
 

Noderīgas vietnes karjeras izglītībai 

Karjera ir kaut kas tāds, ko mēs katrs veidojam, realizējam, īstenojam bieži vien neapzinoties ka to 

sauc par karjeru! Veiksmīgs karjeras ceļš sākas ar sevis iepazīšanu un zināšanām par to, kas tu esi un ko tu 

vari piedāvāt savam nākamajam darba devējam. Pilnīgāk izzinot sevi, tu uzzināsi par savām prasmēm un 

personības iezīmēm, kā arī labāk izpratīsi savu motivāciju, intereses, vērtības un darba vides apstākļus, kas 

tev piemēroti. Šeit apkopotas saites, kas noder karjeras izglītībai.  

Karjeras testi 

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm  Karjeras izvēles testi ( 6) 

https://www.careerfitter.com/free_test/careerbuilder/ Karjeras tests (angļu valodā) 

https://www.alberta-koledza.lv/?parent=10000 
Dž .Hollanda tests. Personības tipa noteikšanai 

karjeras izvēlei 

http://karjerastesti.prakse.lv/lv Karjeras testi 

https://www.ipersonic.com/test/step1.html Testi sevis izzināšanā. Personības tests 

http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1  Sevis izzināšanas tests 

http://www.ecdl.lv/generic/show/16  

ECDL, IT barometrs, eGuardian (drošība internetā) 

testi 

http://www.careercenteronline.org/  

Virtuālais karjeras centrs /e-konsultēšana, e-

apmācība, resursi (angļu valodā) 

http://www.careertest.net/  Karjeras testi (angļu valodā) 

https://profolio.lv/ 

Karjeras testi, kas palīdz noskaidrot savas intereses, 

prasmes un piemērotās profesijas. Izveido savu CV, 

motivācijas vēstuli, pašraksturojumu un saglabā to 

sava lietotāja profilā. Papildini un rediģē izveidotos 

dokumentus! Saglabā visus testu rezultātus, 

izveidojot arhīvu savā profolio lietotājā. Iespēja 

atskatīties uz iepriekš pildīto testu rezultātiem un 

novērot pārmaiņas interesēs.  

 

Karjeras konsultēšana 

https://www.karjera.lu.lv/skoleniem-un-skolu-

pedagogiem/individualas-karjeras-konsultacijas/  

Latvijas Universitātes karjeras centrs 

http://www.lkaaa.lv/node/220 

Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedri, 

kvalificēti karjeras konsultanti sniedz arī bezmaksas 

konsultācijas Covid 19 laikā.  

http://www.careercenteronline.org/  

Virtuālais karjeras centrs: e-konsultēšana, e-

apmācība, resursi. 
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Noderīgi izglītības un nodarbinātības iespēju izzināšanai 

http://www.niid.lv/ 

Nacionālā izglītības iespēju datubāze ir interneta vietne, kurā atrodama 

informācija par Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības 

iespējām. Noderīgi interaktīvi rīki. Izsmeļošas atbildes par izglītības 

iespējām un karjeras jautājumiem var saņemt, uzdodot jautājumu e-

konsultantam. Konkrētai situācijai un vajadzībām atbilstošās izglītības 

iespējas palīdzēs atrast digitālais asistents. niid. lv. soli pa solim var 

atlasīt izglītības programmu sarakstu, kurā tālāk nepieciešamo 

informāciju var meklēt pēc atslēgas vārda vai ar citu meklēšanas filtru 

palīdzību. Pieejami 6 karjeras izvēles testi. 

https://viaa.gov.lv/lat/ 

Ļoti noderīgs karjeras atbalsta resursu apkopojums. Dažādi karjeras 

atbalsta materiāli digitālā formātā. Sadaļā “Karjeras atbalsta 

informatīvie materiāli” ir atrodamas infografikas un metodiskie 

materiāli izglītības un karjeras plānošanai.  

https://www.facebook.com/TavaiK

arjerai/ 

https://twitter.com/TavaiKarjerai 

 

Aktualitātes par karjeras izvēli un iespējām sociālo tīklu kontos: tavai 

karjerai.  

https://www.prakse.lv/  

Sadaļā Studijas alfabēta kārtībā nosauktas studiju programmas, 

augstskola, studiju veids, ilgums un iegūstamais grāds. Ir pieejams arī 

meklētājs pēc studiju virziena, izglītības iestādes un tās atrašanās vietas. 

Virtuālās prakses profesijas izzināšanai.  

http://www.profesijupasaule.lv/  

Profesiju saraksti pēc alfabēta, Profesiju apraksti, intervijas ar 

profesionāliem, attēlu un video galerijas. Saites uz izglītības iestādēm, 

kur mācīties izvelēto profesiju.  

https://www.uzdevumi.lv/  

Sadaļa Kur mācīties. Iespēja izvēlēties informāciju par visu līmeņu 

studijām un atbilstošām programmām. 

http://jaunatne.gov.lv/  Eiropas Brīvprātīgais darbs.  

https://www.iefa.org/ 

Stipendiju meklēšanas iespējas izglītības iegūšanai ārzemēs. IEFA ir 

galvenais avots starptautiskajām stipendijām un informācija par 

stipendijām studentiem. Visplašākais stipendiju saraksts ārvalstu 

studentiem.  

http://www.nva.gov.lv/karjera/ 

NVA (Nodarbinātības valsts aģentūra). Karjeras pakalpojumi 

Karjeras veidošanas jautājumi, Interešu testi jauniešiem un 

pieaugušajiem, interaktīva karjeras datorspēle, profesiju apraksti 

(atalgojums, darba apraksts, iespējas, nepieciešamā izglītība u.tml.) un 

to salīdzināšanas iespēja, augstākās un profesionālās izglītības 

programmas, kursu datubāze, informācija par darba tirgu un prognozes 

(informācija piereģistrējoties). 

https://www.izm.gov.lv/lv/ 
Izglītības un zinātnes ministrija. Izglītības sistēma, pārskati par 

izglītību, vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, augstākā izglītība. 
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