas “Pārtikas pakas vientuļajiem sirmgalvjiem” ietvaros, kuru atbalsta 
Borisa un Ināras Teterevu fonds. Līdzīgi pasākumi notika arī Apes, Talsu un Lielvārdes novados. 

Sauja labo darbu Valmierai 2012. gadā  

Pārlūkojot pērno gadu, iezīmējas vairāki būtiski notikumi. Viens no tiem – 
atbalsts deviņu projektu īstenošanai Valmierā un apkārtnes novados. To, 
kas nepieciešams novadu attīstībai nākotnē, atklāja četri mini forumi pa-
gastos. 
Domājot par sociālo pusi, fonds palīdzēja pildīt skolas somu ģimenēm, 
kam tas sagādāja grūtības, neizpalika arī mīļumu nesošas dāvanu paciņas 
sirmgalvjiem ar labumiem, ko nodrošināja Teterevu fonds. Pagājušā gadā 
caur Labdarības skolu jaunieši iepazina došanas un palīdzēšanas prieku Valmieras Viestura vi-
dusskolā. Savukārt, Jauniešu idejas laboratorijas aktīvisti rīkoja tējas vakarus ar Latvijas sabied-
rībā atpazīstamām un iemīļotām personībām.  
Gada laikā VNF saņemtie ziedojumi sasniedza 15 tūkstošus latu, no tiem 9 tūkstoš latu vērtībā 
saņemtas datorprogrammu licences no Microsoft, kas nodrošina VNF biroja darbību. Lielai da-
ļai no pārējiem ziedojumiem jāsaka paldies Valmieras novada fonda draugiem un domubied-
riem. Īpašs prieks, ka 2012. gadā VNF ieguva pirmo, ar nozīmīti apliecinošu, draugu UZ MŪŽU – 
Mikus un Maruta Lesiņi atbalsta fondu jau piecus gadus. 
 
Pilns atskats uz veikumu lasāms fonda mājas lapā šeit.  

VNF pasākums “Fonds. Stāsts. Performance” teatrālās improvizācijas 
ieskaņās 

Marta beigās muzikālajā bārā “Chill-inn” ar vieglu smaidu un patīka-
mām emocijām cauri Valmieras novada fonda gada notikumiem un 
sasniegumiem veda Vidzemes Augstskolas studentu improvizācijas 
teātris “ViAGars” un Jauniešu ideju laboratorija. 
Caur stāstu fonds aicināja viesus izzināt fonda “tematiskās istabas”. 
Tajās, izspēlējot īsu teatrālu etīdi, ielūkojāmies izglītības, paaudžu sa-
darbības, infrastruktūras un politisko aktivitāšu aizkulisēs. Tas ļāva ar nelielu humora pieskaņu 
uz padarīto paraudzīties citādāk. Pateicībā par atbalstu un uzticību Valmieras novada fonda 
draugus, ziedotājus un projektu īstenotājus sveicām ar pavasara vēstnesi – pūpolu zariem. 

http://www.vnf.lv/?id=564


Jauno talantu radītās kartītes 

Pirms Ziemassvētkiem VNF aicināja iepriecināt līdzcilvēkus ar oriģinālām, 
mīļām kartītēm, ko radījuši jaunieši no Valmieras Mākslas vidusskolas, 
bērnudārziem “Pasaciņa” Mūrmuižā, “Pienenīte” un “Kārliena” Valmierā. Kā 
ik gadu, pārliecinājāmies, ka bērnu izdomai un jauniešu talantam nav robežu. 
Pirmssvētku laikā uzņēmējiem un privātpersonām bija iespējams izvēlēties 
kādu no 88 attēliem. No tiem 17 bildes tika izvēlētas un aizceļoja pie 
sadarbības partneriem un tuviniekiem drukātā un elektroniskā formātā pa visu pasauli. 
Interese par atklātnītēm uzņēmumiem un privātpersonām bija lielāka kā pērn, kopskaitā nodrukājot 4009 
kartītes. Tādā veidā neaizskaramais kapitāls tika papildināts par 1279 latiem. Iegūtā summa arī turpmāk 
nesīs augļus Labo darbu programmai, ļaujot iedzīvotājiem īstenot iniciatīvas un projektus, padarot 
apkārtni piepildītāku. 

“Radio Skonto” iepriecina daudzbērnu ģimenes 

Jau otro gadu “Radio Skonto Vidzeme” kopā ar sadarbības partneriem raduši 
iespēju iepriecināt daudzbērnu ģimenes Vidzemē. Kopā ar VNF tika apzinātas 
daudzbērnu ģimenes, lai ienestu prieka dzirksti viņu mājās. Tas izdevās, 
piepildot pilnu dāvanu maisu ar rotaļlietām, medus burkām, dāvanu kartēm 
pārtikas veikalos un autoservisā un vēl daudzām citām mantām. 
Par patīkamu pārsteigumu “Radio Skonto” uzaicināja ģimenes ciemoties pie 
sevis – studijā, ļaujot ielūkoties radio programmu tapšanas aizkulisēs, kā arī drosmīgākajiem ļaujot 
iemēģināt uzstāšanās prasmes ēterā. 

Labdarības kastītēs ievāktie līdzekļi 

Neatkarīgi no rocības lieluma – ikkatrs mazumiņš nozīmīgs kopējā labumā. 2012. gada 
laikā ziedojumu kastītes ik dienas bija izvietotas veikalos “Austris” un “Neldi”, bet 
gada nogalē arī mākslas galerijā “Laipa” un Jaunatnes centrā “Vinda”. Savāktie 
līdzekļi palīdzējuši īstenot vairākas labas ieceres. Viena no tām ir ikgadējā akcija 
“Skolas soma”, kam kastītes ziedojumos deva Ls 700 un ļāva sagādāt dāvanu kartes 
maznodrošinātām ģimenēm skolas preču iegādei. Vēl 400 lati lieti noderēja 
Labdarības noliktavas uzturēšanai un labiekārtošanai – par tās jaunumiem vairāk 
stāstīsim nākamajā ziņu lapā. 
Lai mazinātu pilsētā klaiņojošo kaķu kolonijas, valmierieši saziedoja 470 latus 
dzīvnieku sterilizācijai. Atbalstot līdzcilvēku iniciatīvas un vēlmi padarīt ikdienu krāsaināku, 240 latus 
izdevies ieripināt Labo darbu programmas krājkasītē. Savukārt rudenī valmierieši vēlēja 203 latus 
vijoļspēles talanta kopšanai, ziedojot Elīzas Purmales piemiņas fondam. 
Valmieras novada fonds izsaka pateicību gan veikalu saimniekiem un pārdevējiem, gan ikvienam 
ziedotājam par uzticēšanos! Mēs savukārt apņemamies ar saziedoto naudu apieties godprātīgi un 
atbildīgi. 

Probācijas dienesta klienti palīdz VNF ikdienas solī 

Reizēm darbi jāsāk no otra gala, palīdzot piecelties tiem, kas reiz ir paslīdējuši. 
Tādēļ VNF sadarbojas ar Valsts probācijas dienestu, kas mazāku pārkāpumu 
izdarītajiem organizē piespiedu sabiedriskos darbus pāraudzināšanos 
nolūkos. Līdz šim fondā, ikdienas soli atvieglojot, palīdzīgu roku pielikuši seši 
probācijas klienti, ziemas periodos atbrīvojot celiņus no sniega, uzkopjot 
telpas un iesaistoties fonda telpu remontdarbos. Jāteic, ka sadarbība ir veiksmīga, jo ieguvējas ir abas puses 
– gan patīkamāka vide VNF darbiniekiem, brīvprātīgajiem un apmeklētājiem, gan pozitīva darba vide un, 
cerams, atziņa par godprātīga darba patīkamajiem augļiem tiem, kam kāja paslīdējusi no likuma ceļa. 



Labo darbu programmaLabo darbu programma  

Fonda sadarbība Valmierā un pasaulē 

Valmieras novada fonds allaž ir bijis vietējā organizācija ar pasaules skatījumu. Tas 
ļauj fondam smelties jaunas idejas, pieredzi un arī sadarbības partnerus visā pasaulē. 
Šī gada 10. janvārī fonda vadītājs Ansis Bērziņš tikās ar Marku Pekalu, ASV vēstnieku 
Latvijā. Februāra vidū jaunas partnerības tika meklētas Britu padomes rīkotajā 
pasākumā Ļvovā, Ukrainā. Tieši ar Centrālās un Austrumeiropas valstu kolēģiem tika 
nodibinātas vislabākās attiecības un padomā ir vairāki palieli projekti nākotnei. Savukārt tepat Vidzemes 
Augstskolas ar tūrisma gidu studentiem 14. martā vieslekcijā runājām par korporatīvo sociālo atbildību. 

Jaunais projektu konkurss – 2013. gada pavasaris 

Rosinot iedzīvotājus pavasara darbiem ne tikai savā pagalmā, bet arī tuvākajā apkārtnē, 
Valmieras novada fonds izziņojis jaunu projektu konkursu “Dari sev un citiem!” Labo 
darbu programmā. Pieteikumus var iesniegt līdz 23. aprīlim plkst. 16:00. Gaidīsim 
ierosmes, kas, uzlabojot sabiedrības ikdienas dzīvi, sniedz ieguldījumu cilvēku savstarpējā 
sadarbībā un pašpalīdzībā. 
Pavasara konkursā pieejamais finansējums ir 1000 latu, kas var tikt sadalīts starp 
vairākiem projektiem vai piešķirts vienam apjomīgākam projektam. Lai saņemtu atbalstu, būtiska ir 
projekta dzīvotspēja arī pēc finansējuma piešķiršanas. Labo darbu programmas 2013. gada konkursa 
nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama VNF mājas lapā sadaļā “Projektu konkursi”.  

Atskats uz 2012. gada “labajiem darbiem” 

Pērnā gada pavasarī Labo darbu programmā Valmieras novada fonds apstiprināja deviņus uz sabiedrību 
vērstus projektus, kopumā piešķirot 3268 latus no VNF ziedotājiem un Britu padomes Latvijā. Par sešiem 
veikumiem ziņojām iepriekšējās ziņu lapās. Šoreiz par ne mazāk nozīmīgiem darbiņiem, kas noritējuši 
Naukšēnos, Ķoņos un Kauguros. 

»» Naukšēnu vidusskolai jaunas maskas 

Jau kādu laiku Naukšēnu vidusskolas teātra pulciņa dalībnieki ar jaunajiem tērpiem 
priecē vietējo iedzīvotāju, skolotāju un skolēnu acis un sirdis. Projekta laikā paši 
amatieru teātra aktīvisti radīja tērpus un maskas izrādēm, ko paši arī pēcāk uzveda.  
Masku tapšanas norisē iesaistījās 40 vecāki, 10 teātra pulciņa dalībnieki un 
10 skolotāji. Pirmo reizi darinājumi dienas gaismu ieraudzīja Mārtiņdienas pasākumā 
“Budēļos iešana” un Ziemassvētku muzikālajā pasākumā “Sniegbaltītes skola”.  
Tērpi un maskas arī turpmāk tiks izmantoti Naukšēnu novada vidusskolas vajadzībām. Tāpat ir plānots 
iesaistīt Vecāku klubiņa dalībniekus, lai papildinātu tērpu skaitu. 

»» Pilnveidota Ķoņu pagasta iedzīvotāju galvenā atpūtas vieta 

Soli pa solītim, līdz darbiņš veikts! Turpinot Ķoņu kalna estrādes pilnveidi, šogad 
atbalstījām skatuves jumta tapšanu, kas bija nepieciešama, lai mākslinieku mūzikas 
instrumentiem nekaitētu nedz migla, nedz arī lietus. Septiņu talku laikā pērnā gada 
vasarā pagasta iedzīvotāji Ķoņu kalna skatuvītei uzlika polikarbonāta jumtiņu. Talkās 
tika nojauktas vecās koka konstrukcijas, izveidots skatuves jumtiņa pamats, kā arī 
uzliktas spāres un polikarbonāta jumts. Jaunieguvums lieliski iederas Ķoņu kalna 
apkārtējā ainavā un spēs kalpot ilgu laiku. 

Uz sākumu 

http://www.vnf.lv/?id=565


»» Skolēni iepazīst Zentas Mauriņas daiļradi 

Projektā “Zentas Mauriņas piemiņas istaba” tika organizēts eseju konkurss 
Beverīnas novada skolās – Kauguru, Trikātas un Brenguļu pamatskolā. Tas 
mudināja skolēnus iepazīt tuvāk rakstnieces dzīves gājumu un, apmeklējot 
piemiņas istabu Mūrmuižā, apzināties šīs izcilās personības lomu Latvijas literatūrā. 
Skolēniem tika parādīts, ka ar lielu gara spēku, izturību, mīlestību, pacietību un 
vēlmi mācīties var sasniegt ievērojamus rezultātus. Šī paša projekta laikā ar Valmieras novada fonda 
palīdzību tika iesietas sešas Zentas Mauriņas grāmatas. 

Jauniešu ideju laboratorijaJauniešu ideju laboratorija  

Nes liekās mantas A’VOkaDO’ tirdziņam! 

Aprīlis ir īstais mēnesis, lai veiktu pavasara lielo tīrīšanu! Bet ko darīt ar vecajām 
mantām, kas lieki aizņem vietu? VNF JIL jauniešiem ir risinājums – nes mantas VNF 
JIL A’VOkaDO’ tirdziņam! Katru aprīļa otrdienu un ceturtdienu no pl.12.00 līdz 18.00 
Labdarības noliktavā (Garā iela 10) gaidīsim dažādas mantas – kalkulatorus, vecās 
plates, smukumlietas, zaptes burciņas, žurnālus, karnevāla parūkas un visu pārējo, 
kas mājā tikai uzkrāj putekļus un netiek pielietots! Ja norādītie laiki Tev neder, tad 
zvani pa tālruni 27820430 un sarunā citu laiku!  
Tirdziņā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti jauniešu ideju atbalstam 2013. gada konkursā. 
Gaidīsim arī plīša lāčus ar vienu kāju, zaķus bez ļipas vai kādu citu trūkstošu daļu! Mīkstās rotaļlietas 
pārvērtīsies jauniešu paššūtos spilvenos, pufos un citās mīkstās mēbelēs, kas kalpos par sēdekļiem JIL 
jauniešu mājā Valmierā! Detalizētāka informācija pieejama fonda mājas lapā šeit.  

Jauniešiem sava māja – Ceplis! 

Darbs pie savas jauniešu telpas aizsākās jau 2011. gada vasarā, iegūstot 2500 latu 
ziedojumu no SIA “Latvijas Mobilais telefons” konkursā “LMT Valmierai”. Sākotnēji 
jauniešu telpas tika plānots iekārtot “Iespēju mājas” bēniņos, taču laika gaitā 
sapratām, ka bēniņu remonts ir pārāk dārgs un sarežģīts. Jauniešu telpai jaunā vieta 
tika raksta iekšpagalma otrā mājā, kur kādreiz bijis keramikas darbnīca jeb “Ceplis”. 
Ņemot talkā izdarīgo un pacietīgo meistaru Jāni, JIL jaunieši veica dažādus 
remontdarbus, savām trīs telpām dāvājot jaunas krāsas! Lillīgais buduārs ar zilajām debesīm, lielā telpa ar 
košajiem akcentiem un sarkanpelēkā telpa tā vien šobrīd gaida savu atklāšanu kādā no siltajām pavasara 
dienām, kas notiks kopā ar A’VOkaDO’ tirdziņu! 

VNF JIL jaunieši dod iespēju jauniešiem 

Šādu nosaukumu fonda jaunieši piešķīra savam projektam, ko pagājušā gada nogalē 
apstiprinājusi Jaunatnes starptautiskā programmu aģentūra. Projekta īstenošanas 
laikā tiek paredzēts Jauniešu ideju laboratorijā iesaistīt Valmieras mazākumtautību un 
apkārtējo novadu jauniešus, lai kopīgiem spēkiem atbalstu jauniešu ideju īstenošanu, 
rīkojot jau otro JIL ideju konkursu Valmieras un Valmieras apkārtējo novadu 
jauniešiem. Un caur dažādiem publiskiem pasākumiem godinātu īstenotās jauniešu 
idejas. 
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Šobrīd JIL jaunieši ir apmeklējuši deviņas Valmieras novadu vidusskolas un pamatskolas, lai caur simulācijas 
spēlēm un atraktīvām prezentācijām pastāstītu par JIL un iespējām piedalīties konkursa organizēšanā.  
Jāatzīmē, ka projekta galvenais uzdevums ir stiprināt jauniešu izpratni par līdzdalības iespējām savā 
kopienā un jauniešu filantropiju, vienlaikus veicinot jauniešu atbildību pret naudu. 

Basketbola laboratorija – ieguldījums JIL ideju konkursā! 

Jau kopš pagājušā gada oktobra Valmieras Basketbola kluba mājas spēlēs, kas 
notiek Vidzemes Olimpiskajā centrā, ik pa laikam piedalās arī VNF JIL ar Basketbola 
laboratorijas aktivitātēm. Trīspunktu metieni un Brīnumloterija ir aktivitātes par 
simbolisku ziedojumu, kas piepilda JIL Ideju konkursa “krājkasīti”. Basketbola 
laboratorijas balvu fondu palīdz veidot VOCa slidotava, ēstuve “Laba Kebaba”, 
“Spēka Pasaule” un arī BK Valmiera! 
Ja veiksme smaida sodu metienu precizitātē vai arī Tev ir laimīga roka pilno ložu izvilkšanā, tad Tev noteikti 
ir jāpaviesojas kādā no atlikušajām BK Valmiera spēlēm, lai tiktu pie kādas jaukas balvas! 

Atklāsim vasaru ar Jauno mūziķu konkursu! 

“Jaunieši dod iespēju jauniešiem” ir jau gandrīz kļuvis par JIL moto. Atnākot uz JIL 
ciemos Lāsmai un Adelei ar tik lielu un aizrautīgu vēlmi rīkot jauniešu mūziķu konkursu, 
vienkārši nespējām teikt “nē”... :) Un rezultātā, vasaras brīvlaika sākumu 1. jūnija 
sestdienā Valmierā jauniešiem ieskandinās Jauno mūziķu konkurss, kurā varēs 
piedalīties jaunieši no Valmieras un apkārtējiem Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, 
Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadiem. 
Šobrīd notiek liela gatavošanās – tiek meklēti atbalstītāji, top nolikumi un pieteikumu anketas, domāts par 
balvām un ceļojošām trofejām! Un arī šim konkursam būs sava pievienotā vērtība – ieejas maksa būs 
ziedojums, kas tiks novirzīts JIL ideju konkursam! Tāpēc seko līdzi aktuālajai informācijai JIL blogā un 
Twitterī, lai Tu nepalaistu garām šo skaļo notikumu! 

Valmierā notiks Starptautiska jauniešu konference 

VNF Jauniešu ideju laboratorija darbojas pēc modeļa, kas starptautiski ir zināms kā 
“Jauniešu banka” – caur jauniešu rīkotiem ideju konkursiem tiek mudināti pārējie jaunieši 
īstenot savas idejas apkārtējās dzīves pilnveidošanai. Lai VNF JIL uzlabotu savu darbību, 
tika izstrādāts starptautisks pieredzes un labo piemēru apmaiņas projekts, kurš guva 
finansiālu atbalstu no Jaunatnes starptautiskās programmu aģentūras Eiropas Komisijas 
programmā “Jaunatne darbībā”. Tādēļ varam paziņot, ka 2013. gada rudenī Valmierā 
notiks Eiropas Jauniešu banku konference, kurā satiksim jauniešu banku pārstāvjus no 12 Eiropas valstīm. 
Armēnijas, Beļģijas, Vācijas, Bulgārijas, Moldovas, Rumānijas, Krievijas, Īrijas, Turcijas, Slovākijas un 
Ukrainas jauniešu bankas – uz tikšanos jau šogad oktobrī!  

JIL pievienojas starptautiskajam Jauniešu banku tīklam 

Lai veicinātu kvalitatīvu, redzamu un ietekmējošu Jauniešu banku naudas līdzekļu 
piešķiršanu jauniešu ideju atbalstīšanai visā pasaulē, Ziemeļīrijas kopienu fons ir 
nolēmis izveidot starptautisku jauniešu banku tīklu. Tīkla platforma atradīsies 
internetā, kur varēs atrast informāciju par visām aktīvajām pasaules jauniešu bankām, 
tostarp Jauniešu ideju laboratoriju. Jauniešu banku tīkls veicinās jauniešu banku 
savstarpējo sadarbību, mācīšanos no citiem, kā arī ikviens mājas lapas lasītājs varēs iepazīties ar jauniešu 
banku paveikto dažādās Eiropas valstīs, sākot ar Armēniju un beidzot ar Latviju.  



JIL pēta jauniešu bezdarbu Vidzemē 

Pēc Eurostat datiem, Eiropas Savienībā bez darba ir 10,8% iedzīvotāju, no tiem 
23,6% – jaunieši. Arī Latvijā katrs trešais jaunietis ir bezdarbnieks. Lai rastu 
jaunus risinājumus Eiropas jauniešu nodarbinātības problēmas risināšanā, 
sešās Eiropas valstīs - Vācijā, Horvātijā, Ungārijā, Slovākijā un Latvijā jaunieši 
apzinās problēmas iemeslus un risinājumus. 
Latvijā šo izpēti veic VNF JIL brīvprātīgās pētnieces – Liene Golča, Egita Podniece un Līga Zariņa. Jaunās 
pētnieces ir apzinājušas 666 studējošo, bez darba esošo un nodarbināto jauniešu viedokli par jauniešu 
bezdarbu Vidzemē. Tam sekos 25 video intervijas ar uzņēmējiem, NVO un valsts sektora pārstāvjiem par 
labās prakses piemēriem ar jauniešiem to organizācijās. Savu viedokli paudīs ar tie, kas strādā ar jauniešu 
nodarbinātības jautājumiem un, protams, arī paši jaunieši. Iegūtos rezultātus jaunieši prezentēs Eiropas 
konferencē šī gada rudenī Ungārijā, ar tiem iepazīstinot 16 Eiropas valstu pārstāvjus jauniešu nodarbinātības 
jomā. 
Projektu finansē Eiropas Komisija programmas “Eiropa pilsoņiem” ietvaros. 

Valmieras novada fonds (VNF) ir nevalstiska organizācija, kura atbalsta Valmieras 
apkaimes iedzīvotāju iniciatīvas un labos darbus mūsu apkaimes sakārtošanai un 
attīstībai. 
Fonds strādā pēc pasaulē atzīta – kopienas fonda – darbības modeļa. VNF 
pamatdarbība ir virzīta uz ziedojumu piesaisti no Valmieras pilsētas un rajona 
iedzīvotājiem, uzņēmējiem, bijušajiem valmieriešiem vai vienkārši Valmieras 
draugiem, kuri vēlas kopīgiem spēkiem stiprināt Valmieras novada attīstību. 
Piesaistītie ziedojumi konkursu kārtībā tiek izlietoti aktuālāko un svarīgāko 
vietējo iniciatīvu īstenošanai. 
Valmieras novada fonds ir iespēja ar pašu saziedotajiem līdzekļiem sasniegt 
tieši tos mērķus, kas svarīgi mūsu apkaimei. Fonds ne tikai piesaista līdzekļus, 
bet ir arī aktīvs sociālo pārmaiņu veicinātājs vietējā sabiedrībā. 
VNF ir Kopienu fondu kustības dalībnieks. 
Fonda darbību pašlaik atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds un Valmieras pilsētas pašvaldība. 
Vairāk par fondu varat uzzināt VNF mājas lapā. 
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