
Projekta Jauniešu garantija 
informatīvā kampaņa
ATMET BEZDARBĪBU!



Kampaņas vēstījumi un laiks
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Norises laiks: 13.augusts – 9.septembris 

Kampaņas moto: Atmet BEZdarbību!, lai uzrunātu tos jauniešus, kas nestrādā un

nemācās, t.i. nedara neko.

Kampaņas papildu motivators: Pēc profesijas apguves pelni!, lai uzrunātu tos

jauniešus, kas ir strādājuši mazkvalificētus darbus, bet vīlušies Latvijas darba tirgū un

sapratuši, ka, lai iegūtu konkurētspējīgu atalgojumu, ir jāiegūst atbilstoša kvalifikācija.

Trīs soļu princips: Piesakies! Apgūsti! Dodies praksē!



 Jauniešu garantijas konta izveide 
Draugiem.lv: 
draugiem.lv/VIAAJauniesugarantija
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Sociālie mediji

 Komunikācija esošajos soc. kontos Twitter, 

Draugiem.lv un Facebook: @VIAA_LV, 

@NIID_LV, Karjeras nedēļa u.c. 

 Digitāla atmiņas spēle portālā 

draugiem.lv

 Digitālās spēles reklāma Draugiem.lv



Informācija VIAA.GOV. un NIID.LV
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viaa.gov.lv/jauniesugarantija

niid.lv/esf_profesijas

 Kampaņas galvenie informācijas avoti: viaa.gov.lv un niid.lv, 

kas pēc tam aizved uz profesionālo izglītības iestāžu mājas 

lapām

 viaa.gov.lv un niid.lv izvietoti kampaņas reklāmas baneri



• Preses relīzes nacionālajiem 

medijiem, kā arī reģionālajiem 

medijiem: 

 18.08.2015. ziņa Kurzemes 

un Zemgales medijiem 

 20.08.2015. ziņa Vidzemes 

un Latgales medijiem 

 Jauniešu garantijas tēmu 

iniciēšana medijos – visu kampaņas 

laiku, piemēram:

 audzēkņu – Jauniešu 

garantijas absolventu 

veiksmes stāsti, arī reģionos

 uzņēmēju – Jauniešu 

garantijas prakses devēju 

veiksmes stāsti, arī reģionos 

 informācija par uzņemšanu, 

t.sk. reģionos
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Informācija medijiem



 Kustīgie reklāmas baneri
medijos

 reklāmas laukumi 
sociālajos tīklos

 Reklāmas baneri
viaa.gov.lv un niid.lv
par kampaņu

 Uzlecošie reklāmas baneri

 jauniešu izklaides 
portālos internetā

 Reklāma Google tīklā
 meklēšanas 

risinājums Google 
Search

 ceļojošais baneris
Google Display 
Network
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Reklāmas aktivitātes
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Reklāma reģionālajās avīzēs

Reģionālais medijs Datums, kad 

reklāma tiks 

publicēta 

"Ogres vēstis", Ogre 14.08.

"Rīgas apriņķa avīze", Pierīga 14.08.

"Druva", Cēsis 14.08.

"Auseklis", Limbaži 14.08.

"Ziemeļlatvija", Smiltene 14.08.

"Liesma", Valmiera 20.08.

"Kurzemnieks", Kuldīga 14.08.

"Tukuma ziņas", Tukums 21.08.

"Kurzemes vārds", Liepāja 20.08.

"Staburags", Aizkraukle 20.08.

"Jaunais vēstnesis", Jēkabpils 14.08.

"Zemgales Ziņas", Jelgava 25.08.

"Vietējā", Latgale 14.08.

"Vaduguns", Balvi 18.08.

"Latgales laiks" LV, Daugavpils 21.08.

"Rēzeknes Vēstis", Rēzekne 14.08.



 Infografika «Kā 30 dienās 
atmest bezdarbību?», lai 
motivētu jauniešus uzstādīt 
profesionālos mērķus, iet uz 
tiem un piedāvātu Jauniešu 
garantiju kā risinājumu

Saite uz infografiku:

http://viaa.gov.lv/lat/es_fondu_p
rojekti/jauniesugarantija/jg_kam
p_infogr/
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Infografika

http://viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/jg_kamp_infogr/


Informatīvie 
materiāli (1)
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 Infolapa: Trīs soļi 
(Piesakies! Apgūsti! 
Dodies praksē!)

 Izplatīšanai internetā,

 Izplatīšanai profesionālās 
izglītības iestādēs – pie 
ziņojuma dēļa, mājas lapā, 
pasākumos, u.c.

 Izplatīšanai NVA filiālēs, 
pašvaldībās, u.c. 



Informatīvie 
materiāli (2)

Info lapa: uzņemšanas noteikumi

1
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Infolapa: uzņemšanas 
noteikumi Jauniešu garantijā

 Izplatīšanai internetā,

 Izplatīšanai profesionālās 
izglītības iestādēs – pie 
ziņojuma dēļa, mājas lapā, 
pasākumos, u.c.

 Izplatīšanai NVA filiālēs, 
pašvaldībās, u.c. 



Informatīvie materiāli (3)

1
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Infolapa: 
Jauniešu 
garantijas 
profesijas

 Izplatīšanai 
internetā,

 Izplatīšanai 
profesionālās 
izglītības 
iestādēs –
pie ziņojuma 
dēļa, mājas 
lapā, 
pasākumos, 
u.c.

 Izplatīšanai 
NVA filiālēs, 
pašvaldībās, 
u.c. 



Informatīvie materiāli (4)
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 Infolapa: 
Jauniešu 
garantija 
visā Latvijā

 Izplatīšanai 
internetā,

 Izplatīšanai 
profesionālās 
izglītības 
iestādēs –
pie ziņojuma 
dēļa, mājas 
lapā, 
pasākumos, 
u.c.

 Izplatīšanai 
NVA filiālēs, 
pašvaldībās, 
u.c. 



Paldies! 


