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Paneļdiskusija:  
Iespējas un izaicinājumi supervīzijas profesionālās kompetences attīstībai 

dažādās profesionālajās vidēs 
 

Diskusijas vadītāja RSU maģistra studiju programmas “Supervīzija” vadītāja, 
supervizore Baiba Pumpiņa 

Diskusijas dalībnieki sertificēti supervizori: 
Evija Apine pārstāv sociālā darba jomu, 

Sandra Lāce – uzņēmējdarbība un bizness, 
Kristaps Circenis – veselības aprūpe, 

Sandra Hartmane tieslietas, juristi (advokātu palīgi, tiesu izpildītāji, mediatori, u.c.), 
Mirdza Paipare – izglītības vide. 

 
Diskusijā klausījās un nozīmīgākās atziņas pierakstīja Ilze Dreifelde.  
 
 

 
 
 
Diskusiju uzsāk Baiba Pumpiņa, aicinot diskusijas dalībniekus iepazīstināt ar sevi. 
 
Diskusiju sāk Evija Apine, aktualizējot supervīzijas aktualitāti sociālā darba jomā. 
Būtiskākie jomas izaicinājumi - atbalsta trūkums un izdegšanas aspekti; “brīnuma 
meklēšana supervīzijā”, precizējot, dalībniekiem dažkārt nav skaidrs supervīzijas 
pasūtījums; supervizoram var nākties strādāt ar vāji motivētiem dalībniekiem, kuri 
devalvē gan supervīzijas procesu, gan arī pašu supervizoru.  E.Apine uzsver, ka 
supervizoram nevajadzētu šo uztvert personīgi, bet veidot saskarsmes un sadarbības 



tiltu ar klientu vai klientiem. Svarīgi ir sastapt klientu “tur, kur viņš ir”, tad arī veidojas 
platforma supervīzijas iespējai.  
 
Sandra Lāce par supervizora kompetencēm uzņēmējdarbības vidē.  
Supervīzija uzņēmējdarbībā ir “ienākusi” vairāk caur koučingu, kas bija kā pirmā 
pieredze. Tikai pēc tās sāka izmantot arī supervīzijas pieeju.  Tālākai un efektīvai 
supervīzijas darbībai izšķiroša ir organizācijas vadītāja paša veiksmīga supervīzijas 
pieredze.  Supervīzijas dalībnieki uzņēmējdarbības vidē vairumā ir loģiski, kognitīvi 
orientēti un racionāli domājoši, mazāk reflektējoši, bet labprāt izmanto un ļaujas 
mākslas metodēm. Vērojami stereotipi, bažas vai piesardzība no vadītājiem – “mēs 
tagad ieguldīsim līdzekļus, attīstīsim darbinieku, un tad viņš vēl aizies vai sāks pamanīt 
mūsu nepilnības”. Svarīga ir līdzvērtīga sadarbība ar organizācijas vadību. 
Mērķauditorija ir dažādu līmeņu vadītāji, projektu, komandu, nodaļu vadītāji un dažādi 
speciālisti, kas strādā kontaktā ar organizāciju klientiem vai ir intensīvā mijiedarbībā 
ar kolēģiem.  
 
Kristaps Circenis par supervizora kompetencēm veselības aprūpē. 
Veselības aprūpē nozīmīga loma ir finanšu resursiem un to atvēlēšanai nozarē. Viss, 
kas prasa jaunu finansējumu, rada piesardzību. Pēdējo 5-7 gadu laikā veselības aprūpē 
priekštatu līmenī ir izkristalizējies redzējums par supervīziju, bet lielākoties tas ir tikai 
sākotnējā stadijā. 
Liela daļa veselības aprūpē strādājošie ir pārstrādājušies un izdeguši, kuriem ir 
raksturīgs pašiem ar visu tikt galā. Tas traucē lūgt palīdzību sev no citiem, t.sk. no 
supervizora. Ir grūtības kontaktēties, atzīt un reflektēt par savām jūtām un emocijām. 
Pārsvarā ir zināšanas par citu vajadzībām, bet ne par savām. Neuzticēšanās cilvēkam 
“no malas”. Līdzīgi kā sociālā darba jomā, neveiksmi supervīzijā supervizoram svarīgi 
neidentificēt ar savu personību.  
 
Sandra Hartmane par supervizora kompetencēm brīvo juridisko profesiju pārstāvjiem.  
Supervīzijas šajā vidē ir ļoti nedaudz. Supervizora palīdzību biežāk izvēlas pie sistēmām 
un reglamentētām profesijām nepiederoši juristi, kā arī jauni speciālisti, kas savu 
profesionālo darbību uzsāk un veido savu biroju.  
Profesionālo vidi raksturo: izveicība, kompetence, racionalitāte un izteikta savstarpēja 
konkurence. Darbs noris paaugstināta stresa apstākļos. Ir liela atbildība, paaugstināti 
izdegšanas faktori. Nav grūtību runāt par emocijām (vairāk dusmām, agresivitāti, 
mazāk par sasniegumiem un prieku), respektīvi emocijas ir izteiktas un spēcīgas. Vide 
samērā noslēgta. Profesionāļiem ir svarīgi attīstīt spēju paust viedokli tikai pēdējā 
brīdī, noturēt informāciju. Atklātība ir ierobežota, un tas ir līdzīgi uzņēmējdarbības 
videi. Tiesu izpildītājiem un mediatoriem vairāk intensīvas emocijas, jo ir iesaistīšanās 
emocionāli ļoti smagos klientu procesos. Te vairāk nepieciešama atbalsta funkcija, 
darbs ar smagām emocijām (ļaušana tām būt un piedzīvot).  
 
Mirdza Paipere par supervizora kompetencēm izglītības vidē. 
Sākotnēji ir svarīgi sniegt informāciju par to, kas ir supervīzija. Vērojama neuzticēšanās 
gaisotne, bet, pakāpeniski pieredzot supervīziju, var novērot atmaigšanu, atbrīvotību. 
Bieži grupas ir “obligatizētas” – “Esam projektā, direktors lika nākt…”. 



Supervīzijas laikā parādās problēmas, kuras skolotāji ir gatavi risināt. Pēc projekta 
realizācijas var redzēt, ka dalībnieku vairums izsaka vēlmi turpināt supervīzijas. 
Skolotāji atzīst, ka viņiem patiešām ir svarīgi tas, kā jūtas skolēni, bet nav zināšanu, kā 
atsevišķās reizēs tiem palīdzēt.  
Ir aktuāli iemācīties piefiksēt, atzīt izdegšanas problēmu un sajust, ka neesmu viens 
savā vidē ar šīm problēmām. Supervīziju regularitāte pedagogiem tālāk būtu vēlama.  
 
B.Pumpiņa – sasaucas kopīgās tendences – vajadzība pēc atbalsta, izdegšana, tādēļ 
supervizoriem ir jāpiemīt un ir jāattīsta noteiktas kompetences. 
 
Evija Apine. Supervizoram ir nepieciešams par supervīziju pilnvērtīgi izglītot pasūtītāju. 
Galvenokārt skaidrot par supervīzijas iespējām un ierobežojumiem un tās efektivitātes 
priekšnoteikumiem. Tas vairos iesaistīšanos. Pasūtītājam un dalībniekiem jāskaidro, ka 
supervīzijas process un rezultāts tikai daļēji ir atkarīgs no supervizora. Ņemt vērā 
saistītos faktorus. Supervizora kompetence būtu spēt diagnosticēt izdegšanu, 
identificēt tās cēloņus gan indivīda, gan organizācijas līmenī. Palīdzēt sākt rūpēties par 
sevi, veidot robežas, stiprināt pašapziņu. Ja darba nosacījumi nemainās, uzdrošināties 
neturpināt darbu vidē, kurā esi sevi izsmēlis. Būt saistībā ar pasūtījuma mērķi. 
Joprojām supervīzija ir jaunums konkrētā jomā. Jāpalīdz klientam saprast, kas ir viņa 
pasūtījums. Kā arī mācīt klientus supervizēties.  
 
Sandra Hartmane. Svarīga kompetence ir sistēmiska domāšana. Redzēt kontekstu un 
vidi, kā tā mijiedarbojas ar citām sistēmām. Var iemācīties redzēt plašu kontekstu, bet  
pazaudēt detaļas un otrādi. Tāpēc svarīgi palīdzēt līdzsvarot supervizējamā redzējumu, 
sistēmiska domāšana var palīdzēt arī supervīzējamajam saskatīt sistēmiskos procesus 
savā profesionālajā vidē.  
Tāpat svarīga spēja ir vairot vēlmi supervizējamajiem nākt kopā, veidot kopābūšanas 
telpu un supervizoram būt par saimnieku šajā kopīgajā sarunu telpā.  
Milzīga pacietība, spēja ievērot konfidencialitāti, lai nodrošinātu klientam maksimāli 
drošu vidi. Padziļināta ētikas principu izpratne.  
 
Sandra Lāce. Svarīga klasiskā supervīzijas rāmja turēšana. Precizitāte ievērojot laiku,  
precizitāte formulējumos, spēja “lasīt lauku”. Supervizējamie atnāk “ar savu 
simptomu” un viņiem nav ne jausmas, kā viņš/viņa līdz tam nonāca. Var būt doma, ka 
grūtības ir ārpusē – klienti par daudz, vadītājs nesaprotošs, darba par daudz … 
Supervizoram jāpalīdz saprast, kas notiek, kā supervizējamais pats ir daļa no situācijas 
un kā to risināt.  
Supervizoram svarīgi būt ļoti precīzam, klātesošam, uztvert supervīzijā būtisko. Piem., 
var “uzrunāt spēcīgas emocijas” un ja supervizors pats tās īsti nav uztvēris un grupa 
aiziet neapmierināta, tas attiecīgi tālāk veido supervizora un supervīzijas reputāciju. 
Svešvalodu kompetence. Tāpat spēja veikt attālinātās jeb tiešsaistes supervīzijas 
(Skype, Messenger, utml.) 
 
Mirdza Paipare. Intuīcijas audzināšana klientiem. Grupas dalībnieku resursu 
atpazīšana un aktivizēšana, kas attiecīgi tiek nesta tālāk – pedagogs to var nodot tālāk 
skolēniem. 
Pārliecināšanas spēja, ticēt, ka tās ir rūpes par savu profesionālo higiēnu.  



 
Kristaps Circenis. Bez daudzām jau minētajām praksē ir nozīmīga pedagoģiskā 
kompetence – ne tikai lai izstāstītu un demonstrētu, bet arī lai ļautu klientam piedzīvot 
supervīzijas efektu. Saņemt pozitīvu ieguvumu. 
Tāpat spēja vadīt komunikācijas procesu, konsultēšanas iemaņu un prasmju lietošana. 
Tas var veicināt savstarpējo integratīvo sadarbības formu. 
Svarīgi attīstīt pašrefleksijas spēju, savu novērojošo Ego – supervizoram pašam 
saprast, kas notiek un kā to izmantot, lai grupa vai klients būtu ieguvēji. Pacietība un 
konteinerēšanas spēja ir izšķiroša.  
 
Sandra Lāce. Ētiskās kompetences. Spēja pieļaut, ka ikvienam “ tā var būt, kā viņam 
ir” . Mūsdienās biznesa vides kļūst starptautiskas un multikulturālas. Reflektēt par to, 
kāda ir mana tolerance pret esošo. Spēt vairot disciplinētu attieksmi supervizoram 
pašam pret sevi, jo pasaule ir ļoti dinamiska, viss strauji mainās. 
 
Evija Apine. Dažādības respektēšana. Spēt akceptēt katra cilvēka izvēles, tad var 
attīstīt spēju būt autentiskam un pieņemt savu un klienta realitāti.  
 
Sandra Hartmane. Apzināties, būt godīgam un pieņemt savas pamatvērtības. Šķiet, ka 
tas ir saprotas, ka mazam bērnam nevar darīt pāri, bet … ir dažādi redzējumi. Spēt 
atšķirt savas personīgās un profesionālās vērtības. Atļaut vērtību pretstatus. 
 
Evija Apine. Nesteigties ar pareizo atbilžu sniegšanu klientam. Supervizoram ļoti sevi 
jāpazīst un jāpārzina savi personīgie “klupšanas akmeņi’. 
 
Sandra Lāce. Supervīzijas kvalitāte un kultūra ir saistīta ar mums visiem. Atbildība un 
rūpes par to, kāds  tēls un reputācija kopumā veidojas par supervizoru kopienu.  
 
Kristaps Circenis. Savstarpējā cieņa vienam pret otru supervizoru starpā ir profesionālā 
brieduma rādītājs. Lai supervīzijas laukā savstarpējā atzīšana būtu cieņpilna. 
Supervīzijas vidē strādā visdažādākās pieejas tādēļ svarīgi nedevalvēt citu supervīzijas 
pieeju un cita supervizora darba pieredzi.  
 
Jautājumi no zāles:  

1. Supervizoru personīgā izdegšana. Kā risināt? 
Evija Apine. Supervīzija par supervīziju un savstarpējā atbalsta sistēmas.  
 
Baiba Pumpiņa. Piederības izjūta, jo supervizors ir samērā vientuļa profesija.   
 
Kristaps Circenis. Sekundārā traumatizācija. Nākas konsultēt klientus krīzes situācijās. 
Krīzes var būt saistītas ar mūsu pašu pieredzi. Supervizoram nav jābūt pārcilvēkam. Es 
kā supervizors varu būt ievainojams. Arī klienti un grupa var būt emocionāli agresīvi 
un vardarbīgi pret supervizoru. Spēt gūt gandarījumu no sava darba, atrast prieku. 
 
 
 



Mirdza Paipare. Lai atbrīvotos no profesionālās spriedzes, piedalīties mākslas terapijas 
supervīzijas grupā. Ekspresīvi radoši darboties un atbrīvoties no spriedzes.  
 
Sandra Hartmane. Māksla dziedē. Izmantot radošumu savā labā.  
 

2. Vai supervizoriem ir supervizoru kopprakses? 
 
Šobrīd šāda pieredze nav populāra, jo bieži supervizors strādā klienta telpās. Tomēr 
ideja ir atzīstama, tas palīdzētu supervizoriem sniegt ātru savstarpēju atbalstu un arī 
mazinātu “profesionālās vientulības” sajūtu. 
 

3. Kad supervizors var atteikt supervīzjiu vai pārtraukt jau esošu procesu? 
 
Diskusijas dalībnieki dalās savā pieredzē, kad ir nācies to darīt: ja grupa bijusi 
nemotivēta, nesaskatīja nepieciešamību pēc supervīzijas; ja procesā atklājas 
informācija, kas supervizoru nostāda dubultā lomā; ja pasūtījuma izpildei ir 
nepieciešama cita pieeja (piem., supervīziju sākt vadītājam, tikai tad komandai). 
 

4. Supervīzijas digitalizācijas iespējas. 
 
Jau šobrīd ir sastopama tiešsaises (Skype utml.) supervīziju prakse. Tā prasa papildus 
prasmes no supervizora – veidot kontaktu, drošu vidi, “nolasīt” situāciju no tā, kas 
redzams caur ekrānu, utml. Dalībnieki uzsver, ka digitālās konsultēšanas prasmes ir arī 
viena no būtiskām supervizora nākotnes kompetencēm.  
 
 


