“Dvēseles enkurs” pārskats par 2020. gadu
Gads iet uz beigām, un es palūdzu mūsu jauko un vienmēr aktīvo skolotāju Ināru Ozolu uzrakstīt
kopsavilkumu par 2020. gadu. Esam ļoti laimīgi, ka mums ir Ināra. Šogad, sakarā ar ārkārtējo situāciju,
nebijām tik aktīvi, bet gads pagāja labi.
Palūdzu skolotāju Ināru padomāt par šādiem jautājumiem – kas pozitīvs bija 2020. gadā, kādi
sasniegumi mums bijuši, ko mēs esam darījuši, kur bijām. Ināra labprāt atsaucās uzdevumam. Un šeit nu
ir mūsu kopsavilkums par 2020. gadu.
Mūsu grupas ‘’Dvēseles enkurs’’ dalībnieki ir kļuvuši gudrāki, stiprāki un varošāki kā pirmajos
pulcēšanās gados. Gandarījumu gūstam viens otru uzklausot un atbalstot.
Katrā nodarbībā mums ir kāda svarīga dzīves tēma, ko pārrunājam, analizējam. Ir viedokļu
dažādība – piemēram par Covid19 ierobežojumiem, par finansējumiem, par ētiku un etiķeti.
Grupas dalībnieki labprāt pilda dažādus testus, spēlē domino, min mīklas, pārrunā ar reliģiju
saistītus jautājumus, dalās iespaidos par kultūras pasākumiem. Praktiski esam apguvuši māku siet
kaklasaiti, locīt virskreklu, novērtēt virskrekla kvalitāti. Vairākkārt esam runājuši par gājēja un
velosipēdista drošību uz ceļiem. Svarīgs izziņas materiāls ir apgūts par dūmu detektoru piestiprināšanu,
lietošanu un nozīmi. Kopīgi svinam dzimšanas dienas un arī vārda dienas.
Vienu reizi kopīgi apmeklējām Liepājas zivju restorānu, kur varējām pielietot praktiski zināšanas
par galda kultūru. Esam ļoti pateicīgi Inesei Biteniecei par garšīgi sagatavotajām pusdienām katru
piektdienu Diakonijas centrā.

Grupa vasarā ciemojās Durbē pie Raivo privātīpašumā, tikai žēl, ka tas bija vienīgo reizi. Raivo
nepaveicās ar īpašuma pārvaldību un viņš to bija spiests pārdot, un atgriezties Rīgā.

Ar savu mērķtiecību mūsu grupā izceļas Igors, jo viņš četrus gadus gāja uz mērķi iegūt apsarga
sertifikātu, un šogad darbs ir padarīts. Novembrī saņēma sertifikātu. Tagad viņam ir darbs “Mini Rimi”
veikalā. Vēl šajā gadā viņš ieguva krūmgrieža un trimmera operatora apliecību, jo viņam labi padodas un
interesē dārza darbi.
Katrā nodarbībā svarīga sadaļa ir izstāstīt par notikumiem iepriekšējā nedēļā. Visiem savu reizi ir
kas priecīgs, vai arī pat nepatīkamas lietas, ko pārrunāt. Viens pie otra esam pa šiem pieciem gadiem
ļoti pieraduši, kļuvuši runīgāki un savstarpēji uzticamies.
Ciemojāmies Ziemupē, kas ir 25 km attālumā no Liepājas. Diezgan lietainā dienā apmeklējām
sociālās rehabilitācijas un izziņas centru “Dvēseles veldzes dārzs”. Ekskursijā gida pavadībā uzzinājām,
ka te ierīkotas 3 īsas dabas takas, kas sevišķi pielāgotas vājredzīgajiem un neredzīgajiem – “Baso pēdu
taka”, “Sajūtu parks” un “Labirints”. Teritorijā var aktīvi izkustēties uz āra trenažieriem, spēlējot āra šaha
vai dambretes spēli un galda tenisu. Viesojāmies arī iekštelpās.

Vēl vērojām jaunajā interaktīvajā apskates objektā, ar nojumi, “Dievs radīja”, kā ir izvietoti dažāda

lieluma Latvijā sastopami laukakmeņi, dažādu koku sugu stumbru fragmenti, Latvijā audzēti graudaugi,
pākšaugi un Latvijas dabā sastopamu meža dzīvnieku ādas. Šis stends visus ļoti ieinteresēja.
Noslēgumā mēs tikām garšīgi pacienāti.
Mūsu grupas kopā būšana šogad ir bijusi jauka, bet ar pārtraukumiem pavasarī un tagad –
rudenī un ziemā. Parasti tiekamies katru piektdienu. Caurmērā grupas darbā piedalās no 7 līdz 12
dalībnieku. Mūsu mērķi: pašapziņas celšana, mērķtiecība, lai rastu iniciatīvu problēmu risināšanā.

Atbalsts jaunā cilvēka individuālo resursu aktivizēšanā. Pozitīvas komunikācijas sekmēšana.
Brīvā laika pavadīšanas iespēju variēšana. Veselīga dzīvesveida un noderīgu paradumu ierosmes.
Palīdzam pilnveidot komunikācijas prasmes, celt pašapziņu, atpazīt un izpaust emocijas. Var saņemt
morālu atbalstu.

Un gada noslēgumā mēs viens otram un visiem mūsu draugiem vēlam:
Ticam Saulgriežu sniegam,
Kas zemi tīru un mirdzošu padarīt māk.
Ticam Ziemassvētku brīnumam,
Kuram dvēselē jāienāk.
/S.Kaldupe/

Ināra: Lai Covid19 "nenozog" Ziemassvētkus un Jaungadu Liepājā un visā Latvijā! Priecāsimies
par Adventes laika un Ziemassvētku koncertiem TV ekrānos. Izmantosim iecienītākās Ziemassvētku
tradīcijas tuvākās ģimenes lokā, piemēram, dāvanu pasniegšanu, mājokļa un Ziemassvētku eglītes
rotāšanu un kopīgu Ziemassvētku maltītes gatavošanu. Lai cilvēki ievēro ierobežojumus!
Ļauj gaismas straumei tecēt sirdij cauri,
Tam brīnumam, ko Ziemassvētki nes,
No mīlestības silto vārdu auras
Lai atkal sasilst mūsu dvēseles!
/Kornēlija Apšukrūma/
Jānis: Vēlu gaišus un mīļus svētkus!
Andris: Lai nevienam nav šī nejaukā slimība, lai nav bezdarbs! Veselību! Uz priekšu
attīstīties!
Igors: Cerību piepildīšanos! Lai ātri aiziet šis mums nelabvēlīgais laiks, lai mēs atkal
varētu tikties!
Līga: Lai cilvēki domā ar prātu, lai visi veseli un drīzāk mēs varētu tikties!
Māris: Priecīgus svētkus un labu veselību!
Ivars: Lai viss, kas saistīts ar Covid19 ātrāk paiet ar iespējami vieglākām sekām, lai
dzīve nav vienmuļa, veselību!
Edgars: Priecīgus svētkus un labu veselību!
Ilze: Lai visiem sirsnīgi svētki!
Evita: Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes,
Un zemei pāri baltu mieru lej,
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes
Un visas sirdīs mīlestību sēj.
Fēlikss: Mierīgus, priecīgus, baltus un siltus svētkus!
Gunta: Gribas, lai baltā pasaulē balti sniegi snieg.
Un pa baltiem lielceļiem balti cilvēki iet.
Un lai baltos cilvēkos baltas domas dzimst,
Un lai baltās darbdienās balti svētki ir!
/I.Ziedonis/

