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Vispārīgā informācija:

 nosaukums un juridiskā adrese:

Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija (turpmāk -LKAAA)

Čiekurkalna 1. līnija 41A – 5, Rīga, LV-1026

 reģistrācijas numurs un datums:

40008141417, 2009.gada 29.maijs

 ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem – vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums:

Priekšsēdētāja Una Vorma – 28.04.2017.

Priekšsēdētājas vietniece Inta Lemešonoka - 28.04.2017.

Locekle Viktorija Gaina - 28.04.2017.

Locekle Marta Rubīna - 16.08.2019.

 Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos
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.

Asociācijas biedru sastāvā iekļauti:

 karjeras konsultanti;
 pedagogi – karjeras konsultanti;
 vispārējās izglītības iestāžu pedagogi un atbalsta personāla pārstāvji;
 profesionālās izglītības iestāžu pedagogi un atbalsta personāla pārstāvji;
 augstskolu akadēmiskā un atbalsta personāla pārstāvji;
 pašnodarbinātie karjeras izglītības īstenotāji;
 personiskās izaugsmes treneri;
 Nodarbinātības Valsts aģentūras pārstāvji;
 citi profesionāļi, kas saistīti ar karjeras atbalsta sniegšanu jauniešiem un pieaugušajiem.

Asociācijas biedru darbība ir vērsta uz moderna, konkurētspējīga karjeras pakalpojuma modeļa
pilnveidošanu un īstenošanu,  kas nodrošina iespēju jebkuram Latvijas iedzīvotājam saņemt kvalitatīvus,
tieši viņam nepieciešamus un piemērotus karjeras atbalsta pakalpojumus visa mūža garumā.



Asociācijas galvenie mērķi un aktivitātes:

 veicināt vienotu, Latvijas valsts ekonomikas stiprināšanai paredzētu karjeru veicinošu
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 atbalsta pakalpojumu sniegšanu.

Savā darbībā vadāmies pēc sekojošiem principiem:

 Inovācija - radīt jaunus un pilnveidot esošus karjeras atbalsta pakalpojumus, kas balstīti uz
klientu vajadzību izpēti;

 Kompetence - zināšanas, prasmes un attieksme, kas sekmē karjeras atbalsta 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 biedri, 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.

2019. gadā tika organizēti pasākumi asociācijas biedru profesionālo kompetenču pilnveidei un atbalstam:

 Personīgās izaugsmes treneru vadīts seminārs “Emocionālais intelekts karjeras konsultanta darbā”.
 Karjeras konsultantu vadītās meistarklases Latvijas Nacionālajā bibliotēkā: “Karjeras konsultēšanas

metožu praktiskie izmēģinājumi: GEMS jeb Dārgakmeņu tipu izmantošana personības izzināšanā”;
“Smilšu mandalu veidošana mākslas terapijas pielietošanā”; “Karjeras atbalsta metodes jauniešu
brīvprātīgā darba organizēšanā”.

 Valsts Izglītības attīstības aģentūras speciālistu interaktīva lekcija “Aktuālie dažādu pasaules valstu
pētījumi karjeras atbalsta sniegšanā”.



 Portāla NIID.LV speciālistu seminārs “Jauno NIID.LV digitālo interaktīvo rīku izmantošanas
iespējas karjeras konsultēšanā”.

 Rīgas Tehniskās universitātes Studentu servisa speciālistu vadīts praktiskais seminārs “Atbalsts
klientiem CV un motivācijas vēstuļu izstrādē – no sludinājuma līdz pirmajai darba vietai”.

 Ekonomikas ministrijas speciālistu vadīts seminārs “Darba tirgus īstermiņa un vidējā termiņa
prognožu izmantošana karjeras konsultēšanā”.

 LKAAA un Daugavpils Izglītības pārvaldes organizēts informatīvi praktiskais seminārs “Karjeras
atbalsts ikdienā skolās, augstākajā izglītībā, pieaugušo sektorā”.

 Tika organizēts vienas dienas pieredzes apmaiņas brauciens uz Pērnavu, Igauniju. Pieredzes apmaiņa
bija par karjeras konsultēšanā pielietotajām metodēm - individuāli un grupās.
Pasākums notika Igaunijas bezdarba apdrošināšanas fonda (The Estonian Unemployment Insurance
Fund) telpās.

LKAAA biedri dalījās ar 2019. gadā starptautiskajās studiju vizītēs gūto pieredzi:

 Inta Lemešonoka apmeklēja Beļģiju. Gūtā pieredze: Briseles karjeras atbalsta sistēmas
nodrošinājums skolēniem, jauniešiem, pieaugušajiem, bezdarbniekiem, personām ar īpašām
vajadzībām, bēgļiem. Vispārizglītojošo, profesionālās izglītības un speciālo skolu apmeklējumu
pārskats. Asociācijas metodisko materiālu datu bāzes papildināšana ar ārvalstu partneru
prezentācijām par karjeras atbalsta sniegšanas pieredzi savā valstī.

 Eva Patmalniece un Mārtiņš Geida apmeklēja Dāniju. Gūtā pieredze: Dānijas karjeras atbalsta
sistēmas iepazīšana. Dažādu valstu universitāšu karjeras centru pārstāvju pieredzes iepazīšana.
Dānijas karjeras atbalsta speciālistu demonstrācijas konsultēšanai tiešsaistēs. Karjeras atbalsta
materiālu ieguve.

 Agita Šmitiņa apmeklēja Lielbritāniju.
 Dace Siliņa apmeklēja Vāciju.

LKAAA biedri aktīvi piedalās Karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) sadarbības padomē:

2019. gada 25. aprīlī un 11. oktobrī
 Nodarbinātības valsts aģentūras ziņojums par projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas

pilnveide” un darba tirgus īstermiņa prognozes” realizēšanas gaitu un rezultātiem.
 VIAA un LKAAA organizētās 5. Karjeras izglītības konferences rezultātu, iegūto materiālu un

pieredzes apmaiņas prezentāciju demonstrēšana.
 Atskaite par LKAAA biedru dalību ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās

izglītības iestādēs” realizēšanā 380 Latvijas skolās un ārpus projekta skolās.

LKAAA biedri 2019. gadā pārstāvēja asociāciju Latvijas un starptautiskos pasākumos:

 OECD diagnostikas darbsemināros “OECD Skills Strategy”, “Prasmju stratēģija Latvijā”. Dalība
plenārsēžu diskusijās un rekomendāciju izstrādē.

 IAEVG konferencē Bratislavā “For Inclusive Society” un NICE Academy Splitā “Innovative
Approaches to Career Guidance and Counselling”

 Eiropas starpvalstu mobilitātes projekta Academia sanāksmēs un pieredzes apmaiņas braucienos.
 Tikšanās pasākumā ar Japānas Universitātes pētnieci Sačiko Moritu, iepazīstinot ar Latvijas karjeras

atbalsta sistēmu.



 Ar karjeras atbalsta sniegšanu saistīto institūciju (VIAA, NVA, Pašvaldību savienība, Izglītības un
zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Ekonomikas ministrija, nevalstiskās organizācijas)
Karjeras attīstības atbalsta sadarbības padomes sēdēs.

 Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajās ESF projektu Nr. 8.5.1., 8.5.2. un 8.5.3. SAM
projektu uzraudzības padomes sēdēs.

 ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizēšanā 380
Latvijas skolās.

 VIAA un Liepājas domes organizētajā ikgadējā Karjeras izglītības konferencē (Liepāja, 2019)
“Līdzsvars dzīvē – līdzsvars karjerā”.

 Latvijas augstskolu, VIAA un LKAAA organizētajā konferencē “Karjeras atbalsts augstskolās”.
 Latvijas skolu un augstskolu “Karjeras nedēļas” pasākumos, organizējot meistarklases, seminārus,

radošās darbnīcas, lekcijas, karjeras dienas, izstādes, tikšanās izglītības iestādēs visā Latvijā.
 “Ēnu dienu” organizēšanā vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs un augstskolās.
 Karjeras dienu un atvērto durvju organizēšanā vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs un

augstskolās.
 Dalība izstādē “Skola” 2019. Karjeras konsultantu vadīti 3 semināri jauniešiem un vecākiem. 15

brīvprātīgo karjeras konsultantu iesaiste individuālo un ģimeņu karjeras konsultāciju sniegšanā trīs
dienas visā izstādes darbības laikā. Informācijas sniegšana apmeklētājiem par karjeras atbalsta
saņemšanas iespējām Latvijā.

Svarīgākie notikumi pārskata gadā:

 Dalība un organizatoriskais atbalsts 5. Karjeras izglītības zinātniski praktiskajā konferencē
Liepājā.

 Sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru izveidota “Gada balva karjeras izglītībā” un
novadīta balvas “Karjeras lidojums – 19” pasniegšanas ceremonija. Balvas pasniegtas trijās
nominācijās:
- “Gada cilvēks” – pasniegta Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas karjeras konsultantei Diānai Šķēlei;
- “Gada pasākums”- pasniegta Alūksnes Valsts ģimnāzijas pedagoģei – karjeras konsultantei

Lolitai Vanagai;
- “Gada informatīvais/metodiskais materiāls”- pasniegta Balvu novada Izglītības, kultūras un

sporta pārvaldes pedagoģei – karjeras konsultantei Anitai Laurenai.
 Ievēlēti karjeras atbalsta pakalpojumu sniegšanas reģionālie koordinatori dažādos novados:

- Daugavpilī M. Kravale un S. Čeirāne;
- Ventspilī E. Zeltzaķe;
- Saldū V. Grīsle.

 Atbalsta vēstules iesniegšana Izglītības un zinātnes ministrijai par studiju programmas “Karjeras
konsultants” reorganizāciju.

 Iesniegti priekšlikumi Valsts Izglītības satura centram jaunā mācību satura ieviešanā (skola 2030)
 Asociācijas aktīva dalība starptautiskā organizācijā “International Association for Educational

and Vocational Guidance”, iepazīstinot biedrus ar organizācijas izdotajiem zinātniskajiem
rakstiem un metodikām karjeras atbalsta jomā un piedaloties organizācijas sanāksmēs.

 Sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūras un Euroguidance programmu asociācija
deleģēja 4 biedru dalību starptautiskā karjeras speciālistu pieredzes apmaiņā „ACADEMIA
European Exchange of guidance counsellors” programmas ietvaros (www.academia-europe.eu).

 Asociācijas biedri izstrādājuši metodiskos materiālus un spēles individuālajai un grupu karjeras
konsultēšanai: spēles “Iepazīsti profesijas”, “Karjeras cirks”, “Emociju spēle”, asociāciju kartes,
infografikas karjeras plānošanā, karjeras orientēšanās karte.



Ar biedru atbalstu regulāri tiek pilnveidota Asociācijas mājas lapa www.lkaaa.lv.

Biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības vadītājs Una Vorma

(vārds, uzvārds) (paraksts)

2019. gada 31.martā


