
 
 
 
Projekts - informatīvā platforma  
STRĀDĀ LATVIJĀ  
 



Radās kā atbalsts Latvijas Institūta populārajai iniciatīvai  - kustībai  
#Gribu Tevi Atpakaļ  

 

STRĀDĀ LATVIJĀ !  

Mērķis - uzrunāt ne tikai no Latvijas  izbraukušos cilvēkus, bet arī Latvijā 
dzīvojošos, lai mudinātu saskatīt savas darba perspektīvas un 
izaugsmes iespējas Latvijā  

Idejas īstenotāji  -  SIA Baltic Communication Partners un Delfi  

Iniciatīvu atbalsta LDDK, ALTUM,  Nodarbinātības valsts aģentūra, 
Pašvaldību  savienība, Latvijas institūts (ar saviem partneriem)  

 

 

 

 

Projekta idejas vēsture 



Projekts  STRĀDĀ LATVIJĀ!   

Problēma: 
Darba devējiem:  

• trūkst darbinieku ar specifiskām zināšanām, prasmēm 
• daudz mītu par to, ka Latvijā ir maz brīvu, labi apmaksātu  
darbavietu  

Latvijai 
 ekonomiskās izaugsmes un sociālie riski, samazinoties  darba spējīgo  skaitam 
 no Latvijas turpina izbraukt darbspējīgie cilvēki  

Risinājums:  informācija par darba tirgus tendencēm un 
attīstību nākotnē  



Iniciatīvas mērķi un uzdevumi 

Mērķi: 
 mazināt mītus, ka Latvijā nav labi  apmaksātu darbavietu 
 motivēt jauniešus izvēlēties profesiju jomās, kur Latvijā šobrīd un nākotnē būs nepieciešami 
darbinieki 
 veidot  remigrācijai atbalstošu  sabiedrisko domu, mudinot atgriezties  cilvēkus ar specifiskām 
prasmēm un zināšanām  
 

Uzdevumi 
izveidot vienotu unikālu informatīvu platformu, kurā darba devēji un valsts  
institūcijas var informēt gan par attiecīgās nozares darba tirgus specifiku  
un tendencēm, gan par vakancēm noteiktās  jomās  (ar linku aizvedot  
interesentus uz darba sludinājumu  uzņēmuma mājas lapā vai CV Online)  

 
 



Ieguvumi 
 

Darba devējiem  
darbinieks līdzšinējā  vakancē 

publicitāte un apliecinājums korporatīvai sociālā atbildībai  

 
 
 



Ziņojumi 

 
 Darba tirgus tendences 
 Informācija par darbiniekiem nepieciešamajām kvalitātēm, profesiju 
perspektīvām  konkrētā nozarē, uzņēmumā, pieredzes stāsti, reportāžas no 
uzņēmuma 
 Informācija par nozarēm, specialitātēm, kurās  tiek  meklēti   darbinieki, 
praktikanti, jaunieši, kas beiguši  augstskolas ārvalstīs un meklē  
pēcdiploma prakses /darba vietu 
Pieredzes stāsti ar tiem, kas atgriezušies un veiksmīgi sākuši darba gaitas 
Latvijā  



 

 

Informatīvā platforma latviešu un 
krievu valodā  STRĀDĀ LATVIJĀ! 



Informatīvās platforma STRĀDĀ LATVIJĀ! 
 

SADARBĪBAS PIEDĀVĀJUMS 

1. Īpaši veidota dizaina interaktīvs  3 ziņu satura bloks Delfi sākumlapā ( izvietojums tiks precizēts, tas 
atkarīgs no citiem jau apstiprinātajiem  projektiem),  2 ziņu bloks m.delfi versijā (latviešu un krievu 
valodā); 

2. Apakšsadaļa STRĀDĀ LATVIJĀ! sadaļā Ziņas un Novosti (RUS) ar klienta fona banneri un saturu; 
3. Apakšsadaļā STRĀDĀ LATVIJĀ! paredzēts neierobežots ziņu daudzums un citi risinājumi pēc 

vienošanās; 
4. Projekta STRĀDĀ LATVIJĀ! pašreklāma mēnesī  600 EUR + PVN vērtībā (baneris: karogs2 un/vai 

tornis ziņās)    
 
 

 

 
Periods:  12 mēneši   
 



Satura bloks STRĀDĀ 
LATVIJĀ! sākumlapā 9 

3  ziņu bloks sākumlapā  delfi.lv un rus.delfi 
sākumlapā (latviešu krievu valodā). 
Sadaļas dizainā  iestrādāts elements, kas 
reizi dienā atjauno brīvo vakanču skaitu  
 
 
Garantētās ekspozīcijas mēnesī: 
Delfi.lv: 13 miljoni  
Rus.delfi.lv: 9 miljoni 
 



Atsevišķa sadaļa 
STRĀDĀ LATVIJĀ! 
Izglītojošu ziņu apakšsadaļa 
STARĀDĀ LATVIJĀ portāla DELFI 
sadaļā Ziņas ar:  
 
1. Sadarbības partneru  veidotu 

saturu,  
2. Fona baneri sadaļā,  
3. Citiem risinājumiem pēc 

vienošanās apakšsadaļā 
STRĀDĀ LATVIJĀ!  



STRĀDĀ LATVIJĀ!  2 ziņu satura bloks m.delfi latviešu un krievu 
valodā. 

Satura bloks m.delfi versijā 

  Garantētās ekspozīcijas mēnesī: 
Delfi.lv: 6 milj. 
Rus.delfi.lv: 3 milj. 



Projekta STRĀDĀ LATVIJĀ!  
pašreklāma 12 

STRĀDĀ LATVIJĀ! pašreklāma 800 
EUR + PVN vērtībā. 
Baneru formāti: karogs (2 pozīcija) un 
tornis rakstos. 



Projekta izcenojumi 
Pozīcija 1 mēnesis 11 mēneši  

Dalība Delfi platformas projektā, postu sagatavošana FB  
(ja piedalās 3 partneri) 
 

€ 1080,00 € 13 472,00 

Materiālu koordinācija: aģentūra nosaka formātu, apjomu. 
Koordinē saturu starp partneriem. Uzņēmums sagatavo 
un tulko rakstus. Aģentūra nepieciešamības gadījumā 
rediģē. 6 vienības mēnesī (raksti un ziņas).  
  

€ 250,00 € 2475,00 

Materiālu sagatavošana: sagatavo aģentūra. 6 vienības 
mēnesī (raksti un ziņas) 
 
Viens video  (pēc izvēles)   
 

€ 700,00 
 
 

€ 150 

€ 6930,00 
 
 

Atbilstoši izvēlētājam 
skaitam 

Foto: iegāde no bilžu bankas  € 50,00 € 450,00 

Oriģinālfotosesija € 150,00 



 Cerot uz veiksmīgu sadarbību!  


