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• NIID.LV (www.niid.lv) publicē informāciju par Latvijas 
izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības iespējām

• Mērķa grupas: jebkurš izglītības patērētājs (gan jaunieši, 
gan pieaugušie), pedagogi, karjeras atbalsta speciālisti

• Informācija par 14 500 izglītības programmām, vismaz 
2000 izglītības iestādēs (+ norises vietas – filiāles, 
fakultātes u.c.)

• Izveidota 2007. gadā 

• Uztur Valsts izglītības attīstības aģentūra

NIID.LV – VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

http://www.niid.lv/


NIID.LV – STATISTIKA

• NIID.lv vidēji apmeklē 26 500 lietotāji mēnesī
(2016. gada janvāris - maijs); ~30 000 
apmeklējumu (kāpums ~ 11%)

• 2015. gads – vidēji 24 000 unikālie lietotāji 
mēnesī; ~ 33 000 apmeklējumu

• 2014. gads – vidēji 16 000 lietotāju mēnesī, 

20 000 apmeklējumu

• Ar katru gadu apmeklētāju skaits pieaug



• NIID.LV mājaslapa sastāv no divām daļām

– Izglītības iespēju datubāze

• Pakalpojuma informatīvais aspekts

– “Portāla” sadaļa, kas satur papildu informāciju un e-
konsultāciju pakalpojumu

• Palīdz saprast datubāzē atrasto informāciju (karjeras 
atbalsta aspekts)

• NIID.LV ir savs konts mikroblogošanas vietnē 
Twitter

NIID.LV PIEDĀVĀJUMS



• Datubāzē atrodama informācija par aktuālajām 
izglītības iespējām dažādos izglītības līmeņos
– Vispārējā izglītība (pamatizglītība, vispārējā vidējā 

izglītība, t.sk. vakara, neklātienes, tālmācības 
programmas)

– Profesionālā izglītība jauniešiem/ pieaugušajiem (prof. 
pamata, vidējā izglītība, arodizglītība, prof. ievirzes 
izglītība, tālākizglītība u.c.)

– Augstākā izglītība (pamatstudijas, augstākā līmeņa 
studijas, doktorantūra)

– Kursi un pilnveide (neformālā izglītība)

NIID.LV IZGLĪTĪBAS IESPĒJU DATUBĀZE



NIID.LV IZGLĪTĪBAS IESPĒJU DATUBĀZE

• Dažādas meklēšanas iespējas:

- Vienkāršā meklēšana (pēc atslēgas vārdiem; izmantojot 

simbolus u.c.)

- Izvērstā meklēšana (izmantojot filtrus)

- Lai atvieglotu meklēšanu, ir izveidoti gatavi pieprasījumi –
programmu saraksti



NIID.LV IZGLĪTĪBAS IESPĒJU DATUBĀZE

• Datubāze savietota ar EK portālu «Learning 
Opportunities and Qualifications in Europe», 
informācija par augstākās izglītības iespējām 
atrodama EK portālā 
https://ec.europa.eu/ploteus/lv

https://ec.europa.eu/ploteus/lv


• Aktuālā izglītības informācija
– Atvērto durvju dienas

– Sagatavošanas kursi CE un studijām

– Jaunās studiju programmas

– Sagatavošanā: Ziemas uzņemšana augstākajā izglītībā, 
profesionālajā izglītībā, Jauniešu garantija

• E-konsultācijas

• Karjeras izvēles testi

• Infografikas, noderīga informācija par izglītības 
tēmām u.c.

NIID.LV PORTĀLA DAĻA



• NIID.LV, pirmkārt, paredzēts plašai publikai

• Nav reģistra vai statistikas uzkrāšanas funkcijas, 
(bet izmanto esošo reģistru datus)

• Atspoguļo aktuālo izglītības piedāvājumu (piem., 
studiju programmas, kurās tiks veikta 
uzņemšana; studiju maksu/ budžeta iespējas; 
programmu specializācijas/ apakšprogrammas; 
uzņemšanas prasības u.c.)

ATŠĶIRĪBA NO CITIEM REĢISTRIEM, 
DATUBĀZĒM





• Veic VIAA darbinieki, saziņā ar izglītības iestādēm

• Datubāze nav savietota ar citām reģistriem, taču 
informācijas atjaunošanā tiek izmantota esošo 
reģistru informācija (piem., licenču/akreditācijas 
datu pārbaude, piešķiramās prof. kvalifikācijas 
pārbaude u.c.)

INFORMĀCIJAS ATJAUNOŠANAS PROCESS



SATURISKIE UN TEHNISKIE IZAICINĀJUMI

• NIID.LV un «Profesiju pasaules» attīstība, 
atbalstot ESF 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa 
“Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” projekta ieviešanu 

– Plānots NIID.LV un «Profesiju pasauli» pārveidot 
par vienotu karjeras attīstības atbalsta portālu, 
kura saturs kalpotu kā atbalsts un būtu saskaņots 
ar karjeras attīstības atbalsta plānu īstenošanu 
izglītības iestādēs



• Sagatavota un 
drīzumā tiks
publiskota jaunā
NIID.LV versija

SATURISKIE UN TEHNISKIE IZAICINĀJUMI



• NIID.LV jaunās versijas galvenās izmaiņas

– Meklēšanas važoņi, kas atvieglotu izglītības iespēju 
atrašanu

• Dažādām mērķa grupām

• Pēc izglītības veidiem un pakāpēm

– NIID.LV portāla satura (skaidrojošie raksti, biežāk 
uzdotie e-konsultāciju jautājumi/atbildes) sasaiste ar 
izglītības iespēju meklēšana rezultātiem

– Mobilajām iekārtām draudzīga saskarne

SATURISKIE UN TEHNISKIE IZAICINĀJUMI



• Lūdz 2016. gada beigām tiks veikta mājaslapas 
«Profesiju pasaule» satura pārnešana uz NIID.LV 
sistēmas platformas, lai 

– Nodrošinātu sasaisti starp NIID.LV izglītības iespējām 
un «Profesiju pasaulē» iekļautajiem profesiju 
aprakstiem

– Izveidotu mobilajām iekārtām draudzīgu saskarni 

SATURISKIE UN TEHNISKIE IZAICINĀJUMI



• Sākot no 2017. gada 

– NIID.LV sistēmas savietošana datu 
apmaiņai/saņemšanai no citām informācijas 
sistēmām (LKD, VIIS u.c.)

– Jaunu pašnovērtējumu rīku izstrāde (saistībā ar SAM 
8.3.5. projektu)

– Nākotnē varētu būt sagaidāma arī savietojuma ar EK 
portālu «Learning Opportunities and Qualifications in 
Europe» pārveide, pārejot uz EK atbalstīto atvērto 
datu (linked open data) savietošanas metodi

SATURISKIE UN TEHNISKIE IZAICINĀJUMI



Paldies par uzmanību!


