Lai nekļūdītos savā profesionālajā izvēlē, svarīgi gan iegūt daudzpusīgu informāciju par
potenciālo profesiju un pārliecināties par savu profesionālo piemērotību, gan iepazīties ar
profesiju praktiski, vērojot kā strādā atbilstošas jomas profesionāļi. Tādas iespējas
piedāvā divi Latvijā populāri karjeras portāli: www.nva.gov.lv ("Karjera") un
www.prakse.lv
NVA mājas lapas sadaļā "Karjera" ir ievietota visplašākā profesiju aprakstu datu bāze, kurā var iepazīties ar 500
profesiju aprakstiem - uzzināt par interesējošās profesijas darba apstākļiem, izaugsmes izredzēm, nepieciešamo
izglītību un tās ieguves iespējām. Jūs uzzināsiet, kādi var būt ieguvumi un riski, izvēloties konkrēto profesiju.
Rubrikā „Ko vari darīt jau šodien” uzzināsiet, kādas prasmes un zināšanas jāapgūst, lai veiksmīgi uzsāktu darbu
izvēlētajā profesijā.
Iepazīstot profesiju pasauli, sekojiet šādam maršrutam:

► izlasiet izvēlētās profesijas aprakstu, neaizmirstiet iepazīties arī ar radniecīgām profesijām;
► sadaļā "Ko tu vari darīt jau šodien"atradīsiet uzrunu "Ja tu esi skolnieks" (kam pievērst
uzmanību, lai veiksmīgi uzsāktu ceļu pie profesijas);
► aizpildiet Prasmju noteikšanas lapu, lai „pielaikotu” izvēlēto profesiju – vai tā atbilst Jūsu
interesēm, rakstura īpašībām, prasmēm.
Sadaļā „Profesijas” varat iepazīties arī ar Latvijas Profesiju klasifikatoru, kurā ir uzskaitītas vairāk nekā trīs
tūkstoši profesiju. Klasifikatora pamatmērķis – apkopot un sistematizēt profesiju sarakstu un profesijai
atbilstošus pamatuzdevumus, lai valstī nodrošinātu starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un
salīdzināšanu.
Uzņēmumu atvērto durvju nedēļa - šādu projektu no 13. līdz 17.aprīlim rīkokarjeras un
izglītības portāls Prakse.lvTā laikā skolēni varēs noskaidrot piemērotāko nozari un profesiju
karjeras veidošanai.
Šogad savas durvis jauniešiem vērs 55 uzņēmumino 9 Latvijas pilsētām: Rīgas, Ventspils, Liepājas, Brocēniem,
Tukuma, Rēzeknes, Jelgavas, Cēsīm, Pļaviņām.Būs pārstāvētas 17 nozares, dalībnieku vidū tādi uzņēmumi kā
Latvenergo, Rīgas Siltums, Tele2, Latvijas Dzelzceļš, Statoil Fuel & Retail Latvia, Swedbank, Lattelecom,
McDonald’s, Drogas, Skonto Plan un citi. Pilns dalības uzņēmumu saraksts pieejams portālā Prakse.lv.
Ekskursiju laikā jums būs iespēja uzdot jautājumusun neformālā gaisotnē iepazīties ar darba devēju, kā arī
noskaidrot prasības, kas tiek izvirzītas potenciālajam darbiniekam. Lielākais pieprasījums šobrīdir pēc
informāciju tehnoloģijas, finanšu un ekonomikas, mārketinga, loģistikas, apkalpošanas un valodu speciālistiem.
Plašāka informācija: http://www.prakse.lv/event/list

