ESI AKTĪVS! IEGŪSTI DARBA PIEREDZI!
Aktīvais nodarbinātības pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”
 Pasākumā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās
vai profesionālās izglītības iestādēs
 Pasākums tiks īstenots no 2014.gada 2.jūnija līdz 2014.gada 29.augustam
 Pasākumam pieteikties varēs elektroniski NVA mājas lapā, aizpildot pieteikuma anketu, vai klātienē NVA
filiālēs
 Pasākuma laikā skolēnam nodrošinās:
• darba algu, ne mazāk kā valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā;
• kvalificētu darba vadītāju;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• apmaksātu obligātās veselības pārbaudi (ja tā paredzēta normatīvajos aktos par obligātajām
veselības pārbaudēm)
Plašāka informācija par pasākumu:
www.nva.gov.lv  Klientiem  Skolēniem (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=486)

NEATLIEC IZVĒLI UZ PĒDĒJO BRĪDI!
PROFESIJU PASAULE
Iepazīsties ar dažādām profesijām un ielūkojies dažādu profesiju pārstāvju ikdienas gaitās un pienākumos Nodarbinātības valsts
aģentūras mājas lapas www.nva.gov.lv sadaļā „Karjeras pakalpojumi”. Profesiju aprakstu kataloga e-versija („Karjeras izvēle” →
„Karjeras informācija” → „Profesijas”) satur informāciju par 500 profesijām, kuras ir sistematizētas gan pēc alfabēta, gan pēc
profesionālās darbības jomām.
Plašāka informācija atrodama NVA mājaslapas www.nva.gov.lv sadaļā „Karjeras pakalpojumi”

NODERĪGA INFORMĀCIJA KARJERAS IZVĒLEI
Lai pieņemtu lēmumu, kuru profesiju izvēlēties, ļoti nozīmīgi ir apzināties savas intereses un saprast, kas tām ir kopējs, kāda var
būt to vai citu interešu profesionālā realizācija.
NVA mājaslapā piedāvātajā sevis izpētes programmā aicinām izpildīt testus, kas uzskatāmi parādīs, kādas ir Tavas intereses un
kādās profesionālās darbības jomās tās būtu jārealizē.
Plašāka informācija atrodama NVA mājaslapas www.nva.gov.lv sadaļā „Karjeras pakalpojumi” Izpēti sevi!

KUR VAR MEKLĒT PALĪDZĪBU KARJERAS IZVĒLES JAUTĀJUMOS?
Ja Tev nepieciešama palīdzība profesijas izvēlē, vari pieteikties uz karjeras konsultāciju tuvākajā NVA filiālē: (www.nva.gov.lv
 „Kontaktinformācija”).
Karjeras konsultants var palīdzēt:
 ja neesi pārliecināts par savu profesionālo izvēli un ja nezini, kur var apgūt profesiju, kas Tevi interesē;
 ja ir šaubas par savu profesionālo piemērotību un atbilstību izvēlētajai profesijai;
 ja ir veselības problēmas un gribi saskaņot savas profesionālās ieceres ar veselības stāvokli;
 ja gribi izpētīt savas profesionālās intereses, spējas, īpašības un plānot savu profesionālo izaugsmi.
Nodarbinātības valsts aģentūra ir valsts institūcija, kas sniedz bezmaksas konsultācijas karjeras veidošanas jautājumos.

