
Karjeras informācijas resursi
 PROFESIJAS

 nva.gov.lv profesiju apraksta katalogs 

 profesijupasaule.lv iespēja pabūt virtuālajā profesiju pasaulē 

 prakse.lv profesijas apraksts apvienots ar virtuālo informāciju 

 lm.gov.lv piedāvā profesiju klasifikatoru - sistematizētu profesiju (arodu, 
amatu, specialitāšu) sarakstu 

 jvmv.lv profesiju definīciju katalogs 

 darilatvijai.lv profesiju apraksts 

 eurobrussels.com profesiju piedāvājums Eiropā un to apraksti 

INFORMATĪVIE MATERIĀLI KARJERAS IZVĒLĒ

 nva.gov.lv padomi un uzdevumi profesijas izvēlē 

 viaa.gov.lv “Karjeras ziņas” ikgadējie izdevumi elektroniskā formātā 

KARJERAS IZVĒLES TESTI

 niid.lv piedāvā 6 dažādus sevis izpētes testus, lai parādītu izglītības un 
karjeras ceļa virzienu 

 nva.gov.lv piedāvā divus interešu izpētes testus 

 prakse.lv testi par vēlamo darba vidi, lēmumu pieņemšanu, studiju izvēli 

 cv.lv iespējams aizpildīt trīs dažādus virtuālos testus - Atbilstošākā amata 
tests, Virtuālā darba intervija un Pārdošanas efektivitātes tests 

 rvt.lv piedāvā testus, kas palīdzēs apzināties savas spējas, intereses un 
dotumus, kā arī prasības pret profesiju un apkārtējo vidi 

 alberta-koledza.lv piedāvā testu, kurš palīdz labāk izprast pašiem sevi un 
savu personību, lai precīzāk un pārdomātāk ļauj izvēlēties turpmāko izglītību 
un karjeru

STUDIJAS LATVIJĀ

 nva.gov.lv informē par izglītības iestādēm gan alfabēta secībā, gan pēc 
interešu jomām un reģioniem

 prakse.lv piedāvā 1971 mācību iestādes

 aiknc.lv Nodibinājums "Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs" 
(AIKNC) piedāvā akreditēto mācību iestāžu sarakstu

 lu.lv Latvijas Universitātes piedāvātās iespējas gan formālajā izglītībā, gan 
tālākizglītībā.

 

STUDIJAS ĀRZEMĒS

http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&mid=118
http://www.lu.lv/gribustudet/celvedis/
http://www.aiknc.lv/lv/about.php
http://www.prakse.lv/edu/list
http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?mt=306&cid=306
http://www.alberta-koledza.lv/contents.php?parent=10000
http://www.rvt.lv/nodalas/poligrafijas-nodala/jaunumi-poligafijas-nodala/1006-karjeras-testi-pardomatai-profesijas-izvelei
http://www.cv.lv/content/index.php?id=979
http://www.prakse.lv/career-tests
http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?mt=304&cid=304
http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/kad_zinu_izdevumi/
http://www.nva.gov.lv/karjera/testi/lv/handbook/book/page/1/
http://eurobrussels.com/
http://www.darilatvijai.lv/profesiju-katalogs-2/
http://jvmv.lv/f/uploads/profesiju-aprakstu-katalogs-A5.pdf
http://www.lm.gov.lv/text/80
http://www.prakse.lv/profession/list
http://www.profesijupasaule.lv/lv/news


 ec.europa.eu izglītības iespējas ES, informācija par diplomatzīšanu un 
apmaiņas programmām

 eurodesk.eu izglītības, dzīvošanas, ceļošanas iespējas ES

 viaa.gov.lv piedāvā saites uz Eiropas valstu izglītības iespēju datubāzēm

 durbe.edu.lv Education Centre Durbe informē par izglītības iespējām ārzemēs

 educationusa.state.gov piedāvā informāciju par akreditētajām ASV 
augstskolām

 ergoeducation.com piedāvā budžeta un bezmaksas programmas ārzemēs

 meridian.lv izglītības programmas ārzemēs

 expoe.org izglītības programmas ārzemēs

 lcb.lv konsultācijas par izglītību Amerikā

 nica.ru studiju iespējas Krievijā

 lcc.lt studiju iespējas Lietuvā

SKOLĒNU APMAIŅAS PROGRAMMAS

 yfu.lv sniedz iespēju vidusskolēniem vienu mācību gadu pavadīt kādā no 
pasaules valstīm, dzīvojot vietējā ģimenē un apmeklējot vietējo skolu

 afs.lv piedāvā starpkultūru apmaiņas programmas

JAUNIEŠI BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS

 ljp.lv aicina jauniešus iesaistīties LJP brīvprātīgā darba grupā un iegūt 
pieredzi nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu organizēšanā un 
koordinēšanā

 europa.eu   brīvprātīgā darba iespējas

JAUNIEŠU ORGANIZĀCIJAS

 jaunatne.gov.lv Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra piedāvā 
jauniešiem iespējas rakstīt projektus, sniedz noderīgu informāciju par 
neformālās izglītības iespējām Eiropā, gan jaunatnes brīvprātīgo darbu

 jauniesumaja.lv informācija par Liepājas jauniešu organizācijām

 jaunatneslietas.lv informācija par aktualitātēm jaunatnes politikā, projektiem,
kā arī pieejama jaunatnes organizāciju un jaunatnes lietu koordinatoru 
kontaktinformācija

 

STIPENDIJAS I

 sza.gov.lv informācija par studiju kredītiem Latvijā un ārzemēs

 vitolufonds.lv nodibinājums “Vītolu fonds” stipendiju veidā palīdz spējīgiem, 
centīgiem, maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās

 fonds.lv nodibinājums Latvijas Universitātes Fonds rūpējas par izciliem, 
centīgiem (arī ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu) studentiem

http://www.fonds.lv/stipendijas/
http://www.vitolufonds.lv/pieteiksanas-stipendijai
http://www.sza.gov.lv/index.php/
http://jaunatneslietas.lv/
http://www.jauniesumaja.lv/jm-piedava/organizacijas/201/
http://jaunatne.gov.lv/lv
http://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/volunteering-opportunities_lv
http://ljp.lv/ljp-aicina-jauniesus-iesaistities-brivpratigaja-darba/
http://www.afs.lv/study-abroad/why-choose-afs/
http://www.yfu.lv/
http://www.lcc.lt/
http://www.nica.ru/
http://www.lcb.lv/asvinfo/lv/Studijas_ASV/
http://www.expoe.org/lv/macibas-arzemes
http://www.meridian.lv/
http://ergoeducation.com/lv/about/news
https://educationusa.state.gov/
http://www.durbe.edu.lv/lv
http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/jaunumi/
https://eurodesk.eu/about-us
http://ec.europa.eu/ploteus/
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