
Noderīga informācija,  saites 

Valsts universitātes 

www.lu.lv   Latvijas Universitāte (LU) 

www.rsu.lv Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) 

www.rtu.lv Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) 

www.llu.lv Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) 

www.du.lv Daugavpils universitāte (DU) 

 

Valsts augstskolas 

www.policijas.koledza.gov.lv Valsts Policijas koledža (VPK) 

www.latja.lv Latvijas Jūras akadēmija (LJA) 

www.jvlma.lv 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

(JVLMA) 

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

www.lma.lv Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) 

www.naa.mil.lv 
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija 

(LNAA) 

www.lieppa.lv Liepājas Pedagoģijas akadēmija (LPA) 

www.ba.lv Banku augstskola (BA) 

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

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

www.rpiva.lv 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskola (RPIVA) 

www.ru.lv Rēzeknes Augstskola (RA) 

www.venta.lv Ventspils Augstskola (VeA) 

www.va.lv Vidzemes Augstskola (VA) 

 

Juridisko personu dibinātās augstskolas Latvijā 

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

www.turiba.lv Biznesa augstskola "Turība" 
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www.eka.edu.lv Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) 

www.isma.lv 
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 

(ISMA) 

www.kra.lv Latvijas Kristīgā akadēmija (LKA) 

www.psy.lv Psiholoģijas augstskola (PA) 

www.rai.lv Rīgas Aeronavigācijas institūts (RAI) 

www.riseba.lv 
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskola (RSEBBA) 

www.attistiba.lv 
Sociālā darba un sociālās pedagoģijas 

augstskola "Attīstība" 

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

www.sppa.lv 
Starptautiskās praktiskās psiholoģijas 

augstskola (SPPA) 

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

 

Izglītība ārzemēs 

http://www.meridian.lv 

http://www.izglitiba-arzemes.lv/ 

http://www.study.lv/programmas/ 

http://www.linkturs.lv/public/lv/home/augstaka_izglitiba.html 

 

Cita noderīga informācija 

http://izm.gov.lv Izglītības sistēma, pārskati par izglītību, 

vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, 

augstākā izglītība 

www.isec.gov.lv  Informācija par centralizētajiem eksāmeniem, 

 

www.lm.gov.lv LR Labklājības ministrijas majas lapa,    

profesiju standarts 

www.viaa.gov.lv   Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas 

lapa - dažāda ar karjeras izvēli saistīta 

informācija (izglītības iestādes un programmas  
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Latvijā  un  ārzemēs u.c.) 

 

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm 7 karjeras izvēles testi 

www.uzdevumi.lv  

Sadaļā "Kur mācīties" iespēja izvēlēties 

informāciju par visu līmeņu studijām un 

atbilstošām programmām. 

www.prakse.lv  Dažāda ar karjeras izvēli saistīta informācija 

(izglītības iestādes un programmas, prakses un 

darba vietas u.c.)  

 

www.aiknc.lv Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas 

centra mājas lapa, informācija par augstskolu 

un augstākās izglītības programmu 

akreditāciju, licencēšanu un kvalitāti 

 

www.sf.gov.lv Informācija par studiju un studējošo 

kreditēšanas jautājumiem 

 www.lak.lv Latvijas Amatniecības kameras mājas lapa, 

informācija par amatu apguves iespējām pie 

amatu meistariem 

 www.siva.gov.lv Sociālās integrācijas valsts aģentūras mājas 

lapa, informācija par izglītības iespējām 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

 

 www.vakance.lv Informācija par darba pasauli, atbilstošākā 

amata tests, virtuālā darba intervija 

 

 www.proforientator.ru Profesiju apraksti, personības un karjeras 

izpētes testi krievu valodā. 

www.ecdl.lv ECDL, IT barometrs, eGuardian (drošība 

internetā) testi 

www.skillage.eu  Skillage karjeras tests 
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