
NODERĪGAS SAITES IZGLĪTĪBAI UN KARJERAI  
 

Interneta vietne Apraksts 

www.niid.lv 

Ceļvedis studijām un mācībām Latvijā: 

vispārējā, profesionālā un augstākā izglītība, 

kursi, skaidrojumi un apraksti izglītības iespēju 

izpratnei, e-konsultācijas, karjeras izvēles testi. 

www.e-skola.lv  

Interešu izglītība, vakances, izglītības iestādes 

un kursi Rīgā. 

www.izm.gov.lv 

Izglītības sistēmas informācija: vispārējā, 

profesionālā augstākā izglītība. 

www.e-klase.lv  

Portāls par izglītības jautājumiem vecākiem, 

skolotājiem un skolēniem; elektroniskā 

dienasgrāmata. 

www.latvijaskvalifikacijas.lv  

Informācija par Latvijas ietvarstruktūrā 

iekļautajām izglītības kvalifikācijām. 

 

Karjeras informācija 

Interneta vietne Apraksts 

https://cvvp.nva.gov.lv/ 

 

Karjeras informācija, sevis izpēte (interešu testi, 

datorspēle, anketa u.c.), karjeras lēmumi un 

darba meklēšana. 

https://www.lm.gov.lv/lv/profesiju-

klasifikators 

Latvijas profesiju klasifikators un profesiju 

standarti. 

www.prakse.lv 

Jauniešu karjeras portāls: profesijas, spēles, 

darbs, izglītība, informācija, pieredze, vakances, 

projekti u.c. 

www.e-darbs.lv  Portāls darba meklētājiem Latvijā 

www.workingday.lv  Portāls darba meklētājiem Latvijā. 

www.jobs.lv Portāls darba meklētājiem Latvijā. 

www.cvmarket.lv  Portāls darba meklētājiem Latvijā. 

www.cv.lv  Portāls darba meklētājiem Latvijā. 

www.nva.gov.lv/eures  

Darba meklēšana Eiropā: konsultācijas , 

informācija, dzīves un darba apstākļi. 

www.jobs-in-europe.net  Portāls darba meklētājiem Eiropā. 

http://ec.europa.eu/eures  Portāls darba meklētājiem Eiropā. 

www.eurojobs.com/  Portāls darba meklētājiem Eiropā. 

www.eurobrussels.com  Portāls darba meklētājiem Eiropā. 

http://www.lkaaa.lv/node/1 Latvijas karjeras attīstības atbalsta asociācija 
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Izglītība ārzemēs 

Interneta vietne Apraksts 

www.viaa.gov.lv/Euroguidance  

Euroguidance Latvija: studijas ārvalstīs, 

studentu apmaiņa, valstu katalogs, jautājumi 

un atbildes. 

http://ec.europa.eu/ 

education/index_en.htm  

Eiropas Komisijas izglītības portāls. 

http://ec.europa.eu/ 

education/study-in-europe/  

Vispusīga informācija par studiju iespējām 32 

Eiropas valstīs. 

www.jaunatne.gov.lv 

ES programma Jaunatne darbībā: iniciatīvas 

un projekti 13 līdz 30 gadus veciem 

jauniešiem. 

https://www.kalba.lv/lv/home/ 

Izglītības iespējas ārzemēs, bezmaksas 

individuālās konsultācijas un angļu valodas 

līmeņa noteikšanas tests, palīdzība dokumentu 

noformēšanā. 

www.eurodesk.eu  

EK jaunatnes informācijas tīkls: mācības, 

darbs, dzīvošana un ceļošana Eiropā. 

www.europa.eu/youth/eU_lv  

Eiropas jaunatnes portāls: studēšana, darbs, 

brīvprātīgais darbs, apmaiņa un informācija. 

www.europass.lv/  

Ārvalstīs iegūtās mācību un darba pieredzes 

apliecināšana. 

www.balticcouncil.org/  Angļu valodas testi: IELTS, Cambridge. 

www.aic.lv  Diplomu atzīšana: ārzemju diplomi Latvijā, 

www.enic-naric.net/  Diplomu atzīšana: Latvijas diplomi ārzemēs. 

www.bachelorsportal.eu/  Bakalaura studijas Eiropā. 

www.mastersportal.eu  Maģistrantūras studijas Eiropā. 

www.phdportal.eu/  Doktorantūras studijas Eiropā. 

www.shortcoursesportal.eu/  Kursi Eiropā. 

www.scholarshipportal.eu/  Stipendiju programmas Eiropā. 

www.ergoeducation.com/  

Komerckompānijas piedāvājumi: kursi, vidējā 

un augstākā izglītība ārzemēs. 

www.dreamfoundation.eu  

Mācības ārvalstīs: programmas, prasības, 

testi, padomi, pieteikšanās mācībām. 

www.eastchance.com  

Studentiem no Centrālās un Austrumeiropas: 

stipendijas un karjeras iespējas. 

www.afs.lv  Skolēnu apmaiņas programmas. 

www.yfu.lv  Skolēnu apmaiņas programma. 
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Dažādi noderīgi informācijas avoti 

Interneta vietne Apraksts 

http://www.euroguidance.eu  

EK Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls: 

informācija politikas plānotājiem un atbalsts 

karjeras konsultantiem un citiem karjeras atbalsta 

sistēmas pārstāvjiem. 

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm  

Mūžizglītības politika, izglītība un apmācības ES, 

programmas, informācija, ziņojumi, pētījumi u.c. 

http://www.elgpn.eu/  

Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls: 

karjeras atbalsta politika un prakse Eiropas valstīs. 

https://www.euroguidance.eu/international-

mobility 

Mobilitātes iespējas ES karjeras atbalsta 

speciālistiem 

http://www.career-guide.eu/  

Portāls karjeras izglītības īstenotājiem sadarbības 

veicināšanai starp skolām. 

http://www.oecd.org 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 

portāls: pētījumi, rekomendācijas, publikācijas, 

statistika, indikatori izglītības un karjeras atbalsta 

jomā. 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/  

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 

portāls: informācija, profesionālās izglītības un 

apmācības sistēmu un politikas pētījumi, analīze  

http://www.etwinning.lv/  

Eiropas skolu sadarbības programma interneta 

vidē. 

http://www.etf.europa.eu  

Eiropas apmācības fonda portāls: cilvēkresursu 

attīstība, izglītība, nodarbinātība, inovācijas, 

pētījumi, projekti, publikācijas u.c. 

http://www.planet-beruf.de/  

Vācijas federālās nodarbinātības portāls 

jauniešiem, skolotājiem un vecākiem par karjeras 

izvēles jautājumiem. 

http://www.learndirect.co.uk  E-padomu un e-mācīšanās līdzeklis. 
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