
INTERNETA RESURSI KARJERAI 

Nora Kalēja 
Valsts izglītības attīstības aģentūra 

Izglītības un karjeras atbalsta departaments 



PAR KO ES GRIBU STRĀDĀT?  
VAI  

KĀ ES GRIBU DZĪVOT? 



KĀDA INFORMĀCIJA NEPIECIEŠAMA, LAI 
PLĀNOTU KARJERU 

Es Pasaule 
IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS: 

•PROFESIONĀLĀS 
KVALIFIKĀCIJAS  UN 
IZGLĪTĪBAS LĪMEŅI 
•IESTĀŠANĀS NOTEIKUMI 
•FINANSIĀLĀS IESPĒJAS 
•MĀCĪBU ILGUMS UN VIETA 
•... 

DARBA TIRGUS: 
•PROFESIJU SATURS 
•PIEPRASĪJUMS 
•PROGNOZES 
•DARBA MEKLĒŠANA 
•... 

KO ES GRIBU: 
•INTERESES 
•VĒLMES 
•VĒRTĪBAS 

KO ES VARU: 
•SPĒJAS 
•PRASMES 
•ZINĀŠANAS 
•RAKSTURA ĪPAŠĪBAS 
•VESELĪBAS STĀVOKLIS 
•FINANSIĀLĀS IESPĒJAS 



NIID.LV DATUBĀZE  

• Adrese: www.niid.lv 

• Darbojas no 2007. gada nogales 

• Informācija par Latvijas izglītības iestāžu 
piedāvātajām aktuālajām izglītības programmām 

– Tikai Latvijā reģistrētas izglītības iestādes un tikai licencētas 
izglītības programmas 

– Informācija tiek regulāri aktualizēta sadarbībā ar izglītības 
iestādēm 

– Informācijas ievietošana datubāzē ir bez maksas 

http://www.niid.lv/


Meklētājs 

Meklēšanas 
sagataves Izglītības 

informācija 

Aktuālā 
informācija 

Iespēja 

saņemt 
konsultāciju 

NIID.LV DATUBĀZE  
WWW.NIID.LV   

http://www.niid.lv/


DATUBĀZĒ ATRADĪSIET ŠĀDU 
INFORMĀCIJU: 

– Profesionālā izglītība pēc pamatizglītības un vidusskolas - 
tehnikumu, profesionālo vidusskolu, arodskolu, mūzikas un mākslas 
vidusskolu programmas 

– Sagatavošanās kursi CE kārtošanai, iestājai profesionālajās skolās un 
bērnu profesionālās ievirzes izglītība mūzikas un mākslas skolās. 

– Augstākā izglītība - visas aktuālās studiju programmas koledžās un 
augstskolās 

– Pieaugušo izglītība kvalifikācijas ieguvei - tālākizglītības programmas 

– Pieaugušo izglītība personīgajai attīstībai - pieaugušo izglītības 
iestādes, profesionālās skolas, augstskolas 

– Vispārējās izglītības iestāžu programmas - pamatskolas, vidusskolas, 
vakarskolas, ģimnāzijas, sākumskolas, speciālās skolas 



CITI NIID.LV PAKALPOJUMI 

• Karjeras izvēles testi 

• E-konsultācijas www.niid.lv/e-konsultacijas 

• Skaidrojumi par dažādiem izglītības jautājumiem 
(caur sadaļām: Termini un BUJ) 

• Aktuāla izglītība informācija 

• Informācija par iespējām: konkursiem, stipendijām, 
bezmaksas kursiem u.tml. 

http://www.niid.lv/e-konsultacijas
http://www.niid.lv/e-konsultacijas
http://www.niid.lv/e-konsultacijas
http://www.niid.lv/e-konsultacijas


PROFESIJU PASAULE  
www.profesijupasaule.lv     

http://www.profesijupasaule.lv/


PROFESIJU PASAULE  

•Nozares uzņēmuma apraksts  

•Profesijas apraksts: 

– Darba pienākumi 

– Darba instrumenti 

– Darba apstākļi 

•Intervija ar profesionāli 

•“Fotoreportāža”  

•Izglītības iespējas 

•Noderīgas saites 



SOCIĀLIE TĪKLI KARJERAS ATBALSTAM 
WWW.FACEBOOK.COM/KARJERASNEDELA  

https://www.facebook.com/KarjerasNedela
https://www.facebook.com/KarjerasNedela
https://www.facebook.com/KarjerasNedela


Veiksmīgu karjeras 
plānošanu! 

Nora Kalēja 
nora.kaleja@viaa.gov.lv 

Tālr.: 26345612 
Valsts izglītības attīstības aģentūras 

Izglītības un karjeras atbalsta 
departaments 


