
Labdien, kolēģi. 
Nebūsim oriģināli, ja teiksim, ka šis, nu jau aizejošais gads visiem ir bijis lielu 

izaicinājumu un pārmaiņu gads. Protams, arī mums – supervizoriem.  
Vērojot notiekošo, vērojot sabiedrības polarizēšanos daudzos aspektos, skaidrāk un 

nepārprotamāk var redzēt, cik ļoti dažādi – unikāli un neatkārtojami esam.   
Mēs, LSA valdē, tāpat kā visi supervizori, izmantojam paliecmājās laika 

priekšrocības. Tiekamies attālināti, gan valdes sanāksmēs, gan paplašinātās valdes 
sanāksmēs, lai pakāpeniski virzītos ANSE Summer university, Riga 2021 virzienā. Jau ir 
izstrādāta pasākuma 5 dienu programma, izveidota sadaļa mūsu mājas lapā 
www.supervizija.lv, izsludināta pieteikšanās meistarklašu vadītājiem, un piedāvātā tēma 
“Varas/spēka dinamika un cilvēku iespējas paaugstinātas nenoteiktības vidē” kļūst arvien 
aktuālāka, kad vērojam šo dinamiku cilvēku, organizāciju un pat valstu attiecībās”. Tāpat 
esam krietni strādājuši pie apvienības sertifikācijas nolikumu pilnveides, kas balstījās valdes 
izstrādātajā biedru aptaujā un sakām lielu paldies visiem, kas piedalījās tajā un sniedza savu 
redzējumu. Tuvākajā laikā būs ziņa par biedrības kopsapulces datumu un darba kārtību.  

Kā ik gadu, vēlamies teikt pateicību visiem, kas neskatoties uz aizņemtību savās 
pamatnodarbošanās, (un supervizori šobrīd tādi ir) spēj veltīt laiku apvienības biedru 
kopējām vajadzībām. Īpaša pateicība apvienības Sertifikācijas komisijai - Kārlim, Maijai, 
Kristapam, Ievai un Aivitai, kuri šogad īstenoja apjomīgu pavasara un rudens sertifikācijas 
procesu un arī turpina darbu pie jaunā Sertifikācijas nolikuma. Liels paldies mūsu mājas 
lapas administratorei supervizorei Sandrai Lācei, lieliskajām “Supervīzijas dienām, 2020” 
un visai organizācijas komandai. Tāpat liels paldies par iesaistīšanos un atbalstu sakāms 
mūsu kolēģēm – ANSE UNI grupā Indrai, Lienei un Ingai. Paldies arī Ētikas komisijas – 
Diānai, Inesei, Betijai, Evijai un Sandrai.  

Liels paldies arī visiem mūsu sadarbības partneriem - ANSE, visām supervizoru 
mācību iestādēm, Labklājības ministrijai un jo īpaši projekta “Profesionāla sociālā darba 
attīstība pašvaldībās”, darbiniekiem, kā arī visiem, kas uztur un no jauna savās organizācijās 
ievieš supervīziju kā regulāru konsultatīvā atbalsta formu un virzās mācīšanās kultūras 
virzienā.  

Lielu paldies jāsaka arī mūsu ģimenēm. Šogad esam virtuāli paviesojušies viens pie 
otra gan mājās, gan darba vietās, gan uz balkoniem, gan āra terasēs, arī dārzos un 
automašīnās. Noteikti ir gadījušies arī kādi kuriozi… Esam ekrānos satikuši viens otra 
ģimenes – visvairāk bērnus, kuri nekādi negrib pieņemt, ka mammai otrā istabā ir darbs pie 
datora, bet tik ļoti gribas viņu satikt un ierāpties klēpī, lai samīļotos. Patiesu prieku visiem 
sagādājuši mūsu burvīgie mājdzīvnieki – suņi un kaķi, kuru astes laiku, pa laikam nozib 
ekrānā, kāds mīlīgs purniņš aposta ekrānu un kāds savam saimniekam uzstājīgi liek saprast 
– viss, pietiek. Ir bijuši arī daži rūķiJ 

Šajā neparastajā laikā, arī personīgās supervīzijas nozīme kļūst jo īpaši svarīga.  Visi 
supervizori, no mācību procesa, atceramies Izaicinājuma un atbalsta modeli, kurā redzam, 
ka attīstība notiek, kad izaicinājums ir līdzsvarots ar atbalstu. Šogad izaicinājums bija 
nodrošināts mums visiem, tādēļ, ja gribam turpināt attīstību, esam gatavi atbalstīt viens otru, 
cik vien tas iespējams. Attālinātajās supervīzijās dalāmies ar atziņu, cik tas ir svarīgi – gūt 
savējo, domubiedru atbalstu, pabūt savā profesionālajā vidē, dalīties ar savu pieredzi un 
uzzināt kā iet kolēģiem.  

Mēdz teikt, ka vistumšākais brīdis naktī, ir pirms saullēkta. Tādēļ, vēlamies, lai  šis 
Ziemassvētku laiks ir kā gaišs saullēkts pēc tik neparasta gada.  

Novēlam daudz gaismas, siltuma un mīlestības visiem mums un mūsu ģimenēm.  
 

LSA valde – Ilze, Kristaps, Arita, Ieva, Līga. 
 


