Iveta Kalna
Psihologs

Izglītība:
2006.g. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,
maģistrantūra, sociālo zinātņu Maģistra grāds psiholoģijā
2003.g. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,
kvalifikācijas līmenis- psihologa diploms
2002.g. – Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
sociālo zinātņu Bakalaura grāds psiholoģijā ar specializāciju
personāla vadības psiholoģijā
Darba pieredze:
No 2014.g. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs Psiholoģiskā atbalsta nodaļas
psihologs
No 2011. - 2014.g. – Skangaļu muižas Krīzes centrs, psihologs. Skangaļu muižas Bērnu
atbalsta un sociālās aprūpes centrs – internāts, psihologs
No 2006.g. – Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības centrs, psihologs
No 2011.g. – 2013.g. projekta „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības
risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā un sabiedrībā” Rīgas Raiņa 8. vakara
(maiņu) vidusskolā, psihologs
No 2010.g. – 2011.g. – Valmieras pilsētas pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisija,
psihologs
No 2004.g. – 2009.g.– Valsts Darba Ekspertīzes Ārstnieciskā Komisija, psihologs
2004.g. Latvijas reģionu Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekta „Apmācība adoptētājiem
un konsultācijas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem un bērniem”, vadītāja
No 2003.g. -2009.g. – Bērnu un ģimenes centrs „Pārgauja”, psihologs
Profesionālā attīstība:
Darbā ar klientiem, individuālajās konsultācijās, izmantoju individuālpsiholoģijas
pamatprincipus, psihoanalītisko teoriju tehnikas, kognitīvi-biheiviorālās terapijas metodes, kā
arī speciālās psiholoģijas metodes. Pēc klienta pieprasījuma veicu anketēšanu un testēšanu, lai
noteiktu klienta pašreizējo emocionālo stāvokli. Kā arī veicu psihodiagnostiku. Ir teorētiskā un
praktiskā pieredze mediācijas procesu vadīšanā, konfliktsituāciju risināšanā. Veicu krīzes
intervenci klientiem gan grupā, gan individuāli. Izstrādāju un vadu psiholoģiskos seminārus un
treniņus, piemēram, par stresa vadīšanu un konflikta risināšanas paņēmieniem. Ir pieredze vadīt
supervīzijas, atbalsta grupas. Patstāvīgi papildinu savas zināšanas Latvijas Klīnisko psihologu,
Latvijas profesionālo psihologu un Latvijas Izglītības psihologu asociācijas rīkotajos
semināros, kā arī pie norvēģu kolēģiem Latvijā un Norvēģijā.
Piedāvāju sekojošus pakalpojumus:
 Individuālās konsultācijas
 Darbs ar klientiem krīzes situācijās (grupā un individuāli)
 Darbs ar klientiem konfliktsituāciju risināšanā (grupā un individuāli)
 Darbs ar grupām:
- treniņi, semināri,
- psiholoģiskās atbalsta grupas.
Kontakti:
Adrese: Valmiera, Tērbatas iela 9, 4.kab.
Tālrunis: 20366881
E-pasts: iveta.kalna@iem.gov.lv

