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IZGLĪTĪBA

kategorijas profesionālās autovadītāja
tiesības. Sertifikāts, kas ļauj veikt
pedagoģisku darbību; apgūta
kvalifikācijas pilnveides programma
bērnu tiesību aizsardzības jomā.

2018 –
Psihologa reģistrs (reģistrēts ar
Nr.Psi10-1.1/27)

2017 - 2020
Viļņas humānās un eksistenciālās
psiholoģijas augstskola –
Psihoterapeitisko grupu vadīšanas
programma - grupu psihoterapeita
sertifikāts
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(Valodas vēstniecība) , B,C,D,E

Ģimenes stāvoklis

Valodu zināšanas

Datorprasmes
Vidējā līmenī.

Intereses

ww

Vispusīgas…

2014 - 2016
Baltijas starptautiskā akadēmija,
profesionālās maģistra studijas
psiholoģijā – psihologs.

w.

Angļu – pamatzināšanas

kr

Latviešu – dzimtā

2015 - 2016
Viļņas humānās un eksistenciālās
psiholoģijas augstskola –
Psiholoģisko krīžu pārvarēšanas
programmas – krīzes
konsultanta sertifikāts

ize

Precējies, 7 bērni, 7 mazbērni.

2017 - Pedagoģiskais darbs - Mācību
centrs „Buts”; Valsts Kandavas
lauksaimniecības tehnikums, Baltijas
Starptautiskā Akadēmija.
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Mediācijas kursi, Angļu valodas kursi

Krievu – labi

DARBA PIEREDZE

2019 –
Psihologa sertifikāts Nr. 1500668
tiesības pastāvīgi veikt psihologa
profesionālo darbību konsultatīvās
psiholoģijas jomā

Cita Informācija
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Graudu iela 50 1B stāvs, 16 kabinets, Liepāja

2010 - 2014
Baltijas psiholoģijas un menedžmenta
augstskola, profesionālās bakalaura
studijas psiholoģijā specialitātepsihologa asistents.
1984 - 1989
Rīgas politehniskais institūts
Specialitāte- celtniecības ekonomists.
1978 - 1982
Saldus lauksaimniecības tehnikums
specialitāte-celtniecības tehniķis.
1970 – 1978
Liepājas 1. vidusskola, 8 klases

2016 –
Psihologa privātprakse
konsultatīvās psiholoģijas jomā

2014 - 2016 : Grobiņas novada,
pirmskolas mācību iestādes „Pīpenīte”,
amats- psihologs.
2011 - 2016 : LR Zemessardzes 44.
Kājnieku bataljonā, seržants, amats apsardzes instruktors.
2009 –2011 : SIA „Inskals”, būvdarbu
vadītājs. Līgumdarbi – būvuzraudzība,
būvdarbu vadīšana
1998 - 2009 : Būvuzņēmums SIA
„Kurzemes amatnieks” valdes
priekšsēdētājs.
1996 - 1998 : SIA „Kokmateriālu
impregnēšanas rūpnīca” valdes
priekšsēdētājs.
1994 - 1996 : Z S „Gateris” īpašnieks
1990 - 1994 : SIA „Ortus” valdes
priekšsēdētājs
1984 - 1990 :Liepājas SCO plānu daļas
pr-ks, tehniskās daļas inženieris,
būvdarbu vadītājs, meistars,brigadieris,
mūrnieks.
1982 - 1984 Dienests armijā

