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Priekšsēdētāja Una Vorma – 28.04.2017. 

Priekšsēdētājas vietniece Inta Lemešonoka - 28.04.2017. 

Locekle Viktorija Gaina - 28.04.2017. 

Locekle Jolanta Priede - 28.04.2017. 

 

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 2017.gadā tika novadīti vairāki semināri karjeras 

speciālistiem par sekojošiem jautājumiem: 

 Starptautisko pieredzes apmaiņas vizīšu pārskati 

 Metodikas karjeras konsultācijās – Poin of You, Ēnas, Tava pasaule 

 Pieredzes apmaiņa kopā ar Kauņas karjeras speciālistiem 

 Praktiskais seminārs karjeras konsultantiem par dzimuma stereotipu lomu karjeras izvēlē 

 Projektu vadība karjeras jomas projektos 

Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas: 

Četri LKAAA biedri, pamatojoties uz 2017. gada dalībnieku konkursa rezultātiem, ieguva tiesības 

apmeklēt pieredzes apmaiņas vizītes un konferences 2017. gada vasarā un rudenī Islandē, Īrijā, Zviedrijā 

un Čehijā: 

  

Līga 

Valinka 
Čehija – Konference “Career Guidance in a Changing World” 

10.-

12.11. 

2017. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija ir noslēgusi līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 

par LKAAA karjeras konsultantu mobilitātes pieredzes nodrošināšanu uz Euroguidance tīkla valstīm un 

pieredzes izplatīšanu. Līgums ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru Nr.1.-39.5/8. 

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, kā arī ir uzraudzības 

padomes sastāvos projektiem: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1.specifiskā 

atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības 

darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā”, 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt 

profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” un 8.5.3. specifiskā atbalsta 

mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla 

profesionālās kompetences pilnveidi” un Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. 

specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” 8.3.2.1. pasākuma “Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu 

īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai”, 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās 

izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu 

mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” un 8.3.5. specifiskā atbalsta 

mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”. 

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

 

Ilze 

Rūtenberga 

Islande – Studiju vizīte, kuras laikā bija iespēja apmeklēt un iepazīties ar 

Islandē īstenoto karjeras atbalsta sistēmu un sniegtajiem pakalpojumiem, kā 

arī iepazīt vietējo izglītības sistēmu un veidot profesionāli nozīmīgus 

kontaktus. 

27.-

30.08. 

2017. 

Agnese 

Megne 

Īrija – Studiju vizītes laikā bija iespēja: 

 Iepazīties ar Īrijas karjeras atbalsta sistēmu un Nacionālā Karjeras 

atbalsta centra izglītības sektora darbību 

 Izzināt karjeras atbalsta plānošanu vidējā izglītībā: visu skolu 

aptveroša pieeja; skolas apmeklējums 

 Redzēt pakalpojumu dažādību Īrijas NARIC centrā 

 Uzzināt par karjeras atbalsta plānošanu tālākizglītībā; tālākizglītības 

centra apmeklējums 

 Dzirdēt par karjeras atbalsta kvalitātes vadlīniju ieviešanu 

 Iepazīt vizītes dalībnieku prezentācijas par karjeras atbalsta 

plānošanas pieredzi savā valstī      

27.-

30.11. 

2017. 

Inita Soika 
Zviedrija – Konference “Transitions, Career Learning and Career 

Management Skills – Multi-Disciplinary and Critical Perspectives” 

19.-

20.10. 

2017. 

http://www.lkaaa.lv/


Biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības vadītājs                      Una Vorma    

(vārds, uzvārds)       (paraksts) 

 

2018. gada 31.martā 

 


