
Katram fizioterapeitam savu supervizoru!

Cienījamo fizioterapeit,  mēs rūpējamies par tavu profesionālo un personīgo izaugsmi.

Izvēlies supervizoru, laiku un vietu;
Sazinies ar supervizoru;

Atrisini aktuālo jautājumu.

Mēs - supervizori, savas jomas profesionāļi, radam šo iespēju jums!

SUPERVIZORS

Inga Remerte 
Diplomēta un sertificēta supervizore, 
ar izglītību tiesību zinātnēs (Bc.iur.), uzņēmumu 
un iestāžu vadībā (MBA) un pedagoģijā.

DARBĪBAS JOMAS UN PIEREDZE

Profesionālā pieredze gūta strādājot 
ar pedagogiem, sociālajiem 
darbiniekiem, NVO darbiniekiem, 
ārstniecības personām, t.sk. fizioterapeitiem.

SUPERVĪZIJAS LAIKS UN VIETA KONTAKTI

Individuālā 
Grupas 

Jelgava
Individuālās sesijas klā�enē - 
60 min sesija
07.09. pulkst. 9:00 un 10:15 
09.09. pulkst. 19.00 un 20:15
Grupas sesija 120 min 
(iespējama viena kolek�va ietvarā).  
09.09. pulkst. 16:30 un 19:30 
Individuālās sesijas �ešsaistē - 
60 min sesija. 
Pla�ormā Zoom .
04.09. pulkst. 9:00 
08.09. pulkst. 10:00

Tālr: 
29775575
e-pasts:
irtelpa@inbox.lv.
Pieteikšanās līdz
03.09.2020

Kristaps Circenis,
Sertificēts supervizors,
docents RN, BAN, BScPsych, MScEd, Dr. med.

Palīdzošajās profesijās nodarbojas no 
2016. gada.
Tēmas: izdegšana,  komunikācija, sadarbība, 
līdzestības veicināšana.

Individuālās attālināti.
Ja būs interese kādai 
organizācijai izveidot 
grupu, labprāt vadīs 
arī grupu.

Tiešsaite platformā Zoom  
4.09. un 10.09. pēcpusdienā.
Klātienē (Rīga, centrs) 
7.09. vai 8.09. rīta puse.  

Tālr: 
29120357
e-pasts: 
kristapscircenis@gmail.com

Anita Kampe,
Latvijas Kristīgā akadēmija - profesionālā maģistra 
grāds sociālajā darbā un supervizora/konsultanta 
pārrauga profesionālā kvalifikācija (2020)
Lutera akadēmija
LU - Sociālo zinātņu bakalaura grāds 
komunikācijas zinātnē

Supervīzijas brīvprātīgajiem, dažādu nodaļu 
medicīnas darbiniekiem sniedzot psiholoģiska 
rakstura atbalstu. 
Šobrīd vada supervīzijas sociālā dienesta 
darbiniekiem un individuālās supervīzijas.
Tēmas: izdegšanas aspekts, kuru pavada apātija 
un intereses zudums.

Grupas Grupas sesija, katra 2 stundas. 
Laiks un vieta pie  pasūtītāja. 

Tālrunis: 
29220939
e-pasts: 
supervizors.a@gmail.com

Evija van der Beek,
supervizore, profesionāls koučs,
biznesa un koučinga trenere.

Individuālā 
klātienē/attālināti
Grupas  
klātienē

Individuālās sesijas tiešsaitē platformās 
Zoom vai Skype 
4.09. pulkst. 11.00 
7.09. pulkst. 11.00
Rīgas centrs, jūsu vieta,
Grupu sesijas 8 -10 cilvēki:
10.09., 11.09. laikā no 11.00 -13.00,
par vietu vienojoties pasūtījuma laikā.

Tālr: 
00 371 29 222127
FB: 
https://www.facebook.com/
EvijavanderBeekSupervisi
onandCoaching/ 

Ance Saulīte, 
supervizore Darbā izmanto dažādas radošās metodes, 

asociatīvās kartiņas, sistēmisko 
konsultēšanu u.c.

Individuālā
Grupas
Komandas

Individuālās sesijas 
08.09.,15.09. laikā no 9.00  - 18.00 
Grupas vai komandas sesija
9.09  sākot no 17.30.

Tālr: 
26328131

Agita Reisa – Nielsen,
patlaban apgūstu psihoorganiskās analīzes 
psihoterapiju Baltijas psihoorganiskās analīzes 
centrā.
Maģistra grāds vadības psiholoģijā un 
supervizora/konsultanta pārrauga kvalifikācija – 
RISEBA;
Maģistra grāds personāla vadībā, RISEBA;
Izglītības zinātņu bakalaura grāds – LU

Palīdzošo profesiju pārstāvji, izglītības jomā 
strādājošie, sociālā darba speciālisti un sociālo 
pakalpojumu sniedzēji, studenti un jaunie 
speciālisti.

Individuālā
Grupas

Aizkraukle,
07.09., 08.09 un 14.09. 
laikā no 17.00 -21.00 
pēc vienošanās.

Tālr: 
27271230, 
e-pasts: 
agita.reisa.nielsen@gm
ail.com

Liene Bērziņa,
sertificēta supervizore,
Maģistra grāds pedagoģijā, kvalifikācija 
“Supervizors” (RSU);
Bc. Sporta zinātnēs, kvalifikācija 
“Fizioterapeits” (LSPA);
NVO “Smailes” vadītāja.

Studenti, jaunie speciālisti, pedagogi, palīdzošo 
profesiju pārstāvji t.sk. fizioterapeiti,
Tēmas: jūtas un sajūtas, emocijas darba un 
studiju vidē, sadarbība, resursi, motivācija.

Individuālā
Grupas

Vidzeme, pierīga
No 05. 09. līdz 10. 09. no plkst. 16.00
Vieta pēc vienošanās.

Tālr: 
26426771
e-pasts: 
lieneberzina.sv@gmail.com

Simona Orinska,
Sertificēts supervizors
Mg.art., Mg. sc.sal. sertificēta mākslas  terapeite 
(deju un kustību terapeite) un sertificēta supervizore

http://www.supervizija.lv/lv/supervizori/#!55 Individuālā
Grupas

Rīga, 
MĀ TELPA, pieaugušo izglītības iestāde un 
mākslu terapijas centrs. 
8.09. laikā no14:00-17:30.

Tālr: 
29394500

Iveta Sietiņsone,
supervizore,
Rīgas Stradiņa universitāte tālākizglītības 
programma “Supervīzija”  (2015.);
Sociālais darbinieks ar specializāciju sociālajā 
pedagoģijā, SDSP augstskola „Attīstība” (1998.);
Maģistra grāds pedagoģijā,
Latvijas Universitāte (2000.)
Zināšanas gūtas mediācijā, mācoties biedrības 
”Mediācija un ADR”, “Integrētā mediācija Latvijā” 
organizētajās apmācību grupās.
Paralēli darba gaitām aktīva nevalstiskā sektora 
darbā. 

Sociālā darba speciālisti, sociālo dienestu un 
citu sociālo institūciju vadītāji, mediķi, 
probācijas dienesta klienti, fizioterapeiti, 
kā arī citu atbalstošo profesiju speciālisti, 
NVO darbinieki.

Individuālā
Grupas
Komandas

Cēsis.
Ir iespēja izbraukt 50 km rādiusā kā arī – 
labos laika apstākļos vadīt SV dabā vai 
tiešsaitē platformā Zoom.
Grupas vai individuālās sesijas
05.09. laikā no
10.00 – 13.00  
14.00-17.00  
07.09,08.09.,10.09.,14.09.,15.09.,
17.00 – 20.00 
11. 09 laikā no 13.00 – 16.00 
12. 09 laikā no 10.00 – 13.00; 14.00-17.00 
Individuāla SV
11.09. laikā no 17.00 -18.00 

Tālr:  
+371 29163975
e-pasts: 
Iveta.Sietinsone@gmail.com

Inita Stūre – Stūriņa,
Profesionālā maģistra grāds vadībzinātnē un  s
upervizora/konsultanta pārrauga
kvalifikācija – Rīgas Biznesa, mākslas un tehnoloģiju 
augstskola RISEBA (2019);
Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē – 
Rīgas Stradiņa Universitāte (2008);
Veselības zinātņu bakalaura grāds māszinībās –
Latvijas Universitāte (2006)
Kā supervizors un koučs praktizē no 2018. gada.

Sociālā darba speciālisti, sociālo dienestu un citu 
sociālo institūciju vadītāji, mediķi, probācijas 
dienesta klienti, fizioterapeiti, kā arī citu 
atbalstošo profesiju speciālisti, NVO darbinieki.

Individuālā
Grupas
Komandas

Cēsis.
Ir iespēja izbraukt 50 km rādiusā kā arī – 
labos laika apstākļos vadīt SV dabā vai 
tiešsaitē platformā Zoom.
Grupas vai individuālās sesijas
05.09. laikā no
10.00 – 13.00  
14.00-17.00  
07.09,08.09.,10.09.,14.09.,15.09.,
17.00 – 20.00 
11. 09 laikā no 13.00 – 16.00 
12. 09 laikā no 10.00 – 13.00; 14.00-17.00 
Individuāla SV
11.09. laikā no 17.00 -18.00 

Tālr:  
+371 29163975
e-pasts: 
Iveta.Sietinsone@gmail.com

Laura Miķelsone,
supervizore, 
personīgās izaugsmes un organizāciju attīstības
konsultante;
Starptautiskas starpdisciplināras intervīzijas grupas 
biedre;
Studē RSU doktorantūrā psiholoģiju, lasa lekcijas un 
vada praktiskās nodarbības;
Maģistra grāds pedagoģijā, kvalifikācija “Supervizors”, 
RSU;
Maģistra grāds starptautiskās attiecībās, 
The Univeristy of Warwick, UK;
Bakalaura grāds Ekonomikā un Biznesa vadībā, 
Rīgas Ekonomikas augstskola;
Vairāk kā 15 gadu darba pieredze dažādās 
vadības lomās.

Supervīzijas dažādu nozaru speciālistiem.
Konsultē jautājumos, kas saistīti ar grupu 
dinamiku, līderību,
varas un ietekmes uzvedību, personības 
attīstību.
Mērķi un tēmas: iepazīt grupas supervīziju kā 
atbalsta un personīgās izaugsmes resursu;
meklēt resursus stresa pārvarēšanai, savas 
emocionālās labklājības veicināšanai un 
izdegšanas profilaksei; atbalsta un pašattīstības 
konsultāciju forma kā iespēja sevis un savas 
komandas profesionāļu atbalstam, attīstībai, 
izdegšanas risku mazināšanai un profesionālās 
pārliecības stiprināšanai.

Individuālā
Grupas
Komandas 
Organizāciju 

Individuālās iepazīšanās sesijas.
Rīga, Matīsa ielā 30; 
Tiešsaistē platformā Zoom;
Veselības centru un/vai veselības 
speciālistu komanda vai grupas sesija 
12 cilvēkiem:
14.09. laikā no 10:00 – 13:00

Tālr:  
29282817 
e-pasts: 
mikelsonelaura@hotmail.com
līdz 7. septembrim vai kamēr 
grupā ir brīvas vietas.

Edmunds Imbovics,
Mg. administr., biznesa psihologs, uzņēmējs, ECF, 
ICTA sertificēts koučs-mentors, lektors, biznesa 
treneris, supervizors. Specializācijas – apmācību un 
biznesa treniņu veidošana, adaptācija, efektīva 
komunikācija ar sevi un apkārtējiem.
Pieredze un izglītība ir palīdzējusi saprast, ka katra 
brīnuma/pārmaiņu pamatā ir kāda unikāla cilvēka 
sapnis, kurš precizēts mērķī un pārvērsts rezultātā.

Klienti ir darītāji. Zinātkāri, ieinteresēti, griboši, 
varoši pētīt, uzlabot, veidot un vadīt pārmaiņu 
procesus, konkrētu reultātu sasniegšanai
Biežāk vadīto treniņu tēmas:
«Mērķi – domāšana rezultātos, pers./prof. 
Kompetenču attīstībai»;
«Komanda – formēšana, efektivitāte, panākumi»;
«Laika plānošana, prokrastinācija – kur liksi 
«atrasto» laiku un kā mainīt sajūtas, kas traucē 
darīt»;«Kā runāt, lai sarunātu» u.c.

Individuālā 
Meistarklase 
“Tu, Supervīzija 
un Tavi panākumi” 

Liepāja, Kurzeme, 
tiešsaistes sesijas, individuālās sesijas 
5 fizioterapeitiem.

Tālr: 
+371 29251396
e-pasts: 
edmunds.coach@gmail.com
Skype name: 
edmunds.3ac
Web: 
www.3ac.lv

Sandra Hartmane,
sertificēta praktizējoša supervizore;
Ārstniecības persona (mākslas terapeite) un 
psihologs;
Pasniedzēja RSU un RISEBA
Mg iur, Mg sc sal, Mg paed, MBA, Mg psych
Kā supervizors praktizē jau vairāk kā 5 gadu;
Vada supervīzijas topošajiem supervizoriem un jau 
praktizējošiem supervizoriem.

Supervizēju ārstniecības personas – mākslas 
terapeitus, fizioterapeitus un ergoterapeitus; 
sociālās rehabilitācijas centru un sociālās 
aprūpes centru darbiniekus, PSKUS darbiniekus

Individuālā
Komandas
Grupas 

Sesijas klātienē un tiešsaistē 
platformā Skype.

04.09., 10.09., 11.09., 14.09.

Tālr: 
+371 29284543
e-pasts: 
s.hartmane@gmail.com
Skype name: 
Sandra Hartmane

Dāvids Puriņš,
Maģistra grāds vadības psiholoģija un 
supervīzija (RISEBA);
Psiholoģijas bakalaurs (RPIVA/LU); 
Profesionālā darba pieredze paralēli psiholoģijas un 
supervīzijas studijām ir saistīta ar tirdzniecību un 
klientu konsultēšanu dažādos segmentos;
Profesionālās attīstības ceļā vairākus gadus darbojies 
eksporta tirdzniecībā;
Ar lieliskiem panākumiem un konkurent spējīgiem 
rezultātiem vada dažādu ražotāju produkciju 
tirdzniecību;
Šobrīd paralēli savai supervizora profesionālai 
attīstībai ieņem amatu lielā uzņēmumā kā 
iepirkumu vadītājs.

Dažādu līmeņu vadītāji, darbinieki, jaunie 
uzņēmēji, kuri ieinteresēti apzināties un 
attīstīt savu profesionalitāti.

Individuālā
Komandas
Grupas 

2 individuālās tiešsaistes 
sesijas platformā Zoom;
Sesiju laiki  no 19:00 -  23:00, 
saskaņojot dienu iepriekš.

Tālr: 
26053442 
e-pasts: 
davids.purins@gmail.com 
Web: 
Latvijas Supervizoru apvienība

Agnese Kapče,
Supervizors.
LSA (Latvijas Supervizoru apvienība);
Latvijas Kristīgā akadēmija – humanitāro zinātņu
bakalaura grāds teoloģijā (2001);
LU Teoloģijas fakultāte -  humanitāro zinātņu maģistra 
grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē (2004);
Latvijas Kristīgā akadēmija - profesionālā maģistra 
grāds sociālajā darbā un supervizora/konsultanta 
pārrauga profesionālā kvalifikācija (2019)
LLSTA (Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība);

Palīdzošās profesijas – sociālie darbinieki, 
sociālie pedagogi, sociālie rehabilitētāji, 
sociālie aprūpētāji, psihologi, ergoterapeiti u.tml.

Individuālā 
Grupas
Komandas sesijas 

Tikai klātienē

Rīga, Rīgas ev. Lut. Krusta draudzes 
sanāksmju telpa. Ropažu iela 120
Grupas/komandas  vai individuālajām 
sesijām 
08.09. laikā no 18. 00 – 21.00
10. 09. laikā no 18. 00 – 21.00
15. 09. laikā no 18. 00 – 21. 00

Individuālām sesijām: 
07.09. laikā no 18. 00 – 20.00
14. 09. laikā no 18.00 – 20. 00

Tālr: 
28878512
e-pasts:  
agnese.kapce@inbox.lv

Vita Reinfelde,
supervizore.
Jaunatnes organizācijas “Mums pieder pasaule”  
un IK “Somnium” vadītāja.

Grupas 
supervīzija 6-8 
dalībniekiem

Grupas sesijas tiešsaitē programmā 
Google Hangouts

09.09. laikā no 19.00-21.00

Tālr: 
29993163
e-pasts: 
vita.reinfelde@gmail.com

Līga Sprūde, 
sertificēta supervizore.
Maģistra grāds pedagoģijā. Ārstniecības persona. 

Pieredze supervīzijā – sociālais darbs, 
veselības aprūpe, pedagoģija, u.c

Individuāli Individuālās sesijas  tiešsaistē 
no 4.09.-10.09. 

Tālr: 
29776402

Iveta Ļaudaka,
sertificēta supervizore.
Maģistra grāds pedagoģijā, kvalifikācija 
„Supervizors”, RSU;
Psihoterapijas speciāliste,
Geštaltterapeite, Rīgas Geštalta institūts;
Sociālais darbinieks/sociālais pedagogs;
Sociālā darba un sociālās pedagoģijas 
augstskola „Attīstība”. 

15 gadu pieredze darbā ar klientiem, kuriem ir
atkarību un līdzatkarības problēmas, krīze 
attiecībās.

Individuālā
Grupas
Komandas 

Tālr: 
+371 28889187
e-pasts: 
iveta.laudaka@inbox.lv

Indra Markova, 
sertificēta supervizore, koučs. Audemio.lv vadītāja 
ar vairāk kā 20 gadu darba pieredzi (tai skaitā 
vadošos amatos) gan valsts, gan privātajā sektorā, 
gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. 
Veselības aprūpes jomā sadarbība bijusi ar Paula 
Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcu, 
privātpraksēm u.c

Dažādu jomu profesionāļi, arī veselības 
aprūpē strādājošie (fizioterapeiti, māsas, 
ārsta palīgi u.c.)

Grupas
Komandas 
Organizāciju un 
vadības komandu 

Individuālās supervīzijas pēc vienošanās 
notiek tiešsaistē vai klātienē 
(Rīga, Ģertrūdes iela 33/35)
Individuālās sesijas:
 08.09. laikā no 10.00-12.30
14.09. laikā no 10.00-19.00 
Grupas/komandas sesijas
15.09.  pulkst. 10.00 (16.00 vēlākais 
sesijas sākums)
Izbraukumi (supervīzija organizācijā uz 
vietas vai meistarklase par supervīziju) 
09.09.  pulkst.10.00 (14.00 vēlākais 
sesijas sākums) 

Tālr. 
29485245
(arī SMS un WhatsApp ziņas).
e-pasts:
indra@audemio.lv

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta.

Līga Barone
Mg.administr., supervizore, mg.sc.sal., fizioterapeite, 
Pikler (R) pedagoģe

Pieredze supervīzijā strādājot ar pedagogiem 
un ārstniecības personām. Ilgstoša pieredze kā 
fizioterapeitam, vadot apmācības grupas un 
lekcijas. 
Tēmas: profesionālā izdegšana un līdzjūtība, 
sadarbība un komunikācija.

Individuālā Sigulda un 50km apkārtne, 
Rīga un Zoom
Individuālās sesijas
05.09., 12.09. 

Tālr. 
29412828;
e-pasts:
barone.liga@gmail.com

Inese Avota
supervizore apmācībā.
Savas studijas beigs šī gada novembra sākumā. 
Mācību ietvaros obligāta ir prakse ar klientiem un 
grupām. 

Ar klientiem strādā jau divus gadus. Individuālā
Grupas 

Klātienē Rīgā (klientu darba vietās) 
vai attālināti Whatsapp, Skype, Zoom.
Individuālās sesijas
04.09 - 15. 09.
Par precīzu sesiju laiku jāvienojas 
sazvanoties.

Tālr. 29351775 
e-pasts: 
inesei.avotai@gmail.com 

https://sites.google.com/view
/ineseavota

Sanita Leimane
Maģistra grāds vadībzinātnē, 
supervizora/konsultanta pārrauga kvalifikācija 
programmā "Vadības psiholoģija un supervīzija" 
(RISEBA); 
Profesionālais bakalaura grāds sabiedrības vadībā, 
sabiedrisko attiecību menedžera kvalifikācija (Turība)

Ilglaicīga pieredze kā uzņēmumu iekšējam 
trenerim apmācību jomā – mācību 
organizēšana un vadīšana, koučings.

Individuālā 
Grupas
Komandas 

Rīga, vieta jāprecizē ar interesentiem
05.09.- 07. 09.
jebkurā laikā, 
11.09
dienas pirmā puse, līdz plkst. 12:00. 

Tālr. 
29103107, 
e-pasts: 
leimanesanita@gmail.com

Gundega Muceniece,
tālākizglītotājs ar supervizora kvalifikāciju,
17 gadu pedagoģiskā un vadības pieredze 
izglītības jomā.

Tēmas: 
risinājumu meklēšana problēmsituācijām 
darba vidē;
profesionālo lomu savijumu izpēte;
izdegšanas sindroma profilakse;
u.c

Sesiju ilgums 45 min Klienta darba vieta
Tiešsaite
4.09., 11.09.
17.00 vai 18.30 

Tālr: 
26439094
e-pasts: 
muceniece.gundega@gmail.com

Anna Šteina,
sertificēta supervizore.
 Līdzšinējā supervīzora pieredze ir saistīta ar mākslas 
terapeitu, veselības aprūpes speciālistu un 
organizāciju komandas supervīzēšanu, izglītības un
pirmskolas izglītības iestāžu komandu supervīziju.

Kopš 2015.gada supervīziju pieredzi un iegūtās 
supervizora zināšanas izmanto, lai palīdzētu 
ikvienam  pilnveidot, attīstīt un apzināties 
savas spējas un iespējas!

Individuālā
Grupas
Komandas

Burtnieku iela 34, Rīga
Grupa/Komanda vai
Individuāli:

07.09. laikā no 17.00 – 20.00

Ir iespēja sniegt attālinātas sesijas

Tālr: 
29171558
e-pasts: 
steina007@inbox.lv
www.steinastudija.lv

Andra Grasmane
supervizors, geštaltterapeits, geštalta pieejas 
biznesa konsultants.

Tēmas- attiecības darba vidē, izdegšanas 
profilakse, profesionālās izaugsmes  un robežu 
jautājumi.

Individuālā
Grupas
Komandas

Rīga, Talsi un 50 km apkārtnē

08.09.,9.09.
11.00, 12.00, 13.00

Tālr: 29134422

Līga Āboliņa,
supervizore.
Supervīziju nodrošinu kopš 2004.gada.

Sociālā darba speciālisti, sociālie pedagogi, 
organizāciju vadītāji, kā arī ikviens cilvēks 
darba situācijā.

Individuālā
Grupas
Komandas 
Organizācijas 

Rīga – Teika
online konsultācijas.
05.09 laikā no 10:00 - 16:00
07.09., 08., 09., 10.09. laikā no
17:30 - 19:30

Tālr: 
29717000
e-pasts: 
aboltina_liga@inbox.lv

Jautājumiem, atsaucēm, ieteikumiem
supervizijafizioterapeitiem@gmail.com

ATROD SUPERVIZORU ZVANI UN PIESAKIES

https://www.facebook.com/SuperVizijaFizioterapeitiem
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