Izglītība Latvijā un studiju iespējas ārvalstīs
Sadaļa “Euroguidance”:
- informatīvie, metodiskie materiāli skolotājiem,
karjeras konsultantiem
- informatīvie materiāli skolēniem
www.viaa.gov.lv
- studiju ceļvedis Eiropā
Sadaļā “Karjeras nedēļa”:
- daudzveidīga ideju banka skolu karjeras
izglītības projektiem

www.niid.lv

www.lu.lv/gribustudet

www.e-skola.lv
www.fonds.rtu.lv
www.fonds.lv
www.vitolufonds.lv

Nacionālā izglītības iespēju datubāze:
- Izglītības iespējas Latvijā – izglītības
programmas
profesionālajās
skolās,
koledžās,
augstskolās,
uzņemšanas
nosacījumi, jaunās programmas
- e-konsultācijas
- Karjeras izvēles testi
- Izglītības sistēma Latvijā
- Jauniešu Garantija
- Infografikas karjeras plānošanai
Informācija
par
vienotu
pieteikšanos
pamatstudijām, prioritātēm, konkursu un
rezultātu paziņošanu
Interešu
izglītība,
vakances,
izglītības
iestādes un kursi Rīgā
Mecenātu stipendijas studijām Latvijā

Darbs, sevis izzināšana un profesiju izpēte, CV, darba meklētāji
Nodarbinātības Valsts Aģentūras mājas lapa
- Karjeras testi “Kas es esmu? Izpētiet sevi!
Plāno
savu
karjeru!;
YouRock
–
daudzvalodu
tīklošanas
platforma
jauniešiem
prasmju,
darba
iemaņu
parādīšanai
- Profesijas – Par ko kļūt? Izpētiet profesijas!
Meklē darbu!;
Man piemērotā profesija – Profesiju
apraksta katalogs; Profesiju standarti;
www.nva.gov.lv
Profesiju
klasifikators;
darba
tirgus
īstermiņa, vidēja termiņa prognozes; CV,
motivācijas
vēstules,
Darba
intervijas
paraugi
- Interešu jomas, programmas – Kur
mācīties tālāk? Izpētiet izglītības iespējas!
Iepazīsti darba tirgu!; izglītības iespējas ar
pamatizglītību, vidējo un augstāko izglītību
- Jauniešu Garantija ESF projekts izglītības,
pirmās darba pieredzes, darba atbalstam

www.prakse.lv
www.virtualaprakse.lv
www.profesijupasaule.lv

www.jal.lv

www.enudiena.lv

- Ceļā uz darbu soli pa solim. Darba
meklētāja rokasgrāmata – dažādi uzdevumi
Jauniešu karjeras portāls:
Karjeras testi, profesijas, spēles, darbs,
izglītība, informācija, pieredze, vakances,
projekti, virtuālās prakses
Portāls uzņēmumu iepazīšanai
Profesiju
apraksti,
intervijas
ar
profesionāļiem, fotoreportāžas, izglītības
iespējas,
interaktīvs
profesiju/amatu
iepazīšanas rīks
JA Latvija piedāvātās mācību metodes dod
iespēju
skolēniem
apgūt
praktiski
akadēmisko zināšanu pielietojamību reālajā
dzīvē,
Ēnu
diena,
skolēnu
mācību
uzņēmums (SMU), veiksmes stāsti, citi
konkursi
- No janvāra līdz februārim: Ēnu devēju
(uzņēmumi/organizācijas) vakanču reģistrācija;
Ēnotāju (skolēni) reģistrācija un pieteikšanās
vakancēm, Ēnotāju apstiprināšana uz konkrētām
vakancēm
- visu gadu: Ēnu devēju ekskursiju piedāvājuma
veidošana un skolas pārstāvju pieteikšanās uz
ekskursijām
Veiksmes stāsti, profesionālās pilnveides
izglītības programma jauniešiem

Aktīvi darbojoties mūsu programmā:
 Saņem „Panākumu Universitātes” apliecību un

www.panakumuuniversitate.lv

www.nacstudet.lv
www.karjera.rtu.lv
www.karjera.lu.lv

www.riseba.lv

http://www.testi.lv/index.php?a=5
5
www.skillage.eu

mācies Latvijas universitātēs ar atlaidi!
 Attīsti savas komunikācijas spējas un dodies
uz konkursu un cīnies par 2 budžeta vietām
vai 25 % atlaidi no studiju maksas pirmajam
mācību gadam „Biznesa augstskolā Turība”!
 Satiec Latvijā populārus lektorus,
profesionāļus un entuziastus
RTU piedāvājums, informācija
Lasāmviela, veiksmes stāsti, filmas par karjeras
izvēli “Zaļais pipars” (1.,2.,3.,4.filma)
Lasāmviela, darba, prakses meklēšanas portāls
LU studentiem
Sadaļā “Darba un prakses iespējas”: personības
un karjeras attīstības kurss START STRONG
(11 lekcijas), karjeras izvēles testi, CV,
motivācijas vēstule, Eiropas Prasmju pase,
darba, prakses un izglītības iespējas ārpus
Latvijas
Sevis izzināšanas testi

Sillage karjeras tests (angļu valodā)

www.brivpratigais.lv
www.jaunatne.gov.lv
http://europa.eu/youth
www.jaunatneslietas.lv
www.europass.lv
www.yourock.jobs/lv

http://cvor.lv

www.cv.lv
www.cvmarket.lv
www.workingday.lv
www.mansdarbs.lv
www.e-darbs.lv
www.jobs.lv
www.eurojobs.com
www.eurobrussels.com
http://www.praxisnetwork.eu
www.tuesi.lv
www.vissnotiek.lv
www.ltv.lsm.lv/lv/dokumentalie/
latvija-var/

Brīvprātīgā darba portāls, datu bāze, eksperti
runā
Brīvprātīgo darbs un mobilitātes projekti

Informācijas un iespēju portāls jauniešiem
Eiropas standarti CV izveidei
Palīdz atklāt jauniešu apslēptās darba
prasmes un izveidot darba profilu, kas
uzrunā darba devējus
Portāls darba meklētājiem Latvijā.
Darba tirgus ziņas, vakances, karjeras
ceļvedis (CV, darba intervija, personāla
atlases process)

Portāli darba meklētājiem Latvijā

Portāli darba meklētājiem Eiropā
100 veiksmes stāsti LR 100 dzimšanas
dienāstāsti
par
jauniem
un
iedvesmojošiem cilvēkiem Latvijā
TV raidījumi par ceļošanu un citu kultūru
iepazīšanu, par mācībām un darbu ārzemēs
TV raidījumi – veiksmes stāsti par Latvijas
sasniegumiem

Noderīgi informācijas avoti
Akadēmiskās informācijas centrs. Ārzemju
www.aic.lv
diplomu atzīšana Latvijā
Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas
http://www.aiknc.lv/lv/index.php
centrs

www.brauktvainebraukt.lv

www.ecdl.lv

http://www.izm.gov.lv/lv/studentiem

Piedāvā uzdevumu komplektu, kas ļaus
pārliecināties, vai ir īstais brīdis doties pasaulē
mācīties vai strādāt, un dos ieteikumus, kā
sagatavoties, ja atbilde uz jautājumu "Braukt vai
nebraukt?" ir BRAUKT!

IKT
drošības
prasmju,
tiešsaistes
sadarbības rīku prasmju barometri; ECDLiegūst: Eiropas datorprasmes sertifikātu un
Eiropas datorprasmes sertifikāta eksāmenu
karti (ECDL Skills Card)- ECDL ir
starptautiski atzīts sertifikāts visā pasaulē.
Informācija par stipendijām, studiju un
studējošā kredītiem

Studiju un zinātnes administrācija. Studiju
kredīti
www.dreamfounddation.eu
Pārbaudi, vai esi gatavs ārzemju pieredzei
Eiropas apmācību fonds. Cilvēkresursu
www.etf.europa.eu
attīstība,
izglītība,
nodarbinātība,
inovācijas, pētījumi, projekti, publikācijas
Vācijas nodarbinātības portāls jauniešiem,
www.planet-beruf.de
skolotājiem un vecākiem par karjeras
izvēles jautājumiem
www.learndirect.co.uk
E-padomi un e-mācības
www.balticcouncil.org
Angļu valodas testi: IELTS, Cambridge
www.educationusa.lv
Studiju iespējas ASV
www.studyinaustralia.gov.au
Studiju iespējas Austrālijā
www.edu.ru
Studiju iespējas Krievijā
www.scholarshipportal.eu
Stipendiju programmas Eiropā
Kursi, vidējā un augstākā izglītība
www.ergoeducation.com
ārzemēs
Studiju
iespējas
dažādās
valstīs,
www.intstudy.com
informācija par augstskolām un padomi
Valodu kursu datu bāze svešvalodu
www.language-learning.net
skolotājiem un studentiem (88 valodas)
Virtuālais karjeras centrs /e-konsultēšana,
www.careercenteronline.org
e-apmācība, resursi (angļu valodā)
http://www.occupationsguide.cz/en/ Interešu un prasmju noteikšanas testi,
darba tirgus un karjeras izvēles gids
http://www.sza.gov.lv/

