KLIKŠĶA ATTĀLUMĀ
Eiropas portāli:
http://www.eurodesk.eu/edesk/YouthInEurope.do - jaunatne Eiropā, jaunatnes
politika, jauniešu organizācijas, forumi, klubi, studentu tīklojums
http://www.jaunatne.gov.lv/lv/eurodesk/programma-eurodesk - Eurodesk pārstāvis
Latvijā
http://www.esia.gov.lv/tavas-iespejas - Mācības, darbs, ceļošana, ES finanšu
programmas
http://europass.lv/ - dokumentu vienota noformēšana, CV, Valodu, Mobilitātes pase
http://ec.europa.eu/ploteus/ - Eiropas Komisijas interneta portāls PLOTEUS (The
Portal on Learning Opportunities Throughout the EUropean Space) par izglītību 30
Eiropas valstīs un Turcijā.
http://www.refernet.lv/ - Eiropas profesionālās izglītības attīstības centrs) ir Eiropas
aģentūra, kas darbojas kā objektīvs Eiropas Savienības uzziņu centrs profesionālajā
izglītībā.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php - izglītības sistēmu un
politikas tīkls. Darbojas visā Eiropā un ko atbalsta Eiropas Komisija un tīkla
dalībvalstu izglītības ministrijas. Eurydice strādā valstu izglītības politikas veidotāju
un ES institūciju labā, neaizmirstot arī reģionu un pašvaldību izglītības darbiniekus.

Darbs Eiropā:
http://www.nva.gov.lv/eures/ - Darba meklēšana Eiropā: konsultācijas un informācija
http://www.eurojobs.com/ - vakances un to meklētājs
http://www.eurobrussels.com/- vakanču un prakses vietu piedāvājums
http://www.am.gov.lv/lv/Ministrija/darbs/ - darba piedāvājumi ĀM, ES institūcijās un
aģentūrās
http://www.eurodesk.org/edesk/EUToolbox.do?printme&go=6 – datu bāzes,
institūcijas, organizācijas Latvijā:
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Latvijas portāli:
http://www.profesijupasaule.lv/lv/news - jaunākais VIAA produkts profesiju izpētei!
http://www.lm.gov.lv/text/80 - profesiju klasifikators
www.aiknc.lv – var noskaidrot akreditētās un licencētās studiju programmas.
Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs
http://www.aic.lv/portal/par-aic - Akadēmiskās informācijas centrs, diplomu atzīšana
www.niid.lv – studiju programmu, mācību kursu un izglītības iestāžu meklētājs, E –
konsultants, testi, noderīgas saites;
www.prakse.lv - lapa jauniešiem, darba devējiem un izglītības iestādēm (kompakti
pieejama informācija)
http://estudijas.rtu.lv/wp-content/uploads/2011/03/Veiksmes-Formula-2011-marts.pdf
dažādu nozaru profesiju pārstāvju stāsti par izaugsmi un arī algām
www.jk.org.lv – jauniešu konsultācijas, semināri, atvērto durvju dienas, u.c.;

Studijas ārvalstīs:
http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/studijas_arvalstis/ studiju iespējas Eiropā;
http://studystart.lv/lv/ - studiju ceļvedis Dānijā latviešu valodā;
www.educationau-incanada.ca - „Imagine” studijas Kanādā; vairāk –
http://www.canadainternational.gc.ca/baltic_statespays_baltes/experience_canada_experience/latvialettonie/index.aspx?lang=lav&view=d – ceļošana un darbs Kanādā
http://www.canadainternational.gc.ca/baltic_statespays_baltes/index.aspx?lang=lav&view=d – Baltijas valstīs

Topošiem studentiem:
http://www.liepu.lv/lv/36/uznemsana - Liepājas Universitāte
http://www.karjera.lu.lv/ - Latvijas Universitātes Karjeras centrs
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http://www.studentnet.lv/ - vortāls studējošajiem
http://www.lsa.lv/ - Latvijas Studentu apvienība
http://www.lsa.lv/uzzini/ - konsultācijas
http://www.jauns.lv/ - Liepājas Jaunatnes centrs, jaunatnes organizāciju apvienība
http://www.jaunatne.gov.lv/;
http://ljp.lv/ - Latvijas Jaunatnes padome
http://www.nacstudet.lv/ - portāls skolēniem, topošajiem studentiem

Stipendiju jautājumi:
http://www.sza.gov.lv/ – Informācija par studiju un studējošo kredītiem
http://www.vitolufonds.lv/ http://www.fonds.lv/ - Latvijas Universitātes fonds
http://www.upb.lv/pages/news_detail.php?id_news=43&id_section=4&l=lv – pasekot,
vai šogad piedāvās
Citu lielo uzņēmumu stipendijas

Testi:
http://www.nva.gov.lv/pkiva/index.php?cid=10; - Karjeras izvēle, arī testi
http://www.personalitypathways.com/type_inventory.html - temperamenta un
personības tests (EN);
http://www.nacstudet.lv/tests/ - studiju programmas izvēles tests
niid.lv testi
J. Hollanda tests latviski un angliski (J. Holland);
Stronga interešu tests
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