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– vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums: 

Priekšsēdētāja Dita Lūka – 09.07.2010. 

Priekšsēdētājas vietniece Una Vorma - 28.03.2014. 

Locekle Inta Plāte - 28.03.2014. 

Locekle Brigita Miķelsone - 09.07.2010. 

 

pārskata gados izmantotajām metodēm: 

LKAAA ir organizācija, kas apvieno, vada un izglīto Latvijas karjeras attīstības atbalsta sistēmai 

piederīgas, radniecīgas un tās darbībā ieinteresētas individuālas un juridiskas personas.  

Starp Asociācijas biedriem ir gan karjeras konsultanti, gan karjeras izglītotāji, gan augstskolu 

pasniedzēji, gan citi profesionāļi, kuru darbība ir vērsta uz moderna, konkurētspējīga karjeras 

pakalpojuma modeļa izstrādi un īstenošanu,  kas nākotnē nodrošinātu iespēju jebkuram Latvijas 

iedzīvotājam saņemt kvalitatīvus, tieši viņam nepieciešamos karjeras pakalpojumus no dzimšanas visa 

mūža garumā. 

Asociācijas galvenie mērķi un aktivitātes: 

 veicināt vienotu, Latvijas valsts ekonomiskas stiprināšanai paredzētu karjeru veicinošus 

pakalpojumu veidošanu; 

 piedāvāt valsts un privātajām institūcijām sistēmiskus ekonomikas, izglītības, labklājības 

un citu nozaru karjeras attīstības interešu konverģences modeļus;  

 apvienot Latvijas karjeras attīstības atbalsta sistēmai piederīgas un radniecīgas, savas un 

karjeras attīstības atbalsta sistēmas darbības kvalitātes uzlabošanā ieinteresētas juridiskas 

un fiziskas personas; 



 veicināt sadarbību ar Latvijas, Eiropas un citu valstu profesionāļiem un organizācijām 

labas Latvijas karjeras attīstības atbalsta politikas un prakses veidošanā; 

 palīdzēt asociācijas biedriem to profesionālās kvalifikācijas uzlabošanā un karjeras 

konkurētspējas stiprināšanā; 

 palīdzēt iedzīvotājiem un organizācijām to karjeras konkurētspējas uzlabošanā un 

stiprināšanā; 

 veikt asociācijai ar likumu un citu normatīvo aktu spēku uzticētas valsts funkcijas; 

 organizēt asociācijas mērķu sasniegšanai paredzētas publiskas, zinātniskas, izglītojošas, 

konsultējošas un citas LR likumdošanā atļautas darbības. 

Biedrības dibinātāji un biedri ir speciālisti ar bagātīgu darba pieredzi dažādos jautājumos, kas saistīti ar 

karjeras pakalpojumu sniegšanu. 

Savā darbībā vadāmies pēc sekojošiem principiem:  

 Inovācija - radīt jaunus un pilnveidot esošus karjeras pakalpojumus, kas balstīti uz 

klientu vajadzību izpēti; 

 Kompetence - zināšanas, prasmes un attieksme, kas sekmē karjeras pakalpojumu 

pilnveidi, prasmju attīstību un pozitīvas attieksmes pret pārmaiņām veidošanos; 

 Attīstība - pārmaiņas nav pašmērķis; tām jāsekmē jaunas iespējas un izaugsmi. 

LKAAA logo simboliski atspoguļo 21. gadsimta auglīgas karjeras filozofisko paradigmu, proti: cilvēka 

personības, sociālā un profesionālā kompetence (3 ziedlapiņas) nes augļus tikai tad, ja tiek sistēmiski 

apvienotas un vadītas ar karjeras kompetences (zieda vidus) palīdzību. Zieda kāts simbolizē saikni ar 

LKAAA, kura Latvijā attīsta gudras, ekonomiski efektīvas un veselīgas karjeras filozofijas integrāciju 

tautsaimniecībā. 

LKAAA galvenais resurss ir idejas un darbinieki, kuri statūtos ierakstītos darbus un pienākumus veic 

brīvprātīgā darbā. Asociācijā darbojas karjeras konsultanti, karjeras izglītotāji, augstskolu pasniedzēji un 

citi profesionāļi, kuru kvalifikācija un pieredze atbilst asociācijas izvirzītajiem kritērijiem un nostādnēm. 

Profesionālo zināšanu pilnveidei un atbalstam 2016.gadā tika novadīti vairāki semināri karjeras 

speciālistiem par sekojošiem jautājumiem: 

 Ieskats metodikas- asociatīvās fotokārtis pielietošanā karjeras konsultācijās 

 Jaunākās metodikas karjeras konsultēšanā 

 Pārliecības un pieņēmumi par sevi un karjeru, to loma karjeras attīstībā 

 Līderis manī 

 Karjeras atbalsts daudzkultūru vidē 

 Pētījuma prezentācija par studentu aktuālo pieredzi darba un prakses meklēšanā 

 Studentu konsultēšana mobilitātes jautājumos 

Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas: 

Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija realizēja ES Erasmus+ KA1 mobilitātes projektu „Karjeras 

konsultantu apmaiņa Eiropā”.  2016. gada pavasarī projekta ietvaros 4 LKAAA biedriem bija iespēja 

piedalīties starptautiskā karjeras speciālistu pieredzes apmaiņā „ACADEMIA European Exchange of 

guidance counsellors”  programmas ietvaros (www.academia-europe.eu) Apvienotajā Karalistē, 

Luksemburgā, Slovēnijā un Zviedrijā. 

Biedri aktīvi strādā pie jaunu karjeras konsultēšanas metožu attīstīšanas un ieviešanas. 



LKAAA aktīvi darbojas Karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) sadarbības padomē, sniedz 

ierosinājumus un atzinumus par LKAAA kompetencē esošajiem jautājumiem. 

Ar biedru atbalstu tika pilnveidota Asociācijas mājas lapa www.lkaaa.lv.  

 

Biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības vadītājs                      Dita Lūka    

(vārds, uzvārds)       (paraksts) 

 

2017. gada 31.martā 

 

http://www.lkaaa.lv/

