
Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” 
apkopojums 2013.gada janvārī 



 Apskati katru lapu atsevišķi – iepazīsties ar visu materiālu! 

 

 Izmanto hipersaites (pasvītrots teksts zilā krāsā)  - nokļūsti tieši 
interesējošajā sadaļā! 

 

 Spied uz                - nonāksi sadaļā “saturs”! 

 

 Spied uz          - nonāksi nodaļas sākumlapā 

 

Saturs 

Lai Tev vērtīgi aizpildīts brīvais laiks! 

Kā lietot bukletu? 



Saturs 

1. Interešu un profesionālās ievirzes izglītība 

2. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi 

3. Jauniešu NVO un apvienības 

4. Brīvprātīgais darbs jauniešiem 

5. Sporta organizācijas 

6. Interesantas vietas Valmierā 

7. Noderīga informācija par aktualitātēm internetā 

8. Palīdzības tālruņi 

9. Piedalies bukleta uzlabošanā! 

 



 
Interešu un profesionālās  

ievirzes izglītība 
 

1. Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” (VJC “Vinda”) 

2. Valmieras Bērnu sporta skola (VBSS) 

3. Valmieras Mūzikas skola (VMS) 

4. Valmieras Mākslas vidusskola (VMV) 

5. Bērnu un jauniešu dienas centrs 

 

 

 
Saturs 



2012./2013. VJC “Vinda” Tev piedāvā: 

Vizuālās mākslas studija „Iedvesma” 

Prāta spēles 

Tautisko deju kopa „Liesmiņa” 

Šūšanas un modelēšanas studija „Fantāzija” 

Studija „Skaistuma pasaule” 

Podnieku studija 

Ģitārspēle 

Estrādes vokālā studija 

Mūzikas ierakstu studija 

Multiplikācijas un video studija 

Trases automodelisms 

Lidmodelisms 

Modeļu būve un remonts 

Dari pats praktiski 

Galda futbols un hokejs 

Veselības skola 

Meiteņu klubiņš 

VJC “Vinda” 

Kontaktinformācija  

Adrese: Rīgas 42, Valmiera 
E-pasts: vinda@valmiera.lv   
Tel.:  64232192 
Twitter.com/Info_jauniesiem 
www.vjcvinda.lv   

Saturs 

http://www.twitter.com/Info_jauniesiem
http://www.twitter.com/Info_jauniesiem
http://www.twitter.com/Info_jauniesiem
http://www.vjcvinda.lv/


2012./2013. VBSS Tev piedāvā: 

Profesionālas ievirzes 
sporta programmas 

Interešu izglītības sporta 
programmas 

Basketbols Florbols 

Hokejs Badmintons 

Futbols Daiļslidošana 

Vieglatlētika Airēšanas slaloms 

Peldēšana Volejbols 

Orientēšanās BMX 

Sports bērniem un jauniešiem ar 
īpašām vajadzībām 

Valmieras Bērnu sporta skola 

Saturs 

Kontaktinformācija 

Adrese: Cēsu 19, Valmiera 
E-pasts: vbss@inbox.lv  
Tel.:  64231094 
vbss.valmiera.lv 

http://vbss.valmiera.lv/


Valmieras Mūzikas skola 
2012./2013 .VMS Tev piedāvā: 

Profesionālas ievirzes mūzikas 
programmas 

Taustiņistrumentu spēle (klavieres, 
akordeons) 

Stīgu instrumentu spēle (vijole, čells, kokle, 
ģitāra) 

Pūšamo instrumentu spēle (flauta, 
klarnete, fagots, saksofons, mežrags, 
trompete, trombons, eifonijs) 

Sitamo instrumentu spēle  

Vokālā mūzika (kora klase, solo dziedāšana) 

Studija pieaugušajiem un skolu jaunatnei: 
iepriekš minēto instrumentu spēles 
apguve, solo dziedāšana, teorētiskie 
priekšmeti.  

Kontaktinformācija 

Adrese: Beātes 12, Valmiera 
E-pasts: muzikas.skola@valmiera.edu.lv  
Tel.:  64281150 

Saturs 



Valmieras Mākslas vidusskola 

2012./2013. VMV Tev piedāvā: 

profesionālās vidējās 
izglītības programmās (ar 
iegūtu pamatizglītību) 

profesionālās vidējās izglītības 
programmās (ar iegūtu vidējo 
izglītību) 

Tekstilizstrādājumu un 
apģērbu dizains 

Apģērbu modelētājs 
 

Reklāmas dizains Interjera noformētājs 

Interjera dizains 

Kontaktinformācija 

Adrese: V.Baloža 5, Valmiera 
E-pasts: vmv@valmiera.edu.lv   
Tel.:  64207372 
www.vmv.lv 

Saturs 

Autore: Enija Jurkāne 

http://www.vmv.lv/


Bērnu un jauniešu dienas centrs 

Ko dara Dienas centrs? 

Bērnu dienas centrs organizē dažādas bērnu un jauniešu 
brīvā laika nodarbes iespējas, nodarbības. Rīko visa veida 
rokdarbu darināšanu, prāta un galda spēles, dotas 
pārgājienos, ekskursijās, organizē nometnes, dodas uz 
sporta turnīriem, veicina viņu radošumu, izdomu un 
uzņēmību caur tematiskajiem vakariem. 

Saturs 

Kā brīvprātīgais Tu vari nākt un… 

• Organizēt un vadīt nodarbības; 
• Būt kopā ar bērniem; 
• Palīdzēt mājasdarbos vai būt kopā sarunās, atbalstīt; 
• Iegūt pozitīvas emocijas no katra bērna; 
• Iegūt iespēju izmēģināt ar bērniem dažāda veida aktivitātes; 
• Bērnus iesaistīt platformā studiju darbu vai pētījumu ietvaros; 
• Pats trenēties būt par vecākiem. 

Kontaktinformācija 

Stacijas iela 26, Valmiera 
E-pasts: kzc@kzc.lv 
Tel: 29373978 
www.kzc.lv  

http://www.kzc.lv/


Valmieras Kultūras centrs 
2012./2013. VKC Tev piedāvā: 

Tautu deju ansamblis 
“Gauja” (vadītājs Artis 
Mellups, t.29105767) 

Kamerkoris “Kaķi” (diriģente 
Inga Zirne, t. 26427777, 
64228521) 

Jauktais koris “Valmiera” 
(diriģents Mārtiņš Klišāns, 
t.29110626) 

Bigbends “Valmieras Puikas” 
(vadītājs Gunārs Geduševs, 
t.29459834, 64235900) 

Vīru koris “Imanta” 
(diriģente Irēna Zelča, 
t.26327042, 64232460) 

Pūtēju orķestris “Signāls” 
(vadītājs Mārtiņš Birnis, 
t.29473212) 

Sieviešu koris “Jumara” 
(diriģente Inga Zirne, t. 
26427777, 64228521) 

Tautas lietišķās mākslas 
studija “Valmiera” (vadītāja 
Gaļina Birkava, t. 29197379, 
64232783) 

Jauniešu koris “Skan” 
(diriģente Irēna Zelča, 
t.26327042, 64232460) 

Tēlotājas mākslas studija 
(vadītāja Daina Leite, 
t.29567395) 

Jauniešu koris 
“Konsonanse” (diriģents 
Imants Točs, t.29175804) 

Kontaktinformācija 

Adrese: Valmiera, Rīgas 10 
E-pasts: kulturas.centrs@valmiera.lv 
Tel.:  64207207 
www.valmiera.lv 

Saturs 

http://www.valmiera.lv/node/1772


Jauniešu NVO un apvienības 

1. Valmieras Jauniešu dome 

2. AIESEC pārstāvniecība Valmierā 

3. Nodibinājums “Fonds “Iespēju Tilts”” 

4. Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Valmieras nodaļa 

5. Valmieras 4.skautu vienība 

6. Neformālā jauniešu grupa “Mēs” 

7. Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrība “Saulīte” 

8. Militārās tuvcīņas un vēstures biedrība “Tēvijas Sargi” Valmieras nodaļa 

9. Valmieras 216. jaunsardzes vienība 

10. VNF Jauniešu ideju laboratorija  

11. Vidzemes Augstskolas Studentu Apvienība 

12. VKMB “Haritas” 

13. Ziemeļlatvijas lauvēnu klubs (LEO) 

14. Latvijas Kristīgā studentu brālība Saturs 



Valmieras Jauniešu dome 

Mērķis  

Sniegt Valmieras jauniešiem iespējas sevi 
pilnveidot (kā veselu, fiziski un garīgi attīstītu, 
pilsoniski aktīvu un demokrātiskas sabiedrības 
dzīvei brīvu, radošu un atbildīgu personību) 
dažādās aktivitātēs atkarībā no jauniešu pašu 
interesēm un vajadzībām savā dzīves vidē 
(Valmierā). 

Saturs 

Ikgadējie pasākumi 

• Jauniešu dienas; 
•Sensācija kaujas laukā; 
•Skrējiens pēc....latiem; 
•Aids diena; 
•Miera diena; 
•Zemes stunda; 
•Talantu konkursi; 
•Labdarības koncerti; 
un citas trakās jauniešu idejas. 

Kontaktinformācija 

Tikšanās katru ceturtdienu 18:00 
Rīgas iela 42, Valmiera 
E-pasts: v_jauniesudome@inbox.lv 
Twitter.com/valmierasjd  
Draugiem.lv/jkacis  

Brīvprātīgais Tornike 
no Gruzijas 

http://www.twitter.com/valmierasjd
http://www.twitter.com/valmierasjd
http://www.twitter.com/valmierasjd
http://www.twitter.com/valmierasjd
http://www.draugiem.lv/jkacis
http://www.draugiem.lv/jkacis
http://www.draugiem.lv/jkacis
http://www.draugiem.lv/jkacis


Kontaktinformācija 

E-pasts: valmiera@aiesec.lv  
Tel.: 29792428 
Twitter.com: @AIESEC_Valmiera 
facebook.com/AIESEC.Latvia  
draugiem.lv/AIESECLatvija  
www.aiesec.lv 
www.aiesec.lv/valmiera  

AIESEC pārstāvniecība Valmierā 

Saturs 

AIESEC Tev piedāvā: 

•Piedalīties projektu izveidē un realizācijā (t.sk. starptautisku); 
•Doties starptautiskā praksē uz ārvalstīm; 
•Iegūt noderīgu pieredzi darbojoties dažādās komandās; 
•Attīstīt savas spējas kļūstot par komandas  līderi; 
•Iegūt jaunas zināšanas apmeklējot izglītojošos seminārus un 
konferences; 
•Praktiski pielietot un uzlabot savas angļu valodas zināšanas; 
•Jautri pavadīt laiku kopā ar AIESEC organizācijas dalībniekiem. 

AIESEC mērķis 

Sniegt iespēju studentiem gūt praktisku pieredzi, lai pēc 
augstskolas beigšanas iekarotu darba tirgu ar ne vien grāmatu 
gudrībām, bet arī ar praktiskām zināšanām.  

https://www.facebook.com/AIESEC.Latvia
https://www.facebook.com/AIESEC.Latvia
https://www.facebook.com/AIESEC.Latvia
http://www.draugiem.lv/AIESECLatvija
http://www.draugiem.lv/AIESECLatvija
http://www.draugiem.lv/AIESECLatvija
http://www.aiesec.lv/
http://www.aiesec.lv/valmiera


Nodibinājums “Fonds “Iespēju Tilts”” 

“Fonda “Iespēju tilts”” mērķis 

veikt efektīvus un atbilstošus pasākumus un 
veicinātu sociālās labklājības celšanu cilvēkiem ar 
invaliditāti un maznodrošināto cilvēku grupām. 

Kontaktinformācija 

 Adrese: Garā iela 10, Valmiera 
E-pasts: iespejutilts@gmail.com 
Tel.: 29904159 

“Fonds “Iespēju tilts””  piedāvā 

Attīstošas apmācības un nodarbības 
Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu 
cilvēkiem ar invaliditāti un maznodrošināto 
cilvēku grupām (pērļošana, ādas suvenīru 
gatavošana, tamborēšana, adīšana, 
mašīnadīšana, aušana uz dažādām stellēm, 
floristika, zīda apgleznošana u.c.) 

Saturs 



Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne 
 (LSKJ) Valmieras nodaļa 

LSKJ darbības programmas: 

•Pirmā palīdzība 
•Sociālā integrācija, labdarība 
•Veselības veicināšana 
•Diskriminācijas un vardarbības mazināšana 
•LSK – LSKJ ideju popularizēšana 

Saturs 

 LSKJ ir 

Humāni, jo ciena cilvēka dzīvību, 
Objektīvi, jo nešķirojam cilvēkus, 
Neitrāli, jo neiesaistāmies politiskos un reliģiskos strīdos 
Neatkarīgi, jo darbojamies savu mērķu vadīti, 
Brīvprātīgi, jo nesaņemam atalgojumu par savu darbu, 
Vienoti, jo cenšamies sasniegt vienus un tos pašus mērķus 
Latvijā un visā pasaulē, 
Visaptveroši, jo mākam savienot patīkamo ar lietderīgo 

Kontaktinformācija 

Adrese: Garā iela 10, Valmiera       
E-pasts: lskj_valmiera2@inbox.lv 
Tel.: 26548675 
www.lskj.lv 

http://lskj.lv/


Kontaktinformācija 

Adrese: Viestura aleja 3, Valmiera  
E-pasts: skauti@valmiera.edu.lv 
Tel.:29286619 
www.skauti.edu.lv  

Valmieras 4. skautu vienība 

Skautu un gaidu aktivitātes ir 

•dzīvošana brīvā dabā (nometņošana, pārgājieni, āra spēles, 
ēdiena gatavošana āra apstākļos); 
•skautu un gaidu mākas (pirmā palīdzība, fiziskā norūdīšana, 
saskarsme un komunikācija, radošas amatniecības nodarbes); 
•draudzība ar citām skautu un gaidu vienībām Latvijā un pasaulē; 
•labie darbi (talkas, labdarības akcijas). 

Saturs 

Skautisms un gaidisms ir 

•izglītība dzīvei, kur tiek apgūtas dažādas prasmes; 
•jaunatnes kustība, kura piedāvā sabalansētu programmu 
bērniem no 8 gadu vecuma; 
•starptautisks, jo kustības tiek pārstāvētas 216 valstīs,  
•atvērts visiem, neatkarīgi no rases, dzimuma, nacionalitātes, 
reliģijas, sociālā stāvokļa; 
•mērķtiecīga izklaide, attīstot savas vērtības; 
•bezpeļņas organizācija, kas ir balstīta uz brīvprātīgo darbu. 

http://www.skauti.edu.lv/
http://www.skauti.edu.lv/
http://www.skauti.edu.lv/


Neformālā jauniešu grupa “Mēs” 

“Mēs” darbības mērķis 

Iespējami vairāk jauniešus iesaistīt brīvprātīgajā darbā, kas 
saistīts  ar bērnu drošību un informēt vecākus un bērnus par 
viņu drošību un atbildību.  

Kontaktinformācija 

Adrese: Dārza iela 2a, Valmiera 
E-pasts: aiciitis007@inbox.lv 
Tel.: 28214249 

“Mēs” darbības uzdevumi: 

•organizēt un piedalīties preventīva rakstura pasākumos 
bērniem un jauniešiem; 
•informēt valsts un pašvaldības iestādes par 
bērnu un jauniešu idejām, kā uzlabot apkārtējās vides drošību; 
•pēc iespējām realizēt un iesaistīties vietēja un starptautiska 
mēroga projektos; 
•sadarboties ar plašsaziņas līdzekļiem. 

Saturs 



Kontaktinformācija 

Adrese: Garā iela 10, Valmiera 
E-pasts: saulite_klubs@inbox.lv 
Tel.: 29904159    

Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu 

biedrība “Saulīte” 
“Saulītes” darbības mērķis 

Tā ir izveidota un darbojas, lai palīdzētu nodrošināt 
pilnvērtīgu dzīvi jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kā 
arī viņu  vecākiem un ģimenēm. 

Kas “Saulītē” notiek? 

•Regulāras vecāku tikšanās – sarunas par aktuālām 
tēmām, dalīšanās praktiskā informācijā un gūtajā 
pieredzē; 
•Tikšanās ar zinošiem, iejūtīgiem ārvalstu un Latvijas 
speciālistiem – ārstiem, logopēdiem, sociāliem 
terapeitiem; 
•Vasaras un ziemas nometnes; 
•Pulciņu nodarbības bērniem un vecākiem; 
•Ekskursijas; 
•Ziemassvētku, Jāņu, Lieldienu, Mārtiņu, Miķeļu 
svinēšana. 

Saturs 



  “Tēvijas sargi” Valmieras nodaļa  

“Tēvijas sargi” mērķis 

Veicināt latviešu nodarbošanos ar 
militāro tuvcīņu un interesi par 
militārismu un Latvijas militāro vēsturi. 

Kontaktinformācija 

E-pasts: tevijas.sargs@gmail.com 
Tel.: 22189317(Varis) 
www.tevijassargs.com 

“Tēvijas sargu” raksturojums 

•„Tēvijas sargu” kodolu veido militāristi un tie, kam ir 
profesionāla interese par tuvcīņu. 
•„Tēvijas sargi” nav tā vieta, kur izlikties par cīnītāju. 
Treniņi, pārgājieni, sacensības parāda, kas ir kas. 
Filozofija ir vienkārša: latviešu pozīcijas kļūs labākas 
tad, kad katrs atsevišķi un visi kopā būsim spēcīgāki, 
gudrāki, turīgāki. Jāsāk ar sevi! 
•„Tēvijas sargi” piedāvā apgūt militāro tuvcīņu, kas 
balstīta reālās dzīves situācijās, nevis polsterētos 
aizsargos un ķīniešu kustību imitācijās. Tāpat ir 
iespēja apgūt prasmes izdzīvot ekstremālās 
situācijās. Saturs 

http://www.tevijassargs.com/


Valmieras 216. jaunsardzes vienība 

Jaunsardzes mērķis 

Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, 
patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, 
drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas 
sekmēšanā, kā arī ieinteresēt jauniešus par 
militāro dienestu.  

Kas raksturo jaunsardzi? 

Jauni draugi 
Aiziešana no ikdienas garlaicības 
Uzvaras – arī pār sevi 
Nostiprināt veselību 
Sportiska stāja, tavu spēku pārbaude 
Aizraujoši piedzīvojumi 
Rosinājums mācībām 
Dienests Nacionālajos bruņotajos spēkos 
Zināšanas un prasmes turpmākajā dzīvē 
Esi kopā ar mums un tu iegūsi! 

Kontaktinformācija 

Adrese: L.Paegles iela 40, Valmiera 
E-pasts: jsvalmiera@gmail.com 
Tel.: 26596445 (Ojārs) Saturs 



JIL mērķis 

Veicināt jauniešu iesaistīšanos vietējās dzīves uzlabošanā, veidojot 
jauniešu izpratni par līdzekļu piesaisti, brīvprātīgo darbu un 
labdarību. 

Valmieras novada fonda 

Jauniešu ideju laboratorija 

Kontaktinformācija 

Adrese: Garā iela 10, Valmiera 
E-pasts: laboratorija@vnf.lv 
Tel: 27820430 (Gundega) 
Twitter.com: @VNFJIL 
www.jilvalmiera.wordpress.com 
www.vnf.lv 

VNF JIL aktivitātes 

•Projektu konkursa rīkošana Valmieras un tās apkārtnes 
jauniešiem; 
•Ziemassvētku labdarības akcija – dāvanu sarūpēšana, lai 
pēc tam pačilotu kopā ar vecajiem ļaudīm; 
•Velo Modes Skate - radošais braucamrīku konkurss, 
parāde Valmieras pilsētas svētkos; 
•Dažādi tematiskie vakari pa tēmai, piemēram, Galda spēļu 
vakari, Ceriņvakari u.c. 
•Pasākumi kopā ar Valmieras novada fondu, piemēram, 
Skolas lietu labdarības tirdziņš, Labdarības koncerti u.c. 

Saturs 

http://www.jilvalmiera.wordpress.com/
http://www.vnf.lv/


ViASA 

ViASA (Vidzemes Augstskolas Studentu apvienība) 

ViASA jeb studentu Valdi veido aktīvi, radoši un mērķtiecīgi studenti, kuri vēlas Vidzemes 
Augstskolas (ViA) studentu dzīvi padarīt krāsaināku un patīkamāku. 

Saturs 

ViASA uzdevumi 

•rūpēties par ViA studentu interesēm 
akadēmiskās, materiālās, kultūras, sporta un 
sociālās dzīves jautājumos ViA un citās institūcijās 
un iestādēs; 
•veicināt ViASA biedru un visu ViA studentu 
akadēmisko un profesionālo izaugsmi; 
•veicināt ViA vārda atpazīstamību Latvijā un 
ārvalstīs; 
•sadarboties ar citu augstskolu studējošo 
pašpārvaldēm un studējošo organizācijām; 
•atbalstīt ViA studentu pašiniciatīvu; 
•veidot ViA studentu neformālo vidi. 

Kontaktinformācija 

Adrese: Cēsu iela 4, Valmiera, C308 kabinets 
E-pasts: valde@va.lv 
Prezidente:  vita.strobindere@va.lv  
ViASA Iekšējās komunikācijas virziena vadītāja: 
madara.kolneja@va.lv  



 
VKMB “Haritas” 

 

Kontaktinformācija 

Adrese: Rīgas iela 10, Valmiera 
E-pasts: biedriba.haritas@gmail.com 
Tel: 28395899 
Twitter.com/HaritasLV  
www.haritas.lv  

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība (VKMB) 
"Haritas“ mērķis 

Sekmēt sabiedrības sociālo, ekonomisko un 
politisko attīstību, rosinot tās līdzdalību ar 
kultūras un mākslas starpniecību. 

VKMB "Haritas“ darbības virzieni 

•  Kultūra un kultūras izglītība, 
• Mūžizglītība un starppaaudžu dialogs, 
• Starpkultūru izglītība un starpkultūru dialogs, 
• Interešu aizstāvība, 
• Starpnozaru sadarbība, dialogs starp NVO, 
pašvaldībām, valsti, uzņēmējiem, 
• Ilgtspējīgs, uz rezultātu orientēts NVO sektors, 
pilsoniskās sabiedrības attīstība. 

Saturs 

http://www.twitter.com/HaritasLV
http://www.twitter.com/HaritasLV
http://www.twitter.com/HaritasLV
http://www.twitter.com/HaritasLV
http://www.haritas.lv/


Lions kustība Latvijā 

Ziemeļlatvijas lauvēnu klubs (LEO) 

Kontaktinformācija 

E-pasts: terezejakmane@inbox.lv 
PrezidentesTerēzes Jakmanes tel: 28382573  
www.lionsclubs.lv  

Par LEO 

Lions kustībā ir jaunatnes organizācijas ar nosaukumu LEO jeb 
Lauvēni. Katrs LEO klubs ir saistīts ar vienu konkrētu Lions klubu. 
Lauvēnu klubu moto ir iniciatīva, pieredze un iespējas (no angļu 
val.: LEO-Leadership, Experience, Oppurtunity).  
Galvenā organizācijas motivācija ir vēlme darīt ko labu savai 
pilsētai un tās jaunākajiem iedzīvotājiem.  

LEO aktivitātes 

•Palīdzība bērniem un jauniešiem, jo ticam, ka varam ar saviem 
darbiem rādīt labu piemēru un iepriecināt citus. 
•Komandas saliedēšana, lai mēs ne tikai kopā veidotu palīdzības 
aktivitātes, bet arī būtu draugi savā starpā. 
•Tikšanās notiek katra mēneša pirmajā sestdienā Valmierā, taču 
starp tām notiek arī citi LEO pasākumi. 

Saturs 

http://www.lionsclubs.lv/


Latvijas kristīgā studentu brālība 
(LKSB) 

Kāpēc LKSB darbojas? 

•Lai katram studentam būtu iespēja uzzināt un 
saprast, kāds ir Dievs, ko Viņš ir darījis un Viņš var 
darīt ikviena cilvēka dzīvē; 
•Lai ticīgie studenti studiju laikā varētu cits citu 
stiprināt, iedrošināt, kopā liecināt un mācīties.     

Kontaktinformācija 

E-pasts: lksb.valmiera@gmail.com 
Tel: 29373978 (Agnese) 
Twitter.com/LKSB_Valmiera 
www.lksb.lv 

Kas ir LKSB? 

•LKSB ir studenti – topošie biznesa guru, 
žurnālisti, IT speciālisti, mācītāji, uzņēmēji, 
vadītāji, padotie u.c. 
•Studenti - jauni cilvēki, kuri studiju laikā izdara 
būtiskas izvēles. 
•Aicināts ir ikviens students neatkarīgi no savas 
pārliecības un iepriekšējās pieredzes, kurš vēlas: 
uzzināt ko vairāk par kristīgo ticību vai augt tajā, 
saturīgi un jautri pavadīt laiku, iegūt jaunus 
draugus, vai vienkārši paskatīties, kas tur īsti 
notiek. 

Saturs 

http://www.twitter.com/LKSB_Valmiera
http://www.twitter.com/LKSB_Valmiera
http://www.twitter.com/LKSB_Valmiera
http://www.lksb.lv/


Brīvprātīgais darbs jauniešiem 

Kas ir brīvprātīgais darbs? 

•Brīvas gribas darbs 
•Darbs bez finansiālas ieinteresētības 
•Labuma guvējs ir sabiedrība 
Piemēram, tiek veikts darbojoties jauniešu 
organizācijā vai valsts un pašvaldības iestādē. 

Kā brīvprātīgais Tu vari… 

• Iegūt izpratni un jaunas zināšanas par problēmu 
vai cilvēku grupu, ar ko brīvprātīgais strādā 
• Piedalīties apmācības 
• Sadarboties ar daudziem dažādiem cilvēkiem 
• Dalīties pieredzē un nodot savas prasmes citiem 
• Iegūt prasmes, ko atspoguļot savā CV 
• u.c. 

Kur vajadzīgi brīvprātīgie? 

Ieskaties 
www.valmiera.lv  

vai 
seko attēlam ar rociņām 

www.vjcvinda.lv 
 
 
 
 
 

Jautājumu gadījumā: 
E-pasts:  laila.skujina@valmiera.lv 

Tel.: 29287150 

Saturs 

http://www.valmiera.lv/zina/par-valmieru/brivpratigais-darbs
http://www.valmiera.lv/zina/par-valmieru/brivpratigais-darbs
http://www.vjcvinda.lv/
http://www.valmiera.lv/zina/par-valmieru/brivpratigais-darbs


13. Ziemeļvidzemes Orientēšanās 
centrs 

14. Ziemeļvidzemes atlētu savienība 

15. Sporta klubs „Tālavas nedzirdīgo 
sports” 

16. Spēka pasaule 

17. ViA Valmieras Frisbija klubs 

18. Valmieras badmintona klubs 

19. Vidzemes Studentu Sporta klubs 

20. Lakrosa klubs „Valmieras puikas” 

21. Basketbola klubs „Vidzeme” 

22. Apvienība „Street Workout 
Valmiera” 

23. Vidzemes klinšu kāpšanas biedrība 

Sporta organizācijas 
1. Vidzemes olimpiskais centrs 

2. Valmieras futbola klubs 

3. Valmieras Vieglatlētikas klubs 

4. Florbola klubs „Valmiera” 

5. Valmieras volejbola klubs 

6. Valmieras hokeja klubs 

7. Valmieras tenisa klubs 

8. Vidzemes sporta asociācija 

9. Valmieras Velo vienība 

10. Valmieras Mednieku un 
makšķernieku biedrība 

11. Ziemeļvidzemes Karate un Kaujas 
Cīņu klubs „Tīģeri” 

12. Valmieras rajona invalīdu sporta 
klubs „Stars S” 

 Saturs 



Vidzemes Olimpiskais centrs 

Piedāvājums Sporta kompleksā Rīgas ielā 91, 
Valmierā 

•Multifunkcionāls Sporta centrs, kurā atrodas:  
•Universālā spēļu zāle ar trīs sporta laukumiem; 
•Ledus halle; 
•Konferenču zāle; 
•Fitnesa klubs „Spēka pasaule”; 
•Slidu asinātava; 
•Slidu noma; 
•Hokeja veikals „Hokeja pasaule”; 
•Florbola inventāra veikals „Togo sport”; 
•Kafejnīca „Sporta bārs". 

•Futbola stadions ar mākslīgās zāles segumu, tribīnēm 
un mākslīgo apgaismojumu; 
•Viesnīca "Naktsmājas". 

Piedāvājums Sporta kompleksā J.Daliņa 
ielā 2, Valmierā 

•Jāņa Daliņa stadions; 
•Universālie sporta spēļu laukumi; 
•Klinšu kāpšanas siena; 
•Sporta rehabilitācijas centrs, viesnīca; 
•Sportistu hostelis; 
•Gaujas stāvo krastu sajūtu parks un 
skriešanas trases. 

Kontaktinformācija  

Adrese: Rīgas iela 91, Valmiera 
E-pasts: info@voc.lv  
Tel.: 64233401, 64220660  
www.voc.lv  un sportsvalmiera.lv  Saturs 

http://www.voc.lv/
http://sportsvalmiera.lv/


Valmieras futbola klubs 

Darbības veids 

•Klubā var trenēties zēni/ jaunieši 11 dažādās vecuma grupās vecumā 
no 5-19 gadi, ir atsevišķa meiteņu komanda un 1.līgas komanda, kas 
piedalās LFF rīkotajā 1.līgas čempionātā; 
•Organizē pasākumus – „atvērtās durvju dienas”, sadraudzības turnīrus, 
treniņnometnes un sacensības; 
•Valmieras FK treneru komandu sagatavo augstas klases sportistus un 
komandas (piem. Latvijas izlasei futbolā); 
• Klubs sadarbojas ar Valmieras Bērnu sporta skolu, vietējā mēroga 
uzņēmējiem un dažādām sporta organizācijām Latvijā un ārzemēs; 

Saturs 

Mērķis 

Popularizēt futbolu kā komandas sporta veidu un lielisku brīvā laika 
pavadīšanas iespēju Valmierā un Vidzemes reģionā kopumā. 

Kontaktinformācija  

Adrese: Sporta iela 2, Valmiera 
E-pasts: info@valmierasfk.lv  
Tel.: 26406431 
Twitter.com/valmierasfk 
www.valmierasfk.lv 

http://www.twitter.com/valmierasfk
http://www.twitter.com/valmierasfk
http://www.twitter.com/valmierasfk
http://www.valmierasfk.lv/


Valmieras Vieglatlētikas klubs 

Kontaktinformācija  

Adrese: Bērzu iela 15, Valmiera 
E-pasts: valmierasvk@inbox.lv 
Tel.: 29542587 un 29448010 

Darbības veids 

•Iedzīvotāju veselības veicināšana un piesaistīšana 
sporta nodarbībām; 
•Vieglatlētikas popularizēšana Valmierā; 
•Augstas klases sportistu sagatavošana startam 
Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas 
čempionātos; 
•Treniņu procesa un sacensību organizēšana; 
interešu izglītības realizēšana.  

Saturs 



Florbola klubs „Valmiera” 
 Nodibinājums „Valmieras Sporta Klubs” 

Kontaktinformācija  

Adrese: Rīgas iela 91, Valmiera 
E-pasts: vra@apollo.lv un 
artis.jansons@voc.lv 
Tel.: 29234765 un 64233402 
Twitter.com/fkvalmiera 

Darbības veids 

•Sekmēt sporta spēļu komandu un individuālo 
sporta veidu augstākās klases sportistu profesionālo 
attīstību un popularitātes pieaugumu Valmierā; 
•Nodrošināt Valmieras Bērnu sporta skolā 
pārstāvēto sporta spēļu veidu komandu līdzdalību 
LR čempionātos un starptautiskajos turnīros 
pieaugušajiem; 
•Radīt iespēju Valmieras Bērnu sporta skolas 
absolventiem turpināt profesionālo karjeru 
Valmierā un veicināt bērnu un jauniešu sporta 
attīstību; 
•Veicināt augstas klases sportistu sagatavošanu 
Latvijas valsts izlasēm. 

Saturs 

http://www.twitter.com/fkvalmiera
http://www.twitter.com/fkvalmiera
http://www.twitter.com/fkvalmiera


Valmieras volejbola klubs 

Kontaktinformācija  

Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera 
Tel.: 29298794 

Darbības veids 

•Klubs ir galvenais volejbola aktivitāšu organizētājs 
Valmierā un tās apkārtējos novados. 
•Klubs rīko pieaugušo volejbolistu treniņu 
nodarbības un sporta sacensības, organizē 
čempionātus volejbolā pieaugušajiem, piedalās 
dažāda līmeņa valsts mēroga volejbola turnīros 

Saturs 



Valmieras hokeja klubs 

Kontaktinformācija  

E-pasts: janislauris@inbox.lv 
Tel.: 29111097  
www.valmierashk.lv  

Darbības veids 

•Kluba biedru un citu iedzīvotāju veselīgas atpūtas 
organizēšana fizisko un garīgo darbaspēju 
atjaunošanai un paaugstināšanai; 
•Fiziski aktīva dzīves veida popularizācija, 
veicināšana un cilvēku veselības nostiprināšana; 
•Hokeja attīstības sekmēšana, augstu sportisko 
rezultātu sasniegšanas stimulēšana; 
•Demokrātijas principu un vispārcilvēcīgo vērtību 
ievērošana fiziskajā kultūrā, sportā un citās dzīves 
sfērās, kluba biedru brīvas, radošas darbības un 
profesionālās izaugsmes veicināšana fiziskās 
audzināšanas un sporta jomā; 
•Hokeja sacensību organizēšana. 

Saturs 

http://valmierashk.lv/


Valmieras tenisa klubs 

Kontaktinformācija  

Adrese: Georga Apiņa iela 8-4, Valmiera 
Tel: 29235058  
Tel: 64233155 
Tel.(tenisa kortu dežurants): 26445506 
Tel.(tenisa treneris): 26487462 
 

Darbības veids 

Treniņu iespējas, apmācības profesionāla trenera 
vadībā, pieejami trīs spēļu laukumi. 
Darba laiks: katru dienu no plkst.9.00-22.00 

Saturs 



Vidzemes sporta asociācija 

Kontaktinformācija  

Adrese: Viestura laukums 5-16 
Valmieras pagasts, Burtnieku novads 
E-pasts: info@vidzemessports.lv 
Tel.: 29137236, 29433328, 26594761 
www.vidzemessports.lv  

Darbības mērķis 

Iepazīstināt ar amatieru sportu pēc iespējas lielāku 
sabiedrības daļu, organizēt veselīgu atpūtu fizisko 
un garīgo spēju atjaunošanai un palielināšanai, kā 
arī vienkārši aicināt jauniešus regulāri iesaistīties 
sporta un atpūtas nodarbībās. 

Saturs 

http://www.vidzemessports.lv/


Valmieras Velo vienība 

Kontaktinformācija  

Adrese: Salna iela 8, Valmiera 
E-pasts: cycling@inbox.lv 
www.draugiem.lv/vvv-vp 

Darbības veids 

•Sporta popularizēšana un attīstība Vidzemē un 
Latvijā, augstu rezultātu sasniegšana sportā, 
sportistu sagatavošana augsta ranga sacensībām; 
•Sistemātiska treniņprocesa plānošana un 
realizēšana biedrības biedriem un citiem 
interesentiem; 
•Iespēju nodrošināšana biedrības biedriem un 
citiem interesentiem piedalīties sacensībās, 
sportiskās izaugsmes apstākļu radīšana; 
•Dažādu ar sportu saistītu pasākumu organizēšana.  

Saturs 

http://www.draugiem.lv/vvv-vp
http://www.draugiem.lv/vvv-vp
http://www.draugiem.lv/vvv-vp
http://www.draugiem.lv/vvv-vp
http://www.draugiem.lv/vvv-vp


Valmieras Mednieku un makšķernieku 
biedrība 

Kontaktinformācija  

Adrese: Lilijas iela 4, Valmiera 
E-pasts: vzacs@inbox.lv 
Tel.: 64222706 

Darbības veids 

•Apvienot mednieku un makšķernieku kopas un 
individuālos medniekus un makšķerniekus; 
•Piedalīties dabas aizsardzības un ekoloģisko 
pasākumu organizēšanā.  

Saturs 



Ziemeļvidzemes Karate un Kaujas Cīņu 
klubs „Tīģeri” 

Kontaktinformācija  

Adrese: L.Paegles iela 40, Valmiera 
E-pasts: tigersclub@inbox.lv 
Tel.:  26037285 
www.tigersclub.jimdo.com  
 

Darbības veids 

•Apmācīt bērnus un jauniešus vecumā no 5 – 18 
gadiem cīņu mākslā. 
•Galvenie virzieni ir kaujas cīņu mākslas apguve: 
Karate Do, Džudo, Džiu-Džitsu, Kikbokss. 
•Regulāri organizē sacensības Valmierā, Cēsīs un 
Limbažos, kā arī piedalās citu klubu un federāciju 
rīkotajās sacensībās, semināros Latvijā un ārvalstīs. 

Saturs 

http://tigersclub.jimdo.com/


Valmieras rajona invalīdu sporta klubs 
„Stars S” 

Kontaktinformācija  

Adrese: Beātes iela 42, Valmiera 
E-pasts: klubs_stars@one.lv 
Tel.:  64227502 un 26566026 

Darbības veids 

•Nodrošināt iespējas cilvēkiem ar invaliditāti 
Latvijas teritorijā nodarboties ar sportu un fiziskām 
aktivitātēm; 
•Veicināt cilvēku ar invaliditāti integrāciju 
sabiedrībā; 
•Veicināt invalīdu sporta attīstību Latvijā. 

Saturs 



Ziemeļvidzemes Orientēšanās centrs 

Kontaktinformācija  

E-pasts: valdinguna@inbox.lv 

www.zvoc.lv 

 

Darbības veids 

•Orientēšanās sporta popularizēšana un attīstīšana 
Ziemeļvidzemē un Latvijā. 

Saturs 

http://www.zvoc.lv/
http://www.zvoc.lv/
http://www.zvoc.lv/
http://www.zvoc.lv/
http://www.zvoc.lv/


Ziemeļvidzemes atlētu savienība 

Kontaktinformācija  

Adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera 

E-pasts: zas@e-apollo.lv 

Tel.: 29495904 

www.zas.lv  

Darbības veids 

Fitness: 

•Popularizēt veselīgu dzīvesveidu, veicināt 

estētisko un fizisko attīstību jauniešu vidū.  

•Iesaistīt jauniešus  aktīvās atlētisma un fitnesa 

nodarbībās, sporta aktivitātēs un  sacensībās. 

•Popularizēt un attīstīt interesi par fitnesa sporta 

veidu jauniešu vidū, sekmēt attiecīgā sporta 

veida atpazīstamību Latvijā. 

Saturs 

http://www.zas.lv/
http://www.zas.lv/
http://www.zas.lv/
http://www.zas.lv/
http://www.zas.lv/


Sporta klubs „Tālavas nedzirdīgo 
sports” 

Kontaktinformācija  

Adrese: Brīvības iela 44, Valmiera 

E-pasts: valmierarb@lns.lv 

Tel.: 64225721 

un 26343759 (nedzirdīgo tulks Iveta) 

Darbības veids 

Nedzirdīgo sporta attīstība, nedzirdīgo sportistu 
meistarības līmeņa celšana un profesionālā 
izaugsme, nedzirdīgo veselīga dzīvesveida 
popularizēšana, veselīgas atpūtas organizēšana 
fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošanai, fiziski 
aktīva dzīvesveida veicināšana un iedzīvotāju 
veselības nostiprināšana. 
Gada laikā tiek organizēti apm. 9-11dažādi sporta 
pasākumi. 

Saturs 

mailto:valmierarb@lns.lv


Spēka pasaule 

Kontaktinformācija  

Adrese: Rīgas iela 91, Vidzemes 

Olimpiskais centrs, 2. stāvs 

E-pasts: voc@sp.lv 

Tel.:  64220135 

www.sp.lv  

Darbības veids 

•Iedzīvotāju, īpaši jauniešu, brīvā laika lietderīgas 
izmantošanas sekmēšana, viņu veselības 
nostiprināšana un fiziskās sagatavotības 
pilnveidošana, fiziski aktīva, veselīga dzīvesveida 
popularizēšana; 
•Kluba izlases komandas veidošana un piedalīšanās 
pauerliftinga, kultūrisma, armreslinga un citu spēka 
sporta veidu sacensībās; 
•Pauerliftinga attīstības, augstu sportisku rezultātu 
sasniegšanas sekmēšana.  

Saturs 

http://www.sp.lv/


ViA Valmieras Frisbija klubs 

Kontaktinformācija  

Adrese: Cēsu iela 4, Valmiera 

E-pasts: mail@viavalmierafk.lv  

Tel.:  28358432 (Kārlis) 

www.viavalmierafk.lv  

Darbības veids 

•Apvienot Vidzemes Augstskolas, Valmieras pilsētas 
un Vidzemes reģiona frisbija spēlētājus un 
interesentus; 
•Veicināt un popularizēt frisbija sporta attīstību 
Vidzemes Augstskolā, Valmieras pilsētā un 
Vidzemes reģionā; 
•Piedalīties un gūt panākumus vietējos, valsts un 
starptautiskos turnīros, un organizēt vietēja mēroga 
sacensības; 
•Veicināt dzīvesprieku. 

Saturs 

http://www.viavalmierafk.lv/


Valmieras badmintona klubs 

Kontaktinformācija  

Adrese (treniņu): Meža 12a, Valmiera 

E-pasts: info@vbk.lv 

Tel.: 29190066 

www.vbk.lv  

Darbības veids 

•Palielināt iedzīvotāju iespējas brīvā laika 
aizpildīšanai, tai skaitā nodarboties ar sportu, un 
veicināt badmintona popularitātes pieaugumu 
Valmierā; 
•Iesaistīties un veidot projektus sportistu 
profesionālai izaugsmei un iedzīvotāju interešu 
atbalstam; 
•Organizēt sacensības, pasākumus. 

Saturs 

http://www.vbk.lv/


Vidzemes Studentu Sporta klubs 

Kontaktinformācija  

Adrese: Meža iela 2B – 24, Valmiera 

E-pasts: andris.akmentins@vssk.lv 

Tel.:  28616335 

www.vssk.lv  

Darbības veids 

•Vidzemes Augstskolas basketbola komandas 
dalības nodrošināšana Latvijas un citu mēroga 
sacensībās; 
•Sporta pasākumu un sacensību organizēšana; 
•Dot iespēju studentiem un iedzīvotājiem 
iesaistīties sporta aktivitātēs; 
•Sadarboties ar citām sporta organizācijām un 
sporta atbalstošām institūcijām; 
•Veicināt biedrības vārda atpazīstamību Latvijā un 
ārvalstīs; 
•Piedalīties sociālos projektos, izmantojot sportu, 
kā vienu no efektīvām darba metodēm. 

Saturs 

http://www.vssk.lv/


Lakrosa klubs „Valmieras puikas” 

Kontaktinformācija  

Adrese: Annas iela 7, Valmiera 

E-pasts: info@lacrossevalmiera.lv 
Tel.: 22002701 
Twitter.com/LakrossValmiera 

www.lacrossevalmiera.lv  

Darbības veids 

•Piedalīties visās Latvijas Lakrosa čempionāta spēlēs 
un Latvijas Lakrosa Federācijas organizētajās 
sacensībās; 
•Lakrosa popularizēšana Valmierā un Vidzemes 
reģionā; 
•Attīstīties Latvijas lakrosa izlases spēlētāju līmenī 
un kandidēt uz to. 

Saturs 

http://www.twitter.com/LakrossValmiera
http://www.twitter.com/LakrossValmiera
http://www.twitter.com/LakrossValmiera
http://www.lacrossevalmiera.lv/


Basketbola klubs „Vidzemes Augstskola” 

Kontaktinformācija  

Adrese: Miera iela 2b, Valmiera 

Galvenais treneris Roberts Zeile 
E-pasts: roberts.zeile@gmail.com 
Tel.:26388723 
Twitter.com/BK_ViA 

www.bkvia.lv  

Darbības veids 

•„Vidzemes Augstskola” basketbola komandas 
organizācija, attīstība; 
•Basketbola popularizēšana un attīstība Vidzemes 
reģionā; 
•Reģionālu basketbola turnīru organizēšana 

Saturs 

http://www.twitter.com/BK_ViA
http://www.twitter.com/BK_ViA
http://www.twitter.com/BK_ViA
http://www.bkvia.lv/


Apvienība „Street Workout Valmiera” 

Kontaktinformācija  

Adrese: Raiņa iela 3, Valmiera 

E-pasts:  ugiits2@gmail.com 
Tel.:  27194 510 
 Twitter.com/SWValmiera 
Draugiem.lv/valmierasvingrotaji  

Facebook.com/StreetWorkoutValmiera  

Darbības veids 

Galvenā ielu vingrošanas priekšrocība ir iespēja 
iegūt spēcīgu muskulatūru, atlētisku augumu un 
labu fizisko formu neiztērējot ne santīma uz sporta 
zāļu apmeklējumiem. 

Saturs 

www.Twitter.com/SWValmiera
www.Twitter.com/SWValmiera
www.Twitter.com/SWValmiera
www.Twitter.com/SWValmiera
http://www.draugiem.lv/valmierasvingrotaji
http://www.draugiem.lv/valmierasvingrotaji
http://www.draugiem.lv/valmierasvingrotaji
https://www.facebook.com/StreetWorkoutValmiera
https://www.facebook.com/StreetWorkoutValmiera
https://www.facebook.com/StreetWorkoutValmiera


Vidzemes klinšu kāpšanas attīstības 
biedrība 

Kontaktinformācija  

E-pasts: kaapklintiis@gmail.com 
Tel.: 26348363 - Didzis 
27704904 - Andris 
28320102 – Lauris 
Skype: vkk.ab 
Twitter.com/Kaapklintiis 
Facebook.com/groups/ 

Uzdevumi 

•Informēt sabiedrību par klinšu kāpšanu kā 
sportu, atpūtu, dzīvesveidu; 
•Izglītot sabiedrību par nepieciešamajiem 
drošības pasākumiem, nodarbojoties ar 
kāpšanu; 
•Veicināt atbildīgas kāpšanas kultūras attīstību – 
katrs kāpējs rūpējas par savu un līdzcilvēku 
drošību, cenšas pēc iespējas mazāk izmainīt vidi, 
kurā viņš uzturas . 

Saturs 

http://www.twitter.com/Kaapklintiis
http://www.twitter.com/Kaapklintiis
http://www.twitter.com/Kaapklintiis
http://www.facebook.com/groups/152552591504290/
http://www.facebook.com/groups/152552591504290/
http://www.facebook.com/groups/152552591504290/
http://www.facebook.com/groups/152552591504290/


Interesantas vietas Valmierā izziņai un atpūtai 
Valmieras muzejs 
Bruņinieku iela 3 

E-pasts:muzejs@valmiera.lv 
Tel.: 64223620, 64224770, 64207638,  mob.26179044 
Darba laiks šeit 
Twitter.com/Valmierasmuzejs 
muzejs.valmiera.lv  

Valmieras integrētā 
bibliotēka 
Cēsu iela 4 

E-pasts: biblioteka.info@vcb.valmiera.lv 
Tel.: 64222464 
Darba laiks šeit 
Twitter.com/integreta_bibl 
www.biblioteka.valmiera.lv  

Galerija Laipa 
Rīgas iela 25c 

E-pasts: galerijalaipa@gmail.com un karline.cercina@gmail.com 
Tel.: 64233888  Mob.tālr.: 26169449 
Darba laiks: POTCP 11:00 – 18:00, S 11:00 – 15:00, Sv – slēgts 
Twitter.com/galerijalaipa  
galerijalaipa.blogs.lv un galerijalaipa.lv 

Galerija Leduspagrabs 
Leona Paegles iela 40 

Valmieras Valsts ģimnāzijas mākslas galerija 
Darba laiks: darba dienās 9:00 līdz 14:00 
Tel.: 64222518   
vvg.edu.lv 

Valmieras drāmas teātris 
Lāčplēša iela 4 

E-pasts: kase@vdt.lv 
Tel.: 64207335 
Kases darba laiks šeit 
www.vdt.lv  

Saturs 

http://muzejs.valmiera.lv/index.php/darba-laiks/
https://twitter.com/Valmierasmuzejs
https://twitter.com/Valmierasmuzejs
https://twitter.com/Valmierasmuzejs
http://muzejs.valmiera.lv/
http://muzejs.valmiera.lv/
http://www.biblioteka.valmiera.lv/lat/info/kat31/
https://twitter.com/integreta_bibl
https://twitter.com/integreta_bibl
https://twitter.com/integreta_bibl
http://www.biblioteka.valmiera.lv/lat/
https://twitter.com/galerijalaipa
https://twitter.com/galerijalaipa
https://twitter.com/galerijalaipa
http://galerijalaipa.blogs.lv/
http://www.galerijalaipa.lv/
http://vvg.edu.lv/index.php/maksla-skola/ledus-pagrabs
http://vvg.edu.lv/index.php/maksla-skola/ledus-pagrabs
http://www.vdt.lv/public/lat/teatra_kase/
http://www.vdt.lv/public/lat/


Noderīga informācija internetā 

Kur var atrast informāciju par jauniešu aktualitātēm? 

Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda’”  www.vjcvinda.lv 
 
Valmieras pilsētas pašvaldības mājas lapas sadaļa “Jauniešiem” www.valmiera.lv 
 
Portāls jaunatnei ar aktuālo informāciju Latvijā www.jaunatneslietas.lv 
 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra www.jaunatne.gov.lv  
 
Latvijas jaunatnes padome www.ljp.lv 
 
Portāls ar informāciju  par profesijām, studijām, prakses un jauniešu darba 
iespējām www.prakse.lv  

Jautājumu gadījumā: 
E-pasts:  laila.skujina@valmiera.lv  

Tel.: 29287150 Saturs 

http://www.vjcvinda.lv/
http://www.valmiera.lv/
http://www.jaunatneslietas.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.ljp.lv/
http://www.prakse.lv/
http://www.prakse.lv/


Kur meklēt palīdzību? 

• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 112 

Esi gatavs atbildēt uz jautājumiem: 

– KUR NOTICIS – nosaukt precīzu negadījuma vietu; 

– KAS NOTICIS; 

– CIK CIETUŠO; 

– u.c. jautājumiem (noliec klausuli  pēdējais). 
• Neatliekamā medicīniskā palīdzība 113 
• Gāzes avārijas dienests 114 
• Valsts policijas palīdzības tālrunis  110 
• Bezmaksas Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis 80009000 

(no fiksētajiem tālruņiem un taksofoniem pieejams visu diennakti, 28809000 
no TELE2 un Zelta Zivtiņa no 9.00 - 23.00, 1860 no BITE un Toxic no 9.00 - 
23.00) 

• Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Bērnu un pusaudžu uzticības 
tālrunis 116111 Saturs 



Piedalies bukleta uzlabošanā! 

Ja Tev ir zināma aktuālāka informācija nekā šajā materiālā vai 
arī redzi kādas nepilnības, sazinies ar Valmieras Jaunatnes 

centru “Vinda” (Rīgas iela 42, Valmiera)! 
Esi laipni aicināts izteikt arī citus ierosinājumus elektroniskajam 

bukletam par jauniešu brīvo laiku Valmierā (no 13 līdz 25 
gadu vecumam). 

 
Valmieras jaunatnes lietu speciāliste 

Laila Skujiņa 

E-pasts:  laila.skujina@valmiera.lv 

Tel.: 29287150 

Saturs 


