
                                                                                                         
 

Līga Damberga, 

 ZRKAC karjeras konsultante 

 

Tēma: Izpēti NIID.LV mājas lapu! 
 

Pamatojums: 2021. gada Karjeras nedēļas sauklis ir “IKT tavai karjerai”. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 

jomā ietilpst ļoti plašs profesiju spektrs, kā arī daudz un dažādas prasmes. Tās var būt ļoti sarežģītas, piemēram, specifisku 
programmatūru pārzināšana, vai vienkāršas – prasmes lietot datubāzes un tajās meklēt informāciju. NIID.LV ir Latvijā 
lielākā datu bāze, kurā ir apkopota informācija par karjeras jautājumiem. Šīs nodarbības mērķis ir iepazīsties ar Nacionālās 
Izglītības Iespēju datubāzē atrodamo informāciju. 

 

Mācību priekšmets Klases audzināšanas stundas, datorika, tehnoloģijas. Vēlama datorklase. 

Mērķauditorija 8. – 12. klase 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Zina NIID.LV atrodamo informāciju, spēj atrast dažādu informāciju datubāzē, 

izprot profesionālās kvalifikācijas līmeņus, prot atrast izglītības iestādes, kurās 

var apgūt savu nākamo profesiju. 

Prasmes Informācijas meklēšana un izvērtēšana, kritiskā domāšana, digitālās prasmes. 

Laiks  40 min. 

 

Darba gaita 
 

1. Temata rosināšanai skolotājs uzdod jautājumus:  

- Vai skolēni zina, kas ir Nacionālās Izglītības Iespēju datubāzē? Cik ir lietojuši datubāzi? Kāda 

informācija ir atrodama NIID.LV?  

2. Ja skolēniem nav zināšanu par NIID.LV, tad skolotājs iepazīstina ar mājas lapu un tajā atrodamo 

informāciju. 

3. Skolēni individuāli pilda uzdevumus (sk. darba lapu). 

4. Noslēgumā pārrunā meklēšanas rezultātus un neskaidros jautājumus (sk. atbildes). 

5. Ja skolēni zina NIID.LV iespējas vai ļoti ātri tiek galā ar uzdevumu, tad organizē nelietas grupas (2 

– 4 cilvēki) un piedāvā uzdevumu – izdomāt klases biedriem jautājumus par datubāzē atrodamo 

informāciju. Pēc tam grupas apmainās ar jautājumiem un meklē atbildes. 

6. Var pārrunāt, kur vēl var meklēt vai precizēt informāciju (tehnikumu un augstskolu mājas lapās, 

uzņemšanas komisijā, fakultāšu dekanātos, pie studiju programmu vadītājiem). Kādu informāciju 

nevar atrast datubāzē? 

 

Refleksija  

 

Kā skolēni novērtē savas informācijas meklēšanas prasmes? Kas jādara, lai tās uzlabotu? Ko skolēni 

jaunu uzzināja? Kāda informācija vēl ir nepieciešama?  

 

 

Bibliogrāfija  
1. Nacionālās Izglītības Iespēju datubāze  https://www.niid.lv  

 

 

 

 

https://www.niid.lv/


                                                                                                         
 

Līga Damberga, 

 ZRKAC karjeras konsultante 

Izpēti NIID.lv mājas lapu! 
 

1. Kāds ir akronīma NIID atšifrējums? ____________________________________________ 

2. Atzīmē, kāda informācija ir atrodama NIID.LV datu bāzē! 

 Viss par izglītības sistēmu Latvijā 

 Latvijas izglītības iestāžu saraksts 

 Valsts pārbaudes darbu datumi 

 Brīvlaiku datumi 

 Atvērto durvju dienas 
 Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

 Profesiju Pasaule 

 Infografikas karjeras plānošanā 

3. Uz cik jautājumiem ir publicētas atbildes sadaļā E-konsultācijas? Kuri jautājumi tev šķita 

interesanti?  Sameklē atbildi, kā var apgūt kinologa  profesiju!  

4. Izpēti profesionālās kvalifikācijas līmeņu aprakstus NIID.LV! Atzīmē, kādus darbus vari 

veikt/ strādāt pēc pamatizglītības (9. kl.)! 

 Patstāvīgi veic kvalificētu izpildītāja darbu  

 Veic noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana 

un organizēšana 

 Veic vienkāršus uzdevumus noteiktā praktiskās darbības sfērā  

 Veic sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizē un vada citu speciālistu darbu 

 Dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē 

 

5. Atrodi NIID.lv mājas lapā atbildes uz jautājumiem! 

Nr. Jautājums Ieraksti atbildi 

1.  Cik izglītības iestāžu, ir Jelgavā?  

2.  Cik izglītības programmu, ir Jelgavā?  

3.  Cik bakalaura studiju programmu, ir Jelgavā?  

4.  Cik profesionālā bakalaura studiju programmu, ir Jelgavā?  

5.  Kurai no Jelgavā piedāvātām bakalaura studiju programmām ir 

garais cikls jeb 6 mācību gadi?  

 

6.  Cik profesionālo izglītības programmu pēc pamatizglītības (9. 

klases), ir Jelgavā? 

 

7.  Cik izglītības programmu, kurās var apgūt dizainu pēc 9. klases 

(profesionālā izglītība pēc pamatizglītības), ir Latvijā? 

 

8.  Cik izglītības programmu, kurās var apgūt dizainu pēc vidusskolas 

(pamatstudijas), ir Latvijā? 

Cik no tām ir 1. līmeņa profesionālās studiju programmas? 

Cik no tām ir bakalaura studiju programmas? 

 

9.  Cik koledžu (ieskaitot filiāles), ir Latvijā?  

10.  Cik studiju programmas var apgūt inženierzinātnēs un tehnoloģijās? 

Cik no tām var apgūt pēc pamatizglītības (9. kl.)? 

Cik no tām var apgūt augstskolā (pamatstudijas)? 

 

11.  Kurās tematiskajās jomās ir visvairāk izglītības programmu? 

 

 

12.  Cik izglītības programmu tevi interesējošā jomā tiek piedāvātas 

Latvijā? 

 



                                                                                                         
 

Līga Damberga, 

 ZRKAC karjeras konsultante 

Izpēti NIID.lv mājas lapu! 

Atbildes 2021. gada septembrī 
 

1. Kāds ir akronīma NIID atšifrējums? Nacionālā Izglītības Iespēju Datubāze  

2. Atzīmē, kāda informācija ir atrodama NIID.LV datu bāzē! Visas atbildes 

 Viss par izglītības sistēmu Latvijā 

 Latvijas izglītības iestāžu saraksts 

 Valsts pārbaudes darbu datumi 

 Brīvlaiku datumi 

 Atvērto durvju dienas 

 Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

 Profesiju Pasaule 

 Infografikas karjeras plānošanā 

 

3. Uz cik jautājumiem ir publicētas atbildes sadaļā E-konsultācijas (550)? Kuri jautājumi tev 

šķita interesanti?  Sameklē atbildi, kā var apgūt kinologa  profesiju!  

4. Izpēti profesionālās kvalifikācijas līmeņu aprakstus NIID.LV! Atzīmē, kādus darbus vari 

veikt/ strādāt pēc pamatizglītības (9. kl.)! 

 patstāvīgi veic kvalificētu izpildītāja darbu  
 veic noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana 

un organizēšana 

 veic vienkāršus uzdevumus noteiktā praktiskās darbības sfērā  

 veic sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizē un vada citu speciālistu darbu 

 dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē 

 

To var atrast sadaļā Izglītības sistēma Latvijā un sadaļā Termini – Profesionālā kvalifikācija. 

 
 

5. Atrodi NIID.lv mājas lapā atbildes uz jautājumiem! 

Nr. Jautājums Ieraksti atbildi 

1.  Cik izglītības iestāžu, ir Jelgavā? 

Katalogā - Atrašanās vieta - izvēlas Jelgavu un Iestāžu skaits vai 

Programmu skaits 

44 



                                                                                                         
 

Līga Damberga, 

 ZRKAC karjeras konsultante 

 
2.  Cik izglītības programmu, ir Jelgavā? 318 

3.  Cik bakalaura studiju programmu, ir Jelgavā? 

Katalogā - Atrašanās vieta - izvēlas Jelgavu un Programmu veids – 

bakalaura studiju programmas vai citas programmas 

10 

4.  Cik profesionālā bakalaura studiju programmu, ir Jelgavā? 12 

5.  Kurai no Jelgavā piedāvātām bakalaura studiju programmām ir 

garais cikls jeb 6 mācību gadi?  
Veterinārmedicīna 

6.  Cik profesionālo izglītības programmu pēc pamatizglītības (9. 

klases), ir Jelgavā? 
36 

7.  Cik izglītības programmu, kurās var apgūt dizainu pēc 9. klases 

(profesionālā izglītība pēc pamatizglītības), ir Latvijā? 

Katalogā - Atrašanās vieta - izvēlas Jelgavu un Programmu veids 

un ieraksta vārdu dizains 

98 

8.  Cik izglītības programmu, kurās var apgūt dizainu pēc vidusskolas 

(pamatstudijas), ir Latvijā? 

Cik no tām ir 1. līmeņa profesionālās studiju programmas? 

Cik no tām ir bakalaura studiju programmas? 

38 

 

5 

5 

9.  Cik koledžu (ieskaitot filiāles), ir Latvijā? 

Katalogā – Izglītotāja veids - izvēlas Iestāžu skaitu 
34 

10.  Cik studiju programmas var apgūt inženierzinātnēs un tehnoloģijās? 

Cik no tām var apgūt pēc pamatizglītības (9. kl.)? 

Cik no tām var apgūt augstskolā (pamatstudijas)? 

Katalogā – Tematiskā joma - Inženierzinātnēs un tehnoloģijās un 

Programmu grupa – Profesionālā izglītība pēc pamatizglītības vai 

pamatstudijas 

699 

72 

92 

11.  Kurās tematiskajās jomās ir visvairāk izglītības programmu? 

 
Māksla (2020) 

Individuālie 

pakalpojumi 

(1378) 

Komerczinības un 

administrēšana 

(1113) 

12.  Cik izglītības programmu tevi interesējošā jomā tiek piedāvātas 

Latvijā? 

 

 

 


