
NODERĪGAS INTERNETA ADRESES 
 

Karjera, profesijas 

• nva.gov.lv profesiju apraksta katalogs  

• profesijupasaule.lv iespēja pabūt virtuālajā profesiju pasaulē  

• prakse.lv profesijas apraksts apvienots ar virtuālo informāciju  

• lm.gov.lv piedāvā profesiju klasifikatoru - sistematizētu profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) 

sarakstu  

• jvmv.lv profesiju definīciju katalogs  

• darilatvijai.lv profesiju apraksts  

• eurobrussels.com profesiju piedāvājums Eiropā un to apraksti  
 

Stipendiju jautājumi 

• https://www.fonds.lv/ 

• http://www.vitolufonds.lv/sakums 

• http://sza.gov.lv/ 

 

Izglītība Latvijā 

• Izglītības sistēma Latvijā  http://www.niid.lv/node/9 

• Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV) www.niid.lv 

• Izglītības iestādes http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&;mid=117  

• prakse.lv -piedāvā 1971 mācību iestādes 

• aiknc.lv Nodibinājums "Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs" (AIKNC) piedāvā 

akreditēto mācību iestāžu sarakstu 

Valsts universitātes 

• Latvijas Universitāte (LU)  www.lu.lv  

• Rīgas Stradiņa universitāte (RSU)    www.rsu.lv  

• Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)   www.rtu.lv 

• Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)    www.llu.lv  

• Daugavpils universitāte (DU)  www.du.lv  

Valsts augstskolas 

• Banku augstskola (BA)   www.ba.lv  

• Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA)    www.jvlma.lv  

• Latvijas Jūras akadēmija (LJA)   www.latja.lv 

• Latvijas Kultūras akadēmija (LKA)   www.lka.edu.lv 

• Latvijas Mākslas akadēmija (LMA)    www.lma.lv 

• Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (LNAA)    www.naa.mil.lv 

• Liepājas Pedagoģijas akadēmija (LPA)      www.lieppa.lv 

• Rīgas Juridiskā augstskola (RJA)    www.rgsl.edu.lv  

• Rīgas Ekonomikas augstskola (REA)    www.sseriga.edu.lv  

• Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA)    www.rpiva.lv  

• Rēzeknes Augstskola (RA)    www.ru.lv  

• Ventspils Augstskola (VeA)    www.venta.lv  

• Vidzemes Augstskola (VA)    www.va.lv  

Juridisko personu dibinātās augstskolas Latvijā 

• Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA)   www.bsa.edu.lv 

• Biznesa augstskola "Turība"     www.turiba.lv  

http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&mid=118
http://www.profesijupasaule.lv/lv/news
http://www.prakse.lv/profession/list
http://www.lm.gov.lv/text/80
http://jvmv.lv/f/uploads/profesiju-aprakstu-katalogs-A5.pdf
http://www.darilatvijai.lv/profesiju-katalogs-2/
http://eurobrussels.com/
https://www.fonds.lv/
http://www.vitolufonds.lv/sakums
http://sza.gov.lv/
http://www.niid.lv/node/9
http://www.niid.lv/
http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&;mid=117
http://www.prakse.lv/edu/list
http://www.aiknc.lv/lv/about.php
http://www.lu.lv/
http://www.rsu.lv/
http://www.rtu.lv/
http://www.llu.lv/


• Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA)    www.eka.edu.lv  

• Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA)    www.isma.lv  

• Latvijas Kristīgā akadēmija (LKA)    www.kra.lv  

• Psiholoģijas augstskola (PA)    www.psy.lv  

• Rīgas Aeronavigācijas institūts (RAI)    www.rai.lv  

• Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBBA) www.riseba.lv 

• Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola Attīstība"    www.attistiba.lv  

• Sociālo tehnoloģiju augstskola (STA)    www.sta-edu.lv  

• Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskola (SPPA)   www.sppa.lv  

• Transporta un sakaru institūts (TSI)    www.tsi.lv 
 

Izglītība ārzemēs 

• ec.europa.eu izglītības iespējas ES, informācija par diploma atzīšanu un apmaiņas programmām 

• eurodesk.eu izglītības, dzīvošanas, ceļošanas iespējas ES 

• viaa.gov.lv piedāvā saites uz Eiropas valstu izglītības iespēju datubāzēm 

• durbe.edu.lv Education Centre Durbe informē par izglītības iespējām ārzemēs 

• educationusa.state.gov piedāvā informāciju par akreditētajām ASV augstskolām 

• ergoeducation.com piedāvā budžeta un bezmaksas programmas ārzemēs 

• meridian.lv izglītības programmas ārzemēs 

• expoe.org izglītības programmas ārzemēs 

• lcb.lv konsultācijas par izglītību Amerikā 

• nica.ru studiju iespējas Krievijā 

• lcc.lt studiju iespējas Lietuvā 

• europass.lv Eiropas standarti CV izveide 

• www.izglitiba-arzemes.lv  

• www.linkturs.lv  

• www.studystart.lv  studijas Dānijā 
 

Hobiji 

www.kulturaskarte.lv 

http://www.iksd.riga.lv/upload_file/Izglitiba_pievienotie/0_2014/11_2014/InteresuKatalogs 
_15.11.14_small_internetam.pdf 

 

Bērnu, jauniešu un studentu organizācijas 

www.ljp.lv Bērnu un jauniešu sabiedrisko organizāciju apvienība Latvijas jaunatnes 

padome 

www.jaunatne.gov.lv Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, iniciatīvas un projekti 

13-30g veciem jauniešiem, ES programma Jaunatne darbībā 
www.jaunatneslietas.lv 

www.jal.lv Junior Achievement Latvia, skolēnu mācību uzņēmumi u.c. 

www.lsa.lv Latvijas studentu apvienība 

www.mazpulki.lv 

www.skauti.lv 
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