
                      

1 Interneta vietnes  
Karjeras attīstīšanas jomā (latviski) 

  

Interneta vietne 
Interneta vietnes 

nosaukums 
Interneta vietnes sniegtās iespējas 

www.niid.lv 
Nacionālā izglītības 

iespēju datubāze 

ü Informācija par Latvijas izglītības 
iestāžu piedāvātajām izglītības 
iespējām 

ü Aktuāla informācija: izglītības iestāžu 
atvērto darba dienu grafiks attiecīgajā 
mācību gadā; valsts pārbaudījumu 
grafiks attiecīgajā mācību gadā; 
mācību brīvlaiku grafiks attiecīgajā 
mācību gadā; sagatavošanās kursu 
valsts pārbaudījumiem un studijām 
piedāvājums attiecīgajā mācību gadā 
u.c. 

ü Karjeras izvēles testi 
ü Infografikas karjeras plānošanai 

www.nva.gov.lv 

Nodarbinātības 

valsts aģentūrā  

Sadaļa:àkarjera 

Sadaļās:à karjera à jauniešiem 

ü Karjeras testi 
ü Izglītības iespējas Latvijā 
ü Ekonomikas ministrijas izstrādātas 

vidēja termiņa un ilgtermiņa darba 
tirgus prognozes 

Sadaļās:à karjera à pieaugušajiem 

ü Karjeras testi 
ü Profesiju apraksti 
ü Profesijas aprakstu katalogs 2.sējums 

www.prakse.lv Prakse.lv 

ü Virtuālās prakses 
ü Latvijas izglītības iestāžu saraksts un 

saites uz to mājas lapām 
ü Karjeras testi 
ü Profesiju apraksti 
ü Informācija par dažādiem 

uzņēmumiem Latvijā, tur 
nodarbinātajām profesijā 

ü Informācija par Latvijā plānotajiem 
pasākumiem, kas saistīti ar jauniešu 
karjeras attīstīšanu 

www.profesijupasaule.lv Profesiju Pasaule 
ü Informācija par dažādiem 

uzņēmumiem Latvijā, tur 
nodarbinātajām profesijā 
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ü Profesiju apraksti 
ü Intervijas ar profesiju pārstāvjiem 
ü Informācija par nepieciešamo izglītību, 

lai apgūtu konkrēto profesiju 
ü Attēli, kas vizualizē dažādas darba 

vides 
 

 

www.viaa.gov.lv 
Valsts izglītības 

attīstības aģentūra 

ü Informācija par Latvijā plānotajiem 
pasākumiem, kas saistīti ar jauniešu 
karjeras attīstīšanu 

ü Informācija par stipendijām: ārvalstu 
stipendijām Latvijas studentiem 

ü Informācija par studiju kredītiem 
Sadaļās: à Karjeras atbalsts à 

Euroguidance  

ü Informācija par iespējām mācīties un 
studēt ārvalstīs 

https://www.youtube.com/chan

nel/UCQWZKfu8v5P77wj91QM

UGZw 

Karjeras un biznesa 

apmācību programma 

Start Strong youtube 

kanāls 

Video nodarbības par: 

ü karjeras prasmju attīstīšanu 
ü uzņēmējdarbību 
ü attiecību veidošanu 
ü komunikāciju 
ü publisku uzstāšanos 

www.algas.lv Algas.lv 
Sadaļā: à Algas pēc amatiem 

ü Informācija par vidējo algu Latvijā 
dažādās jomās pa amatiem 

www.brauktvainebraukt.lv Braukt vai nebraukt 
ü Informācija par studiju iespējām 

ārvalstīs 
ü Informācija par to, kas jāzina, dodoties 

uz ārzemēm 
 
 

 


