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Ievads 
 
 Profesionālās maăistra studiju programmas veselības aprūpē „M ākslas terapija” 
aktualitāti un nepieciešamību nosaka mūsdienu veselības izpratnes attīstības tendences, 
globālās izmaiĦas pasaules sociālajā vidē. Pēc Vispasaules Veselības aizsardzības 
organizācijas ekspertu definējuma, veselība ir pilnīgs fiziskās, psihiskās un sociālās 
labklājības stāvoklis, un ne tik daudz slimību un fizisko defektu trūkums. Vairums 
mūsdienu zinātnieku veselības jēdzienu definē kā cilvēka spēju fizioloăiski, psiholoăiski un 
sociāli optimāli funkcionēt. Veselība ir saistīta ar gandrīz visām cilvēka dzīvības norises 
jomām. Tā ir cilvēka bioloăisko un sociālo īpašību harmoniska vienība, kura Ĝauj tam 
adaptēties makro- un  mikrosfēras apstākĜos, kā arī dzīvot sociālā un ekonomiskā ziĦā 
ražīgu dzīvi. Cilvēka veselība ir dzīves kvalitātes kategorija, kuru nosaka fizioloăiski 
mehānismi, spēja adaptēties, pašorganizācijas,  pašattīstības un pašsaglabāšanās spējas. 
Veselības stāvoklis ietekmē visas cilvēku dzīves jomas. Tas nosaka augstu cilvēka fiziskās, 
psihiskās un intelektuālās rīcībspējas potenciālu un ir tā pilnvērtīgas dzīves 
priekšnosacījums. Iedzīvotāju veselībai ir milzīga ietekme uz sabiedrības ekonomiskās 
attīstības dinamiku, tai pat laikā tā ir sabiedrības sociāli ētiskā brieduma mērs.  
 20.gadsimta 2.puses laikmeta tendences – daudzbalsības akceptēšana, 
postmodernisms un vienlaikus integrācijas meklējumi zinātnē, izglītībā, sabiedrībā – ir 
radījušas iespēju attīstīties jauniem virzieniem un pieejām veselības aprūpē. Mainoties 
politiskajai iekārtai, šīs tendences ienāca arī Latvijā – kopš Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas sabiedrība ir piedzīvojusi kompleksas un daudzslāĦainas transformācijas. 
Turklāt iestāšanās ES izvirza Latvijas iedzīvotājiem prasību būt ar radošu potenciālu 
apveltītiem, nobriedušiem indivīdiem, kuri spēj adekvāti integrēties mainīgajos dzīves 
procesos. Šis fons Latvijā bija pamats mākslu terapijas kā profesijas izveidei un attīstībai. 
 Mākslas terapeita* profesija ir zinātĦu integrācijas rezultāts, kas pieredzējis 
aprobāciju un atzīšanu vairākās pasaules valstīs jau vairāk kā pusgadsimta garumā, un 
ieguvusi stabilu vietu veselības aprūpē. Mākslu terapijas pamatā ir attiecības starp 
klientu/pacientu, mākslas terapeitu un mākslas (radošo) darbu. Mākslu terapija norit 
terapeitiskā vidē, kura rosina cilvēku radošumam un kurā ir precīzi noteikta sadarbība starp 
mākslas terapeitu un klientu/pacientu. Mākslas izmantošana mākslu terapijā atšėiras no 
mākslas izmantošanas citiem nolūkiem. Latvijā mākslas terapeits ir ārstniecības persona, 
kura ir apguvusi vienu no mākslas terapijas specializācijām: vizuāli plastiskās mākslas 
terapiju, mūzikas terapiju, deju un kustību terapiju vai drāmas terapiju (Mākslas terapeita 
profesijas standarts).   
 Mūsdienu darba tirgū ir vajadzīgi speciālisti, kuri ir spējīgi darboties komandā un 
aktīvi iesaistīties vietējos un starptautiskos projektos veselības aprūpes jomā. Darba devēji 
– valsts, pašvaldību un privātās organizācijas – mutiskās intervijās un rakstveida 
atsauksmēs izteikuši viedokli, ka ir nepieciešami mākslas terapeiti, kuri kvalitatīvi strādā ar 
mākslu terapijas metodēm, iekĜaujoties daudzdiciplinārā komandas darbā, sadarbojoties ar 
veselības un sociālās aprūpes, izglītības jomā strādājošiem profesionāĜiem. Tādejādi aktuāls 
ir jautājums par jaunām augstākās izglītības programmām, kas risinātu šos uzdevumus. 
Programma „Mākslas terapija” ir orientēta uz šo uzdevumu risināšanu. 
 Profesijas standarta akceptēšana Ĝauj veidot un attīstīt formālo izglītību, kura mākslu 
terapijā sniedz pamatu, lai pēc studiju beigšanas būtu iespējams iegūt sertifikātu atbilstoši 
prasībām, kādas ir izvirzītas ārstniecības personai, saskaĦā ar Latvijas normatīvajiem 
aktiem.  
___________ 
*2008.gada 22.oktobrī Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē 
(PINTSA) saskaĦots profesijas standarts „Mākslas terapeits” - protokols Nr.7 , apakšpunkts 6.2. (iepriekš:  
„mākslas terapijas speciālists”)   
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 Latvijā līdz šim nav bijusi mākslu terapijas studiju programma maăistratūras līmenī. 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijā (LPA) otrā līmeĦa profesionālās studiju programmas 
ietvaros ar spēcīgu Vācijas resursu atbalstu kopš 2003. gada tiek gatavoti mūzikas terapijas 
speciālisti. Neraugoties uz plašo Latvijas sabiedrības interesi par mākslu terapiju, šīs 
profesijas nozīmes atzīšanu pasaulē, tikai 2006. gadā ir uzsākta mākslas terapeitu 
sagatavošana maăistratūras līmenī. 
 Studijas programma „Mākslas terapija” nodrošina kvalitatīvu un augstvērtīgu 
izglītību vienā no jaunākajām veselības aprūpes profesijām Latvijā. Studiju programmā 
maăistranti apgūst zināšanas, attieksmes un prasmes medicīnas (t.sk. psihoterapijas),  
sociālo un humanitāro zinātĦu galvenajās koncepcijās, kas attiecas uz profesijas specifisko 
praksi, gan zināšanas, attieksmes un prasmes mākslu terapijas procesa realizēšanā saskaĦā 
ar specializāciju. Absolventi tiek sagatavoti sadarbībai ar citiem veselības aprūpes un 
sociālās labklājības darbiniekiem cilvēku problēmu risināšanā. Studiju priekšmetu saturs 
atbilst maăistra līmeĦa prasībām un ir iepriekš iegūtas izglītības konceptuāls, sistēmisks 
paplašinājums un padziĜinājums. Studiju programmas saturs un organizācija paredz 
mērėtiecīgi attīstīt  maăistrantu prasmes mākslu terapijā uz iepriekš iegūtās izglītības bāzes. 
Studiju programmas absolvēšana un tai sekojošā sertifikācija Ĝaus veiksmīgi strādāt 
veselības, sociālās aprūpes un/vai izglītības jomā, veicot savu darbu patstāvīgi, 
multiprofesionālas un daudzdisciplināras komandas satāvā valsts un pašvaldību institūcijās, 
nodibinājumos vai pie komersantiem. 
 Jāpasvītro, ka programma „Mākslas terapija” ir pamats ilgtspējīgai mākslu terapijas 
kā veselības aprūpes profesijas attīstībai un prakses veidošanai. 
 Augstākās izglītības programmas „Mākslas terapija” pašnovērtējums ir sagatavots 
atbilstoši Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 821 „Augstskolu, koledžu un augstākās 
izglītības programmu akreditācijas kārtība”. Tā kā programma atrodas īstenošanas sākumā, 
tad pašvērtējumā ir ietverta informācija gan par faktiski īstenoto, gan arī par programmas 
attīstības perspektīvu.  
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I   
Augstākās izglītības programmas  

pašnovērt ējums 
 

1. Augstākās izglītības programmas mērėis un uzdevumi *  

Augstākās izglītības maăistra studiju programmas „Mākslas terapija” mērėis ir 
sniegt iespēju iegūt maăistra grādu veselības aprūpē un apgūt profesionālu izglītību mākslu 
terapijā, saskaĦā ar izvēlēto specializāciju, atbilstoši Valsts izglītības standartam un 
Mākslas terapeita profesijas standartam, veidojot pamatu profesionālai darbībai veselības 
nozarē un vēlākai sertifikācijai. 

 
Uzdevumi:  
1. sniegt iespēju iegūt profesionālas zināšanas, prasmes un attieksmi mākslas terapijā, 

attiecīgajā specializācijā, sagatavojot kompetentus speciālistus, kuri spēj adekvāti 
izprast un efektīvi risināt profesionālos un pētnieciskos uzdevumus, izmantojot 
produktīvas un kritiskas domāšanas prasmes, veiksmīgi sadarboties ar citiem 
speciālistiem, iekĜaujoties multiprofesionālā un interdisciplinārā komandas darbā; 

2. padziĜināt izpratni par mākslu terapijas attīstības tendencēm pasaulē, veicinot 
jaunāko sasniegumu apguvi izvēlētajā specializācijā;  

3. attīstīt un pilnveidot profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmi klientu/pacientu 
izpētē un izvērtēšanā/novērtēšanā, un mākslas terapijas procesa realizēšanā, 
atbilstoši izvēlētajai specializācijai un profesionālās darbības jomai; 

4. pilnveidot zināšanas un prasmes pētnieciskajā darbā, attīstot spēju izstrādāt un 
realizēt pētījumu projektus specializācijā, tos kritiski izvērtēt un prezentēt; 

5. veicināt maģistrantu kā topošo mākslas terapeitu motivāciju profesionālajai 
izaugsmei un sevis pilnveidei (tālākizglītība un mūžizglītība), attīstot uzņēmību, 
iniciatīvu un atbildību par profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un 
paaugstināšanu.  

 
            Sagaidāmie rezultāti ** 

Augstākās izglītības maăistra studiju programmas „Mākslas terapija” sagaidāmie 
rezultāti ir definēti atbilstoši Mākslas terapeita profesijas standarta prasībām, kā arī Eiropas 
un Latvijas profesionālo asociāciju rekomendācijām, ievērojot starptautisko pieredzi 
mākslas terapijas pakalpojumu sniegšanas jomā.   

Studējošajiem ir iespējas pilnveidot un padziĜināt savu profesionālo kompetenci 
četrās specializācijās – vizuāli plastiskās mākslas terapija, deju un kustību terapija, mūzikas 
terapija un drāmas terapija. Pēc studiju programmas beigšanas iegūtās zināšanas, prasmes, 
attieksmes un gūtā pieredze ir pamats uzsākt mākslas terapeita darbu specializācijā 
supervizora pārraudzībā, lai palīdzētu klientam / pacientam pārvarēt daudzveidīgas 
veselības un sociālās problēmas, un sagatavotos sertifikācijai. Sertifikācija, atbilstoši 
profesionālo asociāciju izstrādātajām vadlīnijām, ir plānota divus gadus pēc studiju 
programmas beigšanas, ja ir veikta supervīzēta prakse veselības un / vai sociālās  aprūpes 

__________ 
* Precizēts atbilstoši 22.10.2008. PINTSA saskaĦotajam Mākslas terapeita profesijas 

standartam. 
** Formulēti atbilstoši studiju programmas „Mākslas terapija” novērtēšanas komisijas 

prasībām.   
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 un / vai izglītības jomā, strādājot patstāvīgi vai multiprofesionālas un / vai 
daudzdisciplināras komandas sastāvā valsts, pašvaldību, nevalstiskās un privātās 
institūcijās, komercsabiedrībās. Pēc studiju beigšanas mākslas terapeits ir sagatavots 
piedalīties zinātniski pētnieciskajos projektos un profesionālās izglītības realizēšanā, 
attiecīgi veicinot specialitātes attīstību.  

Studiju programma ir izveidota un tiek organizēta, lai maăistra grādu veselības 
aprūpē un kvalifikāciju ieguvušie mākslas terapeiti būtu ieguvuši profesionālās darbības 
veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences un prasmes.  

 
Kompetences.   
– Spēja veidot terapeitiskas attiecības, Ħemot vērā klienta / pacienta vajadzības un 

savas darbības jomu. 
– Spēja izmantot mākslas  līdzekĜus un tehnikas atbilstoši specializācijai un radošo 

izpausmi mākslas terapijas procesā. 
– Spēja izprast un lietot neverbālo komunikāciju.  
– Spēja izmantot klienta / pacienta refleksiju par radošo procesu un tā rezultātu.  
– Spēja noteikt mākslas terapijas mērėus, kas ir pamatā terapeitiskajām intervencēm. 
– Spēja izveidot un uzturēt drošu terapeitisko vidi un terapeitiskās attiecības.  
– Spēja izmantot tēlainību, simbolismu un metaforas mākslas terapijas procesā. 
– Spēja nodrošināt drošu, korektu un efektīvu uz klientu / pacientu centrētu aprūpi 

mākslas terapijas procesā.  
– Spēja lietot profesionālo domāšanu, argumentēti spriest mākslas terapijas procesā.  
– Spēja terapeitiskajās attiecībās ar klientu / pacientu būt uztverošam, aktīvam, 

interaktīvam, inter- un intrapersonālam un radošam. 
– Spēja ievērot profesionālo ētiku un respektēt klientu / pacientu vajadzības.  
– Spēja plānot, organizēt un vadīt izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes.  
– Spēja uz pašrefleksiju.   
– Spēja nodrošināt vides un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi. 
– Tikai vizuāli plastiskās mākslas terapeitiem – spēja kompetenti izmantot mākslas un 

mākslas radīšanas tehniku diapazonu un spēja palīdzēt klientam / pacientam strādāt 
ar tām, spēja veikt klienta / pacienta radītā darba analīzi.  

– Tikai mūzikas terapeitiem – spēja kompetenti izmantot mūzikas radīšanas tehniku 
diapazonu un spēja palīdzēt klientam / pacientam izteikt sevi mūzikā, spēja veikt 
klienta / pacienta  radītās mūzikas analīzi. 

– Tikai deju un kustību terapeitiem – spēja kompetenti izmantot deju un kustību 
tehniku diapazonu un spēja palīdzēt klientam / pacientam izpaust sevi kustībā, spēja 
veikt kustību novērošanu un analīzi, spēja lietot ėermeĦa – prāta koncepciju 
darbībā.   

– Tikai drāmas terapeitiem – spēja kompetenti izmantot drāmas koncepciju, tehniku 
un procedūru diapazonu (ieskaitot spēles, aktivitātes, stilus un struktūras). 

 
Prasmes 
– Veikt klienta / pacienta izpēti / novērtēšanu savas kompetences ietvaros: sistemātiski 

izvērtēt un analizēt klienta / pacienta problēmu, grūtības, situāciju, personību. 
– Izvērtēt pacienta / klienta spējas un resursus, kas var tikt izmantoti mākslas terapijas 

procesā.  
– Novērtēt klienta / pacienta apkārtējās vides faktorus, kultūras un sociālās iezīmes.  
– Atpazīt klienta / pacienta personības iezīmju un psihisko stāvokĜu izpausmes 

uzvedībā.  
– Formulēt atbilstošus mākslas terapijas procesa mērėus un uzdevumus, saskaĦā ar 

izpētes / novērtēšanas rezultātiem, un tos realizēt.  
– Sadarboties ar pacientu / klientu mākslas terapijas mērėu izvirzīšanā un realizēšanā.  
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– Izvēlēties vienu vai vairākas teorētiskās koncepcijas, saskaĦā ar kurām veidot 
mākslas terapijas plānu.  

– Izvēlēties un lietot piemērotas mākslas terapijas metodes un tehnikas, atbilstoši 
specializācijai un respektējot profesionālās darbības jomu.  

– Izstrādāt un realizēt mākslas terapijas plānu atbilstoši pacienta / klienta problēmām 
un resursiem.  

– Izvēlēties un lietot atbilstošu saskarsmes veidu un paĦēmienus darbam ar dažāda 
vecuma un sociālo grupu pacientiem / klientiem, viĦu tuviniekiem un citām mākslas 
terapijas procesā iesaistītām personām.  

– Izvērtēt mākslas terapijas rezultātus.  
– Pārrunāt un izskaidrot klientam / pacientam un viĦa piederīgajiem vai aprūpētājiem 

mākslas terapijas procesu, tā rezultātus un ietekmi uz veselību.  
– Sadarboties ar citiem speciālistiem, iekĜaujoties multiprofesionālā vai 

interdisciplinārā komandas darbā, lai pēc iespējas efektīvāk palīdzētu klientam / 
pacientam.  

– Informēt un izskaidrot sabiedrībai mākslas terapijas procesu, mērėus un uzdevumus, 
iespējas un ierobežojumus, profesionālās ētikas principus.    

– Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus. Aizstāvēt pacientu / klientu 
tiesības un intereses. 

– Dokumentēt mākslas terapijas procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  
– Regulāri piedalīties supervīzijās. 
– Strādāt atbilstoši savai profesionālajai kompetencei, atpazīt savus profesionālos 

ierobežojumus un iespējas.  
– Sistemātiski iepazīties ar jaunāko profesionālo literatūru un profesionālajiem 

periodiskiem izdevumiem.   
– Lietot informācijas tehnoloăijas, t.sk., informācijas glabāšanai, iegūšanai un 

izplatīšanai.  
– Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas prasības. 

 

2. Augstākās izglītības programmas organizācija 
 
 SaskaĦā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības programmu 
licenzēšanas komisijas 2006.gada 31.janvāra Lēmumu Nr. 788 Rīgas StradiĦa universitātei 
tika izsniegta licence  Nr. 04055-17 par tiesībām īstenot profesionālās augstākās izglītības 
programmu „Mākslas terapija” (programmas kods 4672211), profesionālā maăistra grāda 
veselības aprūpē un mākslas terapijas speciālista  kvalifikācijas iegūšanai ar specializāciju 
vizuāli plastiskās mākslas terapijā vai deju un kustību terapijā, vai mūzikas terapijā. 
Augstākās izglītības programmas „Mākslas terapija” realizācija tika uzsākta 2006./2007. 
akadēmiskajā gadā un tā tiek īstenota pilna laika klātienes studiju formā.  
 Ar Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības programmu licenzēšanas 
komisijas 2007.gada 22.marta lēmumu  Nr. 958  šai studiju programmai (kods 46722) 
03.04.2007. tika izsniegti licences grozījumi. (Licences Nr. 04055-31.) Akreditācijai 
piedāvātajā augstākās izglītības programmā nav izdarītas būtiskas izmaiĦas, salīdzinot ar 
apstiprinātajiem licences grozījumiem. IzmaiĦas ir atspoguĜota pašnovērtējuma ziĦojumā. 
 2008.gada 22.oktobrī Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās 
sadarbības apakšpadomē (PINTSA) ir saskaĦots profesijas standarts „Mākslas terapeits” ( 
protokols Nr.7 , apakšpunkts 6.2.). Atbilstoši tam Izglītības un zinātnes ministrijas 
Augstākās izglītības programmu licencēšanas komisijā tika iesniegts lūgums licences 
gropzījumiem: piešėirt kvalifik āciju „M ākslas terapeits”. Ir precizāti studiju programmas 
mērėi un uzdevumi, sagaidāmie rezultāti, studiju programmu nosaukumi utt. 
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 2.1. Augstākās izglītības programmas struktūra  
Programma ir izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra Noteikumos 
Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 
noteiktajai struktūrai, kas redzama 1. tabulā.  

1.tabula 
Augstākās izglītības programmas raksturojums* 

 Valsts standarta prasības Studiju programma 
 

Mērėis un uzdevumi Skat. 1. Punktu 
Studiju ilgums 2.5 gadi 
Augstākās izglītības 
programmas apjoms 

100 KP / 150 ECTS 

Kredītpunktu apjoms gadā 40 KP / 60 ECTS 
Studiju priekšmetu saturs un 
apjoms  

Studiju priekšmetu saturu atbilstoši iegūstamajam profesionālajam 
maăistra grādam nosaka Mākslas terapeita profesijas standarts. 
Studiju priekšmetu apjomu nosaka studiju priekšmetu specifika. 

Studiju priekšmeti, kas 
nodrošina jaunāko sasniegumu 
apguvi nozares teorijā un praksē 

8 KP / 12 ECTS 

Pētnieciskā darba, jaunrades 
darba, projektēšanas darba un 
vadībzinību studiju priekšmeti 

6 KP / 9 ECTS 

Psiholoăijas priekšmeti  vismaz 2 KP / 3 ECTS 
Prakse  26 KP/ 39ECTS 
Valsts pārbaudījums, ieskaitot 
maăistra darba izstrādi un 
aizstāvēšanu 

20 KP / 30 ECTS 

Programmas apguves vērtēšana Programmas apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu skalas. 
UzĦemšanas prasības Profesionālajā augstākās izglītības maăistra programmā veselības 

aprūpē „M ākslas terapija” pilna laika klātienē uzĦem reflektantus, 
kuri ir ieguvuši bakalaura grādu vai augstāko profesionālo izglītību 
ar tiesībām studēt maăistrantūrā valsts akreditētā augstākās 
izglītības programmā sociālās zinātnes psiholoăijā, vai veselības 
aprūpē un sociālajā labklājībā, vai pedagogu izglītībā un izglītības 
zinātnēs, vai mākslā, pēc sekmīga iestājpārbaudījuma nokārtošanas 
konkursa kārtībā, uz maksas studiju vietām. Augstākās izglītības 
programmā studējošo uzĦemšana notiek, balstoties uz RSU 
apstiprinātiem UzĦemšanas noteikumiem. Iestājeksāmenu veido 
motivācijas vēstule, intervija, pārbaudījums specializācijā (vizuāli 
plastiskās mākslas terapijas specializācija - potfolio un zīmējums ar 
krītiĦiem uz vietas, deju un kustību terapijā – dejas improvizācija, 
mūzikas terapijā – mūzikas improvizācija, drāmas terapijā – drāmas 
improvizācija). Pretendentiem jāapliecina spējas mākslā, atbilstoši 
specializācijai.   

Iegūstamais grāds Profesionālā maăistra grāds veselības aprūpē 
Kvalifik ācija Mākslas terapeits 
Specializācija  Vizuāli plastiskās mākslas terapija; deju un kustību terapija; 

mūzikas terapija; drāmas terapija.   
Profesijas standarts Mākslas terapeita profesijas standarta projekts (saskaĦots 

22.10.2008. PINTSA, protokols Nr.7).  
Salīdzinot  ar  Izglītības un zinātnes ministrijas  Augstākās izglītības programmu 
licenzēšanas komisijas izsniegto licenci Nr. 04055-17 par tiesībām īstenot profesionālās 
augstākās izglītības  
___________   
* Precizēts saskaĦā ar profesijas standarta izmaiĦām un studiju programmas „Mākslas terapija” novērtēšanas  
komisijas prasībām.  
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programmu „Mākslas terapija” un  licences grozījumiem, kas ir apstiprināti (Licences Nr. 
04055-31),  akreditācijas materiālos tika iestrādātas vairākas programmas izmaiĦas un 
uzlabojumi. 
1.  SaskaĦā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 267 „Noteikumi par  Latvijas izglītības 
klasifikāciju” mainīts izglītības klasifikācijas kods.  
2. IzmaiĦas augstākās izglītības programmas saturā Ĝāva optimizēt studiju saturu un 
organizāciju, paplašināt specializācijas izvēles iespējas (drāmas terapija), precizēt studiju 
priekšmetu izvēles nosacījumus.  
3. IzmaiĦas imatrikulācijas noteikumos Ĝāva precizēt prasības pretendentiem, objektivizēt 
iestājeksāmenu procedūru.  
4.  IzmaiĦas prakses plānojumā Ĝāva optimizēt prakses organizāciju, diferencējot klientu 
grupas un precizējot prakses uzdevumus, nodrošinot augstvērtīgāku prakses pieredzi ārpus 
augstskolas*.   
 Ir izmainīts kvalifikācijas nosaukums,  atbilstoši profesijas standartam  (saskaĦā ar 
akreditācijas komisijas rekomendāciju), vienlaikus iesniedzot licences grozījumus Izglītības 
un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības programmu licencēšanas komisijā . 
 Programma „Mākslas terapija” ir jauna un attīstībā esoša. IzmaiĦas studiju 
priekšmetu struktūrā un apjomā, salīdzinot ar licences grozījumiem ir atspoguĜotas 2. 
tabulā.  Tās ir veidotas pēc studiju priekšmetu rūpīgas analīzes, novēršot satura 
pārklāšanos, optimizējot plānojumu, atbilstoši studiju programmas „Mākslas terapija” 
novērtēšanas  komisijas ieteikumiem, kā arī Ħemot vērā ECArTE valdes ieteikumus.  
 

2. tabula  
Akredit ācijai iesniegtā augstākās izglītības programma 

salīdzinot ar licences grozījumos apstiprināto * 
KATEG.  STUDIJU PRIEKŠMETI KP/ 

ECTS 
SALĪDZINĀJUMS  AR LICENZ ĒTO 

PROGRAMMU 
Obl.  Zinātniskā pētījuma 

metodoloăija 
4/ 6 Palielināts KP skaits, atbilstoši saturam  

Obl.  Medicīnas un biomedicīnas 
tiesības un ētika 

2/3 Atbilst 

Obl.  Mūsdienu psihosomatiskā 
medicīna 

2/3 Precizēts nosaukums, saturs  un apjoms 
atbilst, mainīta kategorija 

Obl.   Mūsdienu psihodinamiskā 
psihiatrija 

2/3 Precizēts nosaukums, saturs un apjoms 
atbilst, mainīta kategorija 

Obl. Analītiskā un psihodinamiskā 
pieeja mūsdienu  mākslu terapijā  

2/3 Precizēts nosaukums, saturs un apjoms 
atbilst 

Obl.  Organisma funkciju regulācija un 
veselība  

2/3 Apvienots ar studiju kursu Sensoro sistēmu 
fizioloăija. Saturs un apjoms atbilst. 

Obl.  Personīgās apmācības terapija 2/3 Samazināts KP skaits, jo atsevišėi izdalīts 
studiju priekšmets  Personības izaugsmes 
grupa  

Obl. Personības izaugsmes grupa I 2/3 Jauns studiju priekšmets, saturiski atbilst 
daĜai studiju priekšmeta Personīgās 
apmācības terapija 

Obl.  Profesionālā darbība mākslu 
terapijā praksē I 

2/3 Precizēts nosaukums atbilstoši saturam 

 
____________ 
* Atbilstoši  studiju programmas „Mākslas terapija” novērtēšanas  komisijas ieteikumiem, ir papildināts 
prakses plānojums  un saturs, kā arī  precīzi raksturots 26 KP ieguves process.
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Obl.  Profesionālā darbība mākslu 

terapijā praksē II 
2/3 Mainīts nosaukums. Saturs un apjoms 

atbilst Mūsdienu veselības aprūpes 
attīstības tendences un Veselības aprūpe un 
medicīniskā rehabilitācija  

Obl.  Individuālā konsultēšana un 
psihoterapija praksē  

2/3 DaĜa no studiju priekšmeta Individuālā 
konsultēšana un psihoterapija. Precizēts,  
atbilstoši saturam izdalot praksi. 

Obl.  Grupu konsultēšanas un terapijas 
pamatprincipi praksē  

2/3 DaĜa no studiju priekšmeta Grupu   
konsultēšanas un psihoterapijas 
pamatprincipi . Precizēts. atbilstoši saturam 
izdalot praksi. Precizēts, atbilstoši saturam 
izdalot praksi 

Obl. izv. Psihes bioloăiskie pamati I 
(Anatomija)  

2/3 Atbilst  

Obl. izv. Psihes bioloăiskie pamati II 
(Normālā fizioloăija)  

2/3 Atbilst  

Obl. izv. Pirmā un neatliekamā 
medicīniskā palīdzība 

2/3 Precizēts kursa nosaukums atbilstoši 
izmaiĦām profesijas standartā. 

Obl. izv. Patoloăija un veselības kontroles 
pamati 

2/3 Saturs un kontaktstundu skaits  atbilst, 
samazināts KP skaits  

Obl. izv. Psihiatrija un psihofarmakoloăija 4/6 Mainīta kategorija 
Obl. izv. Individuālā konsultēšana un 

psihoterapija 
2/3 Samazināts KP skaits, jo atsevišėi izdalīts 

studiju priekšmets Individuālā 
konsultēšana un psihoterapija praksē 

Obl. izv. Grupu konsultēšana un terapijas 
pamatprincipi 

2/3 Samazināts KP skaits, jo atsevišėi izdalīts 
studiju priekšmets Grupu konsultēšanas un 
psihoterapijas pamatprincipi  praksē 

Obl. izv. Personības psiholoăija 2/3 Atbilst  
Obl. izv. Attīstības psiholoăija 2/3 Atbilst  
Obl. izv. Klīniskā psiholoăija 2/3 Saturs un kontaktstundu skaits atbilst, 

samazināts KP skaits 
Obl. izv. Mākslas filozofija  2/3 Atbilst  
Obl. 
izv.(spec.) 

Vizuāli plastiskās mākslas 
terapijas vēsture un teorijas 

2/3 Atbilst 

Obl. 
izv.(spec.) 

Simbolu psiholoăija 2/3 Atbilst 

Obl. 
izv.(spec.) 

Vizuāli plastiskās mākslas darbu 
radīšana un analīze  

2/3 Jauns studiju priekšmets  

Obl. 
izv.(spec.) 

Vizuāli plastiskās mākslas darbu 
radīšana un analīze praksē  

2/3 Atbilst  

Obl. 
izv.(spec.) 

Izpēte un izvērtēšana vizuāli 
plastiskās mākslas terapijā  

2/3 Atbilst  

Obl. 
izv.(spec.) 

Izpēte un izvērtēšana vizuāli 
plastiskās mākslas terapijā 
praksē 

2/3 KP atbilst. Atbilstoši reālajam darba 
apjomam samazināts sesiju skaits. DaĜa no 
kursa iekĜauta studiju priekšmetā Klīniskā 
prakse specializācijā.    

Obl. 
izv.(spec.) 

Vizuāli plastiskās mākslas 
terapijas metodes un tehnikas  

2/3 Samazināts KP skaits, saturs un 
kontaktstundu  skaits atbilst . 

Obl. 
izv.(spec.) 

Vizuāli plastiskā mākslas terapija 
darbā ar bērniem un pusaudžiem 
praksē  

4/6 Atbilstoši reālajam darba apjomam 
palielināts KP skaits. DaĜa no kursa 
iekĜauta studiju priekšmetā Klīniskā prakse 
specializācijā.    

Obl. 
izv.(spec.) 

Vizuāli plastiskā mākslas terapija 
darbā ar jauniešiem un 
pieaugušajiem praksē  

4/6 Atbilstoši reālajam darba apjomam 
palielināts KP skaits. DaĜa no kursa 
iekĜauta studiju priekšmetā Klīniskā prakse 
specializācijā.    
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Obl. 
izv.(spec.) 

Deju un kustību terapijas vēsture 
un teorijas 

2/3 Atbilst 

Obl. 
izv.(spec.) 

Kinezioloăija 2/3 Atbilst 

Obl. 
izv.(spec.) 

Deju un kustību improvizācija un 
analīze  

2/3 Jauns studiju priekšmets  

Obl. 
izv.(spec.) 

Deju un kustību improvizācija un 
analīze praksē 

2/3 Atbilst  

Obl. 
izv.(spec.) 

Izpēte un izvērtēšana deju un 
kustību terapijā  

2/3 Atbilst  

Obl. 
izv.(spec.) 

Izpēte un izvērtēšana deju un 
kustību terapijā praksē 

2/3 KP atbilst. Atbilstoši reālajam darba 
apjomam samazināts sesiju skaits. DaĜa no 
kursa iekĜauta studiju priekšmetā Klīniskā 
prakse specializācijā.    

Obl. 
izv.(spec.) 

Deju un kustību terapijas 
metodes un tehnikas  

2/3 Samazināts KP skaits, saturs atbilst  

Obl. 
izv.(spec.) 

Deju un kustību terapija darbā ar 
bērniem un pusaudžiem praksē  

4/6 Atbilstoši reālajam darba apjomam 
palielināts KP skaits. DaĜa no kursa 
iekĜauta studiju priekšmetā Klīniskā prakse 
specializācijā.    

Obl. 
izv.(spec.) 

Deju un kustību terapija darbā ar 
jauniešiem un pieaugušajiem 
praksē  

4/6 Atbilstoši reālajam darba apjomam 
palielināts KP skaits. DaĜa no kursa 
iekĜauta studiju priekšmetā Klīniskā prakse 
specializācijā.    

Obl. 
izv.(spec.) 

Mūzikas terapijas vēsture un 
teorijas 

2/3 Atbilst 

Obl. 
izv.(spec.) 

Mūzikas antropoloăija 2/3 Atbilst 

Obl. 
izv.(spec.) 

Mūzikas improvizācija  2/3 Jauns studiju priekšmets  

Obl. 
izv.(spec.) 

Mūzikas improvizācija praksē 2/3 Atbilst  

Obl. 
izv.(spec.) 

Izpēte un izvērtēšana mūzikas 
terapijā  

2/3 Atbilst  

Obl. 
izv.(spec.) 

Izpēte un izvērtēšana mūzikas 
terapijā  praksē 

2/3 KP atbilst. Atbilstoši reālajam darba 
apjomam samazināts sesiju skaits. DaĜa no 
kursa iekĜauta studiju priekšmetā Klīniskā 
prakse specializācijā.    

Obl. 
izv.(spec.) 

Mūzikas terapijas metodes un 
tehnikas  

2/3 Samazināts KP skaits, saturs atbilst  

Obl. 
izv.(spec.) 

Mūzikas terapija darbā ar 
bērniem un pusaudžiem praksē  

4/6 Atbilstoši reālajam darba apjomam 
palielināts KP skaits. DaĜa no kursa 
iekĜauta studiju priekšmetā Klīniskā prakse 
specializācijā.    

Obl. 
izv.(spec.) 

Mūzikas terapija darbā ar 
jauniešiem un pieaugušajiem 
praksē  

4/6 Atbilstoši reālajam darba apjomam 
palielināts KP skaits. DaĜa no kursa 
iekĜauta studiju priekšmetā Klīniskā prakse 
specializācijā.    

Obl. 
izv.(spec.) 

Drāmas terapijas vēsture un 
teorijas 

2/3 Atbilst  

Obl. 
izv.(spec.) 

Psihodrāma un sociodrāma  2/3 Jauns studiju priekšmets 

Obl. 
izv.(spec.) 

Drāmas improvizācija  2/3 Jauns studiju priekšmets 

Obl. 
izv.(spec.) 

Drāmas improvizācija praksē 2/3 Atbilst  

Obl. 
izv.(spec.) 

Izpēte un izvērtēšana drāmas 
terapijā  

2/3 Atbilst  



13 
 

Obl. 
izv.(spec.) 

Izpēte un izvērtēšana drāmas 
terapijā praksē 

2/3 KP atbilst. Atbilstoši reālajam darba 
apjomam samazināts sesiju skaits. DaĜa no 
kursa iekĜauta studiju priekšmetā Klīniskā 
prakse specializācijā.    

Obl. 
izv.(spec.) 

Drāmas terapijas metodes un 
tehnikas  

2/3 Samazināts KP skaits, saturs atbilst 

Obl. 
izv.(spec.) 

Drāmas terapija darbā ar bērniem 
un pusaudžiem praksē  

4/6 Atbilstoši reālajam darba apjomam 
palielināts KP skaits. DaĜa no kursa 
iekĜauta studiju priekšmetā Klīniskā prakse 
specializācijā.    

Obl. 
izv.(spec.) 

Drāmas terapija darbā ar 
jauniešiem un pieaugušajiem 
praksē  

4/6 Atbilstoši reālajam darba apjomam 
palielināts KP skaits. DaĜa no kursa 
iekĜauta studiju priekšmetā Klīniskā prakse 
specializācijā.    

Obl. 
izv.(spec.) 

Ăimenes terapija specializācijā 2/3 Atbilst  

Obl. 
izv.(spec.) 

Kl īniskā prakse specializācijā 6/9 Jauns studiju priekšmeta nosaukums, kas 
saturiski atbilst daĜai katras specializācijas 
studiju priekšmetiem izpētē un izvērtēšanā 
praksē, Mākslas terapija darbā ar bērniem 
un pusaudžiem praksē/ Mākslas terapija darbā 
ar jauniešiem un pieaugušajiem praksē . 

Izv.  Bioloăija un ăenētika  2/3 Atbilst  
Izv.  Neiroanatomija un  

neirofizioloăija 
2/3 Atbilst  

Izv. Farmakoloăija 2/3 Atbilst  
Izv. Iekšėīgo slimību pamati 2/3 Atbilst  
Izv. Sociālpediatrija  2/3 Atbilst  
Izv. Logopēdija 2/3 Atbilst  
Izv.  Speciālā pedagoăija un 

psiholoăija  
2/3 Jauns studiju priekšmets 

Izv. DaiĜrades psiholoăija 2/3 Atbilst  
Izv. Veselības psiholoăija 2/3 Atbilst  
Izv. Organizāciju psiholoăija  2/3 Atbilst  
Izv.  Personības izaugsme s grupa II  2/3 Jauns studiju priekšmets 
Izv. Sociālā psiholoăija 2/3 saturs atbilst, mainīta kategorija  
Izv. Psihoterapijas virzieni 2/3 Saturs atbilst, samazināts KP skaits  
Izv. Sociālā aprūpe un sociālais darbs 2/3 Atbilst  
Izv. Sociālā politika 2/3 Atbilst  
Izv. Kultūras un mākslas vēsture un 

teorijas 
2/3 Saturs atbilst, samazināts KP skaits  

Izv. Mākslas valoda  2/3 Jauns studiju priekšmets 
Izv. Starpkultūru komunikācija 2/3 Atbilst  
Izv. Cilvēktiesības un autortiesības 2/3 Atbilst  
 
Obl. – obligāts studiju priekšmets visiem maăistrantiem.  
Obl. izv. - obligātā izvēle, studiju priekšmets ir obligāts, ja nav apgūts iepriekšējā izglītības līmenī (pēc 
satura, formas, mācību līdzekĜiem). Studiju priekšmetu izvēles tiek saskaĦotas ar programmas direktoru. 
Izv. – brīvās izvēles studiju priekšmets.   
  

 2.2. Augstākās izglītības programmas plāna atbilstība RSU mērėiem un 
uzdevumiem 
 Augstākās izglītības programma „Mākslas terapija” tiek realizēta Rīgas StradiĦa 
universitātē - valsts dibinātā augstākās izglītības un zinātnes iestāde - ar izkoptām un 
noturīgām tradīcijām. Likumā "Par Rīgas StradiĦa universitātes Satversmi" ir noteikts, ka 
RSU galvenie mērėi ir, strādājot valsts labā, piedāvāt un realizēt plašu universitātes 
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akadēmisko un profesionālo izglītību, pētnieciskā darba iespējas, medicīnas, veselības un 
sociālās aprūpes, sociālo zinātĦu un dabaszinātĦu jomā. Augstākās izglītības programma 
„M āksla terapija” nodrošina augsta līmeĦa studijas integrējot medicīnas, veselības un 
sociālās aprūpes, sociālo zinātĦu un humanitāro zinātĦu sasniegumus. 
 Augstākās izglītības programma „Mākslas terapija” savus mērėus realizē saskaĦoti 
ar RSU stratēăiskajiem mērėiem, atbilstoši RSU Attīstības koncepcijai, Satversmei, kā arī 
saskaĦā ar Mākslas terapijas akadēmiskās skolas mērėiem.  
 RSU Attīstības koncepciju 2008. – 2012. gadam raksturo vairāki atslēgas vārdi: 
stabilitāte un pārdomāta attīstība; kvalitāte; saskaĦa un sadarbība; augstskolas prestižs. 
Augstākās izglītības programma savu realizāciju saskaĦo ar katru no tiem.  
RSU Mākslas terapijas akadēmiskās skolas mērėi paredz: nodrošināt sabiedrības 
vajadzībām atbilstošu valsts un starptautiskajā līmenī atzītu augstākās izglītības programmu 
realizāciju; sekmēt mācībspēku un studentu zinātnisko pētniecību un jaunradi; sadarboties 
ar citu profesiju pārstāvjiem veselības, sociālās aprūpes un izglītības jomā; uzskatīt studiju 
kvalitāti un pētniecības darba atbilstību starptautiskajam līmenim par galveno faktoru 
Skolas stabilai darbībai un sekmīgai attīstībai; iesaistīties dažādu zinātĦu nozaru 
integrācijas procesos (Mākslas terapijas akadēmiskās skolas Nolikums.) Augstākās 
izglītības programma savu realizāciju saskaĦo ar katru no tiem.  
 Jāuzsver, ka kvalitātes ilgtspējas nodrošināšana ir mākslu terapijas kā veselības 
aprūpes profesijas attīstības stūrakmens uz rezultātu orientētā sistēmā. 

2.3. Augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 
 Studiju process augstākās izglītības programmā „M ākslas terapija” ir organizēts 
atbilstoši Augstskolu likumam un citiem normatīvajiem aktiem,  Rīgas StradiĦa 
universitātes Satversmei, kā arī saskaĦā ar RSU Senātā pieĦemtajiem studijas 
reglamentējušiem dokumentiem :  Studiju iekšējās kārtības noteikumi (apstiprināti  RSU 
Senāta 15.05.2007 sēdē, protokols Nr. 1-2/15.05.07), Studiju reglaments I (apstiprināts  
RSU Senāta 12.06.2007. sēdē, protokols Nr. 1-2/12.06.07), Rīgas StradiĦa universitātes 
Mākslas terapijas akadēmiskās skolas Prakses nolikums.  
 Rīgas StradiĦa universitāte ir pirmā augstskola Latvijā, kura ir ieguvusi 
starptautisko Kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu ISO 9001:2001. Līdz ar to augstākās 
izglītības programmas vadības kvalitāte tiek īstenota atbilstoši ISO standarta noteiktajam 
Augstskolas vadības procesam.  
 Augstākās izglītības programmas „Mākslas terapija” iekšējās kvalitātes 
nodrošināšana tiek realizēta dažādos veidos: lai sekmīgi īstenotu studiju procesu, savlaicīgi 
pirms akadēmiskā gada uzsākšanas tiek izstrādāti un Senātā apstiprināti mācību plāni; 
akadēmiskā gada laikā katra semestra noslēgumā struktūrvienībā tiek analizēta studiju 
plāna izpilde, konstatējot vājās un stiprās puses, un atbilstoši secinājumiem tiek rasti 
risinājumi studiju procesa kvalitātes pilnveidošanai. Studiju programmas kvalitātes 
nodrošinājuma pamatā ir arī studiju priekšmetu programmu satura analīze un izvērtējums, 
kā arī augsti kvalificēti un pieredzējuši docētāji.    
 Svarīga loma programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanai  ir savstarpējai 
atgriezeniskai saitei starp Mākslas terapijas akadēmisko skolu un studējošajiem. Semestra 
noslēgumā tiek veiktas studējošo aptaujas, lai noskaidrotu studentu vērtējumu par 
programmas realizēšanu, kā arī studiju priekšmetiem. 
 Novērtējot Mākslas terapijas akadēmiskās skolas kā RSU struktūrvienības darbu, 
tiek vērtēta mācībspēku metodiskā un zinātniski pētnieciskā darbība, akadēmiskās 
kvalifikācijas pilnveidošanas darbs, darbs profesionālajās organizācijās un starptautiskā  
sadarbība. 
 Studiju gada noslēgumā tiek veikta Mākslas terapijas akadēmiskās skolas un 
augstākās izglītības programmas pašnovērtēšana.  
Šī plānveidīgā un mērėtiecīgā darbība nodrošina programmas iekšējās kvalitātes vadību un 
programmas attīstību. 
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3. Augstākās izglītības programmas anotācija 
 
 Augstākās izglītības programma „Mākslas terapija” ir izstrādāta, pamatojoties uz 
Augstskolu likumu, Ministru kabineta  2001.gada 20.novembra Noteikumiem  Nr. 481 
„Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, RSU 
Senāta un citu normatīvo aktu prasībām par studiju programmu izveidi, kā arī Ħemot vērā 
mākslas terapijas profesionālo asociāciju izstrādātos pamatprincipus mākslas terapeitu 
sagatavošanai, kas ir diskutēti starptautiskā līmenī, un potenciālo darba devēju 
ieteikumiem. Kā būtisks jāmin fakts, ka izveidotā programma ir saskaĦota ne tikai ar 
profesijas standartu, bet arī ar citu ārvalstu augstskolu augstākās izglītības programmām un 
uzkrāto pieredzi. 
 Augstākās izglītības programmas „Mākslas terapija” apjoms ir 100 kredītpunkti 
(KP), kas atbilst 150 ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmai). Viena kredītpunkta 
apjoms ir 40 stundu studējošo slodze. 1 KP ietvaros kontaktstundu un studējošo patstāvīgā 
darba attiecībā tiek ievērota proporcija, kas izriet no konkrētā studiju priekšmeta optimālas 
realizācijas loăikas.  
 Programmā ietvertie studiju priekšmeti nodrošina Mākslas terapeita profesijas 
standartā izvirzīto profesionālo zināšanu un prasmju un attieksmju apguvi (Skat. 2. 
pielikumu  Īsie studiju priekšmetu programmu apraksti). Studiju programmas ietvaros 
iespējams apgūt vienu no četrām specializācijām: mākslas terapijas speciālists vizuāli 
plastiskajā mākslā, mākslas terapijas speciālists deju un kustību terapijā, mākslas terapijas 
speciālists mūzikas terapijā, mākslas terapijas speciālists drāmas terapijā.  
 Augstākās izglītības programmu veido obligātie studiju priekšmeti, obligātās izvēles 
studiju priekšmeti, brīvās izvēles studiju priekšmeti, prakse, maăistra darbs (skat. 3. 
tabulu).  

3.tabula 
Studiju priekšmetu struktūra * 

STUDIJU PRIEKŠMETU KATEGORIJA KP/ ECTS 

Obligātie studiju priekšmeti   
 t.sk. Prakse I 

26/39 
8/12 

Obligātās izvēles (atbilstoši kritērijiem) studiju priekšmeti līdz 24/36 no 24/36 
Obligātās izvēles specializācijas studiju priekšmeti  
 t.sk. Prakse II, 
 t.sk. Prakse III 

30/40 
12/18 
6/9 

Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana 20/ 30 
Brīvās izvēles studiju priekšmeti līdz 24 no 40/60 

Kopā  100 / 150 
 Obligāto daĜu veido pamatprogrammas, kurās maăistranti apgūst mākslas 
terapeitam nepieciešamās zināšanas, prasmes, attieksmes.  
 Pirmkārt, obligātās daĜas studiju priekšmetu mērėis ir veidot un padziĜināt izpratni 
par mūsdienu attīstības tendencēm veselības aprūpes vidē mākslu terapija kontekstā, 
akcentējot zinātnes un prakses sasniegumus gan organisma funkciju regulācijā un izpētē, 
gan psihodinamiskajā un analītiskajā pieejā, gan mūsdienu psihosomatiskās medicīnas 
teoriju un praksi. Šie ir studiju priekšmeti, kuri nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi 
nozares teorijā un praksē. Otrkārt, visi studējošie apgūst arī pētnieciskā darba, 
projektēšanas, vadībzinību, psiholoăijas studiju disciplīnas. Kā principiāli svarīgs aspekts 
māksla terapeita darbā ir arī ētisko  un  tiesisko  attiecību analīze.  Treškārt,  visi  
maăistranti  veic  Personīgās  apmācības  
___________ 
*  SaskaĦā ar  studiju programmas „Mākslas terapija” novērtēšanas  komisijas prasību, uzskatāmi izdalīta 
prakse 26 KP apjomā.  
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terapiju individuāli un piedalās Personības izaugsmes grupā kopā vismaz 150 stundu  
apjomā ārpus augstskolas. (Skat. 4. tabulu). Ceturtkārt, obligāta ir Prakse I. (skat. 5. tabulu 
un Prakses Nolikumu pielikumā.) 

4. tabula 
 Obligātie studiju priekšmeti  un to apjoms 

  
KATEG.  

STUDIJU PRIEKŠMETI KP/ ECTS 

Obl.  Zinātniskā pētījuma metodoloăija 4/ 6 
Obl.  Medicīnas un biomedicīnas tiesības un ētika 2/3 
Obl.  Mūsdienu psihosomatiskā medicīna 2/3 
Obl.   Mūsdienu psihodinamiskā psihiatrija 2/3 
Obl. Analītiskā un psihodinamiskā pieeja mūsdienu  mākslu terapijā  2/3 
Obl.  Organisma funkciju regulācija un veselība  2/3 
Obl.  Personīgās apmācības terapija 2/3 
Obl.  Personības izaugsmes grupa I 2/3 
 Kopā  18/27 

 
5. tabula  

Prakses I daĜas un apjoms  
KATEG. MT PRAKSES DA ěA KP/ECTS 

Obl.  Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I 2/3 
Obl.  Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē II 2/3 
Obl.  Individuālā konsultēšana un psihoterapija praksē  2/3 
Obl.  Grupu konsultēšanas un terapijas pamatprincipi praksē  2/3 
 Kopā 8/12 

 
 Obligātās izvēles daĜas studiju priekšmetus var grupēt: medicīnas/ veselības 
aprūpes koncepcijas, psiholoăijas teorijas, citi studiju priekšmeti, kas attiecas uz mākslas 
terapeita specifisko praksi. Šie priekšmeti ir atbilstoši mākslas terapeita profesijas 
standartam. Tas nozīmē, ka katram maăistrantam obligātās izvēles daĜas priekšmeti 
variējas atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības. Izvēle ir jāsaskaĦo ar studiju programmas 
direktoru.  
Šajā daĜā ir iekĜauti, pirmkārt, studiju priekšmeti, kas ir veidoti ar mērėi izl īdzināt 
atšėirības zināšanās, prasmēs, kompetencēs un attieksmēs, kuras maăistranti ir ieguvuši 
atšėirīgās augstākās izglītības programmās (studijām programmā tiek uzĦemti pretendenti 
ar atšėirīgu bāzes izglītību).  
 Otrkārt, studiju programmā tiek piedāvāti psiholoăijas studiju priekšmeti. SaskaĦā 
ar Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā 
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, katram studentam ir jāizvēlas 
vismaz 2 KP psiholoăijā. (Skat. 6. tabulu).  

 
6.tabula 

 Obligātās izvēles studiju priekšmeti un to apjoms 
KATEG.  OBLIG ĀTĀS IZVĒLES STUDIJU PRIEKŠMETI KP/ECTS 
Obl. izv. Psihes bioloăiskie pamati I (Anatomija)  2/3 
Obl. izv. Psihes bioloăiskie pamati II  

(Normālā fizioloăija)  
2/3 

Obl. izv. Pirmā  un neatliekamā medicīniskā palīdzība 2/3 
Obl. izv. Patoloăija un veselības kontroles pamati 2/3 
Obl. izv. Psihiatrija un psihofarmakoloăija 4/6 
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Obl. izv. Individuālā konsultēšana un psihoterapija 2/3 
Obl. izv. Grupu konsultēšanas un terapijas pamatprincipi 2/3 
Obl. izv. Personības psiholoăija 2/3 
Obl. izv. Attīstības psiholoăija 2/3 
Obl. izv. Klīniskā psiholoăija 2/3 
Obl. izv. Mākslas filozofija  2/3 
 Kopā 24/36 

 
 Treškārt, obligātās izvēles specializācijas priekšmeti, kas atbilst izvēlētajai 
specializācijai - vizuāli plastiskās mākslas terapija, deju un kustību terapija, mūzikas 
terapija, drāmas terapija. Šajos studiju priekšmetos maăistranti iegūst zināšanas un 
praktiskās iemaĦas mākslas terapeita darbā, atbilstoši specializācijai (Skat. 7. tabulu). 
Specializācijas apguve ietver arī daĜu prakses. (Skat. 8. un 9. tabulas un Prakses nolikumu 
pielikumā). Par katras specializācijas studiju priekšmetiem atbild studiju programmas 
specializācijas direktori.  

7. tabula 
 

 Obligātās izvēles specializācijas studiju priekšmeti un to apjoms  
KATEG.  OBLIG ĀTĀS IZVĒLES STUDIJU PRIEKŠMETI KP/ ECTS 
Obl. izv.(spec.) Vizuāli plastiskās mākslas terapijas vēsture un teorijas 2/3 
Obl. izv.(spec.) Simbolu psiholoăija 2/3 
Obl. izv.(spec.) Vizuāli plastiskās mākslas darbu radīšana un analīze  2/3 
Obl. izv.(spec.) Izpēte un izvērtēšana vizuāli plastiskās mākslas terapijā  2/3 
Obl. izv.(spec.) Vizuāli plastiskās mākslas terapijas metodes un tehnikas  2/3 
Obl. izv.(spec.) Ăimenes terapija specializācijā  2/3 

Kopā 12/18  
Obl. izv.(spec.) Deju un kustību terapijas vēsture un teorijas 2/3 
Obl. izv.(spec.) Kinezioloăija 2/3 
Obl. izv.(spec.) Deju un kustību improvizācija un analīze  2/3 
Obl. izv.(spec.) Izpēte un izvērtēšana deju un kustību terapijā  2/3 
Obl. izv.(spec.) Deju un kustību terapijas metodes un tehnikas  2/3 
Obl. izv.(spec.) Ăimenes terapija specializācijā  2/3 

Kopā 12/18  
Obl. izv.(spec.) Mūzikas terapijas vēsture un teorijas 2/3 
Obl. izv.(spec.) Mūzikas antropoloăija 2/3 
Obl. izv.(spec.) Mūzikas improvizācija  2/3 
Obl. izv.(spec.) Izpēte un izvērtēšana mūzikas terapijā  2/3 
Obl. izv.(spec.) Mūzikas terapijas metodes un tehnikas  2/3 
Obl. izv.(spec.) Ăimenes terapija specializācijā  2/3 

Kopā 12/18  
Obl. izv.(spec.) Drāmas terapijas vēsture un teorijas 2/3 
Obl. izv.(spec.) Psihodrāma un sociodrāma  2/3 
Obl. izv.(spec.) Drāmas improvizācija  2/3 
Obl. izv.(spec.) Izpēte un izvērtēšana drāmas terapijā  2/3 
Obl. izv.(spec.) Drāmas terapijas metodes un tehnikas  2/3 
Obl. izv.(spec.) Ăimenes terapija specializācijā  2/3 

Kopā 12/18  
 

8. tabula 
Prakses II daĜas un apjoms 

 
KATEG. MT  PRAKSES  DAěA KP/ ECTS 

Obl. izv.(spec.) Vizuāli plastiskās mākslas darbu radīšana un analīze praksē  2/3 
Obl. izv.(spec.) Izpēte un izvērtēšana vizuāli plastiskās mākslas terapijā praksē  2/3 
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Obl. izv.(spec.) Vizuāli plastiskā mākslas terapija darbā ar bērniem un pusaudžiem praksē  4/6 
Obl. izv.(spec.) Vizuāli plastiskā mākslas terapija darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem 

praksē  
4/6 

 Kopā  12/18 
Obl. izv.(spec.) Deju un kustību improvizācija un analīze praksē 2/3 
Obl. izv.(spec.) Izpēte un izvērtēšana deju un kustību terapijā praksē 2/3 
Obl. izv.(spec.) Deju un kustību terapija darbā ar bērniem un pusaudžiem praksē  4/6 
Obl. izv.(spec.) Deju un kustību terapija darbā ar ar jauniešiem un pieaugušajiem 

praksē 
4/6 

 Kopā  12/18 
Obl. izv.(spec.) Mūzikas improvizācija praksē   2/3 
Obl. izv.(spec.) Izpēte un izvērtēšana mūzikas terapijā praksē  2/3 
Obl. izv.(spec.) Mūzikas terapija darbā ar bērniem un pusaudžiem praksē  4/6 
Obl. izv.(spec.) Mūzikas terapija darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem praksē  4/6 
 Kopā  12/18 
Obl. izv.(spec.) Drāmas improvizācija praksē   2/3 
Obl. izv.(spec.) Izpēte un izvērtēšana drāmas terapijā praksē  2/3 
Obl. izv.(spec.) Drāmas terapija darbā ar bērniem un pusaudžiem praksē  4/6 
Obl. izv.(spec.) Drāmas terapija darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem praksē  4/6 
 Kopā  12/18 

 
9.tabula 

Prakse III 
KATEG. MT  PRAKSES  DAěA KP/ ECTS 

Obl. izv.(spec.) Kl īniskā prakse specializācijā  6/9 
 Kā redzams, studiju laikā maăistranti iziet praksi specializācijā dažādas darba vidēs 
(Prakse II). Prakse ir plānota, kā pakāpeniska iepazīstināšana ar dažādām darba jomām, 
diferencējot darba uzdevumus un klientu/pacientu grupas. Prakses uzdevumi ir orientēti uz 
praktisko iemaĦu attīstīšanu, apgūto zināšanu aprobāciju praksē, pilnveidojot prasmes, kas 
nepieciešamas mākslas terapeitam, saskaĦā ar mākslas terapeita darba pienākumiem un 
uzdevumiem. Svarīga prakses sastāvdaĜa ir regulāras supervīzijas pie prakses vadītāja. Lai 
attīstītu vienotu studiju procesa, klīniskās apmācības un pētniecības organizāciju, Praksē III 
ir integrēti pētniecības elementi. Maăistranti  strādā mentora pārraudzībā un veic pētījuma 
supervīziju. Prakses mērėi, organizācija un norises kārtība, prakses daĜas, apjoms, 
uzdevumi  un vērtēšana ir atspoguĜoti Prakses Nolikumā (Skat. Pielikumā). 
 Prakses vietas: P.StradiĦa Klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu Klīniskā 
universitātes slimnīca, Rīgas psihoneiroloăiskā slimnīca, Latvijas Onkoloăiskais centrs, 
Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", Vidzemes novada rehabilitācijas centrs 
„L īgatne”, Rīgas Dzemdību nams, Saldus Medicīnas centrs, Valmieras slimnīca, Rīgas 
veselības centrs „PĜavnieki”, Bērnu - invalīdu rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās”, 
Bērnu sociālās aprūpes centrs „Ezerkrasti”, Rīgas 108. speciālā pirmsskolas izglītības 
iestāde „Mežaparks” (bērniem ar īpašām vajadzībām), Rīgas pašvaldības bērnu nams "Vita" 
u.c.   
 Brīvās izvēles daĜas piedāvājums ir plašs. Ja pēc obligātajām izvēlēm studentam 
atliek KP, tad var izdarīt citas izvēles. Brīvās izvēles priekšmetos studenti var apgūt 
zināšanas, prasmes un attieksmes, kuras var palīdzēt vēlāk profesionālajā darbā (skat. 10. 
tabulu). Kā brīvās izvēles priekšmetu ir iespējams izvēlēties citas specializācijas obligātās 
daĜas priekšmetus (piemēram, Vizuāli plastiskās mākslas terapijas specializācijas obligātos 
priekšmetus kā brīvās izvēles daĜu var izvēlēties Deju un kustību terapijas specializācijas 
maăistrants).  
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10. tabula  

Br īvās izvēles studiju priekšmeti  un to apjoms 
  

KATEG.  BR ĪVĀS IZVĒLES STUDIJU PRIEKŠMETI KP/ECTS 
Izv.  Bioloăija un ăenētika  2/3 
Izv.  Neiroanatomija un neirofizioloăija 2/3 
Izv. Farmakoloăija 2/3 
Izv. Iekšėīgo slimību pamati 2/3 
Izv. Sociālpediatrija  2/3 
Izv. Logopēdija 2/3 
Izv.  Speciālā pedagoăija un psiholoăija  2/3 
Izv. DaiĜrades psiholoăija 2/3 
Izv. Veselības psiholoăija 2/3 
Izv. Organizāciju psiholoăija  2/3 
Izv.  Personības izaugsme s grupa  II 2/3 
Izv. Sociālā psiholoăija 2/3 
Izv. Psihoterapijas virzieni 2/3 
Izv. Sociālā aprūpe un sociālais darbs 2/3 
Izv. Sociālā politika 2/3 
Izv. Kultūras un mākslas vēsture un teorijas 2/3 
Izv. Mākslas valoda  2/3 
Izv. Starpkultūru komunikācija 2/3 
Izv. Cilvēktiesības un autortiesības 2/3 
 Kopā  38/57 

 

                 4.Vērtēšanas sistēma 
 
 Zināšanu, prasmju un attieksmju vērtēšana ir studiju procesa neatĦemama 
sastāvdaĜa, kuras mērėis ir novērtēt un analizēt studējošo zināšanas, prasmes, iemaĦas un 
attieksmi augstākās izglītības programmas apguvē. Vērtēšanas sistēmā svarīga loma ir 
atgriezeniskās saites nodrošināšanai, kas Ĝauj novērtēt ne tikai studējošo zināšanu,  prasmju 
un attieksmju attīstību, bet arī studiju procesa kvalitāti kopumā.  
Augstākās izglītības programmā vērtēšana notiek atbilstoši studiju darba apjomam – 
kredītpunktos un kvalitātei – pēc Latvijas Republikā pieĦemtās 10 ballu skalas. Kopš 
2007./ 2008.akadēmiskā gada RSU vērtēšana notiek atbilsoši 2007. gada 15. maija Senāta 
lēmumam (sēdes protokols 1-2/15.05.07) par Studiju reglamentu I.  Vērtēšanas pamatforma 
ir eksāmens, atsevišėos gadījumos - ieskaite. 
 Eksāmenu studenti kārto mutiski vai rakstveidā. Atsevišėos studiju priekšmetos 
eksāmenā tiek izmatota kombinētā formā – daĜa pārbaudījuma ir mutiski, daĜa rakstiski. 
Daudzos studiju priekšmetos kā papildus pārbaudes forma tiek izmantoti referāti, esejas un 
recenzijas par lasītajiem avotiem, kontroldarbi. Liela uzmanība tiek pievērsta studentu 
patstāvīgajam darbam.  
 Atkarībā no priekšmeta specifikas tiek izmantota gan nepārtrauktā novērtēšana 
(piemēram, semināros, kontroldarbos, kas Ĝauj sekot, vai students mācību vielu apgūst 
sistemātiski), gan novērtēšana tikai semestra beigās. 90% gadījumu pasniedzēji bez gala 
vērtējuma ir izvirzījuši noteiktas prasības, kuras semestra laikā ir jāizpilda (semināri, 
nodarbības, kontroldarbi, referāts). Ir studiju priekšmeti, kuros 50% no vērtējuma veido 
darbs semestra laikā un 50% – gala pārbaudījums. Parasti studiju priekšmetos vērtējumu ir 
iespējams iegūt vienīgi regulāri un sistemātiski strādājot mācību procesā (Studentu aptaujas 
rezultāti).   
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 Augstākās izglītības programma „Mākslas terapija” konsekventi tiecas optimizēt 
studējošo kontroles veidus, kas atbilst  RSU attīstības koncepcijai.  

 

5. Augstākās izglītības programmas praktiskā īstenošana 
 
 Augstākās izglītības programmas izstrādi, īstenošanu un attīstīšanu koordinē RSU 
Māszinību fakultātes Mākslas terapijas akadēmiskā skola. Programmas īstenošanu 
nodrošina dažādu katedru un universitātes struktūrvienību sadarbība: studiju priekšmetus 
docē ne tikai Māszinību fakultātes, bet arī Medicīnas, Rehabilitācijas, Komunikācijas 
fakultātes, Tiesību institūta pasniedzēji. Uzsākot studijas, studējošie tiek iepazīstināti ar 
Mākslas terapijas augstākās izglītības programmas mērėiem un uzdevumiem, saturu, 
studiju organizāciju, prasībām un plānotajiem rezultātiem. 
 Augstākās izglītības programma ir sagatavota, ievērojot mācību priekšmetu 
pēctecību, patstāvīgā darba nozīmi, zināšanu un prasmju daudzpusīgu vērtēšanu un 
sekmējot intensīvu pētniecisko darbu, kas ilgst visu studiju laiku un noslēdzas ar maăistra 
darba izstrādi un aizstāvēšanu. Līdzās pētnieciskā darba attīstībai, augstākās izglītības 
programmas ietvaros liels uzsvars tiek likts uz praktisko prasmju apgūšanu, kas tiek 
panākta pakāpeniski iesaistot studentus prakses uzdevumu veikšanā.  
 Studiju plāns aptver 2,5 studiju gadus (5 akadēmiskos semestrus). Pirmajos trijos 
semestros maăistranti apgūst  galvenokārt  obligātos, obligātās izvēles studiju priekšmetus 
un izvēles studiju priekšmetus, lai iegūtu vienotu teorētisko, praktisko un attieksmju 
pamatu. Tiek apgūti arī obligātās izvēles – specializācijas studiju priekšmeti un tiek gūta 
pašpieredze mākslas terapijā. Maăistranti uzsāk praksi, iziet personīgās apmācības terapiju 
un piedalās Personības izaugsmes grupā. Ceturtajā un piektajā semestrī pamatā maăistranti 
apgūst obligātās izvēles – specializācijas studiju priekšmetus un iziet praksi, un piektajā 
semestrī  arī aizstāv maăistra darbu. Maăistra darba izstrāde notiek sākot no otrā semestra.  
Šāda plānojuma pamatā ir fakts, ka studijas uzsāk maăistranti ar atšėirīgu pieredzi.   
 Augstākās izglītības programmas īstenošanā tiek ievērots moduĜu un semestru 
princips. Kopumā laika sadalījums atbilst semestru principam – katrā mācību gadā ir 
paredzēti divi semestri. Katrā semestrī studējošajam ir jāiegūst 20 KP, kopā nostrādājot  
800 stundas. Studiju priekšmetu plānojums paredz gan lekcijas, gan nodarbības, atkarībā no 
konkrētā studiju priekšmeta specifikas atšėirīgās proporcijās. Iespējamais sadalījums: 1:1; 
1:2; 1:3; 1:4. Jāpiebilst, ka šis plānojums ir veidots, Ħemot vērā programmas uzdevumus un 
respektējot finansiālo resursu ietvarus.  
 Studijas kontaktnodarbības notiek vismaz divas reizes nedēĜā – piektdienās un 
sestdienās, taču maăistranti daĜu no studiju laika strādā patstāvīgi vai grupā. Studentu 
aptaujas rezultāti liecina, ka vairāk kā 20 stundas nedēĜā patstāvīgajam darbam veltīja 10% 
studentu, 20-10 stundas – 40%, 9-3 stundas – 43%, mazāk kā 3 stundas – 2%, nevarēja 
atbildēt – 5%. 
 Apkopojot minēto informāciju par studiju procesa organizēšanas vispārējiem 
principiem, jāsecina, ka programmas uzbūve ir loăiska, veicina patstāvīgu pētniecisko 
darbību, par prioritāti izvirzot vispārējo medicīnas priekšmetu mērėtiecīgu apguvi ciešā 
saistībā ar specializācijas priekšmetiem un praktisko iemaĦu mērėtiecīgu attīstīšanu.  

          5.1.  Studiju metodes un formas  
 Dažādu mācību metožu un formu pielietošanas mērėis ir nostiprināt maăistrantu 
teorētiskās zināšanas, pilnveidot spēju kritiski analizēt situācijas un problēmas, pielietojot 
teorētiskās zināšanas, attīstīt praktiskās iemaĦas un attieksmes, attīstīt savstarpējas 
saskarsmes prasmes un spēju strādāt gan individuāli, gan grupā. 
Studiju metodes un formas tiek izvēlētas atbilstoši augstākās izglītības programmas 
mērėim, uzdevumiem un mācību vielas specifikai katrā konkrētā studiju priekšmetā. Tiek 
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realizētas dažādas mācību metodes: lekcijas, nodarbības, apgūto teorētisko zināšanu 
konkretizācija semināros, problēmsituāciju analīze, esejas par konkrēto studiju tēmu, 
referātu izstrāde un to publiska apspriešana, diskusijas, konferences, darbs grupās.  
 SaskaĦā ar mūsdienu augstskolu didaktikas prasībām akcents tiek likts uz aktīvajām 
mācību formām, aizvien biežāk pasniedzēji neizmanto lekciju tikai kā priekšlasījumu, bet 
savā darbā izmanto arī aktīvās apmācības metodes, stimulējot diskusijas par doto tēmu, 
organizējot darbu mazajās grupās. Aktīvās apmācības metodes plaši tiek izmantotas 
nodarbībās un semināros. Tādejādi tiek Ħemta vērā arī RSU attīstības koncepcija, kurā 
uzsvērts, ka lekcijas, kā brīvās izvēles zināšanu formas vieta, ikvienā studiju priekšmetā ir 
nopietni jāizvērtē un, nepieciešamības gadījumā, būtiski jāuzlabo, Ħemot vērā modernās 
informācijas ieguves iespējas. Īpaša mācību forma ir zinātniskā konference, kura veicina 
maăistrantu pētnieciskā darba apguvi un trenē prasmi uzstāties. 
 Tātad programmas vadība attīsta uzskatu, ka maăistratūras studentiem lekciju 
priekšlasījums var pastāvēt tikai atsevišėos gadījumos. To nosaka, pirmkārt, fakts, ka kĜūst 
pieejamāka mācību literatūra, informācija kopumā.  Liela uzmanība tiek veltīta arī studentu 
patstāvīgajam darbam, kas ir orientēts uz zinātniskās literatūras analīzi, referātu un 
individuālo projektu sagatavošanu. Šajā aspektā, kur tas ir iespējams (izĦemot klīniskos un 
specializācijas priekšmetus) viens no pasniedzēju uzdevumiem ir organizēt studentu 
patstāvīgo darbu.   

 5.2. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu 
 Pētniecība ieĦem svarīgu vietu RSU akadēmiskajā procesā kopumā. RSU attīstības 
koncepcijā ir noteikts, ka visiem docētājiem jāpiedalās zinātniskajā darbā, šis process 
iespēju robežās jāatbalsta finansiāli. Mākslas terapijas akadēmiskās skolas (MTAS) viens 
no uzdevumiem ir studiju kvalitātes un pētniecības darba sasaiste.  
 MTAS viens no pamata uzdevumiem šajā profesijas attīstības stadijā ir veikt 
skaidrojošo darbu par mākslas terapijas iespējām, robežām, izglītību, aktualizēt pētniecības 
jautājumus mākslas terapijā. Par šiem jautājumiem,  kopš ir uzsākta MTAS darbība, ir 
sagatavotas vairāk kā 30 publikācijas un ziĦojumi konferencēs. Konferencēs gūtā pieredze 
tieši tiek izmantota studiju priekšmetos.  
Piemēram, 2007.gada septembrī MTAS vadītāja Kristīne Mārtinsone piedalījās 9. 
starptautiskajā  Eiropas mākslas terapijas konferencē „Arts in Arts Therapies: new 
challenges, new horizonts”, kurā iepazīstināja ar mākslas terapijas kā profesijas attīstību 
Latvijā, un RSU studiju programmu. Tika attīstīti kontakti ar kolēăiem no Eiropas, uzsākta 
kopīgu pētniecības projektu plānošana,  arī veicināta studentu sadarbība ar ārzemju 
pasniedzējiem, pētnieciskā darba konsultēšanā.  
2007. gada septembrī MTAS lektora  v.i. Indra Majore – Dūšele piedalījās Eiropas Deju un 
kustību terapijas tīklojuma darba grupā un tika iekĜauta  Pētniecības attīstības sekcijā, kuras 
uzdevums  ir veicināt kopīgu pētniecisko projektu izstrādi un darba koordinēšanu Eiropā.  
MTAS aktīvi piedalījās RSU Starptautiskas starpdisciplināras zinātniskas konferences 
„Sabiedrība, Veselība, Labklājība” organizēšanā, kas notika 2007. gada novembrī. Šajā 
konferencē mākslu terapijas sekcijā uzstājās 18 referenti no četrām pasaules valstīm.  
 Kā būtiskākais ieguldījums studiju programmas attīstībā ir jāmin 5. Starptautiskās 
mākslas terapijas konferences „Integratīvā mākslas terapija: teorija un prakse” organizēšana 
sadarbībā ar profesionālajām biedrībām (Latvijas Mākslas terapijas asociāciju; Latvijas 
Mūzikas terapijas asociāciju, Latvijas deju un kustību terapijas asociāciju) un Liepājas 
pedagoăijas akadēmiju. Konferences centrālais mērėis bija radīt iespēju iepazīties ar 
dažādu mākslas terapijas specializāciju un dažādu valstu mākslas terapeitu jaunākajiem 
pētījumiem, praktisko pieredzi, izdiskutēt gan lokālās, gan globālās problēmas šajā nozarē. 
Konferencē piedalījās vieslektori no 8 pasaules valstīm. Konferences darbā kā klausītāji 
piedalījās 85% no maăistrantūras studentiem. 6. Starptautiskā mākslas terapijas konference 
„M ūsdienu mākslas terapija – teorija un prakse” tiks organizēta, sadarbojoties mākslas 
terapijas profesionālajām biedrībām un Rēzeknes augstskolu.   
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 MTAS 2006.gadā bija tieši iesaistīta LZP pētniecības projektā: „M ākslas terapijas 
metodes krīzes pārvarēšanā (vadošā pētniece K. Mārtinsone). DaĜa no maăistrantiem savam 
pētnieciskajam darbam ir izvēlējušies tēmu saistībā ar dažādu krīžu pārvarēšanu, izmantojot 
mākslas terapijas metodes un tehnikas.  
Atsevišėu specializācijas studiju priekšmetu realizācijā ir iesaistīti sertificēti mākslas 
terapeiti no ārzemēm, kas ir atzīti kā pētnieki, tādejādi studiju priekšmetos ir iekĜauti arī  
jaunāko pētījumu rezultāti. 
 Docētāji no citām struktūrvienībām, kuri piedalās programmas realizācijā, regulāri 
īsteno zinātniski pētniecisko darbību. ViĦu zinātniskās aktivitātes ir uzstāšanās un dalība 
zinātniskās konferencēs Latvijā un ārzemēs, zinātnisko rakstu publicēšana Latvijā un 
ārzemēs (t.sk. recenzējamos izdevumos), dalība finansētu zinātnisko projektu izstrādē (skat. 
1.pielikumu Akadēmiskā personāla CV). 
 
 5.3. Studējošo iesaistīšana pētniecības projektos 
 Par vienu no galvenajiem uzdevumiem Mākslas terapijas akadēmiskā skola ir 
izvirzījusi sekmēt studentu zinātnisko pētniecību. Studējošo kvalitatīva sagatavošana 
turpmākam darbam mākslas terapijas dažādas specializācijās pētniecībai ir profesijas  
kvalitātes garants un attīstības stimuls. SaskaĦā ar RSU attīstības stratēăiju, pakāpeniski 
teik veidota vienota studiju procesa, klīniskās apmācības un pētniecības organizācija. 
 Pagaidām studentu pētnieciskais darbs norit galvenokārt maăistra darbu izstrādes 
ietvaros. Studiju laikā maăistranti apgūst zinātnisko pētījumu veikšanai nepieciešamās 
iemaĦas: attīsta prasmi iedziĜināties pētāmajā problēmā, veikt zinātniskās literatūras analīzi, 
salīdzinot un apkopojot dažādu autoru pieejas un viedokĜus par pētāmo jautājumu, izsakot 
arī savu attieksmi; pilnveido prasmi izstrādāt empīriska pētījuma projektu; attīsta kritisko 
domāšanu. Maăistranti apgūst arī izpētes un izvērtēšanas tehnikas, attīsta prasmi izvēlēties 
adekvātas pētījuma metodes, korekti ievākt datus, tos apstrādāt, analizēt, interpretēt un 
izdarīt secinājumus. Maăistranti visā studiju procesā mērėtiecīgi tiek gatavoti gala 
pārbaudījumam – maăistra darba izstrāde sākas otrajā semestrī. Tiek rīkotas arī studentu 
zinātniskās konferences.   
 Maăistranti pētnieciskos darbus veic ciešā saistībā ar darba vadītājiem, kas ir atzīti 
pētnieki. Tiek plānots izstrādāt pētījumu prioritātes maăistra darbu izstrādei. 
   
 

6.Augstākās izglītības programmas 
 perspektīvais novērtējums 

 
 Augstākās izglītības programmas attīstība balstās uz Mākslas terapeitu 
profesionālās izglītības veidojošo faktu analīzi un valsts pieprasījumu pēc 5. kvalifikācijas 
līmeĦa speciālistiem, tā ir orientēta uz studentu profesionālo kompetenču attīstību, 
atbilstoši mākslas terapijas profesijas attīstības tendencēm Eiropā. 
 2007.gada septembrī notika Mākslas terapijas akadēmiskā skolas vadītājas K. 
Mārtinsones tikšanās ar The European Consortium for Arts Therapies Education (ECArTE) 
valdi, kurā viĦa valdes locekĜus iepazīstināja ar augstākās izglītības programmas mērėiem, 
uzdevumiem, struktūru, saturu, realizācijas līdzekĜiem. Kopumā tika saĦemts augsts studiju 
programmas novērtējums. Ir sagatavota arī nepieciešamā dokumentu pakete,  lai iestātos 
ECArTE, kas nodrošinātu iekĜaušanos Eiropas mākslas terapijas attīstības tendencēs, kā arī 
uzlabotu komunikāciju ar Eiropas mākslas terapijas kolēăiem, pētniecības un lietišėo 
projektu attīstībai. 
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 6.1. Augstākās izglītības programmas atbilstība profesionālās augstākās 
izglītības standartam un profesijas standartam 
 Augstākās izglītības profesionālā maăistra programma veselības aprūpē „M ākslas 
terapija” veidota saskaĦā profesionālās augstākās izglītības standartu (Ministru kabineta 
2001.gada 20.novembra Noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu”).  
 Profesijas standartā ir noteikts, ka mākslas terapeits ir ārstniecības persona, saskaĦā 
ar Ārstniecības likumu. Šis fakts lielā mērā nosaka programmas specifiku – augstās 
prasības, un  plašo studiju priekšmetu klāstu, kas ir orientēti uz medicīnas/veselības aprūpes 
koncepcijām, kuras attiecas uz mākslas terapeita specifisko praksi (skat. 1.tabulu 9.lpp.) .  
Studiju programma nodrošina mākslas terapeitam nepieciešamo zināšanu apguvi un 
vispārējo prasmju nostiprināšos, vispārējo un specifisko prasmju attīstību, atbilstoši 
Mākslas terapeita  profesijas standartam, lai nodrošinātu mākslas terapeitiem izvirzīto 
pienākumu un uzdevumu kompetentu izpildi. 

  6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem 
gadiem 
 RSU Māszinību fakultātes Mākslas terapijas akadēmiskā skola, īstenojot mācību 
programmu, ir ievākusi informāciju no potenciālajiem darba devējiem, lai uzzinātu un 
izprastu RSU mākslas terapijas programmas studentu atbilstību mūsdienu darba tirgus 
vajadzībām (Darba devēju atsauksmes).  
 Attiecībā uz maăistra studiju programmas izvērtējumu no darba devēju puses, darba 
devēju aptaujas vēl nav bijušas, jo šajā programmā nav absolventu. Taču Mākslas terapijas 
akadēmiskā skola ir veikusi potenciālo darba devēju aptauju, lai uzzinātu un izprastu RSU 
Mākslas terapijas programmas studentu atbilstību ārstniecības, izglītības, organizāciju 
specifiskās vides vajadzībām. Komunikācijas ar potenciālajiem darba devējiem mērėis ir 
veidot un uzturēt saiti starp RSU un potenciālo darba devēju praksi. 
 Kā parādīja darba devēju atsauksmes, ir pieprasījums pēc mākslas terapeitiem 
profesionāĜiem ar medicīniskām zināšanām, kuri spēj iekĜauties daudzdisciplinārā un 
multiprofesionālā komandas darbā, kurā sadarbojas ārsti, vidējais medicīniskais personāls, 
pedagogi, psihologi u.c.  
 Sadarbība ar darba devējiem nākamajos sešos gados tiks orientēta uz studējošo 
sagatavošanu tālākai profesionālai darbībai, saskaĦā ar darba devēju vajadzībām, kontaktu 
un sadarbības partneru tīkla veidošanai, kā arī profesionālo organizāciju iesaistīšanai 
studiju procesa konsultēšanā, ar mērėi uzlabot savstarpējo saikni, tādejādi pievienojot 
studiju procesa akadēmiskai dimensijai orientēšanos uz darba tirgus aktuālo situāciju.  
 ĥemot vērā, ka mākslas terapeits  Latvijā ir jauna profesija, 2008. – 2009. gadā 
MTAS plāno veikt plašāku pētījumu „Mākslu terapijas prakšu organizācijas un 
novērtēšanas specifika”.  
 

7. Studējošie 

        7.1.  Studējošo skaits programmā 
 Studējošo kopskaits akadēmiskajā programmā „M ākslas terapija” 2007./2008. akad. 
gadā ir 74 studenti. Salīdzinot ar  2006./2007.akad. gadā imatrikulēto studentu skaitu (63),  
studējošo skaits palielinājās par 11 cilvēkiem, jo programmā tika uzĦemti 1. priekšmeta  
studenti.    
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          11.tabula 
 Studējošo skaits programmā  

 
STUDIJU GADS 

 
2006./2007.AKAD.G. 2007./2008.AKAD.G 

1. 63 35 
2. - 39 
3. - - 

Kopā 63 74 
 
 Kā redzams 11. tabulā, 2006./2007. gadā  studijas uzsāka  63 maăistranti, no tiem 
28   ir pārtraukuši mācības.  Galvenie studējošo „atbiruma” iemesli ir saistīti ar nesekmību 
– programmas prasības un studiju grafika intensitāte prasa Ĝoti augstu studējošo motivāciju 
un prasmi organizēt savu laiku – ne visi studenti var izpildīt prasības. Lai saĦemtu sekmīgu 
vērtējumu, parasti ir nepieciešams regulārs un sistemātisks darbs. Kā vēl viens „atbiruma” 
iemesls ir minams fakts, ka studijas uzsāk dažādu augstskolu absolventi, kuriem ir atšėirīga 
studiju pieredze un kuri sagaida, ka mācību process un prasības būs līdzīgas kā iepriekšējā 
izglītības programmā; vai arī atsevišėos gadījumos studijas un iepriekšējās izglītības 
diploms ir iegūts salīdzinoši sen un tādejādi ir jāapgūst arī jaunas mācīšanās prasmes, 
piemēram, informācijas meklēšanas un atlases prasmes. Vēl kā svarīgu iemeslu var minēt 
finansiālo resursu nepietiekamību, jo šīs pagaidām ir maksas studijas. Savā veidā šis fakts 
ietekmē arī sekmības rādītājus, jo dažkārt konfliktā nonāk studējošo darba un studiju plāns 
un prasības. Šo faktoru mijiedarbības rezultātā studiju process pilnā laika studijās dažreiz 
kĜūst par  izaicinājumu. 
 Taču svarīgi ir atzīmēt, ka studiju programmas novērtējums kopumā ir Ĝoti augsts 
(skat. 7.4. punktu).    

      7.2.  Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto skaits 
2007./2008. akad. gadā pirmā studiju gadā imatrikulēto skaits programmā ir 39.  

       7.3. Absolventu skaits 

Absolventu  nav.  

      7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
 Viens no būtiskajiem programmas kvalitātes kritērijiem ir studējošo apmierinātība 
ar programmas saturu un organizāciju. Mākslas terapijas akadēmiskā skolas vadība regulāri 
seko studiju norisei, uzklausa studējošo problēmas un vajadzības, un sadarbībā ar 
studējošajiem meklē risinājumus. 
 Lai veiktu pasākumus augstākās izglītības programmas kvalitātes uzlabošanā, 2006. 
/ 2007. akad. gada otrajā semestrī tika veikta plaša aptauja, ko veidoja četras daĜas:  
vērtējums par atsevišėiem studiju priekšmetiem (aptaujas I daĜa), detalizēts vērtējums par 
augstākās izglītības programmu (aptaujas II daĜa), vērtējums par augstākās izglītības 
programmu kopumā (aptaujas III daĜa) un sadaĜa, kas veltīta priekšlikumiem un kritikai 
brīvā formā (aptaujas IV – VI daĜa). 
Aptauja tika veikta kā pilotprojekts elektroniskām studentu aptaujām RSU, kas Ĝauj iegūt 
gan kvalitatīvu, gan kvantitatīvu informāciju, Ĝaujot sākotnējos datus ātri un efektīvi 
analizēt dažādos griezumos.  
 Veiktais pētījums par studentu apmierinātību ar atsevišėiem studiju priekšmetiem 
(vidējie rādītāji) atklāja, ka kopumā 97% studiju priekšmetu tiek vērtēti pozitīvi (pilnībā 
atbilst/apmierināja; drīzāk atbilst/ drīzāk apmierināja), 3% – vērtējums ir viduvējs (drīzāk 
neatbilst/ drīzāk neapmierināja). Vērtējot kādu no priekšmeta izveides un pasniegšanas 
komponentiem, negatīvs vērtējums (pilnīgi neatbilst/neapmierināja) tika sniegts tikai četros 
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gadījumos. Aptaujas ir pieejamas Mākslas terapijas akadēmiskajā skolā.  Pēc aptaujas 
rezultātiem redzams, ka studenti kopumā ar studiju programmu ir apmierināti.   
 Studiju priekšmetu piedāvājumu pozitīvi (pilnībā atbilst/apmierināja; drīzāk atbilst/ 
apmierināja) novērtēja 90% studentu, studiju procesa organizāciju – 80%, līdzsvaru starp 
obligātajiem, izvēles, specializācijas daĜas priekšmetiem – 73%, kontaktstundu plānojumu 
– 87%, patstāvīgā darba daudzuma un kvalitāti studiju procesā – 94%, konsultāciju 
pieejamību – 85%, vērtēšanas kārtību pārbaudījumos – 100%, zinātniski pētniecisko 
darbību kā mācību procesa sastāvdaĜu – 90%, iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 
– 95%, iespējas apgūt nozares speciālo terminoloăiju – 85%, iespēja attīstīt pētnieciskās 
prasmes un iemaĦas – 90%, prasmes pielietot IT informācijas meklēšanai, apstrādei, 
noformēšanai – 85%, prasmi strādāt ar informāciju, analizēt to – 95%, prasmes publiski 
izklāstīt informāciju, diskutēt, pamatot savu viedokli – 90%, motivācijas uz profesionālo 
izaugsmi, sevis pilnveidi un mūžizglītību attīstību – 93%, uzĦēmības, iniciatīvas, atbildības 
profesionālajā darbā attīstību – 95%, prasmes darboties komandā – 95%, prasmes ievērot 
darba drošības un higiēnas prasības – 95%, materiāli tehnisko nodrošinājumu – 75%, 
nepieciešamās literatūras pieejamību RSU bibliotēkā – 77%, vadības aktivitāti studiju 
procesa uzlabošanā – 90%. 
 Arī vispārīgais vērtējums par augstākās izglītības programmu – apmierinātība ar 
augstskolas izvēli (92%), apmierinātība ar augstākās izglītības programmas izvēli (97%), 
apmierinātība ar studiju kvalitāti (94%), apmierinātība ar darba vidi (90%), apmierinātība 
ar iespēju iesaistīties studiju procesa pilnveidošanā (87%) uzrādīja augstus rezultātus.  
 Analizējot kvalitatīvo aptaujas sadaĜu, var secināt: pamatā sadarbība ar 
pasniedzējiem tiek vērtēta pozitīvi, uzsverot viĦu labvēlīgo attieksmi, ieinteresētību un  
pretimnākšanu; pasniedzēju profesionalitāte un pieredze tiek minēta kā svarīgs faktors 
veiksmīgai programmas apguvei; studentus visvairāk saista nodarbības, kur teorētiskā 
informācija tiek saistīta ar praktisko pieredzi;  maăistranti ir no dažādām augstskolām, ar 
dažādu teorētisko zināšanu līmeni un pieredzi, tādēĜ, lai nodrošinātu vajadzīgo teorētisko 
pamatu praktiskajam darbam, daĜai maăistrantu nākas atkārtot iepriekš apgūto mācību 
vielu, citiem – to apgūt ātrākā tempā.  

          7.5.  Absolventu aptaujas un to analīze 

Absolventu nav.  

 7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 Studiju procesa kvalitātes nodrošināšanā RSU konsekventi īsteno demokrātijas 
principu, radot iespējas studējošo līdzdalībai studiju procesa organizācijā, vērtēšanā un 
pilnveidošanā. Savstarpējai atgriezeniskajai saitei starp Mākslas terapijas akadēmisko skolu 
un studentiem ir svarīga nozīme studiju procesa sekmīgā īstenošanā.  
 Viens no galvenajiem veidiem, kā tiek apzinātas studējošo vēlmes un ierosinājumi, 
ir aptaujas. Aptaujas rezultāti tika analizēti un Ħemti vērā ikgadējā plānošanā nākamajam 
studiju gadam. 
 Akadēmiskās skolas vadība regulāri tiekas ar maăistrantiem, uzklausot studējošo 
vajadzības un priekšlikumus. 
 Studenti savas domas par mācību procesu izsaka arī regulārās tikšanās reizēs ar 
augstākās izglītības programmas specializācijas direktoriem. Tiek organizētas programmas 
vadības kopīgās tikšanās ar studentiem ikviena semestra sākumā, kā arī individuāli 
piesakoties visa studiju gada laikā. Iegūtās atziĦas tiek izmantotas, pilnveidojot augstākās 
izglītības programmu. Tas ir efektīvs instruments studiju procesa kopīgai veidošanai, kurā 
studējošie kĜūst par programmas satura līdzautoriem. 
Programmas ietvaros ir izveidots priekšmeta vecāko mehānismu, kas veicina aktuālo 
problēmu risināšanu pēc iespējas tuvāk studējošo videi un vajadzībām. 
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8. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā  

akadēmiskā personāla novērtējums 

 8.1. Akadēmiskais personāls  
 Akadēmisko personālu, veido RSU mācībspēki, kā arī pieaicināts personāls no 
citām augstskolām. Tādējādi ir iespējams nodrošināt augstākās izglītības programmas 
koncepciju par studiju integritāti un vienu no Mākslas terapijas akadēmiskās skolas 
uzdevumiem – iesaistīties dažādu zinātĦu nozaru integrācijas procesos.  
 Analizējot programmas akadēmiskā personāla sastāvu, jākonstatē, ka no studiju 
procesā iesaistīto štata darbinieku mācībspēku skaita (neskaitot prakšu vadītājus un gala 
pārbaudījumu komisiju)  14 ir zinātĦu doktori, 3  docētāji ar  ārsta grādu un  4 ir maăistri.  
 No kopējā  iesaistīto štata darbinieku skaita ir 5 profesori vai  profesora v.i,  7 
asociētie profesori vai asociētā profesora v.i. , 4 docenti vai docenta v.i.,  3 ir lektori vai 
lektora v.i.,  un 2 asistenti vai asistenta v.i. (Skat. 5.2.pielikumu Akadēmiskā personāla 
raksturojums). 
Doktorantūrā pašlaik studē vai ir beiguši tās terorētisko daĜu 5 mācībspēki. 
 Kā redzams, akadēmiskā personāla kvalifikācija pilnībā atbilst Augstskolu likuma 
prasībām, docētāji turpina izglītoties, piedaloties dažādos starptautiskos semināros, 
kongresos, kvalifikācijas celšanas priekšmetos, kā arī turpinot savu akadēmisko un 
profesionālo izglītību.  
 Specializācijas studiju priekšmetu realizācijā un konsultācijās par studiju 
programmu ir iesaistīti arī vadošie sertificētie mākslas terapeiti un konsultanti no 
Lielbritānijas Ph.D. K. Sibbeta un MSc. V. Tomsons (līgums ar Belfāstas karalisko 
universitāti), Ph.D. V. Karkuva (ERASMUS mobilitātes tīklojuma ietvaros),  Ph.D. F. 
Brauna (ERASMUS mobilitātes tīklojuma ietvaros),  SrDMT S. K. Skārta, kā arī 
Medicīnas zinātĦu kandidāts docents A.Kopitins (pārstāv ECArTE mākslas terapijas 
izglītību Krievijā). Ir noslēgts līgums  (ERASMUS mobilitātes tīklojuma ietvaros), kas Ĝaus 
uzsākt sadarbību ar Hertfordšīras universitātes Mākslas terapijas studiju programmas 
vadītāju, sertificētu mākslas terapeiti Ph.D. F. Braunu.  

 8.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība struktūrvienības mērėu un 
uzdevumu īstenošanai 
 Programmas ietvaros strādā 33 pasniedzēji (t.s. 4 ārzemnieki) un 1 konsultants no 
Lielbritānijas, no kuriem 21 (63,63 %) ir RSU štata darbinieki, no kuriem 20 (95,24 %) ir 
ievēlēti; 12 (36,36 %) ir pieaicinātie docētāji, kas izskaidrojams ar specifisko 
specializācijas priekšmetu saturu un nepieciešamību attīstīt studējošo praktiskās prasmes 
mākslu terapijas jomā. Sadarbība ar kvalificētiem speciālistiem nodrošina ne tikai augstu 
mācību kvalitāti, bet arī saikni ar reālo vidi un iespējas tālākai iekĜaušanai darba tirgū (Skat. 
4.2.pielikumu Akadēmiskā personāla raksturojums).  
 Augstākās izglītības programmā iesaistītais akadēmiskais personāls atbilst studiju 
programmas mērėiem un uzdevumiem.  

 8.3. ZinātĦu doktori vai profesori  
 Programmā stādā 18 zinātĦu doktori un 12 profesori (v.i.) un asociētie profesori 
(v.i.). Šī ir integratīva studiju programmā, taču maăistra grāds tiek iegūts veselības aprūpē. 
TādēĜ studiju programmā liels īpatsvars ir zinātĦu doktoriem medicīnā (8), bioloăijā (1), vai 
mākslas terapijā (2), kopā 11 (Skat. 4.2.pielikumu Akadēmiskā personāla raksturojums). 
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 8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 
politika nākamajiem sešiem gadiem 
 RSU politika mācībspēku piesaistei ir orientēta uz augsta līmeĦa pētnieku un 
praktiėu iesaisti akadēmiskajā darbā ar studentiem. Tas ir svarīgi, jo tādējādi maksimāli 
tiek nodrošināta teorijas un prakses sasaiste studiju procesā. RSU attīstītības koncepcija 
nosaka, ka personāla resursi jāplāno vidēja termiĦa perspektīvā, saskaĦā ar prognozēto 
darba apjomu.  
 Svarīgi uzsvērt, ka RSU mācībspēkiem tiek regulāri piedāvāta iespēja piedalīties 
starptautiskajās un nacionālā mēroga zinātniskās konferencēs, simpozijos, priekšmetos, 
izmantot apmaiĦas programmu piedāvātas iespējas pasniegt ārzemju augstskolās, iegūstot 
vērtīgu pieredzi par citu augstskolu zinātniskajām un pedagoăiskajām tradīcijām. 
 Studiju programmas ”Mākslas terapija” realizēšanā ir iesaistīti augstas 
kvalifikācijas akadēmiskie spēki un pieredzējuši praktiėi. MTAS rūpējas, lai studiju 
programmā būtu mācībspēki, kuri ir ar akadēmiskā darba pieredzi, kā arī saistīti ar darba 
praktisko jomu (t. sk., piesaistot arī ārzemju kolēăus).  
 Mākslas terapijas akadēmiskās skolas struktūrvienībā šobrīd ir 3 štata darbinieki: 
struktūrvienības vadītāja/docenta v.i. , 1 lektora v.i., 1 lietvede. Dotajā programmas 
attīstības stadijā akadēmiskās skolas darbinieku skaits ir atbilstošs studējošo skaitam un 
nodrošina kvalitatīvu mācību procesu piedāvātajā programmā, kas tiek īstenota sadarbībā ar 
citām RSU fakultātēm un struktūrvienībām, kā arī sadarbojoties ar Eiropas vadošajiem 
mācībspēkiem mākslas terapijā.    
 Ir skaidrs, ka mākslas terapijas specializāciju priekšmetos mācībspēku aktīva 
piesaiste būs aktuāla vēl tuvākajos gados, Ħemot vērā faktu, ka jau 2008./2009. akad. gadā 
tiks uzĦemts vēl viens studiju priekšmets un 3.gada studenti dosies praksē. Tāpēc 
mācībspēku sagatavošanai ir Ĝoti būtisks jautājums programmas ilgtspējai. Mācībspēku 
sagatavošanu mērėtiecīgi nodrošina profesionālās augstākās izglītības programma  “Māksla 
terapija” . Līdz ar to programmas īstenošanas rezultātā top un savu briedumu gūst jaunā 
mākslas terapeitu paaudze, kas nodrošinās gan pētniecisko darbību, gan studiju procesa 
kvalitāti programmā un Latvijā kopumā. 2009.gadā ir plānots pirmais RSU mākslas 
terapeitu izlaidums. Šobrīd programmā studē 3 zinātĦu doktori un 7 maăistri, kuriem ir 
pieredze augstskolas  darbā, un kuri ir izteikuši vēlmi iesaistīties  studiju programmas 
realizācijā.  
 Prognozējot situāciju uz nākamo akadēmisko gadu, kad studenti dosies praksē, un 
viĦu darbam būs nepieciešamas regulāras supervīzijas, MTAS vadība, ar Latvijas Mākslas 
terapijas asociācijas atbalstu un sadarbībā ar Belfāstas Karalisko universitāti, jau no 
2006.gadā uzsāka mākslas terapijas supervizoru apmācību, kas noslēdzās 2007. gada 
30.novembrī (apmācības programma ilga gadu). Tādejādi tika risināts jautājums par 
mākslas terapeitu  supervizoru profesionālo sagatavotību. Kā Ĝoti būtisks jāuzsver apstāklis, 
ka apmācību veica Lielbritānijas kolēăi, uz kuru vēsturiski ilgo pieredzi profesijas attīstībā 
balstās mākslas terapijas attīstība Latvijā. 

 8.5. Augstākās izglītības programmā iesaistītais akadēmiskais personāls  
 Augstākās izglītības programmā iesaistītais akadēmiskais personāls ir augsti 
kvalificēts un kompetents, lai nodrošinātu studējošajiem nepieciešamo pētniecības iemaĦu, 
teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi (skat. 1.pielikumu Akadēmiskā 
personāla  CV). Programmā iesaistītie docētāji ir iesaistīti aktīvā zinātniski pētnieciskā 
darbībā, kā jau minēts, programmā specializācijas priekšmetus docē augstas klases 
sertificēti mākslas terapeiti.  
 Pasniedzēju zinātniskās darbības saikni ar Mākslas terapijas studiju programmu 
veicina RSU stratēăiskā ievirze – medicīnas un sociālo zinātĦu integrācija. Tas ir veicinošs 
faktors, lai sagatavotu veselības un sociālas aprūpes, izglītības vides specifikai atbilstoši 
izglītotus un darboties spējīgus mākslas terapeitus. 
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9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums. 
 
 Augstākās izglītības programmā mācības notiek tikai par fizisko vai juridisko 
personu līdzekĜiem. Budžeta vietas nepastāv. 2006./2007. mācību maksā bija Ls 900  gadā, 
bet 2007./2008. akad. gadā – Ls 990. Studējošajiem maăistra studiju programmā ir iespējas 
izmantot studējošo kredītu. Minētā studiju maksa nodrošina mācību procesa īstenošanu 
(80% no studiju maksas), Mākslas terapijas akadēmiskās skolas uzturēšanas izdevumus 
(15%) un arī augstākās izglītības programmas attīstību (5%).  
 Modernā un efektīva mācību procesa īstenošanai ir nepieciešama moderna un 
studiju procesa vajadzībām piemērota infrastruktūra – auditorijas, tehniskie līdzekĜi, 
bibliotēkas krātuve un pieeja jauno tehnoloăiju (Internets) datu bāzēm. Augstākās izglītības 
programma tiek īstenota uz pietiekami nodrošinātas materiāli tehniskās un tehnoloăiskās 
bāzes.  
 RSU bibliotēka ir viena no mūsdienīgāk aprīkotajām, ar plašu lasītavu un datoru 
telpām.  
 Studējošajiem ir pieejamas vairākas datu bāzes un elektroniskie kopkatalogi: 

• Letonika  
• LURSOFT  
• NAIS (Normatīvo aktu informācijas sistēma)  
• ASV Nacionālās medicīnas bibliotēkas tiešsaistes  
• EBSCO  
• OVID  
• Evidence Based Medicine Reviews - EBMR  
• ProQuest Information and Learning  

• SAGE Publications  
• Cambridge Journals Online (CJO) 
• Springerlink un Science Direct  datu bāze 
• RSU bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs 
• AstoĦu valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs 
• Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāze 
• Nacionālās bibliogrāfijas monogrāfiju un turpinājumizdevumu datu bāze 
• Autoritatīvā  datu bāze 
• Universālā decimālā klasifikācija (UDK). 
 
 Studējošie var izmantot interneta resursus (Eiropas akadēmiskā gigabitu tīkla 
GEANT) pieslēgumi (kopā 67 datori) kas atrodas gan bibliotēkas telpās, gan auditorijas. 
Četras datorvietas ir paredzētas tikai pasniedzējiem. ĥemot vērā nemitīgi augošo studējošo 
skaitu, pašlaik aptuveni 1000 datorlietotājiem ir paredzēti 67 datori, t.i. aptuveni 14 lietotāji 
uz vienu datoru. Kaut arī šis skaits nenoliedzami ir samazināms, realitātē virkne studējošo 
izmanto privātus datorus (klēpjdatorus ar iebūvēto bezvada internetu, kas  ir pieejams visā 
RSU).    
 Mākslas terapijas studenti ir nodrošināti ar pamatmācību literatūru medicīnisko 
priekšmetu un mākslas terapijas grupā. RSU centrālajā bibliotēkā ir pieejamas grāmatas 
latviešu, krievu, angĜu, vācu  un  citās valodā. Pašlaik tieši uz mākslas terapiju RSU 
bibliotēkā attiecas 31 grāmatu nosaukumu. 
 Bibliotēkas resursi ir brīvi pieejami jebkuram RSU un citu augstskolu studējošajiem 
un pasniedzējiem un ir izvietoti atbilstoši starptautiskajai decimālajai UBK klasifikācijai. 
Bibliotēkas fondā kopumā ir 145194 vienību (dati uz 2007. gada 1. janvāri). Bibliotēkas 
resursi tiek regulāri papildināti.  
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 Kopumā auditorijas ir plašas, gaišas, aprīkotas ar apkures un ventilācijas sistēmām, 
interneta pieslēgumu, ekrānu, ērtām mēbelēm. Datortehnika, skaĦu iekārtas un 
videoprojektors ir pieejams pasniedzējiem, pasūtot minēto multimediālo aprīkojumu 
konkrētām nodarbībām. Studentu darbu prezentācijai un konferencēm tiek izmantotas 
plūsmu auditorijas, kurās ietilpst vairāk par 100 cilvēkiem. 

 

10. Ārējie sakari: 

 10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 Programmas „Māksla terapijas” ietvaros pastāv virkne iespēju gan studējošiem, gan 
mācībspēkiem veidot ciešu sadarbību ar Latvijas un ārzemju iespējamiem darba devējiem. 
Atvērto durvju dienās, ko rīko RSU administrācija, tiek aicināti arī iespējamie darba devēji, 
kas izmanto šo iespēju, lai iepazītos ar zināšanu un prasmju klāstu, ko studējošie apgūst 
maăistra programmas ietvaros. Vēl viena no iespējām – ikgadējās Starptautiskās mākslas 
terapijas konferences, kurās lielā skaitā piedalās potenciālie darba devēji (2007. 
konferences darbā piedalījās 160 dalībnieki). Regulārās ir arī publikācijas presē,  populāros 
un zinātniskos izdevumos.   
 Mākslas terapijas profesionālās asociācijas seko augstskolas studiju priekšmetu 
saturam, konsultāciju veidā sniedzot papildinājumus un ieteikumus. Tiek realizēti arī 
dažādi projekti, piemēram, sadarbībā ar Latvijas Mākslas terapijas asociāciju tiek veikts 
izskaidrojošs darbs par mākslas terapijas speciālista vietu un lomu komandas darbā. 
(Piemēram, Mepha organizētajā pasākumā „Es un Māksla”, kurā par mākslas terapijas 
iespējam veselības aprūpē tika novadīts seminārs 90 ăimenes ārstiem no visas Latvijas.)  

 10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas 
augstākās izglītības programmas 
 Kā programmas ilgtspējas un veiksmīgas attīstības pamats ir jāmin sadarbības 
veidošana ar Latvijas un ārvalstu augstskolām. RSU Mākslas terapijas akadēmiskā skola 
veido sadarbību ar Latvijas augstskolām vairākos aspektos: mācībspēku apmaiĦa, 
līdzdalība konferencēs, kā arī konferenču organizēšanā.  
 Akadēmiskās skolas mācībspēki aktīvi piedalās Latvijas augstskolu organizētajās 
gadskārtējās konferencēs, kā arī publicējas šo iestāžu rakstu krājumos (skat. 1.pielikumu 
Akadēmiskā personāla  CV). 
 2006. gadā Mākslas terapijas akadēmiskā skola, sadarbībā ar Liepājas pedagoăijas 
akadēmiju un profesionālajām biedrībām organizēja 5. Starptautisko mākslas terapijas 
konferenci. 2007. gadā ir plānots rīkot 6. Starptautisko mākslas terapijas konferenci 
sadarbībā ar Rēzeknes augstskolu un profesionālajām biedrībām, iesaistot  potenciālos 
darba devējus.   
 2006.gada 16.martā ir noslēgts sadarbības līgums ar Liepājas Pedagoăijas 
akadēmiju (LPA) par sadarbību mūzikas terapijas specializācijas studentu sagatavošanā. 
Pateicoties LPA iepriekšējām iestrādnēm mūzikas terapijas jomā, LPA ir laba materiāli 
tehniskā bāze specializācijas realizēšanai, tieša sadarbība ar Eiropas Mūzikas terapijas 
konfederāciju (EMTC) utt. 
 2007.gada 19.jūnijā  ir noslēgts sadarbības līgums ar Belfāstas Karalisko 
universitāti par iesaistīšanos mākslas terapijas priekšmetu realizācijā un sadarbību 
profesijas attīstībā.  
 2007./2008. akadēmiskajā gadā, saskaĦā noslēgto ERASMUS mobilitātes 
programmu, Karalienes Margaritas universitātes (Lielbritānija) docētāja Ph.D. Vikija 
Karkuva  aktīvi iesaistīsies studiju procesā. Ir sagatavots ERASMUS līgums ar 
Hertfordšīras universitāti, plānojot studiju procesā iesaistīt Ph.D. Filipu Braunu.  
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ERASMUS iespējas izmanto ne tikai docētāji, bet arī studenti – 4 maăistranti ir pieteikušies 
praksei Lielbritānijas klīnikās.  
 MTAS ir ieinteresēta paplašināt sadarbību gan studentu apmaiĦas programmās, gan 
mācībspēku mobilitātes projektos.  Tiek plānots, ka 2008. / 2009. akad. gadā augstākās 
izglītības programmā strādās vēl 3 ārzemju docētāji. 

 

11.  Apliecinājums 
 
 Sakarā ar to, ka Latvijā mākslas terapeits ir jauna profesija, un nav analogu studiju 
programmu maăistrantūras līmenī, tad gadījumā, ja studiju programma RSU  rīcības 
(darbības vai bezdarbības) dēĜ netiek akreditēta vai licence tiek anulēta, šīs studiju 
programmas studentiem RSU nodrošina iespēju turpināt studijas Rīgas StradiĦa 
universitātes maăistra studiju programmā „M āszinības”, un iemaksātā nauda tiks pārskaitīta 
uz šo studiju programmu.  

 

12. Salīdzinājums ar citām radniecīgām studiju programmām  
 
RSU maăistrantūras studiju programma „Mākslas terapija” ir vienīgā, kas Latvijā īsteno 
mākslas terapeitu  sagatavošanu maăistra līmenī. Liepājas Pedagoăijas akadēmijā kopš 
2003. gada gatavo mūzikas terapijas speciālistus, taču, saskaĦā ar izglītības klasifikāciju, 
otrā līmeĦa profesionālā studiju programma ietilpst citā izglītības grupā, tādēĜ 
salīdzinājums ar to nav veikts. Starp RSU un LPA 2006. gada martā  ir noslēgts līgums, kas 
paredz  sadarbību mūzikas terapijas specializācijas studentu sagatavošanā. 
Salīdzinājumam tika izvēlētas Eiropas augstskolu studiju programmas, kuras ir reăistrētas 
ECArTE (Eiropas mākslas terapijas izglītības konfederācijas izveidotajā  studiju 
programmu reăistrā) vai mūzikas terapijā - attiecīgi EMTC (Eiropas mūzikas terapijas 
konfederācijas izveidotajā  Mūzikas terapijas studiju programmu reăistrā).  
Augstākās izglītības studiju programmas „Mākslas terapija” salīdzināšanai ar citām 
programmām tika pielietoti šādi kritēriji: 
 
• studiju rezultāts 
• studiju programmas vispārējais saturs 
• studiju programmas ilgums  
• studiju programmas struktūra 
• nosacījumi reflektantiem.   
 
Salīdzinājums tika veikts atbilstoši katrai specializācijai.  

 
 

12.  tabula  
Deju un kustību terapijas specializācijas programmas  

salīdzinājums ar līdzīgām programmām Eiropā 
 

Mācību iestāde  Rezultāts Saturs Ilgums   Struktūra  Nosacījumi 
reflektantiem 

Goldsmiths 
College, 
University of 

MA-PG 
diplom in 
DMT 

Priekšmeti 
DMT, 
personīgās 

2 gadi  
pilna 
laika vai  

350h DMT; 315h 
kustību novērošana 
un psiholoăiju; 

Universitātes 
diploms psiholoăijā, 
pedagoăijā vai 
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London 
http://www.golds
miths.ac.uk/study-
options/postgradu
ate/MA-PGDip-
Dance-
Movement-
Therapy.php 

apmācības 
terapija  2 
gadi; 
priekšmeti 
psiholoăijā; 
prakse, 
supervīzijas 
 

3 gadi 
nepilna 
laika 
studijas 

125h supervīzija; 
kopā 700h prakse, 
kur  350h kontakts 
ar klientu, 350 
darbs klīnikā; kopā 
1140 stundas 

medicīnā, kas atbilst 
maăistra grādam; 
dejošanas pieredze, 2 
gadu praktiskā 
pieredze psiholoăijā;  
vismaz 23 g.v. 

Roehampton 
University  http:// 
www.roehampton
.ac.uk/pg/dmtm;  

MA in 
DMT 

Priekšmeti 
DMT, 
personīgās 
apmācības 
terapija  2 
gadi; 
priekšmeti 
psiholoăijā; 
prakse, 
supervīzijas 
 

2 gadi 
pilna 
laika vai  
3 gadi 
nepilna 
laika 
studijas 

350h DMT; 315h 
kustību novērošana 
un  psiholoăija; 
125h supervīzija; 
kopā 700h prakse, 
kur  350h kontakts 
ar klientu, 350 
darbs klīnikā 

Universitātes 
diploms psiholoăijā, 
pedagoăijā vai 
medicīnā, kas atbilst 
maăistra grādam; 
dejošanas pieredze, 2 
gadu praktiskā 
pieredze psiholoăijā;  
vismaz 23 g.v.  

Universidad 
Autonoma de 
Barcelona, 
Departamento de 
Psicologia & 
Centro de los 
Artes 
http://magno.uab.
es/_r_masterdmt/
dmt.htm 

MA in 
DMT 

Priekšmeti 
DMT, 
personīgās 
apmācības 
terapija  2 
gadi; 
priekšmeti 
psiholoăijā; 
prakse, 
supervīzijas 
 

2 gadi 
nepilna 
studijas 
 

175h DMT, 70h 
kustību novērošana; 
100h supervīzija; 
225h psiholoăija; 
600h prakse, kur 
350h klīniskais 
kontakts;  
kopā 1100h  

Bakalaura grāds; 
vismaz 23g. v.  
apmeklēts  
ievadpriekšmets 

 
 Kā redzams, visās programmās obligāti ir priekšmeti DKT, personīgās apmācības 
terapija, priekšmeti psiholoăijā, prakse un supervīzijas. Dažādās programmās atšėiras 
stundu skaits, kas paredzēts konkrēta satura priekšmetiem. RSU programmas apjoms 
kopumā ir lielāks (studiju ilgums 2,5 gadi pilna laika klātienē), tas Ĝauj RSU programmā 
vairāk stundu  veltīt specifiski medicīnas priekšmetu apguvei. Kopumā RSU programmas 
saturā ir visi specifiskie priekšmeti deju kustību terapijā - kustību novērošanā, 
kinezioloăija, arī  psiholoăija, u.c.   
 RSU, lai iestātos programmā, nav vecuma ierobežojuma un striktas prasības par 
klīniskā darba pieredzi.  

 
13.  tabula  

Drāmas terapijas specializācijas programmas  
salīdzinājums ar līdzīgām programmām Eiropā 

 
Mācību 
iestāde 

Rezultāts Saturs Ilgums Struktūra Nosacījumi 
reflektantiem 

Roehampton 
University 
(London, UK), 

www.roehhampt
on.ac.uk/pg/dra
matherapy  

MA  in 
Drama 
therapy 

Fokuss uz 
rituālā teātra 
modeli.  
Uzmanība 
veltīta 
kolektīvajiem 
procesiem, 
mītiem, 
antropoloăijai. 

3 gadi 
nepilna 
laika 
studijas  
 

Kopumā – 450 st. 
Teātra 
pamatprasmju 
apguve. 
Eksperimentā- 
lās darbnīcas. 
Teorētiskās 
lekcijas. 
Kl īniskie semināri. 

Profesionālā 
kvalifikācija  drāmas 
vai klīniskajās 
disciplīnās 
(psihologs, 
psihiatrijas māsa, 
sociālais darbinieks 
utml.). 
Vismaz 1 gads 
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Attīsta teātra 
pamatprasmes, 
darbs ar 
lomām. 
Izpratne par 
psiholoăiju, 
psihoterapiju 
un 
antropoloăiju. 
Dalība drāmas 
terapijas 
grupā. 
Supervizēta 
drāmas 
terapijas 
prakse. 
Personīgās 
apmācības 
terapija. 
 

Supervizēta 
klīniskā prakse un 
personīgās 
apmācības terapija 
grupā un 
individuāli. 

klīniskā darba  
pieredze. Minimālais 
vecums – 23 gadi.  

University of 
Derby (Derby, 
UK) 
www.derby.ac.u
k/dramatherapy-
ma  

MA in 
Drama 
therapy 

Integrēta 
pieeja drāmas 
terapijā. Darbs 
ar kustību, 
balsi, lomām. 
Uzsvars uz 
praksi un 
grupas procesa 
izpratni. 
Teorētiskās un 
praktiskās 
zināšanas 
klīniskajos 
priekšmetos. 

2 gadi 
pilna 
laika 
studijas  

Kopumā – 610 st., 
no kurām 150 st. – 
klīniskā prakse,  
90 st. – supervīzija. 
Pārējais laiks – 
teorētiskās lekcijas, 
semināri. 
Personīgās 
apmācības terapija 
grupā un 
individuāli. 

Profesionālās 
kvalifikācijas grāds 
drāmas vai 
klīniskajās 
disciplīnās 
(psihologs, 
psihiatrijas māsa, 
sociālais darbinieks 
utml.). 
Vismaz 1 gads 
klīniskās pieredzes 
pirms izglītības 
uzsākšanas. 
Minimālais vecums – 
23 gadi. 
 

Southwest 
School of 
Dramatherapy 
(Exeter, UK). 
www.badth.org.
uk/training/table
.html  

MA in 
Drama 
therapy 

Eklektiska 
pieeja drāmas 
terapijai, 
balstoties uz 
katra studenta 
pamatizglītību, 
pieredzi, 
interesēm un 
spējām. 
Izglītības 
uzdevums – 
radīt studentos 
izpratni par 
terapijas 
procesu un 
dramatisko 
metožu 
izmantošanu 
terapijā. 

3 gadi . 
nepilna 
laika 
studijas 

Apjoms – 510 st. 
Teorija, prakse, 
supervīzijas. 

Profesionālās 
kvalifikācijas grāds 
drāmas vai 
klīniskajās 
disciplīnās 
(psihologs, 
psihiatrijas māsa, 
sociālais darbinieks 
utml.). 
Vismaz 1 gads 
klīniskās pieredzes 
pirms izglītības 
uzsākšanas. 
Minimālais vecums – 
23 gadi. 
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 Kā redzams, visās programmās obligāti ir priekšmeti DT, priekšmeti psiholoăijā, 
prakse un supervīzijas. Dažādās programmās atšėiras akcenti, tiek piedāvāti dažādi fokusi. 
RSU programmas apjoms ir lielāks (studiju ilgums 2,5 gadi pilna laika klātienē), tas Ĝauj 
RSU programmā vairāk stundu veltīt medicīnas priekšmetu apguvei. Pārējais saturs ir 
atbilstošs. RSU, lai iestātos programmā, nav vecuma ierobežojuma un prasības par klīniskā 
darba pieredzi.  
 
 

14.  tabula  
Mūzikas terapijas programmas  

salīdzinājums ar līdzīgām programmām Eiropā 
 

Mācību iestāde  Rezultāts Programmas 
saturs 

Ilgums   Struktūra  Nosacījumi 
reflektantiem 

University of 
Bristol (UK)  
www.mtonline. 
it 
 

Master in 
Music 
Therapy 

Saturā 
pastiprināti 
akcentēti 
priekšmeti 
psiholoăijā; 
neiropsiholo 
ăijā; 
personības 
attīstībā; 
psihiatrijā un 
mūzikas 
terapijas 
epistemoloăijā 

3 gadi 
nepilna 
laika 
studijas 
 

Mūzikas terapija, 
psihopatoloăija, 
psihiatrija, klīniskā 
prakse, darbs ar 
pieaugušajiem 
 

Iepriekšēja augstākā 
izglītība mūzikas 
terapijā, psiholoăijā 
vai mūzikā. Laba viena 
instrumenta spēle, labi 
improvizatora dotumi; 
vokālās un 
instrumentālās 
mūzikas pierakstīšanas 
prasmes.   

University of 
Jyväskylä  
 (Finland) 
www.jyu.fi/mus
ica 

Master in 
Music 
Therapy 

Satura 
dominante 
orientēta uz 
humānistisko, 
receptīvo, 
analītisko un 
psihodinamisk
o virzienu 
mūzikas 
terapijā. 

2 gadi 
nepilna 
laika 
studijas 
 

Struktūrā ietverti 
mūzikas terapeita 
zināšanu 
aktualizācija, 
pētnieka prasmju 
apguve, pētniecības  
metožu apguve, 
personīgā 
apmācības terapija, 
klīniskā prakse. 

Iepriekšējā augstākā 
izglītība mūzikas 
terapijā (teorija un 
klīniskās studijas), 
psiholoăijā (PhD) vai 
psihoterapijā.  
Labas mūzikas 
terapeita kvalifikācijas 
spējas; īpašas 
muzikālās spējas.                      

 
 Kā redzams, visās programmās obligāti ir priekšmeti MT, priekšmeti psiholoăijā, 
prakse. Dažādās programmās atšėiras stundu skaits, kas paredzēts konkrēta satura 
priekšmetiem. RSU programmā vairāk stundu ir veltīts medicīnas priekšmetu apguvei. 
RSU ir akcents arī uz personīgās apmācības terapiju.  Nosacījumi reflektantiem ir līdzīgi.  
RSU nav akcentētas vokālās un instrumentālās mūzikas pierakstīšanas prasmes.   

 
15. tabula  

Vizuāli plastiskās mākslas terapijas specializācijas programmas  
salīdzinājums ar līdzīgām programmām Eiropā 

 
Mācību iestāde Rezultāts Saturs Apjoms Struktūra   Nosacījumi 

reflektantiem  
University of 
Hertfordshire 
School of Art 
and Design, 
United Kingdom 
of Great Britain   

MA in 
Art 
Therapy  

Apvienojot rīs  
komponentus 
– psihodinamis 
kās , 
humānistiskās 
psihoterapijas 

2 gadi 
pilna 
laika 
tudijas; 
3 gadi 
nepilna 

Praktiskie semināri 
mākslas terapijā. 
Praktiskā darbība 
mākslā (studio art). 

Mākslas terapijas 

 Bakalaura grāds 
nozarē (mākslā, 
psiholoăijā, 
medicīnā).  
Vismaz gads 
praktiskas darbības 
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http://perseus.he
rts.ac.uk 
 

nostādnes un 
mākslu,  veikt 
studentu 
apmācību  
mākslas 
terapijā, 
sagatavojot 
profesionālus 
speciālistus 
darbam dienas 
centros, 
sociālajos 
dienestos, 
veselības 
aprūpes un  
izglītības 
iestādēs, 
ieslodzījumu 
vietās. 
  

laika 
studijas 
 
  

grupas. 

Mākslas terapijas 
teorijas 
(psihodinami 
kā, humānistiskā 
skola) un pētījumi. 
Prakse (120 dienas) 
Supervīzijas. 
Personīgās 
apmācības terapija 
visas apmācības 
laikā.  
 

pieredze  veselības/ 
sociālās aprūpes/ 
izglītības iestādēs.  
Portfolio (2-
dimensiju/3-
dimensiju mākslas 
darbi). 
Intervija (grupā/ 
individuāli). 
Reflektantu vecums 
– sākot no 23 gadu 
vecuma. 

University of 
Derby, School 
of Health and 
Community 
Studies, United 
Kingdom of 
Great Britain 
 
http://ibs.derby.
ac.uk 
 

MA in 
Art 
Therapy 

Profesionāli 
sagatavo 
mākslas 
terapeitus 
darbam 
sociālās,  
veselības 
aprūpes un 
izglītības 
iestādēs, 
dienas centros, 
biznesā, 
individuālā 
praksē, 
sekmējot 
profesionālu 
zināšanu un 
radošu, 
individuālu 
prasmju 
apguvi. 

Pilna 
laika 
studijas - 
2 
akadēmis 
kie gadi 
(3 
semestri 
katrā 
gadā)  un  
3.gads -
patstāvī 
ga prakse 

Personības attīstība, 
veselība un 
traucējumi mākslas 
terapijas skatījumā. 
Grupu darbs 
mākslas terapijā. 
Praktiskie darbi 
mākslā (studio art). 
Mākslas terapijas  
teorijas. 
Pašizpausme 
mākslā, identitāte, 
kreativitāte. 
Pētījums un prakse 
(sagatavoša 
nās patstāvīgajam 
darbam). Prakse.  
Supervīzijas. 
Patstāvīgs darbs 
mākslas terapijā. 
 

Bakalaura grāds 
nozarē (mākslā, 
psiholoăijā, 
sociālajās zinātnēs, 
pedagoăijā, 
medicīnā).  
Vismaz gads 
praktiskas darbības 
pieredze  veselības/ 
sociālās aprūpes/ 
izglītības iestādēs. 
Portfolio. 
Intervija. 
Darba grupa mākslas 
terapijā. 
Vēlams-jau uzsākta 
individuālās 
apmācības terapija. 
 

Queen Margaret 
University 
College, 
Postgraduate 
Courses, Health 
and Social 
Services Sector, 
United Kingdom 
of Great Britain  
http://www.qmu
c.ac.uk 
 

MA in 
Art 
Therapy 

Integrē 
teorētiskos, 
eksperimentā 
los un 
praktiskos 
aspektus 
mākslas 
terapijas 
izglītības 
apguvē, lai 
sagatavotu 
speciālistus 
darbam 
sociālās un 
veselības 
aprūpes jomās 

Pilna 
laika 
studijas - 
2 gadi 
(5+3 
moduĜi);   
Nepilna 
laika 
studijas – 
3 gadi.  
 
 

 Programma veidot 
pēc moduĜu 
sistēmas principa, 
no kuriem 7 moduĜi 
paredz mākslas 
terapijas apguvi. 
Mākslas terapijas 
procesi. 

Pētījums mākslas 
terapijā. 

Vizuālās izpētes 
metodoloăija. 
Psihoanalītiskās un 
psihodinamiskās 
pieejas. 
Bioloăiskie, 

Bakalaura grāds 
nozarē (mākslā, 
psiholoăijā, 
sociālajās zinātnēs, 
pedagoăijā, 
medicīnā.  
Vismaz gads 
praktiskas darbības 
pieredze  veselības/ 
sociālās aprūpes/ 
izglītības iestādēs. 
Portfolio. 
Intervija. 
Vēlams-jau uzsākta 
individuālās 
apmācības terapija.  
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valsts un 
privātos 
sektoros.  

psiholoăiskie un 
sociālie aspekti 
mākslas terapijā. 
Darbs studijā. 
Grupu darbs. 
Mākslas terapijas 
semināri, darba 
grupas. 
Supervīzijas (120 
dienas). 

 
 Kā redzams, visās programmās obligāti ir MT, personīgās apmācības terapija, 
priekšmeti psiholoăijā, studiju darbs, prakse un supervīzijas. Dažādās programmās atšėiras 
stundu skaits, kas paredzēts konkrēta satura priekšmetiem. RSU programmas apjoms ir 
lielāks (studiju ilgums 2,5 gadi pilna laika klātienē), tas Ĝauj RSU programmā vairāk stundu 
veltīt arī medicīnas priekšmetu apguvei. RSU programmā salīdzinoši mazāks aspekts tiek 
veltīts darbam mākslas studijā. Taču kopumā RSU programmas saturā ir visi specifiskie 
priekšmeti mākslas terapijā. Lai iestātos programmā, nav vecuma ierobežojuma un striktas 
prasības par pieredzi klīniskajā darbā.  
 
Kopumā, ja salīdzina RSU studiju programmu ar līdzīgām programmām ārzemēs var 
secināt, ka:   
• studiju rezultāts RSU ir atbilstošs;  
• studiju programmas vispārējais saturs RSU ir atbilstošs, tiek apgūtas nepieciešamās 
zināšanas, prasmes un attieksmes. RSU studiju programmā salīdzinoši plašāks akcents ir uz 
medicīnu. Kopumā RSU tiek apgūts augstākminētajās programmās iekĜautais saturs.  
• Studiju apjoms RSU ir plašāks, atbilstoši vidēji ir ilg āks apmācības laiks.  
• Studiju programmas struktūrā RSU  programmā ir salīdzinoši vairāk studiju 
priekšmetu, taču tie ir saturiski līdzīgi analizēto ārzemju augstskolu studiju programmās 
raksturotajiem studiju priekšmetiem.  
• Nosacījumi reflektantiem ir līdzīgi attiecībā uz iepriekšiegūto izglītību, taču RSU 
nav izvirzīti tik daudz papildu prasības attiecībā uz vecuma ierobežojumiem un pieredzi 
darbā klīnikā.  
Var secināt, ka RSU izveidotā programma kopumā atbilst jaunākajām tendencēm mākslas 
terapijas izglītībā. Kā papildinošs aspekts jāmin salīdzinoši plašais veselības aprūpes 
studiju priekšmetu klāsts, taču šo tendenci nosaka Latvijas likumdošana.  

 
 

13. Augstākās izglītības programmas attīstības plāns 
 
 Pirms veidot augstākās izglītības programmas attīstības plānu, būtiski ir kritiski 
izvērtēt esošo situāciju.  
 Analizējot augstākās izglītības studiju programmas „Mākslas terapija” attīstību 
kopumā, var izdarīt secinājumus, kurus var grupēt atbilstoši stipro un vājo pušu analīzes 
matricai (SVID). 
Stiprās puses: 
• studiju programma ir uzsākta sekmīgi, 
• ir interese par studiju programmu no potenciālo maăistrantu puses, 
• ir pozitīvs atbalsts programmai no darba devēju puses, 
• ir laba mācību bāze un infrastruktūra, 
• ir labas iespējas pilnveidot un nostiprināt mācību materiālo bāzi, 
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• ir laba IT bāze mācību procesa nodrošināšanai, 
• auditorijas ir nodrošinātas ar labām tehniskajām iespējām,  
• ir pieejamas multimediju tehnoloăijas,   
• ir labas iespējas paplašināt bibliotēkas resursus, 
• programmas īstenošanā ir iesaistīti augsti kvalificēti mācībspēki, 
• programmas realizācija ir iesaistīti vieslektori, kuri veido plašāku studiju 
priekšmetu īstenošanas metodisko un informatīvo nodrošinājumu,  
• mācību procesa efektīvākas realizācijas un zinātniski pētnieciska darba 
nodrošināšanas nolūkā tiek attīstīta starptautiska sadarbība,  
• sadarbība ar profesionālajām biedrībām, darba devējiem,  
• darbs pie mācību līdzekĜiem. 
Vājās puses:  
• studiju programma ir jauna, tai nav tradīciju RSU struktūrā, 
• pagaidām nav pietiekoši izstrādāta mācību metodiskā literatūra latviešu valodā,  
• mākslas terapijas studiju programma vēl nav pietiekoši atpazīstama RSU struktūrā, 
• valstī kopumā nav pieredzes uzĦemt mākslas terapeitus praksē, 
• medicīnas studiju priekšmeti tiek aprobēti mākslas terapijas specializācijai,  
• sabiedrības nepietiekamā  izpratne. 
Iespējas: 
• turpināt studiju programmas iekšējo attīstību, precizējot veselības aprūpes 
priekšmetu bloka apjomu un saturu studiju programmā, 
• paplašināt sadarbību ar darba devējiem, 
• uzlabot un pilnveidot studiju programmas reklamēšanu, lai veicinātu tās 
atpazīstamību, 
• paplašināt starptautisko sadarbību. 
Draudi: 
• ir augstas studiju programmas izmaksas uz vienu studējošo, 
• vēl nepietiekami sagatavotās darba vietas, 
• nepietiekams valsts atbalsts. 
 
 Ir jāakcentē pasniedzēju iesaiste interdisciplinarajās aktivitātēs un starptautiskajā 
sadarbībā padara studiju programmu “Māksla terapija” par konkurētspējīgu un modernu. 
Fakts, ka studijas ir integratīvās, ir vērtējams arī kā iespēja un drauds, jo tas no 
studējošajiem prasa papildus elastību un atvērtību, augstu personības brieduma pakāpi, tas 
ir pamats lielai slodzei studiju procesā.  
 Redzams, ka trūkumi lielākoties ir saistīti ar vispārējiem apstākĜiem, kas neizriet no 
programmas mācībspēku darbības, RSU Mākslas terapijas akadēmiskās skolas attīstības 
stratēăijas vai infrastruktūras. 
 Kopumā var secināt, ka RSU izveidotā augstākās izglītības programma ”Mākslas 
terapija” jāvērtē kā atbilstoša mūsdienu tendencēm, un kā tāda, kas nodrošina kvalitatīvu 
izglītību un akcentē nepieciešamo prasmju un attieksmju apguvi, gatavojot speciālistus, 
kuriem ir izteikts atbalsts darba tirgū.  
 Studiju programmā izvirzītos mērėus tuvākajā periodā nav plānots izmainīt. Tomēr, 
Ħemot vērā, ka pašreiz notiek profesijas strukturēšanās, programmā ir iespējamas 
atbilstošas izmaiĦas. 
 Augstākās izglītības programmas turpmākā perspektīvā attīstība ir ietverta Mākslas 
terapijas akadēmiskās skolas attīstības stratēăijā, paredzot tās pēctecīgu un mērėtiecīgu 
kvalitātes paaugstināšanu.  
Augstākās izglītības programmas attīstība ietver sevī vairākus būtiskākus attīstības 
potenciālos virzienus:    
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• Augstākās izglītības programmas ietvaros realizējamo studiju priekšmetu kvalitātes 
paaugstināšana, izpētot darba tirgus prasības, apzinoties augsto atbildības līmeni, ko uzliek 
medicīniskā izglītība.  
• Augstākās izglītības programmas nodrošināšana ar kvalitatīviem metodiskajiem 
materiāliem un nepieciešamajiem informatīvajiem resursiem, paredzot pastāvīgu metodisko 
materiālu (studiju priekšmetu priekšmetu aprakstu) atjaunošanu, elektronisko metodisko 
materiālu bāzes regulāru papildināšanu un pieejamības nodrošināšanu studējošajiem 
(izmantojot elektroniskās saziĦas iespējas); mācību literatūras sagatavošanu, speciālo 
vārdnīcu izveidi utml. 
• Akadēmiskā personāla kvalifikācijas un profesionālās meistarības paaugstināšana, 
regulāra kvalifikācijas celšana ievēlētajam  akadēmiskajam personālam; akadēmiskā 
personāla regulāra piedalīšanās RSU un citu izglītības iestāžu konferencēs un semināros; 
veicinot akadēmiskā personāla zinātnisko un populārzinātnisko (metodisko) publikāciju 
sagatavošanu un izdošanu.      
• Programmā iesaistīto mācībspēku zinātnisko grādu iegūšanas un pētnieciskā darba 
veicināšana, kā arī līdzdalība starptautiskajos projektos. 
• Atgriezeniskās saiknes starp studējošajiem un mācībspēkiem, programmas 
administrāciju (paplašinot sadarbību ar studentu pašpārvaldi)  pilnveide. 
• Ciešākas saiknes veidošana ar studējošo vajadzībām un mainīgo darba tirgus vidi. 
SaskaĦā ar RSU stratēăiju – „jāpalielina absolventu un darba devēju anketēšanā iegūto 
viedokĜu izvērtējuma nozīmīgums lēmumu pieĦemšanā”. 
• Turpināt stimulēt mācībspēku un studējošo iesaistīšanos mobilitātes projektos 
(ERASMUS u.c.) Paplašināt un izvērst sakarus ar līdzīgām augstākās izglītības 
programmām ārvalstīs. Turpināt pieaicināt ekspertus specializētajās mākslu terapijā, 
uzlabojot akadēmiskās programmas saikni ar praktisko prasmju attīstību mācību procesā. 
 
2007./2008. – 2008./ 2009.akad. gados programmas attīstībā jāizdala vairāki konkrēti 
uzdevumi:  
• Studējošo ērtībām katra mācību gada sākumā ir jāsagatavo “Studenta 
rokasgrāmata”, kurā ir definēti mācību procesa būtiskākie elementi, prioritātes un veicamie 
uzdevumi, kā arī cita noderīga informācija. 
• Jāstiprina saikne ar potenciālajiem darba devējiem, gatavojot ievadseminārus prakšu 
vietās,  lai darba devēji pakāpeniski iegūtu iespēju izraudzīt topošus darbiniekus un 
iepazīties ar viĦu prasmēm.  
• Jāplāno rūpīga prakses izvērtēšana, kas Ĝauj saĦemt vērtīgu informāciju par 
studējošo gatavību iesaistīties māksla terapijas profesionālā darbā un secināt par 
iespējamām korekcijām konkrētu priekšmetu saturā. 
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   Akadēmiskā  personāla  CV  saraksts                  
                                     

                                 Lpp. 
1.  Aberberga-Augškalne Līga   Dr.habil.med., profesore  41 

2.  Ancāne Gunta Dr.med., as. profesore 42 

3.  Biseniece Zinta Mg. Psych., lektore 45 

4.  Boiko MārtiĦš Dr. phil., Dr.philol., profesora v.i.  46 

5.  Celma Helēna Dr.phil., docente 52 

6.  Circenis Kristaps   Mg. paed., māszinības grāds, asistents  53 

7.  Hanovs Deniss   Dr.art., as. profesors 55 

8.  Indāne Ingrida Mg. art., asistente. 57 

9.  KauliĦa Aija   ārsta grāds, lektore  59 

10.  Kupča Biruta Dr.med., as. profesore 62 

11.  Lācis Jānis Dr.med., as. profesors 64 

12.  Leja Juris Dr.habil.med., profesors  66 

13.  Logina Ināra Dr.med., as. profesore 68 

14.  Majore- Dūšele Indra Mg. psych., lektora v.i. 70 

15.  Mārtinsone Kristīne Dr.psych., docenta  v.i. 71 

16.  Mihailova Sandra Dr.psych., as. profesore 77 

17.  Mihailovs Ivans Jānis Mg.iur., Mg.art., docents  82 

18.  Mihejeva Illa   MD,  asistente. 83 

19.  Millere Inga   Dr.med.,  as. profesore 85 

20.  Olsena Solvita   MD, dipl. iur., lektore.  88 

21.  Paipare Mirdza   Mg. music., docente  90 

22.  Palkavnieks Agris ārsta grāds, asistents 93 

23.  PurviĦš Indulis Dr.habil. med., profesors 94 

24.  Puzuka Agrita   Mg. biol., lektore 97 

25.  Teibe Uldis   Dr.biol., profesors 100 

26.  Vilka Lolita Dr.phil., docenta  v.i. 102 

27.  Visnola Dace Dr. paed., lektore. 105 

28.  Zakriževska Maija   Mg. psych., lektore 111 

29.  Žagare Ruta   ārsta grāds, docenta v.i.  116 
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CURRICULUM  VITAE 
 
Vārds, uzvārds         L īga  Aberberga - Augškalne 
Dzimšanas gads:         1944. 
Adrese:                        Ogre, Mālkalnes pr. 35-6 LV-5001 
Tālrunis:                      5071791 
 
IZGL ĪTĪBA  
1962-1968  Rīgas medicīnas institūts 
1962   Rīgas 2. Vidusskola 
 
PAPILDUS IZGL ĪTIBA 
1997.                    King's College Londonā, fizioloăijas katedrā   
1995.                        Aarhus un Kopenhāgenas Universitātēs, fizioloăijas katedrā   
1992.                           Toronto Universitātes medicīnas fakultātē 
1976., 1981., 1985.          Augstāko mācību iestāžu pasniedzēju kvalifikācijas fakultātes    
                               priekšmeti 
1968. – 1971.                    Vissavienības zinātniski  pētnieciskais fiziskās kultūras institūts,        
         aspirantūra 

 
ZINĀTNISKAIS/AKAD ĒMISKAIS GR ĀDS  
1992.                        Dr. habil. med. 
1972.                                Med. zin. kand. (1992.Dr.med.) 
 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS 
2004.                          Profesors  
1998.                          Profesors 
1979.                         Docents  
  
DARBA PIEREDZE  
no 1971 līdz šodienai            RSU, AML, RMI; Normālās fizioloăijas kat.vadītāja no 
1995.g. 
1973-1975                              LVFKI 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
Sirds-asinsrites, elpošanas, muskuĜdarbības, vecumu fizioloăija, bioētika 
 
DAL ĪBA SABIEDRISKĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 
RSU senatore, RSU  Medicīnas nozares promocijas zinātniskās padomes sekretāre un 
eksperts, RSU Senāta prezidija locekle, RSU RF Domes locekle, 10 gadus biju RSU 
Ētikas komitejas priekšsēdētāja, LU Bioloăijas fakultātes profesoru padomes locekle, 
Latvijas Centrālās bioētikas komitejas locekle, Starptautiskās fizioloăijas zinātnes 
savienības (IUPS) Ētikas komitejas locekle. 
 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI 
PUBLIK ĀCIJAS  
Kopējais skaits – 116 
 
 VALODU ZIN ĀŠANAS  
Dzimtā – latviešu valoda 
Brīvi – krievu, angĜu valoda. 
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Ar vārdnīcas palīdzību – vācu valoda 
 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA 
Datorzināšanas – Microsoft Word, Excel, Powe point, Linux 
Autovadītaja apliecība – B kategorija 
VaĜas prieki – mūzika, māklsla, teātris, šūšana 
 
 
Datums:           29.05.2007.     Paraksts  

 
 
 
 

CURRICULUM  VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Gunta  ANCĀNE 

Dzimšanas datums:  07.11.1953. 

Dzimšanas vieta:  Rīga 

Adrese:  A.BieziĦa 3-36, Rīga,LV-1029 

Tālrunis:  7210989 

 
IZGL ĪTĪBA  

1982 – 1986 Aspirantūra Rīgas Medicīnas institūtā 

1981 – 1981 ěeĦingradas Ārstu kvalifikācijas paaugstināšanas institūts, PSRS, 
Psihoterapijas un seksoloăijas priekšmeti 

1980 – 1982 Klīniskā ordinatūra terapijas specialitātē Rīgas Medicīnas institūtā 

1979 – 1980 Internatūra terapijas specialitātē Rīgas Medicīnas institūtā 

1973 – 1979 Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultāte; pabeigta ar izcilību 

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

2003 – 2008 LĀB Sertifikāts psihoterapijā Nr. 10060 

2001 – 2003 SAPU, Zviedrija, Psihodinamiskās psihoterapijas apmācības 
programma, 2.pakāpe 

2001  Psihoanalītiskās vasaras skola 

2000  Psihoanalītiskās vasaras skola 

1997 – 2000 Karolinskas institūts, Zviedrija, Psihodinamiskās psihoterapijas 
apmācības programma, 1. pakāpe 

1999  Psihoanalītiskās vasaras skola 

1998  Psihoanalītiskās vasaras skola 

1990 – 1995 Eskilstūnas Veselības un aprūpes zinātĦu koledža, Zviedrija 

  Regulāra piedalīšanās starptautiskos semināros, konferencēs, kā arī to 
rīkošana 

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
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1986  Dr.med. 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

2003  Asociētā profesore 

 
DARBA PIEREDZE  

2003  Asociētā profesore Rīgas StradiĦa universitātes Psihosomatiskās 
medicīnas un psihoterapijas katedrā 

1997  RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras vadītāja  

1994 - 2003 Docente RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedrā 

1993 - 1994 Psihoterapijas priekšmeta vadītāja Latvijas Medicīnas akadēmijā 

1989 - 1993 Vecākā zinātniskā līdzstrādniece, zinātniskās grupas vadītāja 
(gastroenteroloăija) CZLP Rīgas Medicīnas institūts 

1986 - 1989 Zinātniskā līdzstrādniece RMI 

1982 - 1986 Aspirantūra RMI 

1980 - 1982 Klīniskā ordinatūra RMI 

1979 - 1980 Internatūra RMI 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    Psihosomatiskā medicīna, izdegšanas sindroms, personību tipi 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

  Psihosomatiskās medicīnas Eiropas tīkla Pēcdiploma izglītības 
programmu (Curriculum Europa) izstrādes darba grupas locekle 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

  -  

 
PUBLIK ĀCIJAS 

  Zinātniskie raksti – 25, Konferenču tēzes – 31, izgudrojumi – 4, 
metodiskie raksti – 4, mācību līdzekĜi – 4. 
Publikācijas: 

 Garīgā vardarbība. Doctus, 2000, 3, 39-40. 
 Psihosomatisks un psiholoăiski neizglītots pacients – vai tie būtu 

sinonīmi? Līdzaut. V.Švarcs, A.Ancāns. Jums, kolēăi. 2000,Septembris, 
34-38. 

 Vai emocionālā labklājība rodama Rietumu sabiedrībā? Doctus, 2000,4, 
50-52. 

 Andropauze un menopauze ăimenes ārsta praksē. Līdzaut. A. Pancs, V. 
Švarcs. Latvijas Ārsts, 2000, septembris, 26-27. 

 Neērto pacientu farmaceitiskā aprūpe ārsta psihoterapeita skatījumā. 
Materia Medica, 2000, decembris, 22-24. 

 Psihiskā vardarbība un depresīvas personības struktūras veidošanās. 
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Dienvidaustrumlatvijā.” In: II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 2001. gada 14.–
15. augusts. Tēžu krājums. Rīga: Latvijas ZinātĦu akadēmija: 34. 
 2002 „Baltic and Balts: On the History of Notions and the Question of Baltic 
Regionalism.” In: 18th European Seminar in Ethnomusicology. 25–29 September 2002, 
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Druskininkai, Lithuania. Abstracts. Vilnius: Ethnomusicology Department, Lithuanian 
Academy of Music: 12. 
 2003 „Lauka pētījumi Daugavpils Sv. Dievmātes Dzimšanas Baznīcas 
vecticībnieku draudzē.” LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta konference 
Meklējumi un atradumi, 2003. gada 16. aprīlis. 
 2004 „Jezuīti. Mentalitāte un mantojums” un „ZiemeĜlatgales tradicionālās 
mūzikas vēsturiskie un stilistiskie slāĦi”. Lekcijas teorētiski praktiskajā seminārā Maija 
dziedājumi ZiemeĜlatgalē. Balvi, 2004. gada 21.–23. maijs. 
„Burdons Baltijā.” Konference Burdona tradīcijas. Starptautiskais burdona festivāls 
Alsungā, 2004. gada 2.–4. jūlijs. 
 “Balcanic and Baltic Vocal Polyphonies. Some Comparative Aspects.” 34th 
conference of the International Ballad Commission. July 19–25, 2004, Riga, Latvia: 7–8. 
 „Mirušo ofīcijs: tradīcijas dinamika 20. gadsimtā.” Barondienas konference 2004 
„Trad īcija un jaunrade. Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta 
Latviešu folkloras krātuve, 2004. gada 29. oktobris. 
 2005 „Par klusēšanas ieradumiem un stratēăijām Baltijas reăionā.” Konference 
“M ūzikas akadēmija šodien un rīt”. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, pirmdien, 
2005. gada 10. janvārī. 
 “Traditions and Strategies of Silence in the Baltic Region.” II Starptautiskais 
kolokvijs „Klusēšanas un klusuma semantika”, 2005. gada 14.–17. aprīlis. Psiholoăisko 
pētījumu biĜetens Nr. 18, Rīga: Starptautiskā Praktiskās Psiholoăijas Augstskola: 2005: 93–
95. 
 “The Question of Baltic Regionalism: history and some contemporary tendences.” 
Rīgas StradiĦa universitāte, Eiropas studiju fakultāte. Starptautiskā akadēmiskā personāla 
konference „Globalizācijas tendences pasaulē un Baltijas reăiona valstu problēmas. 
Referātu tēzes. Rīga: 2005: 2. 
 „Latviešu muzikoloăija/mūzikas zinātne. Vēsture un problēmas.” LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūta konference „Meklējumi un atradumi” 2005. gada 20. aprīlī. 

Pārējais 

 2000 “Liaison Officer Latvia” [Report on Latvian ethnomusicology 1994–1999]. 
In : Bulletin of the International Council for Traditional Music, No. XCVI, April 2000, 
International Council for Traditional Music, Department of Music Columbia University, 
New York: 29–32. 
 “Two instrumental pieces, played by a “skudučiai” ensemble and recorded by 
Eduard Wolter in northeast Lithuania, parish Jūžintai, 1909”. In CD: Artur Simon and 
Ulrich Wegner (eds.) Music! 100 Recordings. 100 Years of the Berlin Phonogramm–Archiv 
1900–2000, Museum Collection Berlin, WERGO in Mainz: 114–117. 
 2001 „Asaras, putni un ūdenskritums. Īss ievads kaluli mūzikā un mūzikas 
teorijā.“ Mūzikas Saule Nr. 4: 20–21. 
 „No autentiskuma uz postfolkloru un tālāk. Folkloras kustība 80.–90. gados.“ 
Mūzikas Saule Nr. 5: 22–23. 
 „Latviešu vokālais burdons“. In: Tradicionālā dziedāšana I. Metodisks materiāls 
Vasaras dziedāšanas svētkiem.  Rīga: Valsts tautas mākslas centrs: 1–8. 
 2002 “The Latvian Choral Movement and Folk Music Revival Movement. Some 
Comparative Aspects.” In: Regional Seminar “Song Festival – Tradition in Change”. July 
28–29, 2001, Riga, Latvia. Final Report. Riga: Latvian Folk Art Centre: 31–33.  
 „IV M ūsdienu tautas mūzikas festivāls. MārtiĦa Boiko saruna ar Gitu Lanceri.“ 
Mūzikas Saule Nr. 6 (14): 26–27. 
 2003 „Parādi vēsturei, domas nākotnei“ [M. Boiko saruna ar Joahimu Braunu.] 
Mūzikas Saule Nr. 1(15): 10–15. 
 Latviešu, krievu un angĜu anotācija CD Garīgās vārsmas. Daugavpils Svētās 
Dievmātes Dzimšanas baznīcas vecticībnieku muzikālās tradīcijas. Duhovnye stihi. 
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Muzykal’nye tradicii staroobrjadcev Hrama Roždestva Presvjatoj Bogorodicy v 
Daugavpilse. Spiritual Verses. Musical Traditions of Russian Old Believers in Daugavpils 
(Church of the Birth of Our Lady). Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts: 6–31. 
 „Mūzika un skaĦu ainava talkās. Music and soundscape in the talkas.“ In: Baltica-
2003, Starptautiskais folkloras festivāls. Rīga: Valsts aăentūra “Tautas mākslas centrs”: 
11–12. 
2004 „Klusums un klusēšana. Piezīmes un fragmenti.“ Diena, Sestdiena, 2004. gada 3. 
jūlijs, Nr. 152 (3983): 15. 
 „Nāve, rudens, sapĦi un mirušo ofīcijs Latgalē.“ Mūzikas Saule, 2004 Nr. 5(25): 
24–27. 
 2005 „Jezuīti: mentalitāte un mantojums.” Kultūras Forums, 2005. gada 13.–20. 
maijs, Nr. 18(148): 4. 
 „Latgales tradicionālās mūzikas vēsturiskie un stilistiskie slāĦi. Katoliskā 
tradicionālā mūzika.” Kultūras Forums, 2005. gada 27. maijs–3. jūnijs, Nr. 20(160): 4. 
 
VALODU PRASME 
   latviešu (dzimtā) 

   vācu, angĜu, krievu (darba valodas) 
   lietuviešu (sarunu valoda, lasīšana) 
   franču, ukraiĦu (lasīšana ar vārdnīcu, sarunu valodas pamati) 
 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA 
datorzināšanas    Microsoft office, Coreldraw 
autovadītāja apliecība   B kategorijas tiesības 
vaĜasprieki    riteĦbraukšana, fotografēšana 
 
 
Rīgā, 2007. gada 15. maijā             MārtiĦš Boiko 

 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds  JeĜena  CELMA 
Dzimšanas gads:  1933. 
Personas kods:   060533-13105 
 
Izglītība:    
1951.—1956. – Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filoloăijas fakultāte, studente; 
1966.—1969. – Latvijas Valsts universitāte, filozofijas katedra, aspirante. 
 
Akadēmiskie nosaukumi 
un zinātniskie grādi:   
1970. – filozofijas zinātĦu kandidāte   
1975. – Vēsturiskā materiālisma un filozofijas vēstures katedras docente; 
1992. – filozofijas doktors (Dr. phil.); 
1994. – Latvijas ZA Filozofijas un socioloăijas institūta vadošais  pētnieks; 
1996. – Sanktpēterburgas Humanitārās akadēmijas loceklis. 
 
Nodarbošanās:   



53 
 

1956.—1966. – krievu valodas un literatūras skolotāja Rīgas 7. speciālajā arodskolā; 
1966.—1969. – aspirantūra LVU; 
1969.—1975. – Latvijas Valsts universitātes Vēsturiskā materiālisma un filozofijas vēstures 
katedras pasniedzēja; 
kopš 1975. – Latvijas Valsts universitātes (tagad Latvijas  Universitāte) Vēstures un 
filozofijas fakultātes Vēsturiskā materiālisma un filozofijas vēstures katedras (tagad 
Praktiskās filozofijas katedra) docente; 
kopš 1995. – Latvijas Kultūras akadēmijas docente.  
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un nozīmīgākā mācību literatūra 
 
1. J. Celma.  Māksla kā vērtība. – Rīga: Liesma, 1988. – 7. iesp. l. 
2. Estētika: Mācību grāmata augstskolu studentiem / Autoru grupa. – Rīga: Zvaigzne, 
1989. – 4,5 iesp. l. 
3. J. Celma, Ilze Fedosejeva. Estētika. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. – 90 lpp.  
4. J. Celma. A Cold Fascination with the Aesthetic // Eidos. – Sankt-Peterburg, 2003,  
№ 16. – 12 p.  
 
Zinātniski pētnieciskais darbs   
1. Mākslas specifika. 
2. Postmodernisms mākslā. 
3. Krievu filozofija 20. gs. pirmajā pusē. 
 
Akadēmiskie priekšmeti 
1. Estētikas vēsture (bakalauriem). 
2. Krievu filozofija (19. gs. beigas – 20. gs. sākums) (bakalauriem LU). 
3. Sudraba gadsimta krievu filozofija un kultūra (maăistrantiem). 
4. Postmodernisma estētika (maăistrantiem). 
5. M. Bahtins un humanitārās zinātnes metodoloăija (maăistrantiem). 
 
 
19.01.2005       J. Celma 

                                  

 

CURRICULUM  VITAE 

PERSONAS DATI 
Vārds, uzvārds:  

 
Kristaps Circenis 

Dzimšanas datums:  1978. gada 12. janvāris 

Dzimšanas vieta:  Balvu rajons, MedĦevas pagasts 

Tālrunis:  9120357 

 
IZGL ĪTĪBA  

2004. -šim brīdim Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes 
maăistra studiju programmā psiholoăijā 

2002. - 2004. Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes 
maăistra studiju programma pedagoăijā 

2000. - 2003. Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes 
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sociālo zinātĦu bakalaura studiju programma psiholoăijā 

1996. - 2000. Latvijas Medicīnas akadēmijas Māszinību fakultātes studiju 
programma māszinībās 

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

2006.  23.01.-04.02.  Intensīvā apmācības programma “International Comparative 
Nursing Module” (Intensive Programme 2006). IP organizatori: 
Hanzehogeschool Groningen un Florence Network, Nīderlandē, 
Groningenā 

2005. 04.04.-09.04.  Starptautiska apmācības nedēĜa sabiedrības veselībā un veselības 
veicināšanā (Health promotion of the working population) Lahti, 
Somijā 

2005. 24.01.-04.02.  Intensīvā apmācības programma “International Comparative 
Nursing Module” (Intensive Programme 2005). IP organizatori: 
Hanzehogeschool Groningen un Florence Network, Nīderlandē, 
Groningenā 

2004. - šim brīdim Rīgas StradiĦa universitātes Pēcdiploma izglītības fakultātes 
studiju programma “Grupu psihoterapijas pamati” 

2004. 26.01.-06.02.  Intensīvā apmācības programma “International Comparative 
Nursing Module” (Intensive Programme 2004). IP organizatori: 
Hanzehogeschool Groningen un Florence Network, Nīderlandē, 
Groningenā 

2002. 09.05.  Latvijas Universitātes Medicīnas pēcdiploma izglītības institūta 
apmācību priekšmeti ”Krīžu psiholoăija, krīzes psihiatriskie 
aspekti” 

2000. 07.12.-10.12.  PadziĜinātās kardiopulmonālās reanimācijas intensīvās apmācības 
priekšmets 

   

   

ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

2005.   Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

2005.   asistents 

 
DARBA PIEREDZE  

2000. - šim brīdim Rīgas StradiĦa universitātes Māszinību docētāju grupas asistents 

2003. - šim brīdim Rīgas StradiĦa universitātes Māszinību fakultātes prodekāns 

2003. - šim brīdim Rīgas Sarkanā Krusta medicīnas koledžas lektors 

2000. - 2003. Rīgas ātrās medicīniskās palīdzības stacijas izbraukuma brigādes 
medicīnas māsa 

   

   

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    
 

DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 
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GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

    
 

PUBLIK ĀCIJAS 

    
 

VALODU ZIN ĀŠANAS 

    latviešu - dzimtā, krievu - brīvi,  
angĜu - sarunvalodas līmenī 

PAPILDUS INFORM ĀCIJA  
 
Datums: 22.02.2006.      Paraksts 

 

 

CURRICULUM  VITAE 
 
1.Vārds, uzvārds: Deniss HANOVS  
 
2. Dzimšanas gads: 1977.                                             
 
3. Adrese: HospitāĜu 14 - 12, Rīga, LV - 1013 

 
4. Izglītība:  
 2005.g. septembris – stipendiāts Oksfordas universitātē, Kestona institūtā 
25. 08. 2003 – Doktora grāds humanitārajās zinātnēs (Dr. art.) „cum laude” (mediju vēsture) 
2000 – 2003 Latvijas Kultūras akadēmija / Berlīnes Brīvā universitāte. Doktorants. Promocijas 
darba temats “Laikraksts „Baltijas Vēstnesis” – latviešu pilsonības kultūras forums”, zin. 
vadītāji: Prof. P. Laėis, Prof. M. Kerner (Berlīne)   
1999 – 2000 Latvijas Kultūras akadēmija. Maăistra grāds humanitārajās zinātnēs. 
Specializācija – kultūras teorija. 
1995 - 1999 Latvijas Kultūras akadēmija. Bakalaura grāds humanitārajās zinātnēs. 
Specializācija – starptautiskās kultūrattiecības Vācija – Latvija; Lielbritānija – Latvija. 
 
5. Akadēmiskais nosaukums: asociētais profesors  
 
6. Zinātniskais grāds: Dr. art. 
 
7. Darba pieredze:  
2005 - Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās Eiropas pretdiskriminācijas 
politikas departamenta direktors. 
2005 – ievelēts par docentu Rīgas StradiĦa universitātes komunikāciju studiju katedrā 
2004 - Rīgas StradiĦa Universitāte. Komunikāciju studiju katedras docents. Sabiedrisko 
attiecību programmas vadītājs.  
2003 – Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās Mazākumtautību lietu 
departamenta direktora vietnieks. 
2002 – Vīnes universitāte, Skandinavistikas fakultāte, pasniedzējs. Priekšmets „Nacionālā 
identitāte Baltijā un ZiemeĜvalstīs” 
2001 – Rīgas StradiĦa Universitāte stundu pasniedzējs politikas zinātĦu un komunikāciju 
studiju katedrās  
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2000. – 2003. - Projektu koordinators Fridriha Eberta fonda Baltijas birojā (Rīga). Sabiedrības 
integrācijas projekti, starptautiskās konferences (EU un NATO, mazākumtautību tematika.) 
1999. – 2000. skolotājs Puškina licējā.  
1999. – 2004. Latvijas Kultūras akadēmijas pasniedzējs, lektors.  
 
8. Zinātniskās publikācijas:   

Rīgas Latviešu biedrība – pretrunīga realitāte // Latvijas Vēsture, Nr. 1, 2000. 

Nacionālisma estētika un valoda // Dialogs. Konferences materiāli UNESCO, St. Pēterburga, 
2001. 

Par nacionālisma reliăiskām formām 19.gs. Baltijā // Dialogs. Konferences materiāli 
UNESCO, St. Pēterburga, 2002. 

Riga Anniversary 1901 – Reaction of the Latvian Community. // Social Science and 
Humanities in Latvia, Nr. 4, 2001. 

Rigenser Beiträge – drei Essays zur kulturellen Praxis des lettischen Bürgertums um die 
Jahrhundertwende (19–20. Jh.), Berlin, Internationale Arbeitsgruppe Baltische Länder, Freie 
Universität, Berlin, 2002. 

Pilsonības Nācija: Baltijas Vēstnesis 1868. –1906. Monogrāfija. – Rīga, ELPA, 2003. 

National Movement in Latvia in the 19th century – the nation as a quasi religion. In: Religion 
and political Change in Europe – Universita di Pisa Italia, 2004.   

Hanovs D. MerėeĜa “Latvieši” Vācijā // Letonica, 1999.- Nr. 1(3). – 133. –137. lpp 
Hanovs D. Rīgas Latviešu biedrība : pretrunīga realitāte? // Latvijas Vēsture 2000 1 (37). – 43. 
–50. lpp. 
Hanovs D. Rigenser Beiträge. Drei Essays zur Kulturgeschichte des lettischen Bürgertums zu 
Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. – Berlin: Freie Universität, 2001. – S. 5. - 78.  
Ханов Д. Эстетика латышского национализма. Ритуал и язык. Международные чтения 
по теории, истории и философии культуры. 11, 2001. С. Петербург, Российский 
Институт Культурологии. – стр. 242. – 259. 
Hanovs D. Riga 1901 anniversary and Latvian community // Social Science and Humanities in 
Latvia 4 (33) 2001. – Rīga, Latvijas Universitāte. – 53. – 68. lpp. 
Ханов Д. «Любовь к отечеству есть дар божий…» О религиозных элементах в культуре 
национализма в Прибалтике. Международные чтения по теории, истории и философии 
культуры. 14, 2001. С. Петербург, Российский Институт Культурологии. – стр. 187. – 
199. 
Hanovs D. Women in the Latvian National movement in the 19th century in the Baltic 
Provinces. Materials of International Conference “Women in Baltic History”  26 June 2001. – 
Rīga: N.I.M.S., 2002.  
Hanovs D. Latviešu pilsonības dispriekšmets par nāciju 19.gs. otrās puses presē. Baltijas 
Vēstnesis. 1868. – 1886. // Latvijas ZinātĦu akadēmijas vēstis. (pieĦemts publicēšanai, plānots 
publicēt 2005.g. sākumā). 
Hanovs D. Atmodu meklējot vai gaidot? // Kentaurs, 2002, Nr.29. 
Hanovs D., Tēraudkalns V. Mēs un viĦi…Mūsdienu latviešu radikālais nacionālisms kā 
kvazireliăija. // Kentaurs, 2002, Nr.29. 
Hanovs D. “Pilsonības nācija: “Baltijas Vēstnesis 1868. - 1906.”- Monografija. -Rīga: ELPA, 
2003. – 246 lappuses. 
Hanovs D. National Movement in Latvia in the 19th century – the nation as a quasi religion. 
In: Religion and political Change in Europe – Universita di Pisa Italia, 2004. – pp. 131 – 145. 
Hanovs D. Garlieb Helwig Merkel. National Heroes and Rituals. - Kultūru krustpunkti Nr. 1. – 
Rīga, 2004. – 9. – 29. lpp. 
Hanovs D. Globalizācija un publiskās informācijas telpa Latvijā: atbilžu varianti. – Rīga, 
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2004. – 126. – 145. lpp. 
Hanovs D. Mazākumtautību tiesības – starptautiskā prakse un Latvijas pieredze: Izglītības, 
dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa veicināšana 1. – Rīga, 2004. – lpp. 
14. – 19. 
Hanovs D. Das bürgerliche Riga: Die Rezeption der baltischen Metropole in der lettischen 
bürgerlichen Presse am ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In: 
Riga im Prozess der Modernisierung. – Marburg, Verlag Herder – Institut, 2004. – S. 124 – 
136. 
Hanovs D. Kopīgas vērtības etniskās dažādības apstākĜos// Hanovs D. (red.) Izglītības, dialoga 
un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa veicināšanā 2. – Rīga, 2005. – lpp. 17. – 
21. 
Hanovs D. Mazākumtautību preses loma starpetniskajā dialogā Latvijā.// Hanovs D. (red.) 
Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa veicināšanā 2. – Rīga, 
2005. – lpp. 26. – 40. 
Hanovs D. Mazākumtautību tiesības: starptautiskā prakse un Latvija pieredze.// Hanovs D. 
(red.) Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa      veicināšanā 2. 
–Rīga, 2005. – lpp. 40. – 46. 
Hanovs D. Neiecietība, diskriminācija un ksenofobija Latvijā – tendences un pieredze. // 
Hanovs D. (red.)Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa      
veicināšanā 2. –Rīga, 2005. – lpp. 48. – 56. 

Hanovs D. Wer steht draussen vor der Tuer? Lettland – Bilanz eines neuen Nachbarn. // Mare 
Balticum – 2003/2004. – S. 11. – 14. 

Hanovs D. Iecietības veicināšanas komunikatīvie aspekti kultūru dažādības kontekstā Latvijā. 
// Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa veicināšanā 2. –Rīga, 
2005. – lpp. 72. -76. 

Hanovs D. Wer steht draussen vor der Tur? Lettland – Bilanz eines neuen Nachbarn. // Mare 
Balticum. 2003/2004. – S. 11. – 14. 

 
Kopējais zinātnisko darbu skaits:  16 zinātniskie raksti.  

Raksti www.politika.lv, Diena, Forums, „Tagad”, Berliner Tageszeitung, utt. 

9. Zinātniskā darba temats:    

Latviešu nacionālā identitāte Eiropas kontekstā, ZiemeĜeiropas valstu nacionālās kustības, 
mediju vēsture Latvijā un Eiropā 19. un 20. gs., korporatīvā identitāte. 

10. Akadēmiskie priekšmeti:  Starpkultūru komunikācija 

11. Kvalifikācijas celšana: stipendijas un granti:   
Piedalīšanās Eiropas Savienības zinātniskās konferences, Greifsvaldes universitātes un Vīnes 
universitātes projektos. 

2001.g. Humbolta universitāte, Berlīne, Jaunās un jaunākās vēstures fakultāte.  

Latvijas Kultūras fonda 2002.g. stipendiāts Nr.1. 

Latvijas ZinātĦu akadēmijas stipendiāts. 

2002. – 2003. Berlīnes parlamenta fonda stipendiāts g. Berlīnes Brīvās universitātes 
doktorantūras students. Politikas zinātnē un vēsture. 

2005.g. septembris Stipendiāts Oksfordas universitāte, Kestonas koledžā (arhīvu darbs 
pētnieciskam projektam) 
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12. Kādas valodas pārvalda: latviešu, krievu, vācu, angĜu valodas – brīvi. SpāĦu valoda, 
franču valoda iesācēja līmenī. LatiĦu valoda – trīs gadu apgūšanas pieredze. 

 
Datums:      08.12.2008.                                                    Paraksts  
 
 

CURRICULUM  VITAE 
 
Vārds, uzvārds:   Ingrida  Ind āne 
Dzimšanas gads:  1962. 
Adrese:  A.Dombrovska 33-23, Rīga, Latvija 
Tālrunis:  29528591 
 
IZGL ĪTĪBA  
1997.-2001. Starptautiskais Praktiskās Psiholoăijas Institūts – Diloma Nr. 000173; Sociālo 

zinātĦu bakalaura grāds psiholoăijā un praktiskā psihologa kvalifikācija 
2000. Latvijas Valsts mākslas akadēmija - Diploma Nr. 000100; Mākslas maăistra 

grāds mākslas apakšnozarē 
1986.-1992. Latvijas Valsts mākslas akadēmija – Diploma Nr. 600177; Bakalaura grāds, 

zīmēšanas un rasēšanas skolotāja kvalifikācija 
1978.-1982. Rīgas Lietišėās mākslas vidusskola – Diploma Nr.171455; mākslas aušanas 

specialitāte, kvalifikācija-  mākslinieks meistars 
   

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  
 2007. RSU apliecinājums par sagatavotību supervīziju vadīšanai 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ZINĀTNISKAIS/AKAD ĒMISKAIS GR ĀDS 
 2000. Mākslas maăistra grāds mākslas apakšnozarē 
 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  
  Asistenta v.i. 
 
DARBA PIEREDZE  
Kopš 2006. Direktora vietniece – projektu vadītāja, gleznošanas un saskarsmes 

psiholoăijas skolotāja Valmieras mākslas vidusskolā 
2007. Eksperte ESF nacionālās programmas projektā „Ieslodzīto pedagoăiskās 

korekcijas   programmu izstrāde, aprobācija un 
īstenošana”  

2003.-2006. Direktora vietniece izglītības jomā TJN „ANNAS2” 
Kopš 2003. Psiholoăijas studijas „Mākslas terapijas laboratorija” vaditāja TJN „ANNAS2” 
Kopš 2003. Mākslas terapijas nodarbību vadītāja JNS „Ăintermuiža” narkoloăijas nodaĜas 

Minesotas programmā 
2003. Lektore Latvijas Mākslas akadēmijā (mākslas terapijas priekšmets 

maăistratūrā) 
1993.-2001. Projekta „Sabiedrisks vides un kultūras izglītības centrs”vadītāja apvienībā 

„Ark ādija” sadarbībā ar Heinriha Bella fondu (Vācija) 
1991.-1992. Ārlietu departamenta vadītāja Vides aizsardzības klubā 
1986.- 1990. Jaunākā medmāsa Rīgas republikāniskajā psihiatriskajā slimnīcā 
1985.-1986. Lietišėās mākslas skolotāja Rīgas 5. internātskolā 
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
 2007.  8.-9. nov. 2007. RSU Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference 

„Sabiedrība. Veselība. Labklājība.”. ZiĦojums „Uz mākslu orientētās prasmes 
mākslas terapijā”. 

 2007. 29.-30. nov. 2007. VMA starptautiskā konference „Mākslinieciskie pētījumi”. 
ZiĦojums „Mākslas terapija māksliniecisko pētījumu kontekstā”. 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 
 Kopš 2005. Latvijas mākslas terapijas asociācijas biedre 
 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  
 1993.g. 
28.nov. 

Latvijas Kultūras fonda pateicības raksts un prēmija par diplomdarbu “Biruta 
Delle un viĦas audzēkĦi” 

 
PUBLIK ĀCIJAS  
2007. Indāne I. Uz mākslu orientētās prasmes mākslas terapijā // RSU Starptautiskā 

starpdisciplinārā zinātniskā konference Sabiedrība.Veselība.Labklājība, Rīgā, 
2007.gada 8.-9. novembrī: Tēzes. – RSU, Rīga, 2007.- 74.lpp. 

2007. Indāne I. Psihoemocionālā pašregulācija // 5. starptautiskā mākslas terapijas 
konference Integratīvā mākslas terapija – teorija un prakse, 2007.gada 12.-
15.jūlijs: Tēzes. – RSU, Rīga, 2007. – 100. lpp.  

2007. Indāne I. Psihoemotional Self-reguation//5. starptautiskā mākslas terapijas 
konference Integratīvā mākslas terapija – teorija un prakse, 2007.gada 12.-
15.jūlijs: Tēzes. – RSU, Rīga, 2007. – 101. lpp. 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

 latviešu dzimtā 
 angĜu labi 
 krievu vidēji 
 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  
 2007.maijā  Personālizstāde Liepājas Mākslas un vēstures muzejā 
 2006.oktobrī Personālizstāde Valmieras mākslas galerijā „Leduspagrabs” 

 

Datums: 25.02.2008.     Paraksts 
  

  

  

CURRICULUM  VITAE 
 

1.Vārds, uzvārds: Aija Kauli Ħa 
 

2. Dzimšanas gads: 1959.g. 22. maijs 
 

3. Adrese: Viestura prospekts 91 – 12, LV –1005 Rīga, Latvija 
 
4. Izglītība: no 2006. - RSU doktora studiju programma “Medicīna”, neiroloăijas  
  specialitāte  
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 2005. - RSU priekšmeti “Pamata un padziĜinātā kardiopulmonālā reanimācija” 
 2004. - 2005. – LVU Profesionālās pilnveides priekšmeti augstskolu pasniedzējiem, 
 2005. - Resertifikācija bērnu neiroloăijā, Latvijas Bērnu Neirologu Asociācija
 2004. - Resertifikācija pediatrijā, Latvijas Pediatru Asociācija 
 2000. - Sertifikācija bērnu neiroloăijā, Latvijas Bērnu Neirologu Asociācija
 1998. - LMA Kvalifikācijas priekšmeti bērnu neiroloăijā  
 1995. - Sertifikācija pediatrijā, Latvijas Pediatru Asociācija 
 1994. - 1995. - Vācu Attīstības - Rehabilitācijas Akadēmijas (Minhene,  Vācija)  
priekšmeti diagnostikā un terapijā pēc Vojta metodes  
 1993. - 1994. - Vācu Attīstības - Rehabilitācijas Akadēmijas (Minhene,  Vācija)
 starptautiskie priekšmeti Montesori ārstnieciskajā pedagoăijā 
 1993. - LMA Kvalifikācijas priekšmeti pediatrijā, augstākā kvalifikācija pediatrijā 
 1986. - 1987. - RMI Internatūra pediatrijā  
 1980. - 1986. - RMI Pediatrijas fakultāte, ārsta - pediatra kvalifikācija  

1977. - 1980. - LVU Ėīmijas fakultāte 
 1966. - 1977. - Liepājas 5. vidusskola   
 

5. Akadēmiskais nosaukums: lektors, apmācīttiesīgais bērnu neirologs 
 
6. Darba pieredze:  no 2006. – NRC “Vaivari”, bērnu neirologs - konsultants  

2004., 2005. - Starptautiskie priekšmeti Baltijā „Diagnostika pēc Vojta metodes 
 ārstiem” , 40 akadēmiskās stundas, organizatore, asistente, tulks 

no 1999. - KASS Interdisciplinārā Bērnu Attīstības centra vadītāja, bērnu 
 neirologs,  

pediatrs un Vojta terapeits, SFL, ES Phare projektu vadītāja 
no 1998. – LPA, lektore profesionālo studiju programmā “Logopēds”,  „Agrīnās 

attīstības logopēds”,  Mūzikas terapija”. 
1996. - 1999. - Liepājas Centrālā slimnīca, bērnu nodaĜa, pediatre 
1995. - 1997. – LPA Dabas zinātĦu katedra, pasniedzēja 
1995. - 1996. - Liepājas Bērnu slimnīca, pediatre 
1994. - 1998. - Starptautiskā Attīstības - Rehabilitācijas Akadēmija (Vācija), 

 lektore Vojta un MFAD metodēs Baltijas republikās (VBKS Rīgā, ViĜĦas un 
 Tartu universitātē) un Krievijā (pēcdiploma izglītības medicīnas akadēmija 
 Maskavā un Pēterburgā) 

1987. - 1993. - Apvienotā Liepājas Bērnu slimnīca, pediatre 
1984. - 1985. - RMI Neiroloăijas katedra, laborante 
1978. - 1979. - LVU Ėīmijas fakultāte, ėīmiėe 

Kopējais pedagoăiskais darba stāžs augstskolā 11 gadi. 
 

7. Zinātniskā darbība un publikācijas: 
2007. - Stenda referāts WAIMH Eiropas reăionālajā konferencē Rīgā 
2007. - Referāts 5.  Starptautiskajā mākslas terapijas konferencē Liepājā 
2007. - Stenda referāts 9. Baltijas Bērnu Neirologu kongresā Vi ĜĦā 
2006. – Referāts Latvijas Pediatru Asociācijas konferencē  
2006. – Referāts EUROPET ăenerālās asamblejas 1. sanāksmē Jūrmalā 
2005. - Referāts 1. Starptautiskā Mūzikas terapijas konferencē Liepājā 
2005. - Stenda referāts 8. Baltijas Bērnu Neirologu kongresā Rīgā 

 

2004 -  Referente un organizatore, Starptautiskajā simpozijā „Bērna attīstību veicinošu 
metožu pielietojums sociālpediatrijā” Liepājā,  

 

2003. - Stenda referāts starptautiskā konferencē „Cerebrālā Trieka” Rīgā  
2003. - Stenda referāts 7. Baltijas Bērnu Neirologu kongresā Tallinā  
2002. - Stenda referāts 6. Baltijas Rehabitologu kongresā Tallinā 
2001. - Stenda referāts 4. Pasaules Latviešu Ārstu kongresā Rīgā  
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2001. - Stenda referāts 6. Baltijas Bērnu Neirologu konferencē KauĦā 
1999. - Referente 5. Baltijas Bērnu Neirologu konferencē Rīgā 
1999. - Stenda referāts  Starptautiskās Attīstības – Rehabilitācijas Akadēmijas 
simpozijā Minhenē, Vācijā  
1997. - Referente 4. Baltijas Bērnu Rehabilitologu kongresā Vi ĜĦā, Lietuvā 
1997. - Dalība 2. Starptautiskajā Attīstības Neiroloăijas kongresā Minhenē, Vācijā 
1981. - 1985. - RMI Neiroloăijas un neiroėirurăijas katedra, studentu zinātniskais 
darbs, iegūta 1. kategorija. 

 
1. A. KauliĦa, I. Jostmane, S. Madre, A. Krētaine, “Reăionālais sociālpediatriskās aprūpes 
modelis”, Pasaules latviešu ārstu 4. kongresa tēzes, Rīga, 2001.g. 20. - 22. 06., 94. lpp.; 
2. A. KauliĦa, I. Jostmane, S. Madre, A. Krētaine “Reăionālais sociālpediatriskās aprūpes 
modelis” – „Latvijas Ārsts”, 2001.,09., 47. – 48. lpp.; 
3. A. KauliĦa, I. Jostmane, S. Madre, A. Krētaine “Reăionālais sociālpediatriskās aprūpes 
modelis” – „Pediatrs”, 2002.,03., 51. – 54. lpp.; 
4. A. KauliĦa, A. Krētaine „Sample of regional social paediatric care in Kurzemes region” 
– „6th International Conference of the Baltic Child Neurology Association”, 2001., 180. 
lpp.; 
5. A. KauliĦa, A. Krētaine „Kinesiological therapy by Vojta as one of rehabilitation method 
in social paediatric cares in Kurzemes region” – „Baltic Association for Rehabilitation 3th 
congress”, 2002., 16. lpp.; 
6. A. KauliĦa, A. Krētaine „Kinesiological diagnostic by Vojta method in social paediatric 
cares in Kurzemes region” – „7th International Conference of Baltic Child Neurology 
Association in cooperation with 4th Conference of Estonian Society of Human Genetics”, 
2003., 8. – 9. lpp.; 
7. A. KauliĦa, I. Jostmane, “Attīstības diagnostikas un terapijas metodes sociālpediatrijā” – 
informatīvs materiāls, 2004., 24 lpp.; 
8. A. Kaulina, I. Jostmane, S. Madre, A. Kretaine, “Social pediatric care for children and 
young adults with epilepsy”, 8th International Conference of the Baltic Child Neurology 
Association”, 2005., 12.lpp. 
9. A. Kaulina, I.Lanka, A. Kretaine, Z.Tumsevica, I.Stepko, „Sample of complex 
neurorehabilitation for child With multiple developmental anomalies” – „9th International 
Conference of the Baltic Child Neurology Association”, 2007., 30. lpp.; 
10. A. KauliĦa, “Mūzikas terapeita vieta un loma speciālistu komandā darbam ar bērnu un 
viĦa ăimeni”, 5. Starptautiskā mākslas terapijas konference, 2007.,  64.lpp.  
11. A. Kaulina, A. Kretaine, “Experience of interdisciplinary early treatment programms 
for infants”, WAIMH European regional conference, 2007., 22.lpp. 
 
8. Kopējais zinātnisko publikāciju skaits: 11 
 
9. Zinātniskā darba temats: Psihomotorās attīstības izvērtēšana un korekcija agrīnā 
vecuma bērniem ar centrāliem koordinācijas traucējumiem.. 
 
10. Akadēmiskie priekšmeti: Izstrādātie un docētie studiju priekšmeti Liepājas 
Pedagoăijas akadēmijā  

Studiju programmā „Mūzikas terapija” ( no 2001./2002. st. g.)  
Neiroloăija. Ievads neirofizioloăijā, 2 KP / autore 
Sociālpediatrija. 3 KP / autore 
Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metode, 2 KP / autore 
Studiju programmā „Logopēds” ( no 1999./2000. st. g.) 
Ievads neirofizioloăijā, 2 KP / autore 
Embrioloăija un ăenētika, 2 KP / autore 
Bērna attīstība un tās traucējumi, 3 KP / autore 
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Studiju priekšmets RSU maăistrantūras studiju programmā mākslas terapijā (no 
 2007/2008. st. g.) „Sociālpediatrija”  , 2 KP / autore 
 
11. Kvalifik ācijas celšana (pēdējie četri gadi):  
2007., 2006., 2005.    -   Dalība starptautiskajos kongresos sociālpediatrijā, Briksenē, Itālij ā, 
Vācu Attīstības – Rehabilitācijas Akadēmija,  pilns  pēcdiploma izglītības priekšmets 
sociālpediatrijā.  
2005. - Hospitācija Datelnes Uniklīnikā neiropediatrijas nodaĜā un  Sociālpediatriskajā 
centrā, Vācijā  
2007., 2005. - Dalība Baltijas Bērnu Neirologu kongresos 
2005. - Dalība Pasaules Latviešu Ārstu kongresā Rīgā 
2004. - Dalība Starptautiskās Vojta Asociācijas Vojta metodes treneru sēdēs  Zīgenā, 
hospitācija Frankfurtes Uniklīnikas Sociālpediatriskajā centrā, Vācijā  

 
12. Kādas valodas pārvalda: latviešu – dzimtā valoda, krievu – brīvi; vācu – brīvi;   
 angĜu – vidēji 
 
 
2007. gada 5. oktobris                                     Paraksts 
 
 
 
 

CURRICULUM  VITAE 

Vārds, uzvārds:  Biruta KUPČA 

Dzimšanas datums:  18.12.1939. 

Dzimšanas vieta:  Rīga 

Adrese:  BlaumaĦa ielā 25-17 

Tālrunis:  9123916 

 
IZGL ĪTĪBA  

 Rīgas Medicīnas institūts 

 Kl īniskā ordinatūra – RMI Psihiatrijas katedra 

 Aspirantūra RMI 

PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

 
 

Starptautisko klīnisko pētījumu pētnieku izglītības un sertifikācijas 
semināri: 

2006. 
 

\"Depresīvie traucējumi\", Parīze. 

2005. 
 

\"Bipolāri afektīvie traucējumi\", Atēnas 

2004. 
 

\"Ăeneralizēta trauksme\", Varšava 

2003. 
 

\"Šizofrēnija\", Brisele 

12.2005. 
 

RCPI Masterclass, Hearts and Minds - The Royal College of Physicians 
of Ireland 

06.2005. 
 

Suicidoloăija un psihiatriskās palīdzības organizācija - Vācijas Baireitas 
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psihiatrijas un psihoterapijas klīnikas izglītības seminārs 

05.2005. 
 

Priekšmeti - Tiesu psihiatriskās ekspertīzes pamats. 

1988. - 2003. Tromso Universitātes apmācību cikli: Atvērtā dialoga metode 
psihotisko krīžu ārstēšanā. 

 

06.2001. \"Ăimenes terapija\", Zviedrijas valdības sponsorētie priekšmeti 

2001. 
 

Laba klīniskā prakse. Seminārs pētniekiem, Valsts zāĜu aăentūra, Rīga, 
Latvija 

   

   

   

ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
199 

 1992. Medicīnas zinātnes doktore (psihiatrijā) 

AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

  1993. Docente 

DARBA PIEREDZE  

1993. - 
 

RSU Psihiatrijas un narkoloăijas katedras docente 

1973. - 1993. LMA Psihiatrijas katedras asistente 

1971. - 1973. Rīgas Medicīnas institūts – aspirante 

1969. - 1970. Rīgas Medicīnas institūts – klīniskais ordinators 

1964. - 1968. Strenču psihiatriskā sl-ca, ārste – psihiatre-nodaĜas vadītāja 
   

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

     1. Dubultaizklāts Seraquela un Litija placebo kontrolinga 52 nedēĜu 
pētījums ambulatoriem Bipolāri afektīviem pacientiem (vadošais 
pētnieks).  
2. 2002.-2004. Afektīvie traucējumi. Klīnika un ārstēšana. 

Pašfinasējums.  
3. Psihiatriskās veselības aprūpe Latvijā - gadagrāmatas par 2001.g., 

2002.g., 2003.g., 2004.g. - zinātniskais konsultants. 4. 2002.g. Atklāts 
Rispolept Consta klīnisks novērojums Latvijā- vadošais pētnieks.  
5. 2002.g. BristolMyers Squibb multi centru dubult aizklāts pētījums 
ākūta uzbudinājuma ārstēšanā šizofrēnijas pacientiem ar i/m 
aripiprazolu (pētnieks). 
 6.1999.-2000.g. Atklāts Reboxetine klīniskais novērojums Latvijā 

(novērojumo datu analīze) pašfinašejums.  
7. 1995.-1996.g. ČernobiĜas reaktora avārijas seku likvidatoru 

psihiatriskās un psihosociālās problēmas.  
8. 2001.g. Zyprexa šizofrēnijas ārstēšana Latvijā, atklāts klīnisks 

pētījums (datu apkopojums un ziĦojums). 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

    RSU Senāta senatore 
Latvijas Psihiatru Asociācijas viceprezidente. 
Psihiatrijas sertifikācijas komisijas locekle. 
Bērnu psihiatru asociācijas sertifikācijas komisijas locekle. 
Rīgas P. StradiĦa slimnīcas attīstības fonda zāĜu izpētes ētikas komitejas 
locekle. 
Society for Psychotherapy Research. 
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Pasaules Bioloăiskās psihiatrijas asociācija 
 

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

    Pasaules Bioloăiskās psihiatrijas federācijas apbalvojums ar piemiĦas 
medaĜu par ieguldījumu Prezidentu padomes darbā 2001.-2005.gadam. 

PUBLIK ĀCIJAS 

   Kopējais skaits- 83. 
1. AndrēziĦa R., Kupča B., Rancāns E., Taube M. u.c. Psihiskās 
veselības aprūpe Latvijā 2004.g. Statistikas gadagrāmata 5. izdevums. 
Garīgās veselības valsts aăentūra, 2005. Rīga  
2. AndrēziĦa R., Caune M., Kupča B., Rancāns E., Tērauds E. 
Psihiatrijas pasniegšana studentiem SSK – 10 sistēmā. Izglītība 21. 
gadsimtā; teorija un prakse. Rīga, 2003.  
3. Kupča B. Depresija pēcdzemdību periodā.// Doctus. Aprīlis, 2003. 
25 – 27 lpp. 
4. Kupča B., AndrēziĦa R., Tērauds E. Depresijas norise un ārstēšana. 
(vadlīnijas).(buklets) 2002. 40 lpp 
5. Kupča B., Krievkalne R., Caune M. Par dažu galveno SSK-10 
diagnostisko kategoriju izmantošanas stabilitāti psihiatrijas praksē Latvijā. 
AML/RSU medicīnas nozares zinātniskā konference 2002. g. 18 lpp. 
6. AndrēziĦa R., Udrasa S., Kupča B., Caune M., Social and 
economic problems of mental patients in Latvia, XVII World Congress of 
Social Psychiatry, India – October 27 –31, 2001, OP95, 122 p. 
7. Kupča B., Rybakovskis J., Hangozo J. At al// International Journal 
of Psychiatry in Clinical Practice. 2000., 04. 165-166 p. 
8. Kupča B., Rancāns E. Jaunais antidepresants Edronax depresiju 
ārstēšanā. //Ārstu žurnāls. 2001.g. 12. 34-36 lpp. 
9. Kupča B. Par hroniska noguruma sindromu.// Jums kolēăi. 2001.g., 
3. 29-31 lpp. 
10. Kupča B., AndrēziĦa R. ar al. Intramuscular aripirazole for the 
treatment of acute agitation in patients with schizophrenia or 
schizoaffective disorder: A double- blind, placebo contrelled comparison 
with in Haloperidol. // J Clin Psychiatry. In press. 

VALODU ZIN ĀŠANAS 

    Latviešu valoda –dzimtā 
Krievu, angĜu valoda - brīvi 

PAPILDUS INFORM ĀCIJA 
      
Datums: 14.02.2006.     Paraksts                       

 
 

CURRICULUM  VITAE 

 
Vārds, uzvārds:     

Jānis  LĀCIS 

Dzimšanas gads:   1935. 

Adrese:          Saulkrasti, Eglāju  ielā 8,   
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Tālrunis:    mob. +371 9226951 

 
IZGL ĪTĪBA  

1978
. 
1964
. 
1962
. 
1961
. 

 Maskavas medicīnas institūts- kardiologs; 
Rīgas medicīnas  institūts – anesteziologs- reanimatologs; 
Rīgas medicīnas institūts – terapeits; 
Rīgas medicīnas institūts – ārsta grāds. 

PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

2006
. 
2001
. 
1998
. 

 Laba klīniskā prakse,  priekšmeti- Rīgā 
Laba klīniskā prakse,  priekšmeti- Rīgā; 
Laba klīniskā prakse,  priekšmeti- Rīgā; 

   

ZINĀTNISKAIS/AKAD ĒMISKAIS GR ĀDS 

1983
. 
2003
. 

 - docents; 
-  asociētais profesors 

AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

 
 
 
DARBA  PIEREDZE 
2003. 
1983.  - 2003. 
1976.  - 1983. 
2000. 
1976.  - 2000. 
1969.  - 1976. 
1961.  - 1969. 
 

1975.  -  Medicīnas zinātĦu doktors  
1992.  -  Medicīnas doktors 
 
 
asociētais profesors Iekšėīgo slimību katedrā; 
docents Iekšėīgo slimību katedrā; 
asistents Iekšėīgo slimību katedrā; 
konsultants Latvijas kardioloăijas centrā; 
StradiĦa slimnīcas 32. nodaĜas vadītājs;  
Anesteziologs-reanimatologs StradiĦa slimnīcā; 
terapeits, anesteziologs Auces un Tukuma slimnīcās. 

   

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

2007.- 
2005.-2007. 
2003.- 2005. 
2003. 
2000.- 2002. 
1998.- 1999. 
1997.-1998. 
1996.- 1998. 
 
 
ZINĀTNISKĀ 

„TAK 475/EC306” Galvenais pētnieks; 
„TAK 475/EC303” Galvenais pētnieks; 
SURVIVE Levosimendāna pētījums- ORION Galvenais pētnieks; 
PERSIST-ORION- ABBOTT Galvenais pētnieks; 
OVERTURE” Omatrilāta pētījums - BMS. Galvenais pētnieks; 
 „Tirofib āna pētījums – MSD. Pētnieks; 
„In-TIME II” – L anoteplāzes pētījums . BMS  Pētnieks; 
„RUSSLAN” – Levosimendāna pētījums, ORION. Pētnieks. 
 
 
DARBA   TEMATS  
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  Sirds slimības 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

  Latvijas kardiologu biedrības biedrs; 
Eiropas kardiologu asociācijas biedrs, 
Eiropas sirds mazspējas asociācijas biedrs, 
Eiropas sirds vaskulārās prevencijas un rehabilitācijas asociācijas  biedrs, 
Latvijas kardiologu biedrības valdes loceklis, 
Kardiologu sertifikācijas komisijas loceklis, 
LKB Sirds mazspējas darba grupas loceklis, 
Latvijas Māsu asociācijas terapijas māsu sertifikācijas komisijas loceklis, 
RSU Māszinības fakultātes valdes loceklis. 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

2005. 
2007. 

 RSU atzinības raksts 
Eiropas kardiologu biedrības „Fellow” 

 
PUBLIK ĀCIJAS                Kopējais skaits   - 115 

 
J.Lācis 
J.Lācis 
 
J.Lācis 
 
J.Lācis 
 
J. Lācis. 
 
J. Lācis 
 
J. Lācis 
J. Lācis,  
 
J. Lācis 
 
J. Lācis,  
J. Lācis  
J. Lācis  
   
J. Lācis, 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.KalniĦš 
 
 
 
U.KalniĦš   
 
 
 
U.KalniĦš 
 

 
Agrīnās sirds mazspējas pazīmes. Latvijas ārsts, 2007. 
HOPS slimniekiem ar hronisku sirds mazspēju. Latvijas ārsts, 
2006. 
Hroniskas sirds mazspējas diagnostikas un ārstēšanas efektivitātes 
novērtēšanas biomarėieri.  DOCTUS; 2006. Aprīlis: 33-37. 
Kardiovaskulāro slimību prevencija un  slimnieku rehabilitācija. 
Latvijas Ārsts.  2005., 10:16-19; 
Hroniska sirds mazspēja un perifērais sindroms. DOCTUS  2005., 
augusts, 24-29; 
Kā aizkavēt hroniskas sirds mazspējas attīstību slimniekiem ar 
arteriālo hopertenziju. Latvijas  Ārsts. 2003., 5: 34-38; 
Asinsvadu un sirds remodelācija. DOCTUS  2003., maijs: 10-17; 
Sirds mazspējas ārstēšanas iespējas, kad medikamentozā terapija 
kĜūst neefektīva. Latvijas ārsts.  2003., 9:18-22; 
Hroniskas sirds mazspējas medikamentozās ārstēšanas jaunumi – 
Jums, kolēăi.  2003.,  septembris: 48-50; 
Aizkavēt sirds mazspēju!   DOCTUS - 2003., decembris: 27-30; 
Diastoliskā sirds mazspēja.  DOCTUS 2002., jūnijs: 4-12; 
Aptaukošnās – nopietns kardiovaskulāro slimību riska faktors. 
Jums, kolēăi . 2002., augusts: 18-23; 
Jauni medikamenti akūtā koronārā sindroma ārstēšanā?   
DOCTUS 2002., novembris: 15-20; 
 

VALODU ZIN ĀŠANAS 

Latviešu 
Krievu 
AngĜu 
PoĜu 

 dzimtā,  
brīvi,  
sarunvalodas līmenī,  
ar vārdnīcas palīdzību. 
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PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

Datorzināšanas 
Autovadītāja 
apliecība 
VaĜasprieki 

 
 
 

Lietotāja līmenī 
 
AA-565309, derīga līdz 26.07.2014. 
Burāšana, fotogrāfija, ceĜojumi 

 

Datums:   06.09.2007.    Paraksts 

 
  

                                CURRICULUM  VITAE 

 
IZGL ĪTĪBA  

1956.  - 1962. Rīgas  Medicīnas institūts 
   

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

1988. 
 

Kvalifik ācijas celšanas priekšmeti patoloăiskajā 
fizioloăijā Sanktpēterburgā 

1986. 
 

Kvalifik ācijas celšanas priekšmeti patoloăiskajā 
fizioloăijā Kijevā 

   

ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
 

  Dr. habil. med. 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

2005.   profesors 

 
DARBA PIEREDZE  

1972. 
 

Rīgas Medicīnas institūta / Latvijas Medicīnas akadēmijas / Rīgas 
StradiĦa universitātes Patoloăiskās fizioloăijas katedras vadītājs 

1962. - 1972. Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks Latvijas Eksperimentālās un 
klīniskās medicīnas institūtā 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    Patoloăiskā fizioloăija, veselības kontrole, kuĦăa sekrēcijas 
traucējumu diagnostika.  
‘’Ku Ħăa sekrēcijas traucējumu patoăenēze un diagnostika’’. Prof. 
J.Lejas izstrādātās diagnostikas metodes un ierīces tika ieviestas 

 
Vārds, uzvārds:  

 
Juris Leja 

Dzimšanas datums:  1938. gada 9. augusts 

Dzimšanas vieta:  Rīga 

Adrese:  Rīga, Matīsa iela 103 dz. 1, LV - 1009  

Tālrunis:  7273695 
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vairāk kā 300 medicīnas iestādēs Latvijā, kā arī ārvalstīs.  

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

    Funkcionālās diagnostikas asociācija 
Patoloăiskās fizioloăijas biedrība 

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

    1996. gada Sasniegumu cilvēks (Starptautiskais Bibliogrāfijas centrs) 
1977. gadā Latvijas Valsts prēmija 

 
 
PUBLIK ĀCIJAS 

    324, pēdējo 6 gadu laikā - 32 t.sk. 
1. J.Leja. Veselības paškontrole. Ekspresdiagnostika. Izd. 

McAbols, Rīga, 2000, 77 Lpp. (monogrāfija) 
2. J.Leja. Neatliekamā medicīniskā palīdzība un 

ekspresdiagnostikas testi. "Jums kolēăi", 2004, 4, 52-55. 
3. J.Leja. Mūsdienu pH-metriskās diagnostikas metodes 

ėirurăijas praksei Latvijā. "Latvijas Ėirurăijas žurnāls", 2004 (4), 
119-123. 

4. Ю.Я.Лея. Оценка результатов клинических анализов 
крови и мочи (3-е изд.). Москва. МЕДпресс-инФорм. 2005, 185 
стр. (монография) 

5. Ю.Я.Лея. Новые подходы в рН-метрии желудка. 
"Клиническая медицина", 2005, № 11, с. 65-69. 

6. L.Leja. KuĦăa skābes sekrēcijas diagnostikas paĦēmiens un 
iekārta tā īstenošanai. LV 13211 B Int.Cl7 A61B5/00, GO1N33/48. 
Publ. datums 20.11.2005. 

VALODU ZIN ĀŠANAS 

    dzimtā - latviešu; brīvi - krievu, angĜu 

PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

    darbam tiek izmantotas Microsoft Office 
datorprogrammas, ir autovadītāja apliecība, 
vaĜasprieks – teniss 
 

 

Datums: 2006. gada 9. februārī                                             Paraksts 

 

 

CURRICULUM  VITAE 

Vārds, uzvārds:  Ināra Logina 

Dzimšanas gads:  1952 
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Adrese:  Mežotnes iela 11, Rīga, LV-1002, Latvija 

Tālrunis:  7069547, 29506986 

IZGL ĪTĪBA  

 11971 – 1977 Rīgas Medicīnas institūts, Ārstniecības fakultāte, diploms П 710391

PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

 2007 I-VII Augstskolu mācību priekšmeta didaktika 

 2006 IX Eiropas Sāpju izpētes asociāciju federācijas rīkoti mācību 
priekšmeti sāpju medicīnā (Stambula) 

 2005 – IX Eiropas Neirologu Asociāciju Federācijas priekšmeti neiroloăijā 
(Atēnas) 

 2005 - VII Patstāvīgā apmācība un tās programmas veidošanas principi  

 2005 – V Internacionālais Sāpju medicīnas Forums (Sofija) 

 2000 – VI Eiropas Neirologu Savienības priekšmeti neiroloăijā (Jeruzaleme) 

 1995 - XI Zalcburgas Kornela izglītības seminārs neiroloăijā un 
neiroėirurăijā (Austrija) 

 1994 - VII Stažēšanās Oksfordas Universitātes Molekulārās Ăenētikas 
institūtā, Lielbritānija 

 1988 Pēcdiploma izglītības priekšmets bērnu neiroloăijā 2.Maskavas 
medicīnas institūtā, Krievija 

 1977 -1979 Pēcdiploma izglītība - klīniskā ordinatūra neiroloăijā RMI 

 
ZINĀTNISKAIS/AKAD ĒMISKAIS GR ĀDS 

 1988 Medicīnas doktore, diploms G-D 000010 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

 Kopš 2001 Asociētā profesore 

 
DARBA PIEREDZE  

 Kopš 2001 RSU Neiroloăijas katedras asociētā profesore 

 1990.-2001 AML/RSU Neiroloăijas katedras docente  

 1979 - 1990 RMI / AML Neiroloăijas un neiroėirurăijas katedras pasniedzēja 

 Kopš 1999  Veselības un sociālās aprūpes koledžas lektore  

 Kopš 2005 P.StradiĦa klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloăijas klīnikas 
konsultante 

 1999 - 2005 P.StradiĦa klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloăijas klīnikas 
vadītāja  

 1993 - 1999 P.StradiĦa Klīniskās slimnīcas Neiroloăijas centra vadītāja 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

 Kopš   2005  Piedalīšanās Latvijas ZinātĦu Padomes un RSU grantos  
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  1996 - 2005 Latvijas ZinātĦu Padomes zinātniskā grantu vadītāja  

 Kopš   1999 Starptautiska žurnāla “Focus of Parkinson’s Disease” redkolēăijas 
locekle 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

  Latvijas Sāpju izpētes biedrības valdes un sertifikācijas komisijas 
priekšsēdētāja  

  Latvijas Neirologu biedrības (LNB) Valdes locekle, LNB 
Sertifikācijas komisijas locekle 

  Nacionālās Poliomielīta likvidācijas komisijas locekle 

  Baltijas Neirologu Federācijas Valdes locekle 

  Eiropas Neirologu Federāciju Asociācijas biedre, LNB pārstāve 
tās Polineiropātiju panelī 

  Pasaules Neirologu Federācijas locekle 

  Internacionālās Sāpju Izpētes asociācijas locekle 

  Eiropas Sāpju Izpētes Federāciju Savienības Padomes locekle 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

  RSU, P.StradiĦa KUS, slimnīcas „GaiĜezers” Atzinības raksti 

 
PUBLIK ĀCIJAS 

 178 zinātnisko publikāciju autore 

 
 VALODU ZIN ĀŠANAS 

 Latviešu – dzimtā, krievu, angĜu - brīvi 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

 

Datums: 2007.gada 11.jūnijs     Paraksts 
 

 
 

CURRICULUM  VITAE 

Vārds, uzvārds:  Indra  MAJORE – DŪŠELE 

Dzimšanas gads:  12.07.1973. 

Adrese:  Pīlādžu ielā 6, Babītes pag. PiĦėi, Rīgas raj. 

Tālrunis: 29577764 

IZGL ĪTĪBA  

1. Rīgas StradiĦa Universitāte, Māszinību fakultāte, studijas profesionālajā maăistratūras 
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programmā „M ākslas terapija ar specializāciju deju un kustību terapijā”, šobrīd 
2. Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, 1995.g.-1998.g.  
Psiholoăijas maăistra grāds. 
3. Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, 1991.g.-1995.g. Bakalaura grāds 
psiholoăijā; Psihologa asistenta kvalifikācija. 
4. Rīgas 3.vidusskola, 1980.g.- 1991.g, atestāts par vidējo izglītību. 

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA 
 1. 1997.g.februāris - 2001.g. jūlijs; Bērnu garīgās veselības alianse; NY Sorosa fonda atbalsts; 
konferenču sērija Austrumeiropas valstīs: “Terapija ar vardarbīgi izmantotajiem bērniem”, 
sertifikāts par tiesībām strādāt ar vardarbība cietušiem bērniem un vadīt apmācības. 
2. 1997.g. aprīlis - 1998.g. maijs; Zviedrijas Moreno institūts; psihodrāmas trenera asistents. 
3. 1993.g. - 1999.g. Francijas Psihoorganiskās analīzes skola; psihoterapeits, psihoorganiskais 
analītiėis. 

 
ZINĀTNISKAIS/AKAD ĒMISKAIS GR ĀDS  
   Maăistra grāds psiholoăijā 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  
   lektore 

 
DARBA PIEREDZE  

1. SIA „Rumbas Prakse”; klīniskā psiholoăe, psihoterapeite, grupu vadītāja, supervizore, 
valdes locekle; 2003.g. – šobrīd. 
2. Rīgas StradiĦa Universitāte; Mākslas terapijas akadēmiskā skola, lektore; 2007.g. – šobrīd; 
3. Latvijas Universitāte; Psiholoăijas katedra, Klīniskās psiholoăijas katedra; psiholoăijas 
priekšmetu lektore, supervizore; 1998.g. - 2005.g. 
4. S/o „Velku biedrība”, kustību terapijas grupu vadītāja bērniem ar īpašām vajadzībām; 
2004.g. – 2005. 
5. Centrs pret vardarbību “Dardedze”; klīniskais psihologs; 2001.g.-2003. 
6. SIA b/o “Psihoterapijas prakse”; klīniskais psihologs; 1999.g. – 2002. 
7. Latvijas Universitāte, Rīgas Humanitārais institūts; Psiholoăijas nodaĜa; lektore; 1999.g. -
2003. 
8. Sabiedriskā organizācija “Centrs pret vardarbību bērna un ăimenes atbalstam”; psihologs, 
semināru vadītāja; 1998.g.-šobrīd. 
9. Starptautiskā Universitāte Pasaules teātra pieredze; zinātniski pētnieciskā laboratorija, 
priekšmets radošajā psiholoăijā, deju un kustību terapijā, grupas vadītāja; 1998.g. - 2003. 
10. Valsts Psihiskās veselības aprūpes centrs; psihologs; 1996.g.- 1998.g. 
11. Rīgas Komercskola; psiholoăijas skolotāja un psiholoăisko treniĦu vadītāja; 1994.-1996. 
mācību gadi. 
12. Rīgas Valsts Tehnikums; psiholoăijas skolotāja; 1993./1994.mācību gads. 
13. Rīgas 3.vidusskola; veselības mācības skolotāja; 1992./1993.mācību gads. 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

     

DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

1. Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija, valdes priekšsēdētāja, dibinātājbiedrs. 
2. Latvijas Mākslas terapijas asociācija, biedrs. 
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1. Latvijas Klīnisko psihologu asociācija, dibinātājbiedrs. 
2. Latvijas Psihoorganiskās analīzes asociācija, dibinātājbiedrs. 
4. NVO “Centrs pret vardarbību bērna un ăimenes atbalstam”. 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

 
PUBLIK ĀCIJAS 

1. Publicētas tēzes Starptautiskajā starpdisciplinārajā konferencē „Sabiedrība. Veselība. 
Labklājība.” 2007. Rīgas StradiĦa Universitāte. 

2. Publicētas tēzes 5. Starptautiskā mākslas terapijas konferencē „Integratīvā mākslas terapija 
– teorija un prakse”, 2007. Rīgas StradiĦa Universitāte. 

3. Metodiskais video materiāls „Deju un kustību terapijas metode ăimenēm, kurās aug bērni 
ar īpašām vajadzībām”, 2004. Velku fonds, Filmu studija DEVIĥi 

4. Rokasgrāmata skolotājiem “Kā palīdzēt vardarbībā cietušam bērnam”; ISBN 9984-9427-0-
8; Rīga 1999./2000. 

5. “Psiholoăiskā palīdzība vardarbības upurim”; Latvijas Sieviešu organizāciju sadarbības 
padomes buklets “Sievietes to var!”, Rīga, 1999. 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

Krievu - teicami; angĜu - labi; vācu un franču - sarunvalodas līmenis. 

PAPILDUS INFORM ĀCIJA  
Intereses: Deja, literatūra, austrumu cīĦas, meditācija. 
 
 
Datums:  22.11.2007.    Paraksts:  

 
 
 

CURRICULUM  VITAE 

Vārds, uzvārds:  Krist īne Mārtinsone   

Dzimšanas datums:  1970.08.02. 

Adrese:  
Ėeguma iela 50, dz. 2, Rīga, LV-1039; 
k.martinsone@inbox.lv 

Tālrunis:  +371-29256229 

 
IZGL ĪTĪBA 

  No 2006. Rīgas StradiĦa universitāte. Profesionālā maăistrantūras studiju 
programma veselības aprūpē „M ākslas terapija” . 
1994.-1998. novembris. Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas 
institūts. Psiholoăijas doktora zinātniskais grāds (C-D Nr.001496) 
1996.-1998. janvāris. Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas 
fakultāte. Sociālo zinātĦu maăistra grāds psiholoăijā  (Nr.003751) 
1994.-1996. Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte. 
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Psiholoăijas bakalaura grāds (Nr. 004518) 
1994.-1996. Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte. 
Psihologa asistenta kvalifikācija (reăistrācijas Nr.215) 
1993.-1994. Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte. Pedagoăijas zinātĦu 
maăistra grāds (Nr.000921) 
1988.-1993. Latvijas Universitāte Pedagoăijas fakultāte. Latviešu valodas un 
literatūras un audzināšanas darba metodikas specialitāte, latviešu valodas un 
literatūras skolotāja kvalifikācija (Nr.102555) 
1993. Latvijas Universitātes Pedagoăijas fakultāte. Filoloăijas bakalaura 
grāds. (Nr.000148) 

PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

  2006. XI – 2007. XI Apmācība mākslas terapijas supervīzijā. (400 stundas) . 
Vadītāji: C. Sibbett, W. Thompson (Lielbritānija ZiemeĜīrija).  
2005. II – VI - Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/ Inovācojas 
augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība. (Sertifikārs nr. 0802) 
2003. - 2006. Apmācība integratīvās psiholoăijas specializācijā; sertifikāts 
(Nr. 127), Starptautiskā Psiholoăijas zinātĦu Akadēmija /Mеждународная 
Aкадемия Психологических Hаук/, praktiskās psiholoăijas specializācijas 
nodaĜa. Sertifikātu atzinusi Eiropas psihoterapijas asociācija.  
2001.- 2003. Apmācība mākslas terapijā; apliecība (Nr. 023-5) par pilnu 
praktisko un teorētisko sagatavošanu art-terapijā, prakstiskās Psiholoăijas 
institūts Imatons/ Институт Практической Психологии Иматон 
(136/150.st). 
2001. - 2003. Apmācība grupu psihoterapijā, grupu psihoterapeita sertifikāta 
kvalifikācija (600 stundas), Lietuvas grupu psihoterapijas asociācija. 
2001. - 2003. Apmācība treniĦa grupu vadīšanā; diploms (ПП No 1429) par 
profesionālo pārkvalifikāciju programmā „TreniĦu vadīšanas metodika”, 
psihologa – trenera kvalifikācija, Sanktpēterburga. 

   

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS  dr. psych. 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS docenta v.i.  

 
DARBA PIEREDZE ( pēdējie 6 gadi): 

  No 2006. Rīgas StradiĦa Universitāte, Māszinību fakultāte, Mākslas terapijas 
akadēmiskā skola, vadītāja. 

No 2007. SIA Veselības institūts, psiholoăe.  

1999.– 2006. Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes 
Psiholoăijas katedra, no 2000. gada Psiholoăijas nodaĜa, docente. 
1996. - 1999. Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, 
Psiholoăijas katedra, lektore. 
2000.– 2005. Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, 
psiholoăijas bakalaura studiju programmas direktore. 
1999.- 2000. Latvijas Universitāte,  Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, 
Psiholoăijas katedras vadītāja v.i 

   

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    
 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2006. LZP grants tēmā Mākslas terapijas metodes krīzes pārvarēšanā, vadošā 
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pētniece. 
2003. – 2005. LZP grants tēmā Dažādu specialitāšu studentu un docētāju 
psihiskās realitātes atspoguĜojums valodā, vadošā pētniece.  
2001.- 2003. LZP grants tēmā Krīžu risinājuma formas sievietēm dažādos 
dzīves posmos Latvijā, vadošā pētniece. 
 
Eksperta darbs: 
2003. eksperte SIA ITA Konsultants organizētajā starpnozaru pētījumā Gaisa 
piesārĦojuma un tā pierobežu pārneses ietekme uz iedzīvotāju veselību Saldus 
rajonā. 
2007./ 2008. eksperte projektā  
Nr.: VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1/0001/0206/24  „Caur sidraba birzi 
gāju…” (Projektu īsteno: Valsts probācijas dienests)  

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

  No 2003. biedrības Latvijas Mākslas terapijas asociācijas valdes 
priekšsēdētāja.  
No 2007. biedrības Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība valdes 
locekle   
No 2007. biedrības Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija locekle.  

 
NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

  Starptautiskā  Psiholoăijas zinātĦu akadēmija, korespondētājlocekle  (Nr.259) 

 
PUBLIK ĀCIJAS (pēdējie 6 gadi):  

  1. Mārtinsone K.,  Majore -  Dūšele I., Paipare M. Supervīzija mākslas 
terapijā kā profesijas attīstības pamats.// 2008.gada zinātniskā konference. 
Tēzes.  - Rīga: RSU, 2007 (iespiešanā).  
2. Mārtinsone K. Mākslu terapijas prakšu organizācijas un novērtēšanas 
specifika Salīdzinošais aspekts: Lielbritānija, Latvija).// 2008.gada zinātniskā 
konference. Tēzes.  - Rīga: RSU, 2007 (iespiešanā).   
3. Mārtinsone K.,  Mihailovs I.J., Jirgena S., Zakriževska M. Mākslas robežu 
kontekstu paplašinājums. –  Latvijas Kultūras akadēmijas krājums. – Rīga. 
(PieĦemts publicēšanai).  
4. Mārtinsone K., Zakrizevska M., Jirgena S, Paipare M. The Crisis Coping of 
Art Therapy: Theoretical approaches // Proceedings International Scientific 
conference „New Dimension in the Development of Society” - Jelgava: LLU 
SZF, 2007. – pp. 308 – 314. 
5. Paipare M., Mārtinsone K. Mākslas terapijas programmas veselības 
izglītībā. 7. starptautiskā zinātniski metodiskā konference  "Cilvēks  un  
Vide" (PieĦemts publicēšanai)  
6. Martinsone K., Vaverniece I. Art therapy – a new Health Care Profession 
in Latvia: Education’s Situation and Perspectives.  9th European Arts 
Therapies Conference „Arts in arts Therapies: new challenges, new 
horizonts” 19th – 22nd September 2007, Tallinn University, Conference 
Handbook and Abstract Book 21- 22 pp.  
7. Martinsone K., Vaverniece I. Art therapy – a new Health Care Profession 
in Latvia: Education’s Situation and Perspectives. // Arts in arts Therapies: 
new challenges, new horizonts” (in print)  
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8. Mārtinsone K., Mihailovs I. J., Jirgena S., Zakriževska M. Art Contexr 
Boarders: the Thearpy of Art // The 5th International Conference “ Person. 
Color. Nature. Music” (in print) 
9. Mārtinsone K., Mihailovs I. J., Jirgena S. Mākslas konteksta robežu 
paplašinājums: mākslas terapija // II Letonikas kongress (PieĦemts 
publicēšanai)  
10. Mārtinsone K. Sociālie priekšstati par mākslas terapiju studentiem // 
Starptautiskā starpdisciplinārā konference “Sabiedrība. Veselība. 
Labklājība.” Tēzes. - Rīga: RSU, 2007. – 69.lpp  
11. Mārtinsone K., Majore – Dūšele I.,  Paipare M. Supervīziju nozīme 
mākslas terapijā speciālistu profesionālajā  attīstībā // Starptautiskā 
starpdisciplinārā konference Sabiedrība. Veselība. Labklājība.” Tēzes. - Rīga: 
RSU, 2007. – 74.lpp.  
12. Dreifelde – Gabriševa I., Mārtinsone K., Mihailova S., Paipare M. 
Mākslas terapija kreatīvas personības attīstībā // XII starptautiskā 
kreativitātes konference "Kreativitāte kā personības īpašība" (PieĦemts 
publicēšanai). 
13. Мартинсоне К., Залите Р. Новая профессия в Латвии: арт-терапия 
в контексте пожизненного образования // Проблемы и перспективы 
развития профессиональной рефлексии педагогов и психологов 
образовательных учреждений (Принято к публикации) 
14. Paipare M., Mārtinsone K., Majore-Dūšele I. Supervīzija un tās loma 
mākslas terapijas speciālistu profesionālajā darbībā mūžizglītības kontekstā  
// Starptautiska zinātniska konference  „Psiholoăijas aktualitātes mūsdienu 
izglītībā” (PieĦemts publicēšanai)  
15. Mārtinsone K., Mihailovs I. J., Mihailova S. Mākslas terapijas 
izglītības attīstība Eiropas prasību kontekstā// Sabiedrība, Integrācija, 
Izglītība (PieĦemts publicēšanai) 
16. Ludane M., Mārtinsone K.  Relation of God Image Perception to 
Crisis Appraisal among Individuals Belonging and not Belonging to 
Different Religious Denominations // Baltic Journal of Psychology. (in print).  
17. Mārtinsone K., Lasmane A. Psiholoăijas vēsture. Monogrāfija. - Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2007 (iespiešanā).  
18. Mārtinsone K. Mākslas terapija Latvijā - no neformālās izglītības līdz 
profesijai.// 5. Starptautiskā mākslas terapijas konference. Tēzes. - Rīga: 
RSU, 2007. – 42 - 43.lpp 
19. Mārtinsone K. Art therapy in Latvia – from Informal Education to the 
Profession.// 5. Starptautiskā mākslas terapijas konference. Tēzes. - Rīga: 
RSU, 2007. – 44 - 45.lpp.   
20. Mārtinsone K., Zakriževska M. Sociālie priekšstati par mākslas 
terapiju.// 5. Starptautiskā mākslas terapijas konference. Tēzes . - Rīga: RSU, 
2007. – 62.lpp 
21. Mārtinsone K., Zakriževska M. The social representations of art 
therapy.// 5. Starptautiskā mākslas terapijas konference. Tēzes. - Rīga: RSU, 
2007. – 63.lpp.   
22. Jirgena S., Mārtinsone K. Vērtību hierarhijas izpēte: jauniešu 
salīdzinošais vērtējums 1998. un 2005.gadā.// Konferences "Sabiedrība un 
kultūra" 9.sējums. (PieĦemts publicēšanai). 
23. Jirgena S., Mārtinsone K., Mihailovs I.J. Mākslas terapijas izglītība 
Latvijā: process un perspektīvas // Starptautiskā zinātniskā konference 
"Izglītība sociālo pārmaiĦu apstākĜos". Rakstu krājums. - Daugavpils. Saule, 
2007. - 257. - 267.lpp. 
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24. Mārtinsone K., Jirgena S., Zakriževska M. Mākslas terapija krīzes 
pārvarēšanā: teorētiskie aspekti.// 2007.gada zinātniskā konference. Tēzes. - 
Rīga: RSU, 2007. - 258.lpp. 
25. Mārtinsone K., Jirgena S. Mākslas terapijas studijas kā profesijas 
formālais pamats.// 2007.gada zinātniskā konference. Tēzes. - Rīga: RSU, 
2007. - 259.lpp. 
26. Mārtinsone K., Jirgena S. Mākslas terapija – situācija un perspektīvas 
izglītībā Latvijā.// Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli. – Rēzekne: RA izdevniecība, 2007. – 223. – 228.lpp.  
27. Mārtinsone K., Jirgena S., Zakriževska M., Mihailovs I.J. Mākslas 
terapija mūžizglītības kontekstā.// Mūsdienu izglītības problēmas. – Rīga: 
TSI, 2007. – 74. – 75.lpp. 
28. Dreifelde-Gabruševa I., Mārtinsone K., Jirgena S., Zakriževska M. 
Mākslas terapijas metodes kreativitātes attīstībā.// Radošā personība. - 
5.sējums. - Rīga: Kreativitātes zinātniskais institūts, 2007. - 279. - 
288.lpp.Mārtinsone K., Arnicāne A., Ozola I., Lasmane A. Dažādu jēdzienu 
kononatīvo nozīmju atšėirības dažādos dispriekšmetos.// RPIVA starptautiski 
recenzēts zinātnisko rakstu krājums. – Rīga: RPIVA, 2006. – 312. – 323.lpp.  
29. Mārtinsone K. Psiholoăija laikmetu griežos.// Psiholoăija mums. – 
2006. – Nr.2. – 8. – 13.lpp. 
30. Мартинсоне К.Э., Карпова А. К. Интерпретация психологии в 
социокультурных взаимосвязях. Труды Ярославского 
методологического семинара. Tom 4: Интерпретация психологи. – 
Яpocлaвль: MAПH, 2006.  
31. Maslovska K., Mārtinsone K., Miltuze A., Upmane A., Bite I. Krīzes 
pārvarēšanas veidi Latvijas sievietēm ar tuva cilvēka nāves un ar šėiršanās 
pieredzi. //Latvijas Universitātes zinātniskie raksti 2005. Psiholoăija. – R.: 
LU, 2006. – 19-36.lpp.  
32. Mārtinsone, K., Maslovska, K., Bite I., Miltuze A., Upmane A. 
Common and diverse aspects of emotional experience and crisis coping 
cathegories in case of loss for women in Latvia. Socialinis-Darbas (Social 
work). 4(1), 2004. - 40-54.pp (In Database: Social Work Abstracts 1977-
2006/03.) 
33. Mārtinsone K., Lasmane A. Проблема интеграции 
психологических теорий и концепций в постсовременном обществе. 
Труды Ярославского методологического семинара. Tom2: Пpeдmem 
психологии. - Яpocлaвль, MAПH, 2004. - 226-235 c.  
34. Miltuze A., Upmane A. Mārtinsone K., Maslovska K., Bite I. Stresa 
pārvarēšanas stratēăijas un iekšējās saskaĦas izjūtas sievietēm ar dažādu 
zaudējuma pieredzi. RPIVA starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu 
krājums. – Rīga: RPIVA, 2004. - 371- 381. lpp.  
35. Maslovska K., Mārtinsone K., Miltuze A., Upmane A., Bite I. 
Zaudējuma krīze sievietes dzīvē: kopīgais un atšėirīgais pārdzīvojumos pēc 
tuva cilvēka nāves un šėiršanās. Latvijas Universitātes zinātniskie raksti. 
2004. Psiholoăija. – Rīga: LU, 2004. - 52 – 62. lpp 
36. Bite, I., Fenogenova, A., Mārtinsone, K., Maslovska, K., Miltuze, A. 
Krīzes izpratnes teorētiskie pamati. Decade of Reform: Achievements, 
Challenges, Problems: Research in Educational Psychology, VI, 1. – Rīga: 
LU, 2002. - 103-113. 
37. Fenogenova A., Maslovska K., Miltuze A., Bite I., Mārtinsone K. 
Krīze: vēsturiski teorētiskie aspekti. Rīgas Psiholoăijas augstskolas 
starptautiski recenzētais zinātnisko rakstu krājums “Psiholoăijas aktuālās 



77 
 

problēmas: teorija un prakse” (2). – Rīga: JUMI, 2002. - 21-38. lpp. 
38. Miltuze A., Maslovska K., Mārtinsone K., Fenogenova A. 
Pārdzīvojumi pēc zaudējuma: kopīgais un atšėirīgais tuva cilvēka nāves un 
šėiršanās situācijā. Rīgas Psiholoăijas augstskolas starptautiski recenzētais 
zinātnisko rakstu krājums “Psiholoăijas aktuālās problēmas: teorija un 
prakse” (1). – Rīga: JUMI, 2001. - 247-258. lpp. 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS  
                           latviešu- dzimtā; krievu- brīvi; angĜu – viduvēji; vācu - viduvēji. 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

  Organizatoriskais darbs (pēdējie 6 gadi):  
2008. VI International Art-therapy Conference (Rezekne). Contemporary 
Art-therapy: Theory and Practice. Organizācijas komitejas priekšsēdētāja. 
2007. 1. International Conference Society. Health. Welfare. Organizācijas 
komiteja locekle. Sekcija Art therapy. 
2007. V International Art-therapy Conference (Liepaja). Integrative Art-
therapy: Theory and Practice. Organizācijas komitejas priekšsēdētāja. 
2006. IV International Art-therapy Conference (Valmiera). Integrative Art-
therapy: Theory and Practice. Organizācijas komitejas priekšsēdētāja. 
2006. VII International Baltic Psychology Conference. Baltic Psychology in 
Global Context: Where Do We Stand? Organizācijas komitejas locekle. 
2005. Latvijas IZM apstiprināts Mākslas terapijas speciālista profesijas 
standarts. (darba grupas vadītāja).  
2005. VII International Art-therapy Conference (Venspils). Organizācijas 
komitejas priekšsēdētāja. 
2005.V Stratēăiskās plānošanas seminārs Mūzikas terapijas attīstība Latvijā. 
(Vācija, Latvija). Darba grupa: Zinātniskās pētniecības attīstība. 
2004. VII International Art-therapy Conference (Rīga). Organizācijas 
komitejas priekšsēdētāja. 
2003. I International Art-therapy Conference (Jūrmala). Organizācijas 
komitejas locekle. 
2000. IV International Baltic Psychology Conference (Riga). Organizācijas 
komitejas locekle. 
 
L īdzdalība akadēmisko un profesionālo programmu izstrādē: 
Profesionālā maăistrantūras studiju programma veselības aprūpē „M ākslas 
terapija”, RSU (licenzēta IZM). 
Psiholoăijas bakalaura studiju programma, LU, programmas direktore 
(2000.- 2005.)  
Sociālo zinātĦu maăistra programma psiholoăijā, RPIVA, programmas 
direktore (2003/2004. // 2004.akreditācija). 
Psihologa asistenta profesionālā studiju programma, LU. 
 
Konsultanta pienākumi:  
Žurnāls Psiholoăijas Pasaule. 
Žurnāls Psiholoăija Mums. 
 

Datums:  2007. gada 8. decembrī      Paraksts    
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CURRICULUM  VITAE  

 
Vārds, uzvārds:   SANDRA MIHAILOVA (dzim. Jirgena) 
dzimšanas gads:     1969.gads. 
dzimšanas vieta:   Rīga 
mājas adrese:   Rīga LV-1046, Ernestīnes iela 28-3 
Tālrunis:    mob. 29144606  
e-pasts:               Sandra_Jirgena@rsu.lv  
 
IZGL ĪTĪBA 
no 2006.g. sept.        RSU Māszinības fakultāte, Profesionālā maăistrantūra veselības 
aprūpē     „Mākslas terapija” 
1995.-1999.g. LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūta doktorantūra,  
        psiholoăijas doktora zinātniskais grāds 
(Dr.psych.) 

1996.-1998.g.   LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, psiholoăijas maăistra               
grāds klīniskās psiholoăijas apakšnozarē (Mg.psych.) 
1993.-1996.g.  LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, psiholoăijas bakalaura 
grāds un    psihologa asistenta kvalifikācija (Bak.psych.) 
1994.-1995.g.  LU Pedagoăijas fakultāte, pedagoăijas maăistra grāds (Mg.paed.) 
1992.-1994.g. Praktiskās psiholoăijas institūts, praktiskās psiholoăijas studijas  
1987.-1992.g.  LU Bioloăijas fakultāte, bioloăijas specialitāte, biologa, cilvēka un 
dzīvnieku fiziologa kvalifikācija   
1976.-1987.g.  Rīgas 73.vidusskola, fizikas – matemātikas novirziena klase 
 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA 
2005.g. 24.nov. piešėirts Eiropas psihoterapeita sertifikāts 
2005.g. 10.jūn. resertifikācija par specializāciju psihoterapijā 
2003.g. 9.maijs sertifikāts par specializāciju psihoterapijā, Nr.PT-19 
1994.-1999.g.  Sociālo attiecību institūts “Attīstība”, psihoterapijas bāzes  izglītība, 
piešėirtas tiesības praktizēt psihodinamisko psihoterapiju supervizora vadībā 
1993.-1998.g.  Francijas psihoterapijas skola “EFAPO”, psihoterapeita sertifikāts 
psihoorganiskajā analīzē 
1993.-1994.g. Ēriksona terapijas asociācija Maskavā, teorētiskās un praktiskās nodarbības 
neiro-lingvistiskā programmēšanam izglītības sistēmā un psihoterapijā, NLP praktiėa 
sertifikāts 
1993.g.  Maskavas “Eidosa centrs”, eidētiskās atmiĦas attīstīšanas priekšmets, 
eidētiskās atmiĦas attīstīšanas instruktora kvalifikācija 

ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
1999.g.   Psiholoăijas doktore (Dr.psych.) 
 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS 
2006. Asoc.profesore 
 
DARBA PIEREDZE 
no 2007g.jūlija RSU Komunikācijas fakultātes socioloăijas un psiholoăijas katedras 
vadītāja 
no 2006.g. dec.            RSU acociētā profesore psiholoăijā 
2006.-2007.g            RSU ESF Socioloăijas un tiesību zinātnes katedras vadītāja 
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no 2006.g. sept.      RSU Māszinības fakultātes Profesionālās maăistrantūras veselības 
aprūpē „M ākslas terapija” Deju un kustību terapijas apakšprogrammas direktore 

no 2006.g.  Āgenskalna Valsts ăimnāzijas psiholoăijas skolotāja 

2003.-2006.g.             RSU ESF Socioloăijas katedras vadītāja  

2003.g.-2005.g RSU ESF docente 

2002.-2003.g.             docente RPIVA 

2002.g.              lekciju priekšmets “Personības psiholoăijā” RSU Eiropas    
  Integrācijas institūta Socioloăijas katedras studentiem  

2001.-2003.g  psiholoăisko grupu vadīšana RNPC projektā “Narkomānijas  profilakse 
skolā” 
2000.-2003.g  psihologa darbs sociālās rehabilitācijas centrā “Viktorija”  
1999.g.  personāla audits SIA “Lattelekom” 
1998.-2005.g.  lekcijas saskarsmes psiholoăijā mākleriem 
1998.-2000.g  psihologa darbs Mālpils vidusskolā 
1998.-2000.g.  Valsts darba inspekcija, psiholoăijas lekcijas 
1997.-1998.g.   LU Psiholoăiskās palīdzības centrs, psihologs 
1996.-1999.g.   Sabiedrības veselības skola, psiholoăijas lekcijas 
1995.-1997.g.  firma “B&M”, saskarsmes psiholoăijas nodarbības 
no 1995.g.   darbs ar personiskās psiholoăiskās izaugsmes grupām 
1995.g.  firma “Karlēna”, saskarsmes psiholoăijas nodarbības 
1994.g.  eidētiskās atmiĦas treniĦa grupas  
1994.-1995.g. 2.med.skolā, psiholoăijas priekšmeta lekcijas sociālajiem darbiniekiem 
1993.-1994.g.  firma “Lattelekom”, saskarsmes psiholoăijas nodarbības 
1993.-1994.g.  firma “Karlsons&Co”, latviešu valodas apmācība ar psihotehnikas 
metodēm 
1993.g.  firma “Auseklītis”, psiholoăijas lekcijas 
1992.-1993.g.  firma “IF”, saskarsmes psiholoăijas lekcijas 
1991.-2006.g.  Āgenskalna Valsts ăimnāzijas psiholoăijas skolotāja, skolas 
psiholoăe 
1988.-1990.g.  tūrisma pulciĦa vadītāja Kirova rajona pionieru namā 
1987.g.  laborante biomehānikas laboratorijā, Traumataloăijas un ortopēdijas 
institūtā 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
Darbs projektos: 
2005.-2006. līdzdalība ĪUMSIL sekretariāta projekta LED  I realizācijā 
2003.-2006.g. projekts “Diennakts krīzes centrs bērniem un ăimenēm ar bērniem 
Ventspilī”, OAK foundation, Ženēvas finansējums  
2006.g. projekts “Vasaras skola žurnālistikas studentiem un žurnālistiem, izplatot 
dažādību” Eiropas Komisijas Rīcības plāna pret diskrimināciju finansējums 

2006.g. projekts “Eiropas pilsonības pamatskola” ES PHARE projekta ietvaros 

2004.g. projekts “Sabiedriskais informatīvi konsultatīvais naturalizācijas birojs” valsts 
programmas “Sabiedrības integrācija Latvijā” un ĪUMSILS finansējums 
2004.-2005.g. ESF finansētais projects “Profesionālo orientāciju nodrošinošie pasākumi 
Rīgas 14.vakara (maiĦu) vidusskolā” 
2001.-2003.g.  RNPC projekts “Narkomānijas profilakse skolā” 
 
Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās konferencēs:  
2007. RA Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība, integrācija, izglītība” 
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2006. RPIVA 11. Starptautiskās kreativitātes konference  „Kreativitāte kā process” 
2006. PA Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference „Psiholoăija, bizness un sabiedrības 
sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas”  
2006. DU Starptautiski zinātniskā konference „Izglītība sociālo pārmaiĦu apstākĜos” 
2006. 4. Starptautiskā mākslas terapijas konference 
2006. 7. Starptautiskā Baltijas psihologu konference „Baltic Psychology in Global 
Context: Where Do We Stand?”  
2006.  RSU ESF Starptautiskā akadēmiskā personāla konference „Atstumtība un nedrošība 
– riski un risinājumi” 
2006. LPA Starptautiskā  zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra”  
2005. LLU starptautiskā zinātniskā konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”  
2004. LPA Starptautiskā konference „Sabiedrība un kultūra” 
 
Zinātniskā konsultanta pienākumi : 
žurnāls „Psiholoăija Mums” 
žurnāls „Psiholoăija skolai un ăimenei” 
grāmata : Grofs S. Nākotnes psiholoăija. -R., RaKa, 2006. -405.lpp. 
dokumentālā filma „Bi Ĝete skrejceĜam” 
scenārija konsultante mākslas filmai „Par to nerunā” 
 
 
PUBLIK ĀCIJAS 
1. Jirgena S. Jauniešu pašizjūta un uzvedības determinantes. - R., LU, 1998. -57.lpp. 
2. Jirgena S. Adiktīvas uzvedības izvēle agrīnā jaunībā. - R., LU, 1999. -54.lpp. 
3. Jirgena S. Jauniešu adiktīvas uzvedības izvēles izpēte. - R., LU, 1999. -56.lpp. 
4. Jirgena S. Jauniešu pašizjūta un adiktivās uzvedības izvēle. - R., LU, 1999. -
78.lpp. 
5. Jirgena S. Skolēna pašizjūta un skolas sociālpsiholoăiskās vides subjektīvais 
vērtējums. // Personības attīstība. Skolēnu un studentu personības veidošanās mācību un 
audzināšanas procesā. - R., “Izglītības soĜi”, 2000. -78.-83.lpp. 
6. Jirgena S. Topošo medicīnas reflektantu psiholoăiskais portrets. // 2004.gada 
Medicīnas nozares zinātniskās konferences tēzes. - R., RSU, 2004. -167.lpp. 
7. Jirgena S. Dažādu vidusskolas programmu izvēles psiholoăiskās determinantes. // 
Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums VII. / Sastād. A.Medveckis. - Liepāja, LPA, 2005. -
124.-130.lpp. 
8. Йиргена С. Самочувствие молодёжи и выбор адиктивного поведения. 
(2005.gadā iesniegts publicēšanai starptautiskās konferences „Бехтерев В.М. и 
современная психология” rakstu krājumā) 
9. Jirgena S. Pašizjūtas izpēte: jauniešu salīdzinošais vērtējums 1998. un 2005.gadā. 
(2005.gadā iesniegts starptautiskās zinātniskās konferences „Jaunas dimensijas sabiedrības 
attīstībā” rakstu krājumam)  
10. Jirgena S. „Vērtību hierarhija: jauniešu salīdzinošais vērtējums 1998. un 
2005.gadā” (2006.gadā iesniegts starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība un 
kultūra” rakstu krājumam)  
11. Mārtinsone K., Jirgena S., Dzilna S., Paipare M., Zakriževska M. „The  Crisis 
Coping of Art Therapy. //  Proceedings VII International Baltic Psychology Conference. - 
Riga, Latvia June 15-17, 2006. -p.40.  
12. Jirgena S., Mihailovs I.J. Jauni izaicinājumi sistēmai – sociālās atstumtības 
iespējamie riski. // RSU ESF konferences „Atstumtība un nedrošība-riski un risinājumi” 
rakstu krājums. - R., RSU, 2006. -46-47.lpp. 
13. Elektroniskā publikācija: Majore-Dūšele I., Jirgena S. Deju terapija: 
priekšnosacījumi, izpratne un attīstības perspektīvas Latvijā. // 4. Starptautiskās Mākslas 
terapijas konferences materiāli. - 13.07.2006.  



81 
 

14. Jirgena S. Jaunieši un adiktīva uzvedība. – R., Drukātava, 2006. -160.lpp. 
15. Йиргена C. Черты характера и выбор аддиктивного поведения 
(2006.gadā iesniegts publicēšanai Psiholoăijas Augstskolas zinātniskajā rakstu 
krājumā)  
16. Йиргена C., Ценности и выбор аддиктивного поведения (2006.gadā 
iesniegts publicēšanai Baltijas Starptautiskās akadēmijas Starptautiskās konferences 
rakstu krājumā) 
17. Jirgena S. Mākslas terapijas izglītības attīstība Latvijā // Starptautiskās zinātniskās 
konferences „Izglītība sociālo pārmaiĦu apstākĜos” tēzes. - Daugavpils, 2006. 25-26.lpp 
18. Jirgena S., Mārtinsone K.  Mākslas terapijas izglītība Latvijā: process un 
perspektīvas. (2006.gadā iesniegts publicēšanai Starptautiskās zinātniskās konferences 
„Izgl ītība sociālo pārmaiĦu apstākĜos” rakstu krājumā)  
19. Dreifelde-Gabruševa I., Mārtinsone K., Jirgena S., Zakriževska M. Mākslas 
terapijas metodes kreativitātes attīstībā. // 5 zinātnisko rakstu krājums „Radoša personība 
V”. (2006.g. iesniegts publicēšanai)   
20. Jirgena S. Deju terapijas loma sabiedrības veselībā // Starptautiskā zinātniski-
praktiskā konferences „Psiholoăija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās 
problēmas” tēzes. - R., PA, 2006. 
21. Jirgena S. Deju terapijas loma sabiedrības veselībā // Starptautiskā zinātniski-
praktiskā konferences „Psiholoăija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās 
problēmas” tēzes. - R., PA, 2006. 68.-69.lpp. 
22. Mārtinsone K., Jirgena S. Mākslas terapija – situācija un perspektīvas izglītībā 
Latvijā // Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 
– Rēzekne: RA izdevniecība, 2007. – 223. – 228.lpp. 
23. Mārtinsone K., Jirgena S., Zakriževska M., Mihailovs I.J. Mākslas terapija 
mūžizglītības kontekstā // Mūsdienu izglītības problēmas. – Rīga: TSI, 2007. – 74. – 75.lpp. 
24. Jirgena S., Mihailovs I.J., Stankevičs A., Strūberga K., Venžega N. Studenta skaita 
dinamikas cēloĦi Latvijā // 2007.gada zinātniskā konference. Tēzes. – Rīga: RSU, 2007. – 
257.lpp. 
25. Mārtinsone K., Jirgena S., Zakriževska M. Mākslas terapija krīzes pārvarēšanā: 
teorētiskie aspekti // 2007.gada zinātniskā konference. Tēzes. – Rīga: RSU, 2007. – 
258.lpp. 
26. Mārtinsone K., Jirgena S. Mākslas terapijas studijas kā profesijas formālais pamats 
// 2007.gada zinātniskā konference. Tēzes. – Rīga: RSU, 2007. – 259.lpp. 
27. Jirgena S., Taala A. Profesionālās ievirzes izglītības pieejamības un izglītības 
kvalitātes nozīme kultūras personības veidošanā // 2007.gada zinātniskā konference. Tēzes. 
– Rīga: RSU, 2007. – 260.lpp. 
28. Majore-Dūšele I., Jirgena S. Deju un kustību terapija. Tās izmantošanas iespējas // 
Psiholoăija Mums. – 2007. – Nr. 3 (34). – 13. – 17.lpp. 
29. Jirgena S., Ābolina M. Vēderdejas sievietes personības attīstībai // Integratīvā 
mākslas terapija – teorija un prakse. Tēzes. – Rīga: Rīgas StradiĦa universitāte, 2007. – 
70.lpp. 
30. Jirgena S., Ābolina M. Belly dance impact on development of woman personality 
// Integrative art therapy – theory and practice. Abstract. – Rīga: Rīgas StradiĦa 
universitāte, 2007. – p.71. 
31. Jirgena S., Mārtinsone K., Mihailovs I.J. Mākslas terapijas izglītība Latvijā: 
process un perspektīvas // Starptautiskā zinātniskā konference “Izglītība sociālo pārmaiĦu 
apstākĜos”. Rakstu krājums. – Daugavpils: Saule, 2007. – 257. – 267.lpp. 
 
Metodiskie materiāli  
1. Antāne N., Enkuzena D., Loėe M., Vītola V., Žuravkina E., Jirgena S., Grāvīte I. 
Karjeras izglītība mācību priekšmetu un audzināšanas stundās Rīgas 14.vakara (maiĦu) 
vidusskolā. // Metodiskie materiāli skolotājiem. - R, 2006. -210.lpp. 
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2. Jirgena S. Psihologa darbs Āgenskalna valsts ăimnāzijā. // Skolotājs. - 2003. -Nr.1. 
-46.-48.lpp. 
 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS   
no 2007.g.   Latvijas deju un kustību terapijas asociācija 
no 2005.g  Latvijas mākslas terapijas asociācija  
no 2005.g.   Latvijas Psihoorganiskās analīzes psihoterapeitu biedrība 
no 2004.g.                 Latvijas Psihoterapeitu biedrība  
1997.-2004.g.           Latvijas Psihoterapijas Asociāciju Federācija 
1997.-2000.g.  Latvijas Balinta asociācija 
1996.-2005.g.  Latvijas psihoorganiskās analīzes asociācija 
1995.-1998.g.           Latvijas profesionālo psihologu asociācija 
no 1993.g.              Latvijas skolu psihologu asociācija 
1992.-1994.g.  Starptautiskā Eriksona terapijas, hipnozes un neirolingvistiskās   
   programmēšanas asociācija 
Darbība profesionālo organizāciju izpildinstit ūcijās  
no 2007.g.   Latvijas deju un kustību terapijas asociācijas valdes locekle 
no 2005.g.   Latvijas Psihoorganiskās analīzes psihoterapeitu biedrības valdes  
    priekšsēdētāja  
no 2004.g.        Latvijas Psihoterapeitu Biedrības valdes locekle 
2003. - 2005.g.  Latvijas Psihoorganiskās analīzes asociācijas valdes priekšsēdētāja  
 
VALODU ZIN ĀŠANAS 
latviešu - dzimtā 
krievu - pārvaldu pilnībā 
franču – vidējas zināšanas, 1998.g. LU nokārtots promocijas eksāmens (vērtējums-8) 
angĜu - vidējas zināšanas, 2005.g. 15.jūl. nokārtots eksāmens uz B1/B2 līmeni 
 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA:  
pārzinu  “Microsoft Office”  datorprogrammu  paketi;  spēlēju klavieres;  
pabeigti 3-gadīgi šūšanas priekšmeti 
 
 
2007.gada 12.septembrī       S.Mihailova 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

Vārds, uzvārds:  Ivans Jānis MIHAILOVS 

Dzimšanas datums:  16.06.1979. 

Dzimšanas vieta:  Rīga 

Adrese:  Sofijas 4-29, Rīga, LV-1005 

Tālrunis:  7392603 

 
IZGL ĪTĪBA  

no 2006. -  2006 Rīgas StradiĦa universitātes  
Sociālo zinātĦu doktorantūra 
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no 2003. līdz 2005. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultāte  
Sociālo zinātĦu maăistrs tiesību zinātnēs           

no 2001. līdz 2003. Latvijas Kultūras akadēmija  
Humanitāro zinātĦu maăistrs mākslās 

no 1997. līdz 2003. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultāte  
Diplomēts jurists          

no 1997. līdz 2001. Latvijas Kultūras akadēmija   
Humanitāro zinātĦu bakalaurs mākslās 

no 1985. līdz 1997. Puškina licejs 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

                docenta v.i.  

 
DARBA PIEREDZE  

no 2006. - Latvijas Kultūras akadēmijas maăistrantūras viespasniedzējs 

no 2005. - Rīgas StradiĦa Universitāte – lektors, Komunikācijas studiju katedras 
vadītāja vietnieks, kopš 28.10.2005. – docents 

no 2004. - Izglītības valsts inspekcija – padomnieks juridiskajos jautājumos, kopš 
2005.gada vienlaikus galvenā valsts inspektora augstākās izglītības 
jautājumos p.i. 

no 2004. līdz 2004. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts – 
juriskonsults, Juridiskās nodaĜas vadītāja v.i. 

no 2004. līdz 2006. Rīgas Tehniskā Universitāte – lektors, pasniedzējs 

no 2004. - Baltijas Starptautiskā akadēmija (Baltijas Krievu institūts) – lektors, 
dekāna palīgs, kopš 04.10.2005. – docents 

no 2003. līdz 2004. Labklājības ministrija – Eiropas un juridisko lietu departamenta 
vecākais referents 

no 2002. līdz 2003. VBS “Latvijas Radio” – jurists – personālspeciālists 

no 1999. -  Puškina licejs – pasniedzējs, nodaĜas vadītāja  v.i. 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

 Kultūrpolitika, komunikācijas tiesības, globalizācija 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

 2006. Izglītības un zinātnes ministrijas pateicība 

 
PUBLIK ĀCIJAS 

 6 grāmatas un metodiskie līdzekĜi, 8 raksti, 5 priekšmetu programmas, konsultatīvā 
līdzdalība izdevuma „XX gs. kultūras vēsture” (latviešu un krievu valoda) tapšanā 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

 latviešu dzimtā 

 krievu dzimtā 
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 angĜu teicami 

 vācu Sarunvalodas  līmenis 

 

Datums:  03.01.2008.    Paraksts 

 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

PERSONAS 

DATI 

 

Vārds, uzvārds Illa MIHEJEVA 
Dzimšanas datums, 
vieta 

11.decembrī 1967.g. Valmiera, Latvija 

Adrese, tālrunis Vecozolu 2, Mārupes pag., Rīgas raj. ,   9463034 
 
IZGL ĪTĪBA 

 

 
1994.-1998.g. 
1990.-1994.g 
1987.-1990.g. 
1975.-1985.g. 

Kopš 1998.g. sertificēts ārsts- rehabilitologs 
RSU, PDIF, rezidentūra rehabilitoloăijā 
AML, Medicīnas fakultāte, pediatrijas nodaĜa 
Sankt - Pēterburgas Pediatrijas medicīnas institūts 
Valmieras 2.vidusskola 

 
 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA 

 

2005.g 
2004.g 
2004.g. 
 
2004.g. 
 
2002.g. 
 
2001.g. 
 
2001.g. 
 
1999.g. 
1999.g. 

Latvijas Ārstu kongress 
International Rehabilitation Days in Latvia 
International Symposium ” Measurement and evaluation of 
outcomes in rehalitation” 
8th Congress of EFRR(European Federation for Research in 
Rehabilitation) 
Neurobiological Backround to Rehabilitation. Plasicity, motor 
control, spasticity and pain modulation. 
LMA PDIF „Botulotoksīna A (Dysport) lietošana muskuĜu 
distonijas un spasticitātes ārstēšanā” 
1st World Congress of the International Society of Physical and 
Rehabilitation Medicine; 
2nd Congress of the Baltic Association for Rehabilitation; 
13th World Congress of the International Federation of Physical 
Medicine and Rehabilitation; 
 

ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
 

 

AKAD ĒMISKAIS 
NOSAUKUMS 
 

 
Asistente Rehabilitācijas katedrā, 2005.g. 

 
DARBA 
PIEREDZE 
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Kopš 2005.g. 
1999.-2005.g 
Kopš 1998.g. 
Kopš 1998.g. 

Asistente Rehabilitācijas katedrā 
Stundu pasniedzēja RSU Rehabilitācijas katedrā 
 Ārsts- rehabilitologs Valsts SIA” NRC” Vaivari”” 
 rehabilitācijas nodaĜas vadītāja PVAC ” Ziepniekkalns” 
 

 
ZINĀTNISKĀ 
DARBĪBA 

 
 
Atslēgas vārdi - Rehabilitācija.Darbaspējas. Neiroloăiskā 
rehabilitācija. Spasticitāte. 
 
 

 DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

 Biedrība ”Latvijas Ārstu Rehabilitologu  Asociācija”; 
Latvijas Pediatru Asociācija 
 

GODA   NOSAUKUMI,  APBALVOJUMI 
 

 
PUBLIK ĀCIJAS 

 
  „Botulinum Toxin in the Lower Limbs in Cerebral 

Palsy:Experience in Latvia” 
 A.Vētra, V. Keris, I.Mihejeva, I. Tīrone and I. Klētniece 
 National Rehabilitation Centre „Vaivari”, Jurmala, Latvia 
 Clinical Hospital GaiĜezers, Latvia (2002) 
 „The importance of early multidisciplinary in-patient rehabilitation 

for stroke patients.” 
 I.Mihejeva, V. Linaberga, A.Vētra, L.Biezā (2001) 

 
VALODU  
ZINĀŠANAS 

 Latviešu (dzimtā),  krievu (brīvi),  
angĜu (sarunvaloda) 

 
PAPILDUS 
INFORM ĀCIJA 

 
Datorzināšanas : MS Office (Word , Excel), internets 
B kategorijas autovadītāja apliecība 
 

   
Datums:   2007.gada 30.maijs                                                Paraksts 
 
 

 

 
 
 
 
Vārds, uzvārds:  

 
CURRICULUM  VITAE 
 
 
Inga MILLERE 

Dzimšanas datums: 
 
13.07.1959. 
 

Dzimšanas vieta:  
 

Rīga, Latvija 
 

Adrese:  Rīga, Plostu iela 21, Latvija, LV - 1057 
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Kontakttelefons:  7409126 

 
IZGL ĪTĪBA  

1978                                    
1984 
 
1994 
 
1995 
 
 

1984 
1988 
 
1997 
 
2001 
 

Rīgas Medicīnas institūts 
Latvijas ZinātĦu Akadēmija 
aspirantūra 
Latvijas Medicīnas Akadēmija 
Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra (rezidentūra) 
Grupu Analīzes institūta (Norvēăija), Grupu psihoterapijas un Ăimenes 
terapijas institūta (Dānija) un Lietuvas Grupu psihoterapijas Asociācijas 
Starptautisks kopprojekta izglītības programma 
 

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA                      

 
1995 
 
1998         
 
1999 
 
 
2001          
 
 
1995 
 
1995 
1996 
 
1996 
 
1997 
 
1997 
 
1999 
 
2000 
 
2000 
 
 
2000 
 
 
2001 
 
 
 
2001 

 
1995 
 
1999 
 
1999 
 
 
2002 

Priekšmeti 
ASV Kornela universitātes Medicīnas Koledžas un Sorosa fonda 
organizēti priekšmeti psihiatrijā un psihoterapijā 
Latvijas Medicīnas Akadēmija 
Pēcdiploma izglītības fakultāte, specializācijas priekšmeti psihiatrijā 
Lietuvas Psihoterapijas Biedrība&Dānijas Psihoanalītiskās 
psihoterapijas biedrība „Ievadpriekšmets Psihoanalītiskās teorijas 
pamatprincipos” 
Dānijas Psihoanalītiskās psihoterapijas biedrība „Personības traucējumu 
psihodinamiskie aspekti” 
Semināri 
Latvijas Psihoterapijas Asociācija&Latvijas Medicīnas Akadēmija 
„Kognitīvi – biheiviorālā psiholoăija un psihoterapija” 
Latvijas Medicīnas Akadēmija „McMaster modelis ăimenes terapijā”; 
Latvijas Psihoterapijas Asociācija „Neirofarmakoloăija; Neirobioloăijas 
principi” 
Latvijas Psihoterapijas Asociācija & Latvijas Ăimenes Centrs „Īsā veida 
fokusētā psihoterapija; Bērnu terapija; Viena vecāka ăimenes terapija” 
 Latvijas Psihoterapijas Asociācija & Latvijas Ăimenes Centrs 
„Komplicētā ăimene. Vardarbība ăimenē” 
Latvijas Psihoterapijas Asociācija „Psihoanalīze un psihoterapija – vai 
tie ir sinonīmi?” 
Eiropas Psihoanalītiskā Federācija „Izvērtējums Psihoanalītiskai 
terapijai: Indikācijas, biežums, pacienta un terapeita saskanība” 
Latvijas Psihoterapijas Asociācija „Pacienta afekti un instinkti klīniskā 
praksē„ 
Latvijas Psihiatru Asociācija& Pharmacia Upjon „ Sociālās adaptācijas 
traucējumu ārstēšana; Psihoterapijas loma depresijas ārstēšanā; Edronax 
un depresijas dinamika” 
Latvijas Neiroloăijas Asociācija&Latvijas Multiplās Sklerozes 
Asociācija „Multipl ā skleroze: aspekti; ăenētika, patoăenēze, klīnika, 
ārstēšana un rehabilitācija, pacientu psiholoăiskās problēmas” 
Latvijas Psihodinamiskās psihiatrijas, psihosomatiskās medicīnas un 
psihoterapijas Asociācija „ Pirmais Baltijas valstu Psihoanalītiskās 
psihoterapijas seminārs – Projektīvās identifikācijas M.Kleinas 
koncepts.” 
Latvijas Psihiatru Asociācija&Latvijas Hipertenzijas Asociācija 
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2002 
 
2003 
 
 
 
 
1996 
 
 
1997 
1997 
 
 
1999 
 
 
2000 
 
2000 
 
2000 
 
2002 

„Depresija internajā medicīnā” 
Latvijas neiroloăijas Asociācija „Multipl ās sklerozes ārstēšana un 
rehabilitācija” 
Latvijas Psihodinamiskās psihiatrijas, psihosomatiskās medicīnas un 
psihoterapijas Asociācija un Dānijas Psihoanalītiskās psihoterapijas 
Biedrība „3.Baltijas valstu Psihoanalīskās psihoterapijas seminārs” 
 
Kongresi & Konferences 
Latvijas Psihosomatiskās medicīnas Asociācija &Latvijas Psihoterapijas 
Asociācija&Latvijas Medicīnas Akadēmija „Baltijas valstu Konference 
– Psihosomatiskā ārstēšana: Bio-Psiho-Sociālā pieeja”: Rīga 
3. Latvijas pasaules ārstu Kongress; Rīga 
Eiropas Psihoanalītiskā Federācija valsts sektorā; Eiropas 
Psihoanalītiskās grupu psihoterapijas konference „Simptomu ārstēšana 
sakaĦā ar personības traucējumiem”; Amsterdama 
Eiropas Psihoanalītiskā Federācija valsts sektorā; II Eiropas Kongress 
„No fragmentācijas līdz Kohēzijai; indikācijas Grupu Psihoanalītiskai 
psihoterapijai”; Barselona 
Eiropas Psihoanalītiskā Federācija valsts sektorā Tūkstošgades 
Konference „Laiku maiĦa, Mainīgas attiecības”; Oksforda 
E.G.A.T.I.N.&Lietuvas Grupu analītiskā biedrība „Autoritāte un vadība 
grupu analītiskā apmācībā”; Vi ĜĦa 
Latvijas Psihoterapeitu Asociācijas Biedrība „Psihoterapijas standarti 
Baltijas valstīs”; Rīga 
Eiropas Psihoanalītiskās Federācijas centrālās un Austrumeiropas valstu  
subkomiteja &Latvijas Psihoterapijas Asociācija „Bērnu, pusaudžu un 
pieaugušo ar personības traucējumiem ārstēšanas iespējas un grūtības 
individuālajā un grupu psihoanalītiskā psihoterapijā”; Rīga 
 
 

ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

1989   Medicīnas doktore 

 
 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

2004   Asociētā  profesore 
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DARBA PIEREDZE 
 

1984 
 
1996 
 
1998 
 
2001 
 
2002 
 
2002 
 
2004 

1993 
 
2002 
 
2000 
 
2004 

Latvijas ZinātĦu Akadēmija 
Zinātniskā līdzstrādniece 
Medicīnas Centrs „Vecpilsētas Medicīnas Centrs” 
Psihoterapeite 
Medicīnas Centrs  „Jūras Medicīnas Centrs”  
Psihoterapeite-konsultante 
Rīgas StradiĦa universitāte 
Māszinību Docētāju grupa, docente 
Rīgas StradiĦa universitāte 
Māszinību fakultāte, Dekāne 
Medicīnas Centrs „Veselības Nams 5” 
Psihoterapeite 
Rīgas StradiĦa universitāte 
Māszinību Docētāju grupa  
Asociētā psofesore 

2002 
 
2003 
 
2003 

2004 
 
2003 
 
2005 

Starptautiskā sadarbības izglītības kopprojekts Grupu analīzē 
(Norvēăija, Dānija, Lietuva, Latvija, Igaunija), docētāja  
Latvijas Veselības Ministrijas darba grupas „Veselības aprūpes 
izglītības situācijas izpēte” locekle                                                               
Darba Grupas „Universitātes izglītības programmas Māszinībās un 
Medicīnas skolu izglītības programmu saskaĦošana un koordinācija", 
vadītāja   
 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

 1997 
 
 2005 

 2002 Latvijas Zinātnes Padomes zinātniskā projekta 6Nr.96.086 Medicīnas 
nozares Nr.8; „Multiplās sklerozes etiopatoăenēze” 
Rīgas StradiĦa universitātes Zinātnes Padomes locekle 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 
 

 1999 
 
 
1999 
 
2001 
 
2002 
 
2003 

  
 
 
2002 

Latvijas Psihodinamiskās psihiatrijas, psihosomatiskās medicīnas 
ārstu un psihoterapijas Asociācijas Sertifikācijas Komisijas 
locekle 
Latvijas Psihodinamiskās psihiatrijas, psihosomatiskās medicīnas 
ārstu un psihoterapijas Asociācijas grupu sekcijas vadītāja  
Starptautiskā sadarbības izglītības kopprojekts Grupu analīzē 
(Norvēăija, Dānija, Lietuva, Latvija, Igaunija), Latvijas pārstāve          
Starptautiskās izglītības institūciju Māszinībās apvienības 
„Florence Network” koordinatore Latvijā 
Starptautiskās izglītības institūciju Māszinībās apvienības 
„Florence Network” Zinātnes darba grupas locekle  
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PUBLIK ĀCIJAS 

1997 
 
 
1997 
 
2002 

 „Psihodinamiskā Grupu psihoterapija – izvēles metode 
psihoterapijā” 3. pasaules latviešu kongresa rakstu krājums 
„Pacientu atlases aspekti grupu” 
Proceedings of „3. pasaules latviešu kongresa rakstu krājums 
“Fas (CD95) antigēnu nozīme multiplās sklerozes attīstībā” 
Rīgas StradiĦa universitātes zinātnisko rakstu krājums. 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

Latviešu 
Krievu 
AngĜu 
Franču 

Dzimtā 
Brīvi 
Brīvi 
Ar  vārdnīcu 

 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

 

Datums:  18.12.2007.     Paraksts 

 
 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
PERSONAS DATI  
Vārds, uzvārds Solvita Olsena (dzimusi BatĦa) 
Dzimšanas datums, vieta 1970. gada 18. novembris, Rīga 
Adrese, tālrunis Jaunpils iela 2 – 3, Rīga, LV 1002, 26162000 
 
IZGL ĪTĪBA 

 

2004. -  LU, Juridiskās fakultātes doktorante 
1998. – 2004. LU Juridiskā fakultāte, tiesību zinātĦu specialitāte, otrā 

līmeĦa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija - 
jurists 

1990. – 1996.  Latvijas Medicīnas akadēmija, Ārstniecības fakultāte, 
ārsta grāds (pielīdzināts maăistra grādam) 

1977. – 1989.  Tukuma rajona Zemgales vidusskola 
 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA 

 

2006. gada 14. – 15. 
oktobris 
 

ZiemeĜvalstu padomes seminārs „Bizness un bioētika”, Malme, 
Zviedrija 

2006. gada 29. jūnijs – 
6. jūlijs 
 

Eiropas priekšmets biotehnoloăiju ētikā, Brno, Čehija 

2006. gada 1. – 3. jūnijs Seminārs Siguldā, Latvijā „ES tiesības diskriminācijas novēršana 
jomā” 

2006. gada 17. – 19. Konference Berlīnē, Vācijā „Pilsoniskas sabiedrības veidošana 
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marts ieviešot pamatvērtības”, ziĦojums „ĀrpusėermeĦa apaugĜošana un 
olšūnu donēšana Latvijā” 

2005.gada 7. - 11. 
novembris 

Starptautisku ekspertu semināra Budapeštā, Ungārijā „Zinātnisko 
pētījumu ētiskais pamatojums”, dalībniece 

2005.gada 22. – 24. 
septembris 

Starptautiskas konferences ViĜĦā „Jaunākās bioētikas attīstības 
tendences Eiropā un Lietuvā” dalībniece 

2005. gada 14.februāris 
– 7.decembris 

Latvijas Universitātes profesionālās pilnveides programma 
„Augstskolu mācībspēku pedagoăiskās izglītības pamati. 
Augstskolu didaktika.” , sertifikāts Nr. 0868 

2004.gada jūnijs Rīgas Juridiskās augstskolas semināra „Alternatīvā domstarpību 
risināšana un starpniecība” klausītāja 

2000.gada oktobris Rīgas Juridiskās augstskolas organizētais apmācību priekšmets 
“AngĜu valoda. Tiesību terminoloăija un komunikācija biznesa 
vidē”, klausītāja 

 
ZINĀTNISKAIS 
GRĀDS 

 
 
Ārsta grāds (pielīdzināms maăistra grādam), 1996. 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS 

 

 
DARBA PIEREDZE 

 

2006. -  Rīgas StradiĦa Universitāte, lektore Socioloăijas un tiesību 
zinātĦu katedrā, tiesību un sabiedrības veselības zinātĦu 
programmās. Lektore tiesību zinātĦu bakalaura un maăistra 
programmu priekšmetos: „Ievads administratīvajās tiesībās”, „ES 
sociālo tiesību aktuālās problēmas”, „Juridisko metožu mācība”, 
„Civilprocess”. Pasniedzēja sabiedrības veselības maăistra 
programmā, priekšmetā „Veselības aprūpes tiesības”. 

2004. -  SIA “Medicīnas tiesību institūts” direktore. Darba pieredze 
klientu konsultēšanā dažādos tiesību jautājumos, personu 
pārstāvēšanā privāta rakstura strīdos un tiesvedībā, personu 
pārstāvēšanā valsts iestādēs un Administratīvajā tiesā. Pieredze 
organizējot un vadot ar administratīvajām un medicīnas tiesībām 
saistītas lekcijas un seminārus. 

1996. - SIA “Kissens” direktore 
2000. – 2004. Latvijas Pacientu tiesību birojs, juriste 
1992. – 1996. P.StradiĦa klīniskā slimnīca, medicīnas māsa 
 
ZINĀTNISKĀ 
DARBĪBA 

 

2006. gada marts - 
jūnijs 

Nacionālā eksperte ES zinātniskās pētniecības projektā „Aktuālās 
ētiskās un tiesiskās problēmas, kas ietekmē klīnisko pētījumu 
norisi Eiropā, iekĜaujot apmācības pētniekiem jaunajās 
dalībvalstīs” 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN 
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

 

2003.g. - Latvijas Ăimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas 
“ Papardes zieds”  valdes un padomes locekle 
 

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  
 
PUBLIK ĀCIJAS 
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2006. gada 4 – 6. 
oktobris 
 

Starptautiska bioētikas konference Rīga, Latvija, referāts ”Olšūnu 
donēšanas ētiskie un tiesiskie aspekti Latvijas un Eiropas 
perspektīvā.” 

2006. gada 28. – 30. 
septembris 

Eiropas Medicīnas ētikas centru asociācijas konference Leuvene, 
BeĜăija, referāts „Kā aizsargāt privātumu un personas integritāti 
informācijas laikmetā?” 

2006. gada 7. – 11. 
augusts 

16. Pasaules medicīnas tiesību kongress, Tulūza, Francija, referāts 
„Latvijas pieredze – audu izĦemšana no 400 mirušiem cilvēkiem” 

2006. gada 6.- 7. jūnijs Starptautisks seminārs Minskā, Baltkrievijā “Baltkrievijas 
nacionālā bioētikas komiteja un reăionālo bioētikas komiteju 
darbība”, referāts „Bioētikas komitejas tiesiskais pamats un 
bioētiskā ekspertīze Latvijā” 

2006. gada 23. – 24. 
marts 

Starptautisks seminārs Kijevā, Ukrainā “Bioētiskās ekspertīzes 
standartu attīstībā kā ceĜš uz kvalitatīvu un atbildīgu 
biomedicīnisko pētījumu veikšanu veselības aprūpes sistēmā: 
Austrum un Centrāleiropas pieredze”, referāts „Privātās dzīves 
aizsardzība klīniskajos pētījumos”   

2005.gada 7. aprīlis Starptautiska konference Rīgā „Informācijas tehnoloăijas un 
telekomunikācijas Baltijas jūras un Centrālajā un Austrumeiropas 
reăionā”, referāts „Personas veselības datu aizsardzības tiesiskie 
aspekti” 

2005.gada 8. marts Publikācija portālā politika.lv „Pacientu tiesības Latvijā –
cilvēktiesību vai sociālisma standarti?” 

2004.gada augusts Žurnāls „Doctus”, raksts „Pacienta noslēpums” 
2003.gada2. oktobris Konference “Pacientu tiesību aizsardzības likumprojekta 

sabiedriskā apspriede”, referāts “Pacientu tiesību aizsardzība: 
mērėi, uzdevumi un iespējas” 

2003.gada5.decembris Konference pedagogiem „Mēs dzīvojam vienā pasaulē”, referāts 
„Cilv ēka cieĦa un privātās dzīves aizsardzība” 

2002. gada 13. – 14. 
decembris 

Otrais apvienotais anestezioloăijas un reanimatoloăijas kongress, 
referāts „Pacientu tiesības Latvijā: problēmas un risinājumi.” 

2001.gada 14. maijs Konference "Veselības aprūpes sistēma administratīvo tiesību 
skatījumā", referāts "Veselības aprūpes sistēmas administrēšana 
Latvijas Republikā” 

2001.gada 22. maijs Publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Nr.208, “Par pacienta 
tiesībām uz kvalitatīvu aprūpi” 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

 

 Latviešu (dzimtā valoda) 
AngĜu (Ĝoti labi) 
Krievu (Ĝoti labi) 
Vācu (ar vārdnīcas palīdzību) 
DāĦu (pamatzināšanas) 
  

PAPILDUS INFORM ĀCIJA  
 
Prasmes lietot MS Office un PowerPoint programmas, 
B kategorijas autovadītāja tiesības. 

 
 
Datums 
 

 
 
25.01.2007.                                     Paraksts 

 



92 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
1.Vārds, uzvārds:    Mirdza PAIPARE 
 
2. Dzimšanas gads: 1953.g. 24. jūlijs 
 
3. Adrese:   Alejas iela 23/25 dz. 33; Liepāja, Latvija, LV –3401 
 
4. Izglītība:  
2003. – 2007.  J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija; doktorantūra  
2002. – 2005.  Studijas LPA studiju programmā Mūzikas terapija 
1996. – 2000.  LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts;  doktorantūra; 
1987. – 1989.  J. Vītola Latvijas Valsts konservatorija, asistentūra; 
1973. – 1979.  Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija; Izpildītāju  fakultāte; kora    
            diriăenta un kora priekšmetu pedagoga  kvalifikācija (diploma Nr. 310631) 

  
5. Akadēmiskais nosaukums:  docente 
 
6. Zinātniskais grāds:              Mg Music (diploma Nr. 000079) 
 
7. Darba pieredze:  
2003. – Vācijas sabiedrības Aktion Mensch finansētā projekta Mūzikas terapijas centrs 
vadītāja; 
no 2002. – LPA neklātienes studiju programmas Mūzikas terapija   direktore; 
no 2001. – LPA docente Mūzikas katedrā; 
 no 1997. – LPA neklātienes studiju programmas Mūzikas skolotājs direktore. 
  
Pedagoăiskais darba stāžs – 22 gadi augstskolā. 
 
8. Zinātniskā darbība un publikācijas: 
2007. - Meistardarbnīca/referāts 7. Eiropas Mūzikas terapijas kongresā Eindhovenā 
(publikācija) 
2007. – 5.Starptautiskā Mākslas terapijas  zinātniska konference Liepāja, (publikācija) 
2007. – 3. Starptautiskā zinātniskā konference New Dimensions in the Development of 
Society, LLU, Jelgava ( publikācija). 
2007. – 7. Starptautiskā zinātniski metodiskā konference Cilvēks un vide, Liepāja, 
/publikācija/ 
2006.–Starptautiska zinātniska konference Pedagoăija: teorija un prakse IV//Liepāja, 
(publikācija) 
2005. – ZiĦojums 1. Starptautiskajā Mūzikas terapijas konferencē Liepājā 
2004. – ZiĦojums 6. Eiropas Mūzikas terapijas kongresā Somijā ( publikācija) 
2004. – Starptautiska zinātniska konference Teorija un prakse skolotāju izglītībā II                 
RPIVA, Rīga  ( publikācija) 
2003. – Starptautiska zinātniska konference Skolotāju izglītības problēmas un to         
risinājumi LPA             
2002. –  Starptautiska zinātniska konference Teorija un prakse skolotāju izglītībā  RPIVA, 
Rīga (publikācija, sertifikāts) 
2001. – Starptautiska zinātniska konference Vārds un tā pētīšanas aspekti Liepāja 
2001. – Starptautiska zinātniska konference Mūzika kā līdzeklis personības veseluma   
             veidošanās procesā Rīga, RPIVA 29.03. – 31.03. (referāts, publikācija) 
2000. – Starptautiska zinātniska konference Sabiedrība un kultūra ( publikācija) 
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2000. – IZM lietišėo pētījumu projekta Mūzikas saturs mazākumtautību                                   
skolās vadītāja.                                                  
No1997.- 2000 dalība ZA finansētajā grantā Mūzikas terapija bērniem ar   mentālās un 
fiziskās attīstības traucējumiem. 

1. Listening to music as one of the components of the professional training system of 
intending teachers // Changing education in a changing society. Klaipeda: Klaipedos 
Universitetas, 1999.- 206.-208 lpp. 
2. Mūzikas klausīsānās kā mūzikas terapija // Skolotājs 21. gadsimtā – Konferences 
materiāli ,  Rīga.: Vārti 2001. – 166 – 170.lpp..  
3. Творческие  качества педагога – путь к профессионально подготовленному 
педагогу  // Švietimo reforma ir mokytoju rengimas. : Vilniaus Pedagoginis universitetas, 
1999.- 211.-216.lpp. 
4. Mūzikas klausīšanās topošo skolotāju diagnostikai un attīstībai // Radošas personība II   
// .Rīga; RaKa 2002. – 2003. 160. – 164.lpp.      
5. Mūzikas klausīšanās vieta un loma  topošo skolotāju sagatavošanā //  Mūzika kā  
līdzeklis personības veseluma veidošanās procesā// Rīga Vārti   2001.-154.- 162.lpp.    
6. Mūzikas mācību  saturs mācībām latviešu valodā  mazākumtautību skolās// Sabiedrība 
un kultūra // Liepāja 2001.- 105 – 111.lpp.  
7. Vārda un mūzikas mijiedarbība P.Barisona kantātē Brīnumzeme/J.Akuratera dzeja//Vārds 
un tā pētīšanas aspekti//Rakstu krājums 6.; Liepāja 2002.,290.-298.lpp. 
8. Teorijas un prakses vienotība topošo skolotāju sagatavošanā ar mūzikas klausīšanās 
palīdzību // Teorija un prakse skolotāju izglītībā //Rīga, RPIVA 2002., 165. – 171.lpp. 
9. Слушание музыки  и эстетическое восприятие для будущих   учителей.//Muzikos 
mokytojo rengimas šiuolaikinei mokyklai //Tarptaukine moksline  konferencija, skirta VPU 
muzikos specialybes ikūrimo 45-mečiui.Vilnius 2002. 11.10.2002. 32.-39.lpp. 
10. Klausīšanās un mūzikas klausīšanās prasmju mijattiecības skolotāju 
sagatavošanā//Skolotāju izglītības problēmas un to risinājumi// Liepāja, 2003. 3. d.149. – 
156. lpp 
11. Mūzikas uztveres integratīvā darbība// Teorija un prakse skolotāju izglītībā II// 
       Rīga, RPIVA 2004., 47. – 52. lpp. 
12. K. Mārtinsone, M. Paipare. Mākslas terapijas programmas veselības izglītībā.//Cilvēks 
un vide//Liepāja, LPA ( pieĦemts publicēšanai) 
13. K. Mārtinsone, S. Jirgena, M. Paipare, M. Zakriževska. The Crisis Coping of Art 
Therapy// New Dimensions in the Development of Society// Jelgava, 2007.46.lpp.  
14. Fostering speech motorability after brain trauma// 7.th  European  Music Therapy 
Congress Dialogues in Music Therapy//Eindhoven, 2007.72. -73. lpp 
15. Deja kā mūzikas žanrs// Liepāja, “LiePA”, 2002.;61 lpp. 
16. I.Nelsone, M. Paipare  Mūzikas mācīšanas metodika. 
       Palīglīdzeklis skolotājiem.; Rīga  ; Zvaigzne 1992 .81 lpp. 
 
Kopējais zinātnisko publikāciju skaits:   14  
 
9. Zinātniskā darba temats: Mūzikas klausīšanās fenomenoloăija. 
 
10. Akadēmiskie priekšmeti:  
Docētie un izstrādātie studiju priekšmeti Liepājas Pedagoăijas  akadēmijā  
Mūzikas terapijas praktikums ( no 2005./2006 st..g.) programmā Mūzikas terapija   2 KP// 
autore                     
Ievads mūzikas terapijā un praksē( turpat) 4 KP 
Mūzikas terapijas teorijas un koncepcijas programmā Mūzikas terapija B daĜa 2 KP  
Mūzikas vēsture ( no 2003./2004. st.g.) progrmma Mūzikas Skolotājs B daĜa 4 KP // autore 
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Mūzikas terapija (no 2002/2003. st. g.) programma Sociālais Pedagogs, B daĜa, 
1KP)//autore 
Mūzika ( no 2004./2005. st..g.) programma Kultūras darba vadība 2KP//autore 
Mūzikas teorija un vēsture (no 2003./2004. st..g.) Pirmsskolas   skolotājs 2KP//autore 
Ievads specialitātē ( no 2000./2001. st..g.) (Mūzikas    skolotājs, B daĜa, 1KP)// autore 
Mūzikas metodika ( no 2000./2001. st..g.) (Mūzikas skolotājs,  B daĜa, 6KP)// autore 
Koris (no 1997./1998.) Mūzikas skolotājs,  B daĜa, 2KP 
 
11. Kvalifik ācijas celšana (pēdējie divi gadi): 
2007. –  Dalība 7. Eiropas Mūzikas terapijas  kongresā Eindhovenā (Nīderlande) 
2007. –  Dalība 5. Starptautiskā Mākslas terapijas konferencē – vasaras skola ( 72 stundas)  
2007. – Priekšmeti Kreatīvo psihoterapiju modeĜi mūzikas skolā darbā ar bērniem ar 
īpašām vajadzībām ( 32 st.) /apliecība 
2007. – priekšmeti Grupu psihoterapijas pamati ( as. prof. I. Millere) -16 st. /apliecība/ 
2007. –   Priekšmeti psihosomatiskajā medicīnā (as. prof. G. Ancāne) 32 st/apliecība/ 
2007. – Mūzikas terapija neonatoloăijā ( M. Noeker-Ribauperre/ Vācija/meistarpriekšmeti. 
2007. – Dalība praktiskajā seminārā Mūzikas terapija geriatrijā, Klaipēda ( 24 st) 
2006. un 2007. – Meistardarbnīca prof T. Vigrama vadībā ( apliecība) 
2006. un 2007. -  Meistardarbnīca prof. J. Erkkila/Somija/ vadībā ( apliecība)  
2006. – Orfa mūzikas terapija ( R. Neuheuselas/ Vācija/meistarpriekšmeti) 
2005. VII – 3. Starptautiskā Mākslas terapijas konference – vasaras skola. (72 stundas), t. 
sk., “Transpersonal art psyhotherapy” (48 stundas. Vadītājs F.S. Sommer (Šveice). 
Meistardarbnīcas vadīšana (8 stundas) mūzikas terapijā. 
2005. –  Dalība Itālijas Mūzikas terapeitu kongresā (BoloĦa)  
2005. – Meistardarbnīca “Dance Dinamic” kongresa “Europa in Takt” (Dortmunde) 
ietvaros 
 
12. Kādas valodas pārvalda:    krievu – brīvi; vācu – labi; angĜu – vidēji  
 
 
Datums: 2007.gada 1.oktobris    M. Paipare 

 

 

CURRICULUM  VITAE  
 

Vārds, uzvārds:   Agris Palkavnieks 

Dzimšanas datums:   07.02.1964. 

Dzimšanas vieta:   Latvija, Ventspils 

Adrese:   Slimnīcas iela 13 – 25, Liepāja, LV - 3414 

Tālrunis:   29375063 

IZGL ĪTĪBA  

1982. – 1989.  RMI, ārsts 

1989. – 1990.  Internatūra psihiatrijā, RMI 

1997. – 2006.  Stokholmas Psihodrāmas institūts – sertificēts praktiėis (CP) 
   

PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

1993.-1996.  Apmācības priekšmets psihoterapija – St.Pēterburgas 
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personības inst. 

1994.  Priekšmets NLP – Maskavas personibas inst. 

1996.  Pēcdiploma apmācības priekšmets psihosomātikā - LMA 

1995.- 1996.  Psihodinamiskās psihoterapijas priekšmets – ViĜĦas 
Universitāte 

 2000.  Priekšmets darbam ar bērniem, kas cietuši no vardarbības – 
LR LM 

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

 
DARBA PIEREDZE  

 Kopš 1995.  Psihoterapeits ‘’Sociālajā centrā ‘’TEV’’’’ 

 1992. – 1994.  Liepājas Narkoloăijas slimnīca - ārsts 

 2001. – 2005.  Moreno institūts Latvijā - pasniedzējs  

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

1992. – 1996.  Latvijas Psihoterapeitu asociācija 

Kopš 1997.  Latvijas Psihodrāmas asociācija 

Kopš 1997.  Latvijas Psihoterapeitu biedrība 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

 
PUBLIK ĀCIJAS 

2004., 2005., 2006.  Raksti žurnālā ‘’Psiholoăijas Pasaule’’ 

VALODU ZIN ĀŠANAS 

Latviešu Labi 

Krievu Labi 

AngĜu Vidēji 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

 

Datums: 25.10.2007.     Paraksts 
 
 
 

CURRICULUM  VITAE 

PERSONAS DATI 
INDULIS  PURVIĥŠ 
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Dzimis:1947.g. 18. novembrī Latvijā Cēsu apriĦėī  
Adrese: LV-1082, Rīga, J.Vācieša ielā 2-103;  
Tālrunis: 7171205, mob. 8701111 
 
IZGL ĪTĪBA 
1971.g. – 1975.g. – aspirantūra farmakoloăijā Rīgas medicīnas institūtā (RMI);  

1965.g. – 1971.g. – studijas ārstniecības specialitātē RMI; 

1962.g. – 1965.g. – Talsu vidusskola. 

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA 
1996.g. stažēšanās Britu Padomes Dandī universitātes priekšmetos;  

1989.g. un 1980.g. stažēšanās Maskavas 1. Medicīnas institūtā.  

ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
Habilitētais medicīnas doktors kopš 1995.g;  
Medicīnas zinātĦu kandidāts kopš 1975.g. (nostrificēts kā Dr. med. 1992.g.) 

AKAD ĒMISKAIS  NOSAUKUMS 

Profesors – ievēlēts 1998.g.  un 2004. gadā 
 
DARBA PIEREDZE 
No 1994.g. – Latvijas medicīnas akadēmija (AML) un Rīgas StradiĦa universitātes (RSU) 
Farmakoloăijas katedras        
                      vadītājs; 
No 1998.g. – (AML) RSU Farmakoloăijas katedras profesors; 
1998.g. – 2003.g. – (AML) RSU Farmakoloăijas institūta direktors; 
1985.g. – 1998.g. – RMI Farmakoloăijas katedras docents; 
1977.g. – 1985.g. – RMI Farmakoloăijas katedras asistents; 
1975.g. – 1977.g. – RMI zinātniskais līdzstrādnieks; 
1971.g. – 1977.g. – RMI Farmakoloăijas katedras stundu pasniedzējs; 
Vada 16  studiju  programmas  farmakoloăijā,  klīniskajā  farmakoloăijā un  
farmakoterapijā  6 fakultātēs; 
Lasa  mācību  priekšmetu  farmakoloăijā  Medicīnas  fakultātes  studentiem. 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
Pašlaik zinātniskais darbs veltīts aterosklerozes farmakoloăiskās regulācijas izpētei. Kopš 
1996.g. ir Latvijas ZinātĦu padomes 3 grantu vadītājs šajā tēmā. 3 doktorantu zinātnisko 
darbu vadītājs. Pavisam 267 publikācijas, t.sk. 8 monogrāfijas, 5 izgudrojumi, 17 patenti, 
13 racionalizācijas priekšlikumi.  

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN PROFESIONĀLAJĀS  
ORGANIZĀCIJĀS (patreiz) 

1. (LMA) RSU Medicīnas fakultātes prodekāns (no 1993.g.) 
2. (LMA) RSU Senāta loceklis (no 1992.g.) 
3. (LMA) RSU Satversmes sapulces pilnvarotais (no 1992.g.) 
4. (LMA) RSU Promocijas padomes eksperts (no 2000.g.) 
5. Valsts zāĜu aăentūras ZāĜu reăistrācijas komisijas priekšsēdētājs (no 2000.g.) 
6. ZāĜu cenu aăentūras ekspertu konsultatīvās  padomes loceklis (no 1999.g.) 
7. Latvijas Zinātnes padomes (LZP) eksperts (no 1995.g.) 
8. Valsts ZāĜu aăentūras (VZA) eksperts (no 1997.g.) 
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9. Latvijas farmakologu zinātniskās biedrības loceklis (no 1970.g.) 
10. Katalogu “Medinfo 2000” un “Kardiovaskulārie medikamenti” galvenais redaktors 
11. Medicīnas un farmācijas žurnālu “Materia medica” (no 1995.g.) un 

“Gastroenteroloăijas aktualitātes” (no 1999.g.) redkolēăijas loceklis 
12. RSU Zinātnisko rakstu redakcijas padomes loceklis (no 2003.g.) 
13. Eiropas Humāno zāĜu komitejas loceklis (no 2004.g.) 
14. P.StradiĦa KUS ZāĜu klīniskās izpētes ētikas komisijas loceklis (no 2004.g.) 

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI 
1. Komunistiskā darba triecienieka nosaukums un krūšu nozīme (1979.g.) 
2. Sociālistiskās sacensības uzvarētāja nosaukums 1979.gadā 
3. Pateicības un goda raksti par piedalīšanos zinību propagandā (1980.g. – 1984.g.) 
4. Latvijas farmaceitu biedrības Goda biedrs (no 1996.g.) 
5. Uzaicināts publicēt biogrāfiskos datus Kembridžas starptautiskā biogrāfiskā centra 
izdevumā “2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century”, kā arī Amerikas biogrāfiskā 
institūta izdevumā “Great Minds of the 21st Century” 
6. GrindeĜa medaĜa 2001.gadā par ieguldījumu farmakologu un farmaceitu izglītībā 
Latvijā 
 
PUBLIK ĀCIJAS 
Pavisam 267 publikācijas. 

Pēdējo 6 gadu nozīmīgāko publikāciju saraksts: 

1. Development of problem – based pharmacology teaching. Internat. Conf. Natural 
Sciences and Teacher Training. Daugavpils, 2000, 148-154 
2. Cardioprotective action of gemfibrozil and  anisotropic staining of myocardiocytes. 
Brit. J. Clin. Pharmacol., 2000, 237 
3. Praktiskās farmakoloăijas pamatjautājumi. Rīga, 2000, MMML, 220 lpp. (monogrāfija) 
4. Phlogenzym can delay metabolic injuries of myocardium. Proceedings of  3rd Internat. 
Congr. on Coronary Artery Disease, Lyon (France) 2000, 681-687 
5. Флогензим препятствует развитию кардиосклероза. Аллергология и 
иммунология, 2000, Т. 1, No2, 23 
6. Psihofarmakoloăijas pussgadsimts. Rīga, Lundbeck Latvija SIA, 2001, 68 lpp. 
(monogrāfija) 
7. Hoвый путь в профилактике развития воспалительного процесса. Медиц. 
иммунология, 2001, 2, 338  
8. NSAID Gastropathy:  Abstr of. European Bridging Meeting in Gastroenterology, 
Budapest, 2001, 78 – 80 
9. Flogenzīma ietekme uz miokarda metaboliskajiem bojājumiem. LMA/RSU Zin. raksti, 
Rīga, 2001, 10-13 
10. Oral enzymes in complex treatment of rheumatoid arthritis. LMA/RSU Zinātniskie 
raksti, Rīga, 2001, 42-48 
11. Alfa un beta adrenoreceptoru blokādes loma statīnu grupas hipolipidēmisko līdzekĜu 
kardio – un angioprotektīvajā darbībā. LMA/RSU Zinātniskie raksti, Rīga, 2001, 143-145 
12. Farmakoloăijas un fizikālās terapijas studiju integrācija rehabilitācijas fakultātē. 
LMA/RSU Zinātniskie raksti, 2001, Rīga, 2002, 216 - 221 
13. Statīnu grupas pretsklerozes  līdzekĜi pret stresu. LMA/RSU Zinātniskie raksti, 2001, 
Rīga, 2002, 293-295 
14. Praktiskā farmakoloăija (monogrāfija) 3. izdevums, Rīga, ZIC, 2002., 794 lpp. 
15. Vispārīgās receptūras, praktiskās farmakoloăijas un farmakoterapijas pamatjautājumi. 
RSU, Rīga, 2003, 
       253 lpp. (monogrāfija) 
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16. Influence of hypolipidemic drugs (HMG CoA reductase inhibitors) on endothelium 
dysfunction caused by catecholamines in rats. Proceedings of the Latvian Academy of 
Sciences, 2003, vol. 57, No 6, 219 – 223 
17. The changes of lipoproteins and antioxidant status under the influence of  80 mg of 
HMG Co A reductase inhibitor fluvastatin. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, 2004, 
8, 2, 114 – 116 
18. Expierence of usage of the multichoice tests to appreciate pharmacological knowledge 
of students. Zinātniskie raksti, 2003. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba 
publikācijas, Rīga, RSU, 2004, 267 - 269 
19. The role of antioxidants in the development of atherosclerosis. Zinātniskie raksti, 2003. 
gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas, Rīga, RSU, 2004, 271 - 272 
20. Influence of proteolytic enzymes in experimental bleomycin induced lung fibrosis. 
Zinātniskie raksti, 2003. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas, Rīga, 
RSU, 2004, 219 - 221 
21. Receptūra un farmakoloăija. RSU, Rīga, 2004, 159 lpp. (monogrāfija) 
22. Klīniskā farmakoloăija stomatoloăijā. RSU, Rīga, 2004, 74 lpp. (monogrāfija) 
23. The changes of oxidation processes of LDL cholesterol under the influence of HMG Co 
A reductase inhibitors statins and the role of antioxidants on these processes. RSU 2004. g. 
Zinātniskie raksti, Rīga 2005; 99 - 102 
24. ZāĜu formas un palīgvielu nozīme proteolītisko enzīmu efektivitātes paaugstināšanā. 
RSU 2004. g. Zinātniskie raksti, Rīga 2005, 354 - 360 
25. Optimisation of prescription writing accelerates its acquisition of medical students. 
RSU 2004. g. Zinātniskie raksti, Rīga 2005; 378 - 380  
26. HMG CoA reduktāzes inhibitoru statīnu triumfa gājiens. Materia medica, 2005, 10, 6 – 
11 
27. Pretaterosklerozes līdzekĜi. Latvijas ārsts, 2005, 10, 42 – 47  
28. Mūsdienu farmakoepidemioloăija kā farmakovigilances zinātniskais pamats. Ievads 
farmakovigilancē, Rīga, 2005, 83 – 87 
29. Psihotropie līdzekĜi mūsdienu skatījumā I daĜa, Doctus, 2005, 11, 4 – 9 
30. Pretateroslerozes līdzekĜi. Latvijas ārsts, 2005, 11, 20 – 24 
31. Psihotropie līdzekĜi mūsdienu skatījumā II daĜa, Doctus, 2006, 1, 22 – 25 
32. Farmaceitiskais bizness farmakologa skatījumā. Materia medica, 2006, 1, 24 – 27 
 
 
VALODU ZIN ĀŠANAS 
Latviešu - dzimtā, krievu  - brīvi, angĜu un vācu - sarunvalodas līmenī un ar vārdnīcas 
palīdzību 
 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA 
MS “Office”; 
Auto – moto vadītāja apliecība (A un B kategorija); 
VaĜasprieks – būvniecība. 
 
 
2007. gada 1. februārī                                                   Paraksts 
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                                       CURRICULUM  VITAE 

Vārds, uzvārds:  Agrita  PUZUKA  

Dzimšanas datums:  28.07.1980. 

Dzimšanas vieta:  Rīga 

Adrese:  Ilūkstes, 101 - 81, Rīga, LV-1082  

Tālrunis:  26857478 

 
IZGL ĪTĪBA  

2005 - pašlaik Doktorantūras studijas Rīgas StradiĦa universitātē  

2002 - 2003 Maăistrantūras studijas LU Bioloăijas fakultātē  

1998 - 2002 Bakalaura studijas LU Bioloăijas fakultātē  

1987 - 1998  Āgenskalna ăimnāzija 

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  
 

ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

2003                                Dabas zinātĦu maăistra grāds bioloăijā 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

2007           Lektore 

 
DARBA PIEREDZE  

2007 - pašlaik Lektore Rīgas StradiĦa Universitātē, Medicīniskās bioloăijas un 
ăenētikas katedrā. 

2003 - 2007 Asistente Rīgas StradiĦa Universitātē, Medicīniskās bioloăijas un 
ăenētikas katedrā.  

2002 - 2003 Vecākā laborante Rīgas StradiĦa Universitātē, Medicīniskās 
bioloăijas un ăenētikas katedrā.  

1999 - 2002 Laborante, Latvijas Universitātes Biomedicīnas Pētījumu un 
Studiju Centra, Molekulārās Mikrobioloăijas laboratorijā.  

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

 2004  – un pašlaik: Y hromosomas polimorfisma pētījumi latviešu populācijas 
etnoăenēzes un vīriešu reproduktīvās patoloăijas cēloĦu 
noskaidrošnai. Vadītāji RSU Prof. Dr.h.biol. Astrīda KrūmiĦa un 
LU Prof. Dr.biol. Viesturs Baumanis (LZP granta Nr. 04.1198 un 
LZP sadarbības projekta Nr. 05.0023 ietvaros). 

2002 – 2004:  Mycobacterium tuberculosis baktērijām raksturīgo insercijas 
elementu – IS6110 ieslēgšanās vietas pētījumi un analīze. 
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Vadītāji: LU Prof., Dr.biol. , Viesturs Baumanis un LU BMC 
vadošā pētniece Dr. biol. Inta Jansone. 

1999 – 2002: Tuberkulozes izraisītāja - Mycobacterium tuberculosis - celmu 
analīze ar molekulārās tipēšanas metodēm. Vadītāji: LU Prof., 
Dr.biol., Viesturs Baumanis un LU BMC vadošā pētniece, 
Dr.biol. Inta Jansone. 

 
DAL ĪBA  SABIEDRISKAJ ĀS  UN  
PROFESIONĀLAJĀS  ORGANIZĀCIJĀS 

    
 

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

    2003. gada 20. decembrī piešėirta a/s Grindekss un LZP balva – 
goda zīme Sudraba pūce un prēmija kā labākajam jaunajam 
zinātniekam par darbu “Insercijas elementa IS6110 ieslēgšanās 
vietu analīze Mycobacterium tuberculosis klīniskajos paraugos”. 

 
PUBLIK ĀCIJAS 

    Kopējais skaits: 9  
1. Bormane A., Ranka R., Lucenko I., Lavrinoviča M., KloviĦš J., 
KalniĦa V., Puzuka A., Vecmane K., Baumanis V., Borrelia 
burgdorferi – infected ticks and incidence of Lyme borreliosis in 
Latvia., Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, selection 
B,2001.,Vol.55.,p.164-170. 
2. Pole I., Jansone I., Broka L., Puzuka A., Panchuka T., Marga O., 
Baumanis V.- Molecolar epidemiology of tuberculosis in Latvia; 
The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2001, 
Vol.5.,p.140-141. 
3. Pole I., Jansone I., Broka L., Puzuka A., Panchuka T., Marga O., 
Baumanis V.- Molecular epidemiology of tuberculosis in Latvia; 
22nd  European  Congress of Mycobacteriology, Berlin, 2001, July 
1–5,p.93. 
4. Baumanis V., Marga O., KalniĦa V., Broka L., Jansone I., 
Pančuka T., Ranka R., Pole I., Puzuka A., Vecmane-Vetce K., 
KloviĦš J., Bormane A. - Bakteriālo infekciju molekulārā 
diagnostika (Molecular Diagnostics of Bacterial infections in 
Latvian),  Abstracts  of  the  4th Word  Congress  of  Latvian 
Physicians,Riga,Latvia,2001,p.42–43.  
5. Baumanis V., Jansone I., Tracevska T., Puzuka A., Skenders G., 
Broka L., Marga O. - Molecular mycobacteriology in Latvia; 5th 
Nordic – Baltic Congress on Infectious Diseases, Saint – Petersburg, 
Russia,2002,May22–25,p.61-62.                                                 
6. Tracevska T., Baumanis V., Jansone I., Puzuka A., Marga O. - 
Prevalence of mutations associated with drug resistance in a region 
with a high level of the multi drug resistant tuberculosis. 23rd 
Congress of Mycobacteriology, Croatia, 2002, June 22 – 27, p.53. 
7. Puzuka A., Jansone I., Šėipars V., Baumanis V. – IS6110 element 
insertions sites in clinical Mycobacterium tuberculosis isolates of 
Latvia with different restriction patterns. 24rd Congress of 
Mycobacteriology, Tartu, Estonia, 2003, June 29 – July 2, p.23. 
8. Šėipars V., Puzuka A., Jansone I., Šėenders Ă., Nodieva A., 
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Baumanis V. – The genetic heterogeneity of the origin of replication 
in some clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis: an example 
of  evolution.  29th  Meeting  of  the  Federation  of  the  European 
Biochemical  Societies,  Warsaw,  Poland,  2004,  June  26 – July1., 
p.212.  
9. Krumina A., Pliss L., Puzuka A., Timsa L., Baumanis V. - 
Latvian population and its Indo – European roots by analyses of 
mitochondrial DNA (mtDNA) and Y chromosome data. – 30th 
Meeting of the Federation of the European Biochemical Societies, 
Budapest, Hungary, 2005, July 3 – July 7., 272, suppl.1: p. 131. 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

    Latviešu valoda - dzimtā valoda. 
Vācu valoda - brīvi. 
Krievu valoda - brīvi. 
AngĜu valoda - sarunvalodas līmenī. 

PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

    Datorzināšanas: Teksta apstrādes programma MS Word, Excel, 
prezentāciju programma (Power Point), Internet.  

 

Datums: 11.10.2007.      Paraksts  

CURRICULUM  VITAE 

Vārds, uzvārds:  Uldis Teibe 

Dzimšanas datums:  1939. gada 3. augusts 

Dzimšanas vieta:  Ventspils rajons, Popes pagasts 

Adrese:  Lāčplēša ielā 42 – 9, Rīgā, LV1011  

Tālrunis:  7285926 

 
IZGL ĪTĪBA  

1966 - 1969 aspirantūra ěeĦingradas Valsts universitātē, Bioloăijas un augsnes 
fakultātē (specialitāte – biofizika) 

1957 - 1962 Latvijas Valsts universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, fizikas 
specialitāte 

1953 - 1957 Ugāles vidusskola 

1946 - 1953 Popes 7-gadīgā skola 

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

2003 - 2003 Sanktpēterburgas apvienība "Spektron" apmācība darbam ar RFSA 
aparātu "Spektroskan" (50 stundas) 

2000 - 2000 RSU priekšmeti "Matemātikas mācīšanas metodika programmās 
MathCad un Winfuktionen" (30 stundas) 
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1999 - 1999 RSU/AML priekšmeti "Informātika un statistika" (18 stundas) 

1999 - 1999 RSU/AML priekšmeti "Datu statistiskā apstrāde programmās SPSS un 
STATISTICA" (30 stundas) 

1988 - 1988 Maskava, 2 MVMI, kvalifikācijas celšanas priekšmeti fizik ā (144 
stundas) 

1986 - 1986 RMI priekšmeti "SkaitĜošanas tehnikas lietošana" (162 stundas)  

1980 - 1980 Novosibirska, NMI, kvalifikācijas celšanas priekšmeti fizik ā (144 
stundas) 

1977 - 1977 Maskava, ĀKCI, kvalifikācijas celšanas priekšmeti medicīniskajā 
kibernētikā (156 stundas) 

1974 - 1976 MLU "Starptautiskās attiecības" (diploms Nr. 13147) 

1975 - 1975 Maskava, 2 MVMI, kvalifikācijas celšanas priekšmeti fizik ā (310 
stundas) 

1971 - 1973 Pedagoăiskās meistarības universitāte (apliecība Nr. 125) 

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

1970 Bioloăijas doktors  

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

2004                        profesors  

 
DARBA PIEREDZE  

2004 -  RSU fizikas katedras vadītājs, profesors 

1998 - 2004 RSU fizikas katedras vadītājs, asociētais profesors 

1969 - 1998 RMI/AML fizikas katedras asistents, vecākais pasniedzējs un docents 

1966 - 1969 ěeĦingradas Valsts universitāte, aspirants 

1964 - 1966 RMI fizikas katedras vecākais laborants, asistents 

1962 - 1964 Piltenes vidusskola, skolotājs 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    Bioloăiskā un medicīniskā fizika un statistika, biomehānika, informātika 
un datorika 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

    Rīgas StradiĦa universitātes Senāta loceklis; RSU Sabiedrības veselības 
fakultātes domes loceklis; Latvijas Inženierzinātnes un fizikas biedrības 
loceklis; Latvijas Tiesu medicīnas ekspertu biedrības biedrs; Žurnāla 
«Latvijas ėirurăijas žurnāls. Acta CHIRURGICA Latviensis» redakcijas 
padomes loceklis  

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

    Ordenis "Goda zīme", 1976. gadā, Nr. 1465719 
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VAM Goda raksts, 1989. gadā, Nr. 925/06 

 
PUBLIK ĀCIJAS 

    Kopā 135 publikācijas  
  

VALODU ZIN ĀŠANAS 

   Latviešu - dzimtā, krievu - brīvi, vācu un angĜu ar vārdnīcas palīdzību 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

    Datorprogrammas MS Office, MathCad, SPSS, STATISTICA, 
Photoshop, PageMaker u.c.  
 

Datums: 2007. gada 12. oktobrī    Paraksts   
    
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

PERSONAS  DATI 
Vārds, uzvārds           Lolita VILKA 
Dzimšanas dati          1951. gada 27. decembris 
Dzimšanas vieta:       Saldus pils. , Latvija 
Adrese:                  Tukums, Celtnieku 8-40, LV 3101 
Tālrunis               26377266 

 
IZGL ĪTĪBA 
1986-1989                aspirantūra Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas 

fakultātes filozofijas nodaĜā;  specializācija- estētika 

1971-1975 J.Vītola Latvijas Valsts konservatorija;  
kvalifikācija – kora diriăente 
 

PAPILDUS IZGL ĪTĪBA 
2007                 „Scientific Publishing in Biomedicine and Clinical Medicine” (RSU 

sertifikāts) 
2005. „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”(Daugavpils Universitātes 

sertifikāts) 

2004.                 „Saprast Eiropas Savienību: ES darbības teorētiskie un praktiskie aspekti 
„ (LU apliecība) 

2001. „Sociālā pedagoga profesionalitāte”(R’’igas Pedagoăijas un Izglītības 
vadības augstskolas sertifikāts) 

1997.                 Starptautisks seminārs „Sociālā politika un sociālais darbs”(Dānija) 

1996. Vasaras skola „Sociālā darba teorija un prakse” (Monmausas 
universitātes un SDSP „Attīstība”sertifikāts) 

1993                 „Sociālā darba teorija” (Šveices St.Gallenas Sociālā darba augstskolas 
sertifikāts) 

1992. Vasaras akadēmija „Sociālais darbs un sociālā labklājība Zviedrijā 
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(Gēteborgas Universitātes sertifikāts) 

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS                    filozofijas doktore (1990)                                                        

                                           
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS         docente                                                           
                                                                                         
DARBA  PIEREDZE 
2004 - RSU Rehabilitācijas fakultātes metodiėe un studiju 
programmas  vadītāja 
2003 -                      Sociālo tehnoloăiju augstskolas asoc. profesore 
1985-1996 Latvijas Kristīgās akadēmijas docente un asoc. profesore 
1969-1989 Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskolas “Attīstība” 
 docente 
1969-1990 LU Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas nodaĜas 
lektore 
1969-1991 Tukuma rajona Kultūras nodaĜas vadītāja 
1973-1980               Tukuma bērnu mūzikas skolas pedagogs 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
1995. – 1998. Zinātniski metodisko rakstu krājuma „Dzīves jautājumi” I., II., III. 
grāmatas (SDSP  „Attīstības „izd.) zinātniskā redaktore  
 
Piedalīšanās starptautiskās konferencēs un sompozijos ar referātu 
1. Izglītības loma personības resursu paplašināšanā. Starptautiska konference: „Sociālā 
mobilitāte unpieaugušo izglītība”4.-6.09.1996. Jūrmala, Latvija. 
2. Concept of Professional Social Deaconry. Starptautiska konference: Social work and 
deaconry: problems and perspectives.  Jūrmala, 12.-13. 10.2000. 
3. Izvēles brīvība un gribas paradokss. 4.Starptautiskā zinātniskā konference: Sabiedrība 
un kultūra. Liepāja, 17.-18.05.2001. 
4. Social Diakonia. International Forum EIRODIAKONIA Jarvenpē (Somija)  26.-
29.09.2001. 
5. Bēgošais cilvēks humānpedagoăijas robežas.  5.Starptautiskā zinātniskā konference: 
Sabiedrība un kultūra. Liepāja, 24.-25.05.2002 .  
6. Values and problems of Human Life. 2.Starptautiskā konference: Pedagoăija: 
teorija un prakse.. Liepāja, 25.05.2003. 
7. Sociālā darba profesijas attīstības specifika Latvijā. Starptautiskā konference: 
„Sociālo zinātĦu attīstības tendences Eiropas Savienības paplašināšanas kontekstā”. 2004., 
RSU, Rīga, Latvija. 
8. Postmodernisma ietekmes sociālā darba profesijas attīstībā. Starptautiskā zinātniskā 
konference: Sabiedrība un kultūra. Liepāja,  28.-29.04.2005. 
9. Problems and Discourse Under the Conditions of the Social Policy. (kopā ar 
A.Vilku, Izglītības konferencē „Atiner” (At ēnās, Grieėija, 2006.)). 
10. Methodological problems studying social wolfare in context of mass media 
activties.(kopā ar A.Vilku). International Conference: Social aud Cultur Challenges to 
National Security, ViĜĦa, 12-13.10.2007. 
11. Art therapy in social work with families and children. EUROPET (European 
Paeddiatric Thematic Net) Konferencē Gelsenkirhenā 01.-03.06.2007. , Vācija. 
12.  Mākslas terapijas metodes sociālajā darbā. 5. Starptautiskā mākslas terapijas  
konference: Integratīvā mākslas terapija: teorija un prakse”. Liepāja, 12.-15.07.2007. 
13. Zināšanu integrācijas problāmas sociālā darba izglītībā. Starptautiskā zinātniskā 
konference: Sabiedrība un kultūra. Liepāja, 26.-27.04.2007. 
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14. Sociālais darbs ar funkcionāli ierobežotiem cilvēkiem sociālajā rehabilitācijā. 
(L.Vilka, A.Vilks, V.Tit āns) Starptautiskā starpdisciplinārā konference: Sabiedrība, 
veselība, labklājība.   
8.-9.11. 2007.   RSU, Rīga, Latvija. 
15. Sociālais darbs  sabiedrības struktūrā (L.Vilka, Dzene, S.Valaine) Starptautiskā 
starpdisciplinārā konference: Sabiedrība, veselība, labklājība.  8.-9.11. 2007.   RSU, Rīga, 
Latvija. 
16. Pēctecība Rehabilitācijā  (A.Vētra, An.Vētra, L.Vilka, V.Titāns, I.Bite, G.Anča, 
I.Neimane, O.Eisaks) Starptautiskā starpdisciplinārā konference: Sabiedrība, veselība, 
labklājība.  8.-9.11. 2007.   RSU, Rīga, Latvija. 
 
RSU  Zinātniskās konferences 
1. Lauku nabadzība. L.Vilka, D.Staėe. Zinātniskā konference. 03.03.2006. RSU, Rīga, 
Latvija. 
2. Sociālais darbs-profesija, akadēmiskā disciplīna un zinātne. Zinātniska konference, 
29.-30.03.2007. RSU, Rīga, Latvija. 
 
Citas konferences 
1. Paaudžu attiecību problēmas kultūras anomijas apstākĜos. Konference: Sabiedrība 
un kultūra. 1998. LPA, Liepāja. 
2. Sociālā darbinieka profesijas stratēăiskā atjaunotne. Konference: „Sociālās 
palīdzīobas sistēmai Rīgā -10”. 04.06.2002. Rīgas Domes labklājības departaments, Rīga, 
Latvija. 
3. Sociālo problēmu identificēšanas, definēšanas un specificēšanas problēmas. 
Republikas Sociālo darbinieku konference. 22.03. 2007. Rīga, Latvija. 
4. Psiholoăisms sociālajā darbā: vājums un spēks. Sociālo darbinieku konference.  
24.04. 2007. Liepājā, Latvija. 
 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 
 Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes locekle (SaskaĦā ar  Labklājības 
ministrijas  28.08.2006. rīkojumu Nr. 128 „par Sociālā darba speciālistu sadarbības 
padomes sastāvu”). 
 Starptautiskā projekta VETURI (Vocational Education and Training for Urban and 
Rural Innovation) līdzstrādniece.(2000.-2003.). 
 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI 
1. Izglītības  un zinātnes ministrijas balva- Goda diploms par nozīmīgu ieguldījumu 
augstākajā izglītībā un zinātnē (2002.gada rīkojums Nr. 389) 
2. Letter of Gratitude. „For higt Standard of competence and objective and unselfish 
evolution of study programs in Social Work at Estonian higher education institutions, and 
for demonstrating the necesitty for improving and enhancing curricula and offering 
guidance as to its implementation. 
3. Estonian Higher Education Accreditation Centre  (2007.03. Tallinn) 

PUBLIK ĀCIJAS kopš 1995.gada 
1. Sociālās problēmas būtība.//Zinātniski metodisko rakstu krājums  „Dzīves 
jautājumi”.- Rīga: SDSP „Attīstība”, I, 1995. 
2. Kā domāt sociālo telpu un laiku. // Zinātniski metodisko rakstu krājums  „Dzīves 
jautājumi”.- Rīga: SDSP „Attīstība”, II, 1996. 
3. Paaudžu attiecību problēmas kultūras anomijas apstākĜos.// Konferences 
„Sabiedrība un kultūra” tēzes . - 1998., Liepāja, 1998., 41.-44.lpp. 
4. Sociālā darba terminoloăijas vārdnīca. (Līdzautorībā). – Rīga, 2000. 
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5. Values and Problems of Human Life. // Pedagoăisko rakstu krājums II., 1.d. –  
Liepāja, 2003, 7.-15. lpp. 
6. Sociālā darba profesijas attīstības specifika Latvijā. // Starptautiskās konferences 
„Sociālo zinātĦu attīstības tendences Eiropas Savienības paplašināšanās kontekstā” 
materiāli. – Rīga: RSU, 2005, 150.-160. lpp. 
7. Dispriekšmetu problemātika sociālās politikas kontekstā (kopā ar A.Vilku). // 
Starptautiskās konferences „Sociālo zinātĦu attīstības tendences Eiropas Savienības 
paplašināšanās kontekstā” materiāli. – Rīga: RSU, 2005, 161.-166. lpp. 
 
8. Dispriekšmetu problemātika sociālās politikas kontekstā (kopā ar A.Vilku un 
A.Vētru). // LZA Vēstis, 59. sēj., Nr.4, A daĜa, 2005, 13.-17. lpp. 
9. Sociālā darba profesijas un loăisko dispriekšmetu attīstības specifika Latvijā (kopā 
ar A.Vētru). – LZA Vēstis, 59. sēj., Nr.4, A daĜa, 2005, 19.-24. lpp. 
10. Dispriekšmetu problemātika pedagoăiskajā procesā (kopā ar A.Vilku). // 3. 
Starptautiskās konferences “Pedagoăija: Teorija un prakse” materiāli. – Liepāja, 2005, 13.-
18. lpp. 
11. Lauku nabadzība (kopā ar D.Staėi). // RSU 2006. gada Zinātniskās konferences 
tēzes. – Rīga: RSU, 2006, 160. lpp. 
12. Problems of Discourse Under the Conditions of the Social Policy (kopā ar A.Vilku). 
// RSU Zinātniskie raksti: 2006.gada sociālo zinātĦu pētnieciskā darba publikācijas. -  Rīga: 
RSU, 2007. 17.-20. lpp.  
13. Eiropas klasiskās sociāli humanitārās zinātnes pamatproblēma globalizācijas 
kontekstā (kopā ar A.Vilku).// RSU Zinātniskie raksti: 2006.gada sociālo zinātĦu 
pētnieciskā darba publikācijas. -  Rīga: RSU, 2007. 109.-113. lpp.  
14. Sociālais darbs bērnu paliatīvajā aprūpē (kopā ar B.zariĦu)  „Nevis dzīvei vairāk 
dienu, bet dienām vairāk dzīves”. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība. Rīga, 2007., 64.-
77.lpp. 

 
VALODU  ZIN ĀŠANAS : 
           Latviešu – dzimtā valoda 
           Krievu – pārvaldu brīvi 
           AngĜu – pārvaldu brīvi 

 

PAPILDUS  INFORM ĀCIJA: 
1. 27.02.-04.03.2007. Tallinas AIKNC (Igaunija) eksperta darbs starptautiskā ekspertu grupā 
studiju programmas „Sociālais darbs” akreditācijā Tallinas universitātē un Rakveres koledžā. 
2. 23.- 24.03.2006. Starptautiskās ekspertu grupas vadītāja  Liepājas pedagoăijas akadēmijas 
otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas   „Mūzikas terapija” 
akreditācijā. 
3. 27.03-04.04.2005. Tallinas AIKNC (Igaunija) eksperta darbs starptautiskā ekspertu grupā 
studiju programmas „Sociālais darbs” akreditācijā Laane-Virumaa Augstskolā un Tallinas 
pedagoăijas koledžā. 
4. 21.-22.02.2003. eksperta darbs starptautiskā ekspertu grupā akadēmijas profesionālās 
bakalaura studiju programmas   „Sociālais darbs ” akreditācijā Liepājas pedagoăijas akadēmijā. 
5. 11.-14. novembris 2002., Tallinas AIKNC (Igaunija) eksperta darbs starptautiskā ekspertu 
grupā studiju programmas   „Sociālais darbs ” akreditācijā Tartu Universitātē, Tartu universitātes 
Pērnavas koledžā  un Tallinas Pedagoăijas koledžā. 
6. 10.-11. 05.2001. Starptautiskās ekspertu grupas vadītāja  Liepājas pedagoăijas akadēmijas 
profesionālās izglītības studiju programmu  „Mūzikas skolotājs”  un „Sociālais pedagogs” 
akreditācijā. 

 

Datums:15.01.2008.     Paraksts 
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CURRICULUM  VITAE 

Vārds, uzvārds:  Dace VISNOLA 

Dzimšanas gads:  1966 

Adrese:  Dzelzavas 19-48, Rīga, LV-1084 

Tālrunis:  29488445 

 
    IZGL ĪTĪBA  

 no 09/2006 Rīgas StradiĦa universitāte, Māszinību fakultāte, maăistra studiju 
programma  
mākslas terapijā (vizuāli plastiskās mākslas specializācija) 

 1995-2003 Latvijas Universitāte, doktora grāds nozaru (mākslas) pedagoăijā 
(promocijas darbs: Tradicionālās kultūras apguve topošo skolotāju mākslas 
izglītībā) 

 2000-2001 Latvijas Universitāte, Starptautisko attiecību institūts, ārējo sakaru 
struktūrvienības vadītāja specialitāte (diplomdarbs: Cilvēkkapitāls kā 
galvenais attīstības faktors) 

 1991-1992 Latvijas Universitāte, maăistra grāds mākslas pedagoăijā (maăistra darbs: 
Vidzemes šatieru segas kā radošā darba avots pamatskolā) 

 1984-1989 Latvijas Universitāte, Pedagoăijas fakultāte, tēlotāja mākslas, rasēšanas un 
darbmācības skolotāja (diplomdarbs: Vaska batika skolā) 

 1984 Rīgas 64.vidusskola 

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

 

 04-11/10/2007 Sertifikāts par piedalīšanos seminārā „Personālvadība” (16 stundas)  

 03-08/2007 Seminārs „Mākslas terapija organizācijā – darbs ar personālu” (80 
stundas) 

 16-18/07/2007 Queen Margaret University (Edinburga) sertifikāts par piedalīšanos Dr 
Vicky Karkou vadītajā deju kustību terapijas priekšmetā (30 stundas) 

 12-15/07/2007 Latvijas Mākslas terapijas asociācijas sertifikāts par prezentāciju un 
piedalīšanos 5.starptautiskajā mākslas terapijas konferencē „Integratīvā 
mākslas terapija: teorija un prakse” (32 stundas) 

 9-11/07/2007 Centre de Recherche et de Formation (Francija) sertifikāts par 
piedalīšanos Paolo Malvarosa vadītajā deju rituālu un kustību terapijas 
priekšmetā (30 stundas) 

 08/2006 Apliecība par piedalīšanos 4 dienu RPIVA organizētajā psihologu 
nometnē par mākslas terapijas principiem (32 stundas) 

 07/2006 Sertifikāts par piedalīšanos 4 dienu seminārā „”Es” apzināšana – 
holistiskā pieeja „Es” integrācijā” (32 stundas) 

 07/2006 Latvijas Mākslas terapijas asociācijas sertifikāts par piedalīšanos 
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4.starptautiskajā mākslas terapijas konferencē „Integratīvā mākslas 
terapija: teorija un prakse” (32 stundas) 

 01-05/2006 Sociālpsiholoăisko treniĦu vadītāju biedrības sertifikāts par piedalīšanos 
semināru ciklā „Pozitīvā psiholoăija un transpersonālā psiholoăija – 
personīgajai un profesionālajai pilnveidei” (24 stundas) 

 01/2006 Latvijas Mākslas terapijas asociācijas sertifikāts par piedalīšanos 
seminārā „Meditatīvā zīmēšana” (24 stundas) 

 12/2005 Valsts administrācijas skolas sertifikāts par priekšmeta “Valsts 
iepirkums nacionālajām vajadzībām” noklausīšanos (16 stundas) 

 11/2005 European Association of Psychotherapy, European Association 
for Counselling, Professional Psychotherapeutic League sertifikāts par 
piedalīšanos seminārā „Transpersonālais mākslas terapijā” (36 stundas) 

 07/2005 Latvijas Mākslas terapijas asociācijas un ITP sertifikāti par 
piedalīšanos 3.starptautiskajā mākslas terapijas konferencē (72 stundas) 

 06-07/2005 Latvijas Mākslas terapijas asociācijas sertifikāts par piedalīšanos 
seminārā „Kr āsu psiholoăija” (32 stundas) 

 07/2005 Sertifikāti par piedalīšanos semināros „Projektu kvalitatīvā 
ēšana” (6 stundas) un „Projektu administratīvā vērtēšana” (6 

stundas) 

 09/2004- 01/2005 Sertifikāts par daiĜdārzu veidošanas teorētisko un projektēšanas 
ācību priekšmetu beigšanu (92 stundas) 

 09/2001 Priekšmeti par lēmumu pieĦemšanu grupās (8 stundas) 

 09/2001 Vadītprasmes priekšmeti (8 stundas) 

 02/2000 Laika un stresa menedžmenta priekšmeti (8 stundas) 

 09/1999 ASV Informācijas aăentūras (US Information Agency) sertifikāts 
par piedalīšanos Baltijas un ZiemeĜvalstu izglītības koordinatoru 
seminārā (Baltic / Nordic Educational Advising Workshop) (4 dienas)  

 07/1998 PES (Professional Examination Service) testu galvenā 
administratora sertifikāts (Chief Examiner Competency 
Assurance Examination) 

 09-12/1997 Brasshouse Centre, Birmingham, Lielbritānija, angĜu valodas 
studijas, Rotari kultūras stipendiāte (Rotary Foundation 
Ambassadorial Cultural Scholar) 

 
ZINĀTNISKAIS/AKAD ĒMISKAIS GR ĀDS: Dr.paed. 

 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS: lektore  

 
DARBA PIEREDZE:  

 no 11/2004 Sabiedrības integrācijas fonds, projektu vadītāja 

 02 - 04/2006 Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola „Attīstība”, vieslektore 
mācību priekšmetā „Inovatīvās metodes sociālajā darbā” 

 09/2005-
1/2006 

Latvijas Kristīgā akadēmija, lektore 

 2004 Valodu mācību centrs, projektu vadītāja 
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 2003 ANO Attīstības programma, projekta koordinatore 

 1998-2002 Sorosa fonds – Latvija, programmu koordinatore 

 1992-1998 Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, lektore 

 1995-1998 ZiemeĜvalstu informācijas birojs Rīgā, projekta vadītāja 

 1994-1997 LU pētniecības grupa Pedagoăiskās un mākslinieciskās kultūras veidošana 
Latvijas izglītības sistēmā, zinātniskā līdzstrādniece 

 1994-1997 LU Etniskās kultūras centra Bērnu folkloras skola Rīgā, vizuālās mākslas 
skolotāja 

 1989-1992 Rīgas 73.un 85.vidusskolas, darbmācības skolotāja 

 1987-1988 LU Skolēnu mākslinieciski estētiskās audzināšanas zinātniski pētnieciskās 
nozares laboratorija, zinātniskā līdzstrādniece 
 

 ZINĀTNISKĀ 
11/2007 

DARBĪBA 
1.starptautiskā zinātniskā konference “Psiholoăijas aktualitātes 
mūsdienu izglītībā”, referāts “Mākslas terapijas metožu lietojums 
mākslas terapijā un mākslas izglītībā.”  

 

 11/2007 RSU starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība, veselība, 
labklājība”, referāts “Mākslas terapijas iespējas stresa mazināšanai 
organizācijā un personāla veselības saglabāšanā: teorētiskie aspekti.” 

 

 07/2007 Latvijas Mākslas terapijas asociācijas organizētā 5.starptautiskā mākslas 
terapijas konference „Integratīvā mākslas terapija: teorija un prakse,” 
referāts „Mākslas terapija un mākslas izglītība: kopīgais un atšėirīgais.” 

 

 05/2002 Daugavpils starptautiskā zinātniskā konference “Person. Color. Nature. 
Music,” referāts “Likumsakarība ’daba – cilvēks – tradicionālā kultūra’ 
skolotāju izglītībā.” 

 

 05/2002 ATEE Spring University starptautiskā zinātniskā konference “Decade of 
Reform: Achievements, Challenges, Problems,” referāts “Tradicionālās 
kultūras apguve atbilstoši 21.gs.izglītības principiem.”  

 

 02/2002 Rēzeknes Augstskolas starptautiskā zinātniskā konference “Tradicionālais 
un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā: pedagoăija un 
psiholoăija,“ referāts “Tradicionālās kultūras apguves novatoriskie 
aspekti augstskolu praksē.” 

 

 02/2002 Latvijas Universitātes 60.zinātniskā konference, referāts “Tradicionālo 
kultūras vērtību apguve: procesa izvērtējums.” 

 

 05/2001 Liepājas Pedagoăijas akadēmijas un Melardalenas Augstskolas 
starptautiskajā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra,” referāts 
”Tradicionālās kultūras vērtību atklāsme bērna personības attīstībai 
mūsdienās.” 

 

 03/2001 Rēzeknes Augstskolas starptautiskā zinātniskā konference “Personība. 
Laiks. Komunikācija,” referāts “Tradicionālās kultūras vērtību apguves 
teorētiskie aspekti topošo mākslas skolotāju darbībā.” 

 

 02/2001 Latvijas Universitātes 59.zinātniskā konference, referāts “Tradicionālās 
kultūras vērtību apguves modelis augstskolā.” 

 

 11/2000 ŠauĜu Universitātes starptautiskā zinātniskā konference “Changes of 
Home Economics and Technologies Content in School: Reality and 
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Perspectives,” referāts “Inovācijas tradicionālās kultūras apguvē.” 

 08/2000 Helsinku Universitātes starptautiskā zinātniskā konference “Innovations 
in Higher Education,” referāts “Tradicionālā kultūra topošajiem mākslas 
skolotājiem mūsdienu Eiropas kontekstā.” 

 

 05/2000 Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes starptautiskā 
zinātniskā konference “Vecais un jaunais augstskolu (skolu) sistēmā,” 
referāts “Tradicionālo kultūras vērtību apguve.” 

 

 10/1995 Konference “Mūsdienu mājturības attīstības virzieni" Jelgavā, referāts 
“Vidzemes segas kā radošā darba avots”  

 

 09/1994 Starptautiskā konference par izglītības problēmām Lielupē, referāts 
“Tautas augstskolas Dānijā un to attīstības iespējas Latvijā” 

 

 1994-1997 LU pētniecības grupa Pedagoăiskās un mākslinieciskās kultūras 
veidošana Latvijas izglītības sistēmā, zinātniskā līdzstrādniece 

 1987-1988 LU Skolēnu mākslinieciski estētiskās audzināšanas zinātniski 
pētnieciskās nozares laboratorija, zinātniskā līdzstrādniece 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

 

 no 2006 Latvijas Mākslas terapijas asociācija 

 no 2002 Lielbritānijas universitāšu bijušo studentu asociācija Latvijā 

 no 2001 ASV universitāšu bijušo studentu asociācija Latvijā, valdes locekle 
no 2002.-2003.gadam 

 1998 - 2002 Eiropas Starptautiskās izglītības asociācija (EAIE – European 
Association for International Education) 

 1986-1994 Starptautiskā bērnu un jauniešu folkloras festivāla "Pulkā eimu, 
pulkā teku" organizēšana 

 1985-1994 LU deju folkloras kopa “Dandari,” vairāku starptautisku folkloras 
festivālu dalībniece Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Gruzijā, Vācijā, 
Polijā, ASV, Norvēăijā 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

 

PUBLIK ĀCIJAS  

Vispāratzītos recenzējamos izdevumos: 
 Visnola D. Causation Nature – Person – Traditional Culture in Art Teacher Education. // 

Person. Color. Nature. Music. III International Conference, May 15-18, 2002. – Daugavpils, 
2003. – 84.-93.lpp. 

 Visnola D. Acquiring Values of Traditional Culture According to Principles of 
Education for 21st Century. // Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems. 
ATEE Spring Conference, May 3-4, 2002. Rakstu krājums, IV – Rīga: Izglītības soĜi, 2002. 
– 316.-331.lpp. 

 Visnola D. Tradicionālās kultūras apguves novatoriskie aspekti augstskolu praksē. // 
Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā: pedagoăija un psiholoăija. 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2002.gada 28.februāris - 2.marts. – 
Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2002. – 311.-321.lpp. 

 Visnola D. Tradicionālo kultūras vērtību apguve: procesa izvērtējums. // Izglītības 
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zinātnes un pedagoăija mūsdienu pasaulē. LU Zinātniskie raksti, 655.sējums. – Rīga, 2002. – 
235.-245.lpp. 

 Visnola D. Tradicionālās kultūras vērtību apguves modelis augstskolā. // Izglītības 
zinātnes un pedagoăija mūsdienu pasaulē. LU Zinātniskie raksti, 649.sējums. – Rīga, 2002. – 
311.-321.lpp. 

 Visnola D. Tradicionālās kultūras vērtību atklāsme bērna personības attīstībai mūsdienās. 
// Sabiedrība un Kultūra. Rakstu krājums, IV. – Liepāja: LiePA, 2002, - 466.-474.lpp. 

 Visnola D. Development of Personality through the Traditional Culture Values. // 
Current Issues of Cultural and Spiritual development. The 5th International Scientific 
Conference presentations. – Kaunas: Akademija, 2001. – 178-183p.  

  Visnola D. Acquisition of the Traditional Cultural Values. // Izglītības zinātnes un 
pedagoăija mūsdienu pasaulē. LU Zinātniskie raksti, 635.sējums. – Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2001. – 141.-144.lpp. 

 Visnola D. Tradicionālās kultūras vērtību apguves teorētiskie aspekti topošo mākslas 
skolotāju darbībā. // Personība. Laiks. Komunikācija. Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences materiāli 2001.gada 1.-2.marts, II sējums. – Rēzekne, 2001. – 107.-112.lpp. 
 Visnola D. Innovations in Studies of Traditional Vulture values. // Changes of Home 
Economics and Technologies Content in School: the Reality and Perspectives. Conference 
presentations, November 23-24, 2000. – Šiauliai, 2000. – 64-68p. 
Referātu tēzes starptautiskās konferencēs 

 Visnola D. Mākslas terapijas iespējas stresa 
mazināšanai organizācijā un personāla veselības saglabāšanā: teorētiskie aspekti. 
//Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference “Sabiedrība. Veselība. Labklājība.” 
Programma, tēzes, kopsavilkumi, 2007.gada 8.-9.novembris. – Rīga: RSU, 2007. – 81.lpp. 

 Visnola D. Mākslas terapija un mākslas izglītība: 
kopīgais un atšėirīgais. // 5.starptautiskā mākslas terapijas konference „Integratīvā mākslas 
terapija – teorija un prakse.” Tēzes. Liepāja, Nīcas pagasts, Latvija, 2007.gada 12.-15.jūlijs. 
– Rīga: RSU, 2007. – 52.-53.lpp. 

 Visnola D. Traditional Culture for Future Teachers 
of Art in the Context of Contemporary Europe. // Innovations in Higher Education 2000: 
Programme and Abstracts, August 30-September 2, 2000. – Helsinki: Helsinki University 
Printing House, 2000. - 110p 

 Visnola D. Tradicionālā un mūsdienīgā 
mijiedarbība bērna personības veidošanā. // Mūsdienu mājturības attīstības virzieni. 
Starptautiskas zinātniski praktiskas konferences referātu materiāli, 1995.gada 25.-26.oktobrī. 
– Jelgava: LLU, 1995. – 28.-29.lpp. 

 Visnola D. Etnogrāfija, daba un bērna radošais 
darbs. // Vispārējās izglītības reforma Latvijas Republikā. Zinātniski praktiskās konferences 
“Minstere IV – Jūrmala” tēžu krājums, 1993.gada 5.-6.jūnijs. – Lielvārde: Lielvārds, 1993. – 
28.lpp. 
Pārējās publikācijas 

 Visnola D. Tradicionālā un mūsdienīgā 
mijiedarbība topošo mākslas skolotāju darbībā. // Profesionāla pedagoga sagatavošanas 
problēmas. Zinātniskie raksti, 1.sējums. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas Pedagoăijas 
fakultāte, 1998. – 71.-73.lpp. 

 Visnola D. Tradicionālā un mūsdienīgā 
mijiedarbība topošo skolotāju sagatavošanā. // Mūsdienu pamatskola: skolēns un skolotājs. 
Zinātniskās konferences tēzes, 1996.gada 7-8.maijs. – Liepāja, 1996. – 74.-76.lpp. 

 Visnola D. Par tradicionālām lietām var 
domāt netradicionāli. // Skolotāja pieredze. Metodisko rakstu krājums. – Rīga: Pedagogu 
izglītības atbalsta centrs, 12/1996. – 65.-67.lpp. 

 Visnola D. Vidzemes segas kā radoša darba 
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avots. // Latviešu tautas daiĜamata māksla skolā. – Rīga: LU, 1994. – 73.-81.lpp. 
 Visnola D. Vidzemes segas kā radoša darba 

avots. // Latviskums un audzināšanas problēmas. Rakstu krājums. – Liepāja, 1994. – 173.-
183.lpp. 
 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

                                    latviešu (dzimtā), angĜu (laba), krievu (laba),  
                                    zviedru (pasīva, nav lietota 8 gadus) 
 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

 Valodu prasmes latviešu (dzimtā), angĜu (profesionāla), krievu (laba), zviedru 
(pasīva, nav lietota 8 gadus) 

 Datoru prasmes MS Word, Excel, internets, e-pasts; ir strādāts arī ar PowerPoint, 
Access 

 Saskarsmes prasmes 
un  iemaĦas 

Komunikācija ar dažāda rakstura un temperamenta cilvēkiem 
dažādās situācijās, jo darba pieredze ir bijusi saistīta ar klientu 
apkalpošanu, projektu sagatavošanu, semināru organizēšanu un 
vadīšanu, starptautisku testu organizēšanu un administrēšanu 
Oratora prasmes, ko dod pieredze piedaloties konferencēs ar 
referātiem, vadot lekcijas, seminārus un praktiskās nodarbības. 
Vairākas publiskās uzstāšanās par Latvijas sabiedrību un kultūru 
Rotari klubos un Rotari konferencē Lielbritānijā kā Rotari 
kultūras stipendiātei 

 Organizatoriskās 
prasmes un 
iemaĦas 

Vairāku starptautisku konferenču direktore vai galvenā 
organizatore, arī iniciatore 
Informatīvo semināru (par izsludināto programmu 
konpriekšmetiem) organizatore un vadītāja 
Vairāku semināru organizatore bijušajiem stipendiātiem 

 Tehniskās prasmes un 
iemaĦas 

Semināriem nepieciešamā tehniskā aprīkojuma lietotāja 
Biroja tehnikas lietošana un iespējamo problēmu likvidēšana 
lietotāju līmenī 

 Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

 Starptautiskā 
pieredze: 

ASV, Austrija, Baltkrievija, BeĜăija, Čehija, Dānija (4 mēn.), 
Francija, Gruzija, Horvātija, Igaunija, Kipra, Krievija, 
Lielbritānija (3 mēn.), Lietuva, Nīderlande, Norvēăija, Polija, 
Somija, Slovākija, Ukraina, Ungārija, Vācija, Zviedrija (4mēn.) 

Datums: 28.11.2007.                                                    Paraksts 

 
  

CURRICULUM VITAE 

Vārds, uzvārds:  Maija  Zakriževska 

Dzimšanas gads:  10.05.1972 

Adrese:  Antonijas iela 3-6 Rīga, Latvija, LV-1010 

Tālrunis:  
 
+371-29438435, 7336095, e-pasts: m.zakrizevska@inbox.lv 
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IZGL ĪTĪBA  

  Daugavpils Universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes sociālās 
psiholoăijas doktorantūra -  2006/09 – pašlaik. 
Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte: iegūts 
sociālo zinātĦu maăistra grāds psiholoăijā,06/ 2004  (diploma 
Nr.0439). 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola: iegūts sociālo 
zinātĦu bakalaura grāds psiholoăijā, 06/2001. Ieguvu skolas un 
ăimenes psihologa kvalifikāciju. psiholoăijā  (diploma Nr.000439) 

PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

  No Rīgas StradiĦa universitātes Mākslas terapijas akadēmiskās skolas 
sadarbībā ar Belfāstas Karalisko universitāti ir iegūts apliecinājums 
Nr. 31-7-23/41-n par teorētisko un praktisko supervīzijas apmācību  
400 stundu apmērā mākslas terapijā, 12/2006 – 11/2007. 
Ir iegūta apliecība Nr. 011-5 par pilnu praktisko un teorētisko 
sagatavošanu mākslas terapijā (286 st.), Sanktpēterburgas Personības 
institūts, Sanktpēterburgas Mākslas terapijas asociācija, 09/2002 – 
06/2003. 
Ir iegūts sertifikāts Nr. 086 no Latvijas Transoloăiskās psihoterapijas 
asociācijas un ir tiesības praktizēt kā psihoterapeitei, 11/1999 - 
01/2001. 
“Meditatīvā zīmēšana”, A.Budza, 24 st., 01/2006. Iegūts sertifikāts. 
“M ākslas terapija pedagoăijā un psiholoăijā”, L.ěebedeva 72 st., 
05/2005. Iegūts sertifikāts. 
Transpersonālā mākslas terapija. Integratīva pieeja, F.S.Sommers, 72 
st., 11/2005. Iegūts sertifikāts. 
„Transpersonālās psiholoăijas un mākslas terapijas teorija un prakse” 
3. līmenis. N. Purnis (Krievija), 36 st., 11/2005. Iegūts Eiropas 
psihoterapijas asociācijas sertifikāts. 
„Transpersonālās psiholoăijas un mākslas terapijas teorija un prakse” 
2. līmenis. N. Purnis (Krievija), 36 St., 10/2005. Iegūts Eiropas 
psihoterapijas asociācijas sertifikāts. 
„Transpersonālās psiholoăijas un mākslas terapijas teorija un prakse” 
1. līmenis. N. Purnis (Krievija). 36 st., 09/2005. Iegūts Eiropas 
psihoterapijas asociācijas sertifikāts. 
III Starptautiskā Mākslas terapijas konference – vasaras skola. (72 st.), 
t. sk., „Transpersonal art psychotherapy”, (48 st.). Vadītājs F.S. 
Sommer (Šveice), 07/2005. Iegūts Transpersonālās psiholoăijas un 
radošās mākslas terapijas institūta sertifikāts, ko atzinusi Londonas 
Universitātes Mākslas terapijas programma.  
Transoloăiskās psihoterapijas praktisko iemaĦu apgūšana klasiskajā 
hipnozē, pašterapija, supervīzijas, izdota apliecība, JāĦa Zālīša klīnikā, 
izdota apliecība, 09/2000. 
Ir iegūta apliecība „Simbolu-drāma,” meistarklase Sanktpēterburgas 
Valsts Universitātes apmācība, V.ŠčjogoĜevs, Krievija, 05/1999-
09/1999. 
AngĜu valodas apmācība Latvijā, Educational Center „Durbe tūre”, 
Intermediate Level, sertifikāts, 01/2006 -05/2006. 
AngĜu valodas apmācība Latvijā, Educational Center R&V, 
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Intermediate Level Part –I, sertifikāts, 06/2002. 
AngĜu valodas apmācība Anglijā, Oksfordā, Mertonas koledžā, The 
British Association of Boarding School Summer Courses sertifik āts, 
09/1998. 
AngĜu valodas apmācība Anglijā, Londonā, Anglo World Education  
skolas sertifikāts, 03/1999. 
AngĜu valodas apmācība Latvijā, Kultūras un izglītības centrā 
„Mirte”, atestāts Nr.1295, 09/1999. 
AngĜu valodas apmācība Latvijā, Kultūras un izglītības centrā 
„Mirte”, atestāts Nr. 1057, 09/1998 - 04/1999. 
AngĜu valodas apmācība Latvijā, Kultūras un izglītības centrā 
„Mirte”, atestāts Nr. 767, 02/1998 - 06/1998. 

   

ZINĀTNISKAIS/AKAD ĒMISKAIS GR ĀDS   lektore 
 

AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS     Mg. psych. 
 

DARBA PIEREDZE  

  09/2007 – Alberta koledžā, lektore. 
09/2006 – Rīgas StradiĦa universitātē lektore, līgumdarbs. 
06/2003 – Rīkotāj direktore, SIA „Nature Logos”. 
02/2002 – 01/2007 Privātprakse, psihoterapeite. 
10/2003 – 01/2005 Rīgas Humanitārajā vidusskola, psiholoăijas 
skolotāja. 
03/2002 – 06/2003 Starptautiskajā Mākslas Grima skolā, pasniedzēja. 

03/1995- 02/2003 SIA „Privātais Investīciju Fonds”, lielo projektu 
menedžere. 

   

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    I Starptautiskā zinātniskā konference „Psiholoăijas aktualitātes 
mūsdienu izglītībā”, Latvija, Liepāja, ZiĦojums: „Sociālo priekšstatu 
teorija Eiropas zinātnieku skatījumā un Latvijas psihologu izglītībā”, 
22/11/2007. 
XII starptautiskā kreativitātes konference „Kreativitāte kā personības 
īpašība”, Latvija, Rīga, ZiĦojums: „Kreativitātes elementi politiėa tēla 
veidošanā”, (l īdzaut.: Mihailovs I.J.) 9/11/2007 – 10/11/2007. 
International interdisciplinary scientific conference „Society, Health, 
Welfare”, Latvia, Riga, ZiĦojums: „Sociālie priekšstati par politiėa 
tēlu: Teorētiskie aspekti”, 8/11/2007 – 9/11/2007. 
V Starptautiskā Mākslas terapijas konference „Integratīvā Mākslas 
terapija – teorija un prakse”, Latvija, Liepāja, ZiĦojums: „Sociālie 
priekšstati par mākslas terapiju”, (līdzautore: Mārtinsone K.), 
15.07.2007 – 18.07.2007. 
IV Starptautiskā Mākslas terapijas konference „Integratīvā Mākslas 
terapija”, Latvija, Valmiera, ZiĦojums: „Latvijas Mākslas terapijas 
asociācijas projekti. Nākotnes vīzija”, (līdzaut.: Dreifelde-Gabruševa 
I.), 16.07.2006 – 20.07.2006. 
Starptautiskā konference „Psiholoăiska palīdzība un psihoterapija 
bērniem – formas un iespējas”, Latvija, Ventspils, ZiĦojums: Mākslas 
terapija kā metode emocionālo problēmu risināšanai 5-6 klases 
bērniem”, (līdzaut: Mārtinsone K., Dreifelde-Gabruševa I., Dzilna S.), 
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07.07.2006 - 08.07.2006. 
VII Baltiešu starptautiskā psiholoăijas konference, Latvija, Rīga, 
ZiĦojums: ‘Mākslas terapija krīzes pārvarēšanā’’, (l īdzaut: Mārtinsone 
K., Jirgena S., Paipare M., Dzilna S.), 06/2006. 
Starptautiska konference „Sociālpediatriskā aprūpe bērniem un viĦu 
ăimenēm”, 06/2006. 
Starptautiska konference. Sabiedrības veselības tīklu attīstība jaunajās 
ES dalībvalstīs „Latvijas NVO sadarbība – tilts uz Eiropas Savienību”, 
04/2006. 
III Starptautiskā Mākslas terapijas konference, 13.07.2005. - 
22.07.2005. 
II Starptautiskā mākslas terapijas konference, Latvija, Rīga 
09/2004.    
 I Starptautiskā mākslas terapijas konference, Latvija, Jūrmala. 
ZiĦojums: ”Mākslas terapijas metožu pielietojums pusaudžu 
trauksmes līmeĦa samazināšanai un pašattieksmes mainīšanai”, 
07/2003. 
VII International Summer University on „Ctreativity. Art and 
dreams,” Latvija, Rīga, 06/1997. 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

  Darbība profesionālajās organizācijās 
 
02/2006 – pašreiz Valdes priekšsēdētāja, „Veselības aprūpes un 
attīstības fonds”. 
01/2006 – 06/2007 Valdes priekšsēdētājas vietniece, „Latvijas 
Mākslas terapijas asociācijā”. 
06/2003 - 07/2004 Valdes priekšsēdētājas vietniece, „Latvijas Mākslas 
terapijas asociācijā”.  

 
PUBLIK ĀCIJAS 

  Zakriževska M.,  (2007). Mākslas terapija mūžizglītības kontekstā // 
Mūsdienu izglītības problēmas. - Rīga: TSI, Tēzes. 74. - 75.lpp., 
(līdzautori: Mārtinsone K., Jirgena S., Mihailovs J.I.), (raksts iesniegts 
publicēšanai). 
 
Zakriževska M., (2007). Sociālie priekšstati par mākslas terapiju // 
10.starptautiskā zinātniskā konference. Cilvēkresursu attīstība 
zināšanu sabiedrībā. Liepājas pedagoăijas akadēmija. Sabiedrība un 
kultūra. (līdzautori: Mārtinsone K., Jirgena S., Mihailovs J.I.), (raksts 
iesniegts publicēšanai).  
 
Zakriževska M., (2007). Mākslas terapijas krīzes pārvarēšanā // 
2007.gada zinātniskā konference. Tēzes. - Rīga: RSU, - 259. lpp., 
(līdzautori: Mārtinsone K.,Jirgena S.) 
 
Zakriževska M., (2007). The Crisis coping of Art Therapy // 3rd 
Annual International Scientific Conference “New Dimensions in the 
Development of Society”, Rakstu krājums, 308-315.lpp. Jelgava: 
Latvian University of Agriculture, - 22. lpp. (līdzautori: Mārtinsone  
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K., Jirgena S., Paipare M.). 
 
Zakriževska M., (2007). Sociālie priekšstati par mākslas terapiju // 
2007.gada Starptautiskā 5. Mākslas terapijas konference “Integratīvā 
mākslas terapija”. Tēzes. - Liepāja: RSU, - 23. lpp., (līdzautore: 
Mārtinsone K.). 
 
Zakriževska M., (2007). „Mākslas terapijas metodes kreativitātes 
attīstībā”, Zinātnisko rakstu krājums „Radoša personība V” 279.-289. 
lpp. (līdzautori: Mārtinsone K., Dreifelde-Gabruševa I., Jirgena S.). 
 
Zakriževska M., (2007). Sociālie priekšstati par politiėa tēlu: 
Teorētiskie aspekti. // International interdisciplinary scientific 
conference „Society, Health, Welfare”, Rīga, (raksts iesniegts 
publicēšanai). 
 
Zakriževska M., (2007). Kreativitātes elementi politiėa tēla veidošanā. 
// XII starptautiskā kreativitātes konference „Kreativitāte kā 
personības īpašība”, Rīga, (līdzautors: Mihailovs J.I.), (raksts iesniegts 
publicēšanai). 
 
Zakriževska M., (2007). Sociālo priekšstatu teorija Eiropas zinātnieku 
skatījumā un Latvijas psihologu izglītībā. // I Starptautiskā zinātniskā 
konference „Psiholoăijas aktualitātes mūsdienu izglītībā”, Liepāja, 
(līdzautors: Mihailovs J.I.), (raksts iesniegts publicēšanai). 
 
Zakriževska M., (2007). ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ЛАТВИИ. // 
Problems of education in the 21 st Century, (līdzautors: Mihailovs 
J.I.), (raksts iesniegts publicēšanai). 

Zakriževska M., (2007). The borders of the art contexts: art therapy. // 
5th International Conference „Person, Color, Nature. Music”, Tēzes, 
Daugavpils, (līdzautori: Mārtinsone K., Jirgena S., Mihailovs J.I.) 

 
Populārzinātniskās publikācijas: 
Zakriževska M., (2003), Mākslas un terapijas sintēze. // Psiholoăijas 
pasaule. - Nr. 7, 8 -11.lpp. (līdzautore: Mārtinsone K., Rumkovska 
A.). 
 
Zakriževska M., (2007), Mākslas terapija stresa pārvarēšanā. // 
Psiholoăija mums. – Nr. 8, 4 - 12.lpp., (līdzautore: Mārtinsone K.). 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

  Dzimtā – latviešu valoda, brīvi – krievu, angĜu valoda, ar vārdnīcas 
palīdzību – vācu valoda. 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

  Datorzināšanas – Microsoft Word, Excel, Power point,  
Autovadītāja apliecība – B kategorija. 
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VaĜas prieki – mūzika, māksla, teātris, sports, ceĜošana 
 
 

Datums:  01.12.2007.     Paraksts   
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CURRICULUM  VITAE 
 
PERSONAS DATI 
Vārds, uzvārds                                    Ruta Žagare 

Dzimšanas datums, vieta                   1951. gada 5. novembris, Inešu pagasts 
Adrese, tālrunis   SiĜėu iela 7, Ikšėile, LV – 5052, tālr. 29105676 
 
IZGL ĪTĪBA 
1976. – 1979.   internatūra pediatrijā (Rīgas Medicīnas institūts) 
1970. - 1976.   Rīgas Medicīnas institūts, kvalifikācija  ārsts -  pediatrs  
 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA 
2006.gads   pieredzes apmaiĦas priekšmeti Framus programmas ietvaros  
KauĦas     Medicīnas Universitātē 
2002. jūnijs    datorpriekšmeti – MS  Office,  RSU  Medicīniskās  fizikas un 
     informātikas katedra  
1995. marts    priekšmeti “Pedagoăiskā saskarsme un mūsdienu  mācību 
metodes” 
1987. februāris  priekšmeti Maskavas 2. Medicīnas institūtā   
1983. – 1984.   RMI “Jauno pasniedzēju skola” 

ZINĀTNISKAIS GRĀDS   - 

AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS 

    docenta v.i., 2003 
 
DARBA PIEREDZE 
2003. līdz šim brīdim  Rīgas StradiĦa universitāte, AAI  anatomijas studiju nodaĜa, 
    docenta v.i.                                                       
2002. līdz šim brīdim   RSU AAI anatomijas studiju nodaĜa, vadītāja 
1996. - 2003.   AML/RSU anatomijas katedra, lektore 
1983. – 1996.    AML anatomijas katedra, asistente 
1979. – 1983.    Rīgas Traumatoloăijas un Ortopēdijas Zinātniski                                               
    pētnieciskais institūts, jaunākā zinātniskā līdzstrādniece 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA antropometrija 
            
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS  

    Klīniski Integrētā morfoloăijas asociācija 
    Latvijas anatomu, histologu un embriologu  biedrība 

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI             -  

PUBLIK ĀCIJAS            24  

VALODU ZIN ĀŠANAS 
     latviešu – dzimtā valoda  
    krievu - brīvi  
    vācu - sarunvalodas līmenī  
    angĜu - ar vārdnīcas palīdzību 
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PAPILDUS INFORM ĀCIJA 

datorzināšanas – Microsoft Word, Excel 

       

Datums:   04.06.2007.                         Paraksts               
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2. pielikums  
 

 Īsie studiju priekšmetu programmu apraksti 
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            Studiju priekšmetu saraksts 
 

Obligātie studiju priekšmeti 
1.  Medicīnas un biomedicīnas tiesības un ētika 
2.  Profesionālā darbība mākslu terapijā  praksē I 
3.  Zinātniskā pētījuma metodoloăija 
4.  Organisma funkciju regulācija un veselība 
5.  Mūsdienu psihodinamiskā psihiatrija 
6.  Mūsdienu psihosomatiskā medicīna 
7.  Analītiskā un psihodinamiskā pieeja mākslu terapijā 
8.  Profesionālā darbība mākslu terapijā  praksē II 
9.  Individuālā konsultēšana un psihoterapija praksē 
10.  Grupu konsultēšanas un terapijas pamatprincipi praksē 
11.  Maăistra darbs I, II, III 
12.  Personības izaugsmes grupa  I 
13.  Personīgās apmācības terapija  
  

Obligātās izvēles studiju priekšmeti 
14.  Mākslas filozofija 
15.  Psihes bioloăiskie pamati I (Anatomija) 
16.   Psihes bioloăiskie pamati II (Normālā fizioloăija) 
17.  Pirmā un neatliekamā medicīniskā palīdzība 
18.  Personības psiholoăija 
19.  Attīstības psiholoăija 
20.  Kl īniskā psiholoăija 
21.  Psihiatrija un psihofarmakoloăija 
22.  Patoloăija un veselības kontroles pamati 
23.  Individuālā konsultēšana un psihoterapija  
24.  Grupu konsultēšanas un terapijas pamatprincipi 
 
 

 
Obligātās izvēles studiju priekšmeti specializācijā  

 
25.  Ăimenes terapija specializācijā                      
26.  Kl īniskā prakse specializācijā  
 
 

 
Obligātās izvēles studiju priekšmeti specializācijā 

 
Vizuāli plastiskās mākslas terapija 

27.  Vizuāli plastiskās mākslas terapijas vēsture un teorijas 
28.  Simbolu psiholoăija 
29.  Vizuāli plastiskās mākslas darbu radīšana un analīze  
30.  Vizuāli plastiskās mākslas darbu radīšana un analīze praksē  
31.  Izpēte un izvērtēšana vizuāli plastiskās mākslas terapijā  
32.  Izpēte un izvērtēšana vizuāli plastiskās mākslas terapijā praksē  
33.  Vizuāli plastiskās mākslas terapijas metodes un tehnikas  
34.  Vizuāli plastiskās mākslas terapija bērniem un pusaudžiem praksē  
35.  Vizuāli plastiskās mākslas terapija jauniešiem un pieaugušajiem praksē  
 
 

 
Deju un kustību terapija 

36.  Deju un kustību terapijas vēsture un teorijas 
37.  Kinezioloăija 
38.  Deju un kustību improvizācija un analīze 
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39.  Deju un kustību improvizācija un analīze praksē 
40.  Izpēte un izvērtēšana deju un kustību terapijā  
41.  Izpēte un izvērtēšana deju un kustību terapijā praksē  
42.  Deju un kustību terapijas metodes un tehnikas 
43.  Deju un kustību terapija bērniem un pusaudžiem praksē  
44.  Deju un kustību terapija jauniešiem un pieaugušajiem praksē  
 
 

 
Mūzikas terapija 

45.  Mūzikas terapijas vēsture un teorijas 
46.  Mūzikas antropoloăija 
47.  Mūzikas  improvizācija 
48.  Mūzikas  improvizācija praksē 
49.  Izpēte un izvērtēšana mūzikas terapijā 
50.  Izpēte un izvērtēšana mūzikas terapijā praksē  
51.  Mūzikas terapijas metodes un tehnikas  
52.  Mūzikas terapija darbā ar bērniem un pusaudžiem praksē 
53.  Mūzikas terapija darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem praksē 
  

Drāmas  terapija 
54.  Drāmas terapijas vēsture un teorijas 
55.  Psihodrāma un sociodrāma 
56.  Drāmas improvizācija  
57.  Drāmas improvizācija praksē 
58.  Izpēte un izvērtēšana drāmas terapijā 
59.  Izpētes un izvērtēšana drāmas terapijā praksē  
60.  Drāmas terapijas metodes un tehnikas  
61.  Drāmas terapija darbā ar  bērniem un pusaudžiem praksē 
62.  Drāmas terapija darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem praksē 
 
 

 
Izvēles studiju priekšmeti 

63.  Mākslas valoda 
64.  Kultūras un mākslas vēsture un teorijas 
65.  Sociālā psiholoăija 
66.  Organizāciju psiholoăija 
67.  Informāciju tehnoloăijas 
68.  Sociālā aprūpe un sociālais darbs 
69.  Sociālā politika 
70.  Cilvēktiesības un autortiesības 
71.  Starpkultūru komunikācija 
72.  Sociālpediatrija 
73.  Logopēdija 
74.   DaiĜrades psiholoăija 
75.  Veselības psiholoăija 
76.  Bioloăija un ăenētika 
77.  Neiroanatomija un neirofizioloăija 
78.  Farmakoloăija 
79.  Iekšėīgo slimību pamati 
80.  Speciālā pedagoăija un psiholoăija 
81.  Personības izaugsmes grupa II 
82.  Psihoterapijas virzieni 
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OBLIG ĀTIE  STUDIJU  PRIEKŠMETI 
 

 
 
Studiju priekšmeta nosaukums: "Biomedicīnas  tiesības  un ētika" 
 
Semestris: 1.semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: RSU lektore Solvita Olsena MD, JD 
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligāts 
 
Studiju priekšmeta mērėi: iepazīstināt studentus ar mākslas terapijas tiesiskajiem un 
ētiskajiem aspektiem, kā arī ar galvenajiem biomedicīnas tiesību un bioētikas principiem, 
attīstīt un pilnveidot studentu prasmes rīkoties saskaĦā ar mākslas terapeita profesionālās 
darbības tiesiskajām un ētikas normām. Attīstīt topošo mākslas terapeita kopējo 
profesionālo kompetenci jautājumos, kas ir tieši vai pastarpināti saistīti ar tiesību un ētikas 
jautājumiem.  
 
Studiju priekšmeta apraksts:  
Studiju kursa uzdevumi.  
1. Iepazīstināt studentus ar biomedicīnas tiesību un modernās bioētikas pamatjautājumiem, 
to mijiedarbību un attīstības tendencēm. Iepazīstināt studentus ar galvenajiem biomedicīnas 
tiesību un bioētikas principiem, kā arī palīdzēt izprast šo principu nozīmi un vietu 
ārstniecības personas praktiskajā darbā. Iepazīstināt studentus ar pacientu tiesību un 
ārstniecības personu profesionālās darbības tiesībām Latvijā.   
2. Veidot studentu prasmes patstāvīgi strādāt ar bimedicīnas tiesību un bioētikas avotiem. 
Attīstīt prasmes risināt teorētiski aprakstītas un praktiski izzinātas problēmsituācijas 
mākslas terapeita darbā saskaĦā ar pacientu tiesību un ārstniecības personu profesionālās 
darbības tiesību normās noteikto kārtību. 
3. Pilnveidot vispārējās akadēmiskās rakstīšanas, analīzes un pētnieciskās kompetences. 
Veidot mākslas terapeita profesionālās kompetences pacientu tiesību ievērošanas jomā. 
Veidot mākslas terapeita kompetences profesionālās darbības tiesību jomā. 
 
Kursā izzināmās, diskutējamās un pētāmas tēmas. Bioētikas un biomedicīnas tiesību 
attīstība vēsturiskā skatījumā. Bioētikas un biomedicīnas tiesību nozares un to savstarpējā 
mijiedarbība. Macību kursā izmantojamo avotu apskats. Bioētikas pamatprincipi un tiesību 
jēdzieni: persona, tās indentitāte, integritāte un autonomija, cilvēktiesības, dzīvības 
neaizskaramība, dzīves kvalitāte. Pienākumi un tiesības. 
Individuālās un sociālās pacientu tiesības. Pacientu tiesības saĦemt informāciju. 
Informācijas sniegšanas veidi. Pacienta piekrišana ārstēšanai. Atteikšanās no ārstēšanas. 
Nepilngadīgi pacienti. Pilngadīgi pacienti bez rīcībspējas. 

Personas privātās dzīves aizsardzība ārstniecības procesā. Hipokrāta zvērests un 
profesionālais pienākums neizpaust ārstniecības noslēpumu. Mūsdienu personas datu 
aizsardzības sistēma. Personas datu izpaušana trešajām personām. 
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Ārstniecības personu profesionālās darbības tiesiskie un ētiskie aspekti. Ārstniecības 
personu profesionālā atbildība. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Tiesību pamati. Mākslas terapeita profesionāls darbības 
pamati. 
 
Studiju metodes un formas.   
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas un problēmlekcijas, kā arī semināri. 
Semināros tiek risināti praktiski piemēri un analizētas studentu atklātās un interesējošās 
problēmas, notiek darbs mazās grupās, kas ietver diskusijas un grupas analīzes projektu 
izstrādāšanu un prezentēšanu. Semināros tiek prezentēti un apspriesti pastāvīgie darbi. 
Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi apkopot kursam nepieciešamos avotus, 
nostiprināt lekciju materiālu, izmantojot lektora norādītos un paša apkopotos avotus, 
padziĜināt zināšanas kursā apskatāmo tēmu kontekstā, sagatavoties katrai lekcijai un 
semināram, veikt patstāvīgu pētījumu par vienu izvēlētu kursa tēma, ieverot literatūras 
meklēšanu, atlasīšanu, analīzi un darba rakstīšanu. Sagatavot pastāvīgo darbu iesniegšanai 
un prezentēšanai.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina biomedicīnas tiesību un modernās bioētikas pamatjautājumus un aktuālās 
attīstības tendences, biomedicīnas tiesību principus, pacienta tiesību un ārstniecības 
personu darbības tiesību pamatus. 
Maăistranti prot analizēt praktiskus pacientu tiesību un mākslas terapeita profesionālās 
darbības tiesību piemērus. Maăistranti prot veikt vienkāršus pētījumus šajās jomās. 
Maăistranti spēj plānot savu profesionālo darbību saskaĦā ar biomedicīnas tiesību un 
bioētikas principos nostiprinātajām prasībā. 
Maăistrantiem ir pieredze biomedicīnas tiesību un bioētikas jautājumu risināšanā, un 
akadēmiskajā pētniecībā.  
 
Pārbaudes metodes: pārbaudes darbi semināru nodarbībās (30%), patstāvīga pētījuma 
izstrādāšana (30%) un aizstāvēšana, gala ieskaite (40%).  
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2001). Principles of biomedical ethics. New York: 
Oxford.   
Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Autoru kolektīvs. Ziemele I. (Zin. red.) Rīga: SIA 
“Izgl ītības soĜi”, 2000, 409.lpp. 
Sīle V. Medicīnas ētikas pamatprincipi. Rīga: Zinātne, 1999, 157.lpp. 
Biomedicīnas ētika: teorija un prakse, sast. V.Sīle, Rīga, RSU, 2006., 226.lpp. 
Beauchamp T., Childress J. Principles of Biomedical Ethics [Biomedicīnas ētikas principi], 
New York: Oxford University Press, Inc., 1994, 
Mason JK., McCall Smith RA, Laurie GT, Law and medical ethics, London, LexisNexis, 
2003. 
Konvencija par cilvēktiesību un cieĦas aizsardzību bioloăijā un medicīnā: konvencija par 
cilvēktiesībām un biomedicīnu. Latvijas Vēstnesis, 1997. 29.marts, Nr.85. 
Skaidrojumu projekts Konvencijai par cilvēktiesību un cieĦas aizsardzību bioloăijā un 
medicīnā: Konvencija par cilvēktiesībām un biomedicīnu// Tiesību aktu krājums,  
datorprogramma NAIS  
Pasaules Veselības organizācijas “Deklarācija par pacienta tiesību veicināšanu Eiropā” 
 
Valoda: latviešu   
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Studiju priekšmeta nosaukums: Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I  
 
Semestris: 1.semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Indra Majore - Dūšele 
 
Kred ītpunkti:  2 KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 KP  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligāts 
 
Studiju priekšmeta mērėis: attīstīt maăistrantu profesionalitāti, radot izpratni 
par profesijas filozofiju, profesionālo darbību, profesionālo ētiku, darbības 
organizēšanu mākslas terapijā; radīt iespēju novērot starpdisciplinārās komandas 
darbību klīniskā vidē un attīstīt maăistrantu spēju prezentēt informāciju par 
mākslas terapiju. 
 
Studiju priekšmeta apraksts:  
Prasības mākslas terapijas speciālista profesionalitātei un personībai. Mākslas 
terapijas speciālista darbību reglamentējošie dokumenti: profesijas standarts, 
specialitātes nolikums, ārstniecības likums. Mākslas terapijas speciālista ētikas 
kodekss. Ētikas dilemmas. Prasības darba vides iekārtošanai.  
Komandas darba novērošana darba vidē. Iepazīšanās ar komandas locekĜu darba 
pienākumiem, kompetences robežām. Savas pieredzes komandā supervīzēšana. 
Prezentācijas „Kas ir mākslas terapeits un viĦa darbs” sagatavošana un prezentēšana 
komandas sapulcē. 
 
Studiju metodes un formas:  
Kontaktstundas: ievadlekcijas; grupu diskusijas; darbs mazās grupās; novērošana; 
prezentācija; supervīzijas. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: Gatavošanās supervīzijai par novērošanas rezultātiem. 
Prezentācijas „Kas ir mākslas terapeits un viĦa darbs” sagatavošana un prezentēšana 
komandas sapulcē. Savas pieredzes refleksija esejas formā. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Ētika 
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina mākslu terapeita ētikas kodeksu un izprot profesionālās darbības 
organizācijas principus. Prot pielietot mākslas terapeita profesionālo darbību regulējošos 
dokumentus ar praksi saistītu jautājumu risināšanā. DaĜēji izprot multiprofesionālas/ 
interdisciplināras komandas darba principus, citu speciālistu un mākslas terapeita 
kompetences robežas.  
Maăistranti daĜēji prot informēt un izskaidrot potenciālajiem darba devējiem un citiem 
speciālistiem mākslas terapijas procesu, mērėus un uzdevumus, iespējas un ierobežojumus, 
profesionālās ētikas principus. 
Maăistrantiem ir pieredze prezentēt informāciju par mākslas terapijas procesu, mērėiem un 
uzdevumiem, iespējām un ierobežojumiem, profesionālās ētikas principiem. 
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Pārbaudes metodes: aktīva dalība seminārnodarbībās/ supervīzijās (50%), 
rakstisks eksāmens (50%). 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā:  
Mārtinsone K., Mihailova S.,  Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. Mākslu terapija 
un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). – Rīga: Rīgas StradiĦa 
universitāte, 2008. – 135.lpp. 
Phil Jones, The Arts Therapies: A Revolution In Healthcare. Brunner-Routledge, 2005. 
Vicky Karkou and Patricia Sanderson, Arts Therapies: A Research Based Map of the Field. 
Elsevier, 2006. 
Cathy Malchiodi, Art Therapy Sourcebook. McGraw-Hill, 2006.  
Judith Aron Rubin, Approaches to Art Therapy : Theory and Technique. Brunner-
Routledge, 2001.  
Cathy A. Malchiodi, Handbook of Art Therapy. The Guilford Press, 2002.   
Bruce L. Moon, Ethical Issues in Art Therapy. Charles C. Thomas, Publisher, 2006.   
Diane Waller, Towards a European Art Therapy: Creating a Profession. Open University 
Press, 1999.   
Edwards,David,  Art Therapy. Sage Publications, 2004.  
Latvijas mākslas terapijas speciālista profesijas standarts. 
Biedrības ‘’Latvijas Mākslas terapijas asociācija” ētikas kodekss. 
Brooke, S. L. A Therapist’s Guide to Art Therapy Assessments. Springfield. IL: 
Charles Thomas. 1996. 
 
Periodiskie izdevumi:  
The Arts in Psychotherapy, An International Journal. 
American Juornal of Art Therapy. 
British Association of Art Therapists Newsletter.  
Musikterapeutische Umschau 
Nordic Journal of Music Therapy 
Music Therapy Today 
American Journal of Dance Therapy 
Body, Movement & Dance in Psychotherapy 
 
Valoda: latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums: Zinātniskā pētījuma metodoloăija 
 
Semestris: 2.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Kristīne Mārtinsone  
 
Kred ītpunkti: 4 KP  
 
ECTS kredītpunkti: 6 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv  
                 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligāts.  
 
Studiju priekšmeta mērėi: padziĜināt izpratni par zinātnisko pētniecību, pilnveidot 
mācīšanās un pētīšanas prasmes, attīstīt kritisko un produktīvo domāšanu, gatavot 
maăistrantus maăistra darba projekta izstrādei un realizācijai.  
 
Studiju priekšmeta apraksts: zinātniska izziĦa un sadzīviska izziĦa. Zinātnes filozofijas 
ievirzes. Pierādījumos bāzēta pētījumu prakse. Mākslā bāzēta pētījumu prakse. Kvantitatīva 
pētījuma stratēăija: ierobežojumi un iespējas. Pētījuma iekšējā validitāte (validity), ārējā 
validitāte (validity), ticamība/ drošums (reliability), objektivitāte (objectivity). Kvalitatīva 
pētījuma stratēăija: ierobežojumi un iespējas. Pamatotība (credibility), pārnesamība 
(transferability), konsekvence (dependability), autentiskums (confirmability). Pētījuma 
dizaini. Eksperimentāls un kvazieksperimentāls pētījums. Aprakstošs pētījums. Ex-post 
factum pētījums. Longitudināls pētījums. Pētījumi ar mazu dalībnieku skaitu. 
Fenomenoloăisks un hermeneitisks pētījums. Teorijā bāzēts pētījums u.c. Gadījumstudijas. 
Datu ieguves metodes. Instrumentārija psihometriskās prasības – ticamība, validitāte, 
reprezentativitāte, drošticamība. Instrumentārija adaptācijas etapi un nosacījumi. Datu 
apstrādes metodes. Ētikas problēmas pētījumos. Starpieskaite - kontroldarbs. Pētījuma 
etapi. Pētījuma ideju izstrādes stratēăijas. Darbs ar avotiem, t.sk., datu bāzēm. Pētījuma 
aktualitātes pamatojums, problēmas un mērėa formulējums. Pētnieciskais jautājums un 
hipotēze. Pētījuma metode – instrumentārijs, dalībnieki, procedūra. Izlases veidošanas 
metodes. Empīrisko datu analīzes un interpretācijas nosacījumi. Esošo pētījumu mākslas 
terapijā specializācijā kritiska analīze. Pētījuma projekta izveide. Pētījumu noformēšana un 
prezentācija. Prasības publikācijai. Prezentācijas veidi. Pētījuma izmaksas un efektivitāte. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: nav  
 
Studiju metodes un formas.   
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas un problēmlekcijas; apgūto teorētisko zināšanu 
konkretizācija semināros; grupu diskusijas; darbs mazās grupās; problēmas analīze; 
projekta darba prezentācija. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu lasot dotos avotus 
un sagatavoties starpieskaitei - kontroldarbam. Darbs ar datu bāzēm: literatūras meklēšana, 
atlasīšana, analīze, ar mērėi atlasīt sešus pētījumus par sev interesējošu problēmu mākslu 
terapijā specializācijā. Veikt šo pētījumu kritisku analīzi pēc dotajiem kritērijiem. Izvēlēties 
divus pētījumus un sagatavot to prezentāciju. Izstrādāt sava pētījuma ideju. Sagatavot 
pētījuma projektu.  
 
Studiju rezultāti.   
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Maăistranti zina pētniecības pamatprincipus un jēdzienus/ terminoloăiju, instrumentārija 
izvēles nosacījumus, izlases veidošanas metodes, datu apstrādes metodes, izprot teorētisko 
avotu analīzes nozīmi.  
Maăistranti prot stādāt ar datu bāzēm, atlasīt un kritiski analizēt avotus, izvērtēt pētījuma 
stratēăiju un dizainu iespējas un ierobežojumus, izvērtēt ētikas  apsvērumus zinātniskā 
pētījumā; daĜēji prot analizēt un interpretēt empīriskos datus saskaĦā ar pētījuma ideju un 
mērėi.   
Maăistranti spēj kritiski analizēt esošos pētījumus, izstrādāt sava pētījuma projektu un 
prezentēt to.  
Maăistrantiem ir pieredze pētījumu projektu izvērtēšanā, izmantojot produktīvas un 
kritiskas domāšanas prasmes.   
 
Pārbaudes metodes: aktīva dalība semināros un sistemātiska, patstāvīga teorētiskās 
literatūras apguve. Starpieskaite - kontroldarbs. Pēc kontroldarba sekmīgas nokārtošanas – 
sešu pētījumu analīze pēc dotajiem kritērijiem rakstiski un divu pētījumu prezentācija 
grupai – 50%. Sava pētījuma projekta izstrāde un prezentācija 50%.  
 
Literat ūra.  
Ieteicamā 
Ansdell, Gary. Beginning Research in the Arts Therapies. Jessica Kingsley Publishers, 
2001.  
Gilroy, Andrea. Art Therapy, Research and Evidence Based Practice. Sage Publications, 
2006. 
Karkou, Vassiliki. Arts Therapies : A Research - Based Map of the Field,  Churchill , 
Livingstone; 2006. 
Periodiskie izdevumi 
The Arts in psychotherapy   
Body, Movement and Dance in Psychotherapy 
American Journal of Dance Therapy 
International Journal of Arts Medicine 
International Journal of Art Therapy: Inscape 
Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association 
The Canadian Art Therapy Association Journal 
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
 
Papildus:  
Brooke, Stephanie L. Creative Arts Therapies Manual: A Guide to the History, Theoretical 
Approaches, Assessment, And Work With Special Populations of Art, Play, Dance, Music, 
Drama, And Poetry Therapies,  Charles C. Thomas, Publisher, 2006.   
Moon, Bruce L. Ethical issues in art therapy. Springfield, Charles C. Thomas, 2006. 
McNiff, Shaun. Art - based Research. Springfield; Charles C. Thomas, 2006. 
Meltzoff J., Critical thinking about research: psychology and related fields.-W. 2003. 
Raščevska M. Psiholoăisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija.- R., 2005. 
Raščevska M., Kristapsone S. Statistika psiholoăijas pētījumos.-R.: 2000. 
Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs.-R, 2004. 
Гудвин Дж., Исследование в психологии. Методы и планирование.-Спб, 2004.  
Солсо Р.Л, МакЛин М. К. Экспериментальная психология.- Спб., 2003. 
 
Valoda: latviešu  
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Studiju priekšmeta nosaukums  Organisma  funkciju  regulācija  un  veselība 
 
Semestris 2 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs  profesore Līga AberbergaAugškalne 
 
Kred ītpunkti  (KP) 2 
 
ECTS kredītpunkti  (aprēėina forma KP x 1,5) 3 
 
Akadēmiskā struktūrvienība. Normālās fizioloăijas katedra, Dzirciema 16, 67409177,  e-
pasts Liga Aberberga-A@rsu.lv 
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā (obligāts vai izvēles, studiju    
programmas nosaukums) B-izvēles, māszinību fakultātes maăistrantūras studiju 
programmā”M ākslas terapija”. 
 
Studiju priekšmeta apraksts un mērėis  
Veselība un homeostāze – dzīvo sistemu likums, homeostātisko regulatoro sistēmu 
vispārējās īpašības. Valeoloăija un veselības fizioloăiskie pamati. Fizioloăiskā adaptācija 
adekvātiem, neadekvātiem vides apstākĜiem un veselība. Nervu, imūnās un endokrīnās 
sistēmu ėīmisko signālu sadarbība un veselība. Sensoro sistēmu funkcijas un sadarbība ar 
ārvidi, redze, dzirde. Multisensorās konverăences principi, sensorās informācijas plūsma un 
kodēšanas pamatraksturojums, saistība ar kognitīvajiem procesiem. 
Studentam vajadzētu iegūt pamatzināšanas par homeostātisko regulatoro sistēmu un 
sensoro sistemu saistību ar veselību. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas. Nepieciešamas priekšzināšanas anatomijā, fizioloăijā, 
vēlams - medicīniskajā fizikā. 
 
Studiju rezultāti:  

- zināšanas. Studiju priekšmeta apguves rezultatā iegūst zināšanas par 
organisma funkciju regulāciju un daudzveidīgajām fizioloăiskajām 
norisēm organismā un kompetenci tās izmantot tālākajām studijām 
un savā profesionālajā darbībā.  

- prasmes un iemaĦas. Studiju priekšmeta apguves rezultatā pratīs 
izskaidrot organisma fizioloăisko funkciju regulācijas mehānismus, 
sensorās informācijas ietekmi uz organismu, iegūs iemaĦas sensorās 
informācijas noteikšanā. 

 
Pārbaudes metode. Eksāmens. 
 
Literat ūra: L.Aberberga-Augškalne-Fizioloăija rehabilitologiem un veselības sporta 
speciālistiem, 2008, 270. 
L.Aberberga-Augškalne, O.KoroĜova - Fizioloăija ārstiem,2007, 516. 
Sherwood, L.-Human physiology from cells to systems, 1993,834. 
Fox, S.-Human physiology,1987,701. 
Costanzo L. – Physiology, 2006,490. 
 
Valoda: - latviešu 
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Studiju  priekšmeta nosaukums:  Mūsdienu  psihodinamiskā  psihiatrija 
 
Semestris:  3.    
 
Studiju  priekšmeta  programmas vadītāja: asociētā profesore dr.Gunta Ancāne 
 
Kred ītpunkti: 2 
 
ECTS  kredītpunkti:  3 
 
Akadēmiskā struktūrvienība:  Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra. 
Grēcinieku  iela 34, Rīga  tel. 67210989  e-pasts:  PMPK@rsu.lv 
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligāts.  
Studiju priekšmeta apraksts un mērėis: attīstīt zināšanas mūsdienu psihodinamiskās 
psihiatrijas pamatnostādnem.  
Kl īnikā izmantojamajās galvenajās personības teorijas. Psihiskās aizsardzības mehānismi.  
Galvenajie psihopatoloăiskajim traucējumi (trauksme, panika, personības traucējumi, 
seksuālās disfunkcijas, atkarības, ēšanas traucējumi,  šizofrēnija,  afektīvi  traucējumi). 
Psihodinamiskais formulējums, psihopatoloăijas klasifikācijas sistēmas (SSK-10, DSM-
IY).  Medicīniskās psihoterapijas virzieni un organizācijas formas. Psihes dinamiskās 
funkcionēšanas likumsakarības normā un pie dažādām patoloăijām. Psihopatoloăijas 
etiopatoăenēze, simptomu un sindromu veidošanās dinamiskajie mehānismi un to 
funkcionālā nozīme. Psihiatrijas dabaszinātniskie un humānie aspekti. Kombinētas – 
psihofarmakoloăija un psihoterapija – ārstēšanas un profilakses iespējas izplatītāko 
psihisko (arī psihosomatisko) traucējumu un slimību ārstēšanā. Mākslas terapeita vieta un 
funkcijas multidisciplinārā ārstēšanas un profilakses komandā. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Anatomija, Fizioloăija, Patoloăija un veselības kontroles 
pamati, Personības psiholoăija.  
 
Studiju  rezultāti: 
Maăistrantiem ir priekšstats par ārstēšanas metodēm psihodinamiskajā psihiatrijā; 
pamatzināšanas par pacienta psihodinamisko izvērtējumu, tā nozīmi psihodinamiskajā 
ārstēšanā; izpratne par psihodinamikas principiem un par psihodinamiskā formulējuma 
veidošanas  principiem.   Maăistranti izprot  ārsta plānotās terapeitiskās intervences. 
Maăistranti prot novērtēt  pacienta  psihiskās funkcionēšanas līmeni, tā ietekmi uz psihisko  
traucējumu rašanos; prot izvērtēt  pacienta  personības un viĦa psihopatoloăijas saistību.  
 
Pārbaudes  metode:  grupu  diskusijas, rakstisks eksāmens. 
 
Literat ūra: 
A. Utināns  Cilvēka  psihe Tās darbība, funkcionēšanas  traucējumi un ārstēšanas  iespējas. 
Nacionālais apgāds 2005. 568 lpp 
G. Gabbard Psychodyamic psychiatry in clinical practice 4th ed , American  Psychiatric 
publishing, 2005, pp 629 
H. I. Kaplan, B. J. Sadock Comprehensive  textbook of psychiatry  VII  In vol 2  2001  pp 
2804 
J. Kulbergs Dinamiskā  psihiatrija teorijā un praksē.  Jumava 2001, 494 lpp 
 
Valoda  – latviešu, angĜu.    
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Studiju  priekšmeta nosaukums:  Mūsdienu psihosomatiskā  medicīna 
 
Semestris:   3.  
 
Studiju  priekšmeta  programmas vadītāja: asociētā profesore dr.Gunta Ancāne 
 
Kred ītpunkti: 2 
 
ECTS  kredītpunkti: 3 
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra. 
Grēcinieku  iela 34, Rīga  tel. 67210989  e-pasts:  PMPK@rsu.lv 
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligāts.  
 
Studiju  priekšmeta apraksts un mērėis: attīstīt priekšstatu par  psihisko  un somatisko 
procesu mijiedarbību un psihiskās veselības  nozīmi somatisko un psihisko slimību  
profilaksē  un veselības saglabāšanā.  
Galvenās psihosomatisko traucējumu etiopatoăenēzes teorijas. Biopsihosociālais modelis 
medicīnā. Biopsihopatoloăiskās ievainojamības modelis medicīnā. Emocijas, to loma 
somatizācijas procesā, klasifikācijas. Priekšstats par psihosomatiskajiem traucējumiem un 
slimībām. Psihodinamiskās  specifitātes  teorija.  Personības struktūra un  īpatnības dažādu 
somatisko slimību gadījumā. Psihosomatiskie aspekti hronisku sāpju gadījumā. 
Psihosomatiska (disfunkcionāla)  ăimene kā  traucējumus un slimības  producējoša sistēma. 
Pacienta slimības vēstures shēma. Medicīnai raksturīgie termini, tai skaitā latīĦu valodā. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Fizioloăija, Patoloăija un veselības kontroles pamtai, 
Psihodinamiskā psihiatrija.  
 
Studiju  rezultāti: 
Maăistranti izprot psihosomatisko traucējumu un slimību etiopatoăenēzi, psihisko 
etioloăisko  faktoru nozīmi  slimības  izcelsmē un gaitā, orientējas  mūsdienu  
psihosomatiskajās teorijās.  
Maăistranti prot saprast pacienta slimības vēstures shēmu, atpazīt  psihosomatisku 
traucējumu un slimību pazīmes.  
Maăistranti spēj atpazīt un novērtēt  personības faktoru lomu psihosomatisku traucējumu 
un slimību gadījumos.                 

 
Pārbaudes  metodes:  grupu diskusijas, eksāmens.  
Literat ūra:  
 
Utināns A. Cilvēka  psihe Tās darbība,  funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas iespējas. 
Nacionālais apgāds. 2005., 568 lpp 
Karpova Ā. Personība. Teorijas un to radītāji. Zvaigzne ABC 1998. 223 lpp 
Luban- Plozza B., Poldinger W, Kroger F.. Psychosomatic  disorders in General  practice . 
Springer Verlag. 1992 
Brown D. Pedder J. Introduction to psychotherapy. Routledge. 1993. pp 238 
Goleman D. Emotional intelligence. Bloomsbury. 1995. 
Boulbijs  Dž. Drošais  pamats Rasa ABC. 1995. 
Kaplan H.I., Sadock B. J. Comprehensive  textbook of psychiatry, VII in Vol 2 pp, 2004 
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Kovel J.. A complate guide to  therapy. From Psychoanalysis  to  Behavioral  
mocdification. Penguin Books 1991. pp.369. 
Lyle E., Bourne, J. RussoN.  Psychology Behaviors in Context. W. W. Norton, 1998 
 
Valoda – latviešu, angĜu .   
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Studiju priekšmeta nosaukums: Analītiskā un psihodinamiskā pieeja mūsdienu mākslu 
terapijā 
 
Semestris: 4.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Kristīne Mārtinsone  
 
Kred ītpunkti: 2 KP  
 
ECTS kredītpunkti: 3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  
                                 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligāts 
 
Studiju priekšmeta mērėis: sniegt iespēju maăistrantiem padziĜināt zināšanas, prasmes un 
kompetenci psihodinamiskajās un analītiskās psiholoăijas koncepcijās mākslas terapijas 
kontekstā.  
 
Studiju priekšmeta apraksts: māksla un radošums psihoanalītiskajā interpretācijā. 
Psihoanalīzes pamatkoncepti mākslas terapijas teorijā un praksē. Māksla kā konteiners. 
Sublimācija. Katarse. Insaits. Kontakts ar realitāti. Transference un kontratransference 
mākslas terapijā. Balanss personības struktūrā: Ego stiprināšana, Super-ego modifikācija. 
Es tēls. Spēle mākslas terapijā.  Kontroldarbs – starpieskaite: mākslas terapijas mehānismi, 
faktori, procesi: psihodinamiskā perspektīva.  
Junga priekšstati un citu analītisko koncepciju ietekme uz mākslu terapijas teoriju un 
praksi. Dzīve kā individualizācijas process. Personiskā zemapziĦa. Kolektīvā bezapziĦa. 
Ego - apziĦas centrs. Patība - psihes kodols. Arhetipi. Ēna. Anima un Animus. Simboli un 
rituāli. Simbolizācijas jēga mākslu terapijā. Virzītā vizualizācija. Aktīvā iztēle. 
Ampifikācija. Darbs ar sapĦiem, fantāzijām, simboliem.  
Gadījumstudiju mākslu terapijā, kas sakĦojas psihoanalīzes un analītiskās psiholoăijas 
koncepcijās, analīze. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Teorijas un vēsture specializācijā, Personības 
psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Mūsdienu psihodinamiskā psihiatrija, Psihiatrija un 
psihofarmakoloăija, Māksla filozofija.  
 
Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas; apgūto teorētisko zināšanu konkretizācija semināros; 
praktiskās nodarbības; darbs mazās grupās; situāciju modelēšana. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu lasot dotos avotus 
un sagatavoties starpieskaitei - kontroldarbam. Darbs ar datu bāzēm: literatūras meklēšana, 
atlasīšana, analīze, ar mērėi atlasīt divas gadījumstudijas, kas atspoguĜo psihodinamisku/ 
analītisku procesu mākslas terapijā specializācijā. Veikt šo gadījumu kritisku analīzi un 
sagatavot to prezentāciju. Izvēlēties potenciālo klientu/pacientu grupu un situāciju, 
sagatavot mākslas terapijas metodi un tās teorētisko pamatojumu, prezentēt to. Savas 
pieredzes analīze.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina psihoanalīzes un analītiskās psiholoăijas pamatkonceptus mākslu terapijas 
teorijā un praksē, izprot tēlainības, simbolisma un metaforu nozīmi mākslas terapijas 
procesā, prot tos lietot kontekstā.  
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Maăistranti daĜēji spēj analizēt mākslas terapijas procesu psihodinamiskā un analītiskā 
ietvarā.  
Maăistrantiem ir pieredze gadījumstudiju analīzē psihodinamiskā kontekstā.    
 
Pārbaudes metodes: aktīva dalība semināros, sistemātiska, patstāvīga literatūras apguve. 
Starpieskaite - kontroldarbs. Profesionālās izaugsmes dienasgrāmata. Divu gadījumstudiju 
prezentācija – 30%. Viena potenciālā gadījuma prezentācija – 40%. Protokolu noformēšana 
– 30%. 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
Case Caroline, Tessa Dalley. The handbook of art therapy London; New York: Routledge, 
Taylor & Francis Group, 2006, 310. lpp., 
Edwards, David. Art therapy.  Los Angeles; London: Sage Publications, c2004 (repr. 2007). 
viii, 163 lpp. 
Kramer, E. Sublimation and Art Therapy. In: J. Rubin, (Ed.) Approaches to Art Therapy. 
London: Routledge. 2001 
Mārtinsone K., Mihailova S.,  Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. Mākslu terapija 
un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). – Rīga: Rīgas StradiĦa 
universitāte, 2008. – 135.lpp. 
Furth, G. M.Kubler-Ross, E. The Secret World of Drawings: A Jungian Approach to 
Healing Through Art. Inner City Books. 2002. 
Копытин А. И., Корт Б. Техники аналитической арг-терапии. Речь. СанктПб, 2007. 60 
сгр. 
 
Periodiskie izdevumi 
The Arts in psychotherapy   
Body, Movement and Dance in Psychotherapy 
American Journal of Dance Therapy 
International Journal of Arts Medicine 
International Journal of Art Therapy: Inscape 
Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association 
The Canadian Art Therapy Association Journal 
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
 
Papildus:  
Jung C.G. The collected works. The archetypes and the collective unconscious. Vol 9. 
Routledge, London, 1980. 
Jungs Karls Gustavs. Dzīve Māksla Politika. Zvaigzne ABC 
Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija. Teorijā un praksē. Jumava. 2001.494. lpp  
Vick, R.M. A Brief History of Art Therapy. In: C. Malchiodi (Ed.) Handbook of Art 
Therapy, (Chpt.1: pp.5-40). New York: Guilford Press. , 2003 
Баркер Ф. Использование матафор в психотерапии. Эффективное использование 
метафор и анекдотов в психотерапии. Воронеж, 1995. 
Юнг К.Г. Человек и его символы. М., 1998. 

http://video.google.com/videoplay?docid=6403624763313613569&q=c.g.+jung&total=299&start=0&num=1
0&so=0&type=search&plindex=0 
http://video.aol.com/video-detail/carl-jung-matter-of-heart/1517557913 
 
www.arttherapy.lv 
 
Valoda: latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums:  Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē II  
 
Semestris:  1. semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs:  Illa Mihejeva,  Rehabilitācijas katedras 
asistente,  RSU 
 
Kred ītpunkti:   2 KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3    
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra, PilsoĦu ielā, 13, Rīgā, tālr. 
67611790, e-pasts: RK@rsu.lv 

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:    obligāts  
 
Studiju priekšmeta  mērėis:  attīstīt izpratni par mūsdienīgu - holistisku skatījumu - uz 
cilvēka veselības jautājumiem; sekmēt visaptverošu izpratni par medicīniskās 
rehabilitācijas mērėiem, uzdevumiem un praktisko lietošanu medicīniskā un sociālā 
aspektā; attīstīt izpratni par multiprofesionālas komandas darbu, kompetenci; radīt iespēju 
pielietot iegūtās zināšanas praksē, mentora pārraudzībā veicot klientu/ pacientu izvērtēšanu. 
 
Studiju priekšmeta apraksts:   mūsdienu  veselības aprūpes mērėi un uzdevumi, uz 
pacientu orientēta pieeja; rehabilitācijas nozares vēsture un attīstības perspektīvas; 
rehabilitācijas nozares definīcijas, ētika, filozofija, saistošā likumdošana; galveno 
rehabilitācijas jēdzienu skaidrojums-funkcionēšana, invaliditāte, dzīves kvalitāte, 
neatkarība, darba spējas u.c.; profilakses principi rehabilitācijā; funkcionālo spēju 
novērtēšanas mērėi, posmi, mērījumi; Starptautiskā Funkcionēšanas Klasifikācija,  
izpratne, pielietošana; indivīda sociālās un fiziskās vides mijiedarbība; rehabilitācijas 
speciālisti,  profesiju raksturojums, atbildība un darba organizācijas         principi; 
multiprofesionalās komandas darbs rehabilitācijā, komandas kompetence, atbildība;  
rehabilitācijas pacientu grupas – insults, galvas traumas, spinālie slimnieki, muguras sāpes, 
cerebrālā trieka; vismaz trīs dažādu klientu/ pacientu izvērtēšana, pievēršot uzmanību 
klientu/ pacientu grūtībām un resursiem; savas pieredzes supervīzija; iespējamo mākslas 
terapijas mērėu izstrāde darbam rehabilitācijas komandā, iespējamā mākslas terapijas plāna 
izstrāde vienam pacientam. 
 
Studiju metodes un formas: kontaktstundas - ievadlekcijas, praktiskās nodarbības, 
konsultācijas, patstāvīgais darbs – literatūras meklēšana, atlasīšana, analīze; interviju 
veikšana ar klientiem/ pacientiem. Supervīzijas.                                                    
                                             
Nepieciešamās priekšzināšanas: Anatomija, Fizioloăija, Klīniskā psiholoăija, 
Profesionālā darbība mākslu terapijā I. 
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti izprot veselības aprūpi, tās attīstības  tendences, fiziskās  medicīnas un 
rehabilitācijas mērėus, uzdevumus, cilvēka funkcionēšanu.  
Maăistranti prot pielietot praksē funkcionalos mērījumus, izvirzīt ārstēšanas mērėus.   
Maăistranti spēj izvērtēt pacienta/ klienta  veselības stāvokli, grūtības un refleksus, 
funkcionālos ierobežojumus, izvirzīt terapijas mērėus un izveidot mākslas terapijas plānu.   
Attieksme: kritiska un empīriska pieeja pacientam 
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Pārbaudes metodes : teorētisko zināšanu pārbaude mācību kursa laikā (mutiski un 
rakstiski), obligāta dalība supervīzijās; noslēgumā – eksāmens. 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
 Aberberga-Augškalne L.Fizioloăija rehabilitologiem un veselības sporta specialistiem. 
Rīga, 2008. 
Magee DJ. Orthopedic Physical Assessment. Saunders, 2002. 
Brandall. Physical Medicine and Rehabilitation.Saunders, 2007. 
Physical rehabilitation:evidence-based examination, evaluation and intervention. 
Philadelphia, 2007. 
 Barnes P., Ward  A. Handbook of Rehabilitation Medicine, 2005 
Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija:SFK. Pasaules Veselības 
Organizācija, 2001.                                         
Periodiskie izdevumi:  
Journal of Rehabilitation Medicine 
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 
 
Valoda (kādā tiek realizēts, izvēlēties vajadzīgo):   latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums: Individuālā konsultēšana un psihoterapija praksē 
 
Semestris: 3.semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Indra Majore - Dūšele 
 
Kred ītpunkti: 2 KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 KP  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligāts  
 
Studiju priekšmeta mērėis: radīt iespēju maăistrantiem pielietot apgūtās zināšanas par 
terapeitisku attiecību ar klientu/pacientu veidošanas principiem un attīstīt prasmes veikt 
strukturētu interviju ar dažādiem klientiem/pacientiem dažādās klīniskās vidēs. 
 
Studiju priekšmeta apraksts:  
Kontakta veidošana, pieskaĦošanās. Klātbūtne un apzinātība. Terapeitiskā alianse. 
Kontrakts. Mikroprasmes. DaĜēji strukturētas intervijas ar diviem dažādiem pacientiem, lai 
ievāktu viĦu dzīves vēsturi. Anamnēzes sagatavošana atbilstoši dokumentācijas 
noformēšanas prasībām.  
Klienta / pacienta problēmu, grūtību, situācijas, personības, pacienta / klienta spēju un 
resursu, kas var tikt izmantoti mākslas terapijas procesā, izvērtēšana. Klienta / pacienta 
apkārtējās vides faktorus, kultūras un sociālo iezīmju izvērtēšana. Pacienta piemērotības 
mākslas terapijai specializācijā izvērtēšana.  
Vienam no pacientiem/ klientiem iespējamā sadarbības mērėa izvirzīšana un iespējamā 
mākslas terapijas plāna izstrāde. Supervīzija. 
 
Studiju metodes un formas:  
Kontaktstundas: ievadlekcijas, darbs mentora pārraudzībā, supervīzijas. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: Mentora pārraudzībā veikt daĜēji strukturētas intervijas ar 
diviem dažādiem pacientiem/klientiem, ievākt viĦu dzīves vēsturi, sagatavot viĦu anamnēzi 
atbilstoši dokumentācijas noformēšanas prasībām. Supervīzija. Izvērtēt klientu/ pacientu 
piemērotību mākslas terapijai specializācijā. Vienam no pacientiem/ klientiem noteikt 
iespējamo sadarbības mērėi un izstrādāt iespējamo mākslas terapijas plānu. Supervīzēt savu 
pieredzi specializācijas kontekstā. Prezentēt mākslas terapijas plānu specializācijā vienam 
klientam/ pacientam.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: personības psiholoăija, attīstības psiholoăija, klīniskā 
psiholoăija, profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I. Individuālā konsultēšana un 
psihoterapija. 
 
Studiju rezultāti. 
Maăistranti zina nozīmīgākos teorētiskos konceptus psiholoăiskajā konsultēšanā un 
psihoterapijā.  
Maăistranti prot pielietot iegūtās zināšanas, lai izveidotu terapeitiskas/ konsultatīvas 
attiecības ar klientu/ pacientu un realizētu terapeitisko vai konsultēšanas procesu. 
Maăistranti prot izvērtēt: klienta / pacienta problēmu, grūtības, situāciju, personību, 
pacienta / klienta spējas un resursus, kas var tikt izmantoti mākslas terapijas procesā, 
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klientu/ pacientu piemērotību mākslas terapijai specializācijā, kā arī novērtēt klienta / 
pacienta apkārtējās vides faktorus, kultūras un sociālās iezīmes. Prot ievākt klientu/ 
pacientu dzīves vēsturi un sagatavot viĦu anamnēzi atbilstoši dokumentācijas noformēšanas 
prasībām. Prot pacientiem/ klientiem noteikt iespējamo sadarbības mērėi un izstrādāt 
iespējamo mākslas terapijas plānu. Prot izvēlēties un lietot atbilstošu saskarsmes veidu un 
paĦēmienus darbam ar dažādiem pacientiem / klientiem, viĦu tuviniekiem un citām mākslas 
terapijas procesā iesaistītām personām.  
Maăistranti spēj veidot terapeitiskas attiecības, Ħemot vērā klienta / pacienta vajadzības un 
savas darbības jomu. Ir spējīgi uz pašrefleksiju. 
Maăistrantiem ir pieredze terapeitisko/ konsultatīvo attiecību veidošanā ar klientiem/ 
pacientiem.  
Maăistrantiem ir izkopta empātiska, cieĦā un izpratnē balstīta attieksme pret klientiem/ 
pacientiem.  
 
Pārbaudes metodes: dalība supervīzijās (30%); divas sagatavotas, noformētas anamnēzes 
(30%); mākslas terapijas plāna prezentācija (30%). 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā:  
Malans D.H. Individuālā psihoterapija un psihodinamikas zinātne.-R.: RaKa, 1997 
Кондрашенко В.Т., Донской Д.И. Общая психотерапия.- Мн.: Навука i тэхнiка, 
1993 
Психотерапия детей и подростков / под.ред. Х.Ремшмидта.-М.: Мир, 2000 
Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование – СПб Питер, 
2001.  
Allen E.Ivey., Intentional Interviewing and Counseling: Facilitating Client Development. 
– Brooks/Cole, 1988. 
Клусман Р. Справочник по психотерапии.- СПб.:Питер, 2004 
Кочюнас Р. Основы психологического консультирования.-М.: Академический 
проект, 1999 
Periodiskie izdevumi: 
The Arts in psychotherapy   
International Journal of Arts Medicine 
International  Journal of Art Therapy: Inscape 
Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association 
The Canadian Art Therapy Association Journal 
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб  
Musikterapeutische Umschau 
Nordic Journal of Music Therapy 
Music Therapy Today 
American Journal of Dance Therapy 
Body, Movement & Dance in Psychotherapy 
Papildus: 
Инновационная психотерапия / под.ред. Д.Джоунса.-СПб.: Питер, 2001 
Психотерапия женщин / под.ред. Лоуренс М., Магуир.-СПб.: Питер, 2003 
Тихонравов Ю.В. Экзистенциальная психология.-М.:ЗАО «Бизнес-школа. Интел-
Синтез», 1998 
Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. – М.: «Класс», 1998  
Ursano R.J., Sonnenberg S.M., Lazar S.G. Concise guide to psychodynamic 
psychotherapy.-American Psychiatric Press, 1991 
Kahn M. Between therapist and client: the new relationship. New York. W.H. Freeman 
and Company, 1991 
V.Karkou, P.Sanderson, Arts Therapies: a Research Based Map of the Field, 2006 
Keisments P. Psihoterapeits un viĦa pacients.-R: RaKa, 2003 
 
 Valoda: latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums: Grupu konsultēšanas un terapijas pamatprincipi praksē  
 
Semestris:  3. semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja:  Inga  Millere 
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Māszinību akadēmiskā skola, PilsoĦu iela 13, 35. korpuss               

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:   obligāts.  
 
Studiju priekšmeta mērėis: attīstīt profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmi, veicot 
grupas potenciālo dalībnieku atlasi un grupas plāna izveidi specializācijā.  
 
Studiju priekšmeta apraksts: mentora pārraudzībā veikt piecas daĜēji strukturētas 
intervijas ar klientiem/ pacientiem vienā klīniskā vidē ar mērėi izvērtēt klienta / pacienta 
problēmu, grūtības, situāciju, personību, spējas un resursus, kā arī novērtēt klienta / 
pacienta apkārtējās vides faktorus, kultūras un sociālās iezīmes. Izvērtēt klientu/ pacientu 
piemērotību grupas terapijai. Izvērtēt klientu/ pacientu piemērotību mākslas terapijai 
specializācijā. Izvirzīt iespējamos mākslas terapijas grupas mērėus, atbilstoši klientu/ 
pacientu vajadzībām, problēmā, resursiem, situācijai. Izveidot mākslas terapijas grupas 
plānu. Grupas vienošanās/kontrakta sagatavošana.  Teorētisko avotu par prakses gadījumu 
meklēšana, atlasīšana, analīze. Ētiskie apsvērumi. Savas pieredzes refleksija. Protokolu 
noformēšana. Supervīzijas.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I,II, 
Medicīnas un biomedicīnas tiesības un ētika, Psihiatrija un psihofarmakoloăija, Mūsdienu 
psihodinamiskā psihiatrija, Mūsdienu psihosomatiskā medicīna, Personības psiholoăija, 
Attīstības psiholoăija, Klīniskā psiholoăija, Individuālā konsultēšana un psihoterapija 
praksē, Grupu konsultēšanas un terapijas pamatprincipi, Mākslas terapijas vēsture un 
teorijas specializācijā, Izpēte un izvērtēšana specializācijā.     
 
Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: ievadlekcijas,  darbs mentora pārraudzībā, supervīzijas.  Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: klientu/pacientu piemērotības grupas darbam izvērtējums,  
grupas mērėu izvirzīšana un plāna izveide supervizora pārraudzībā; savas pieredzes analīze. 
Teorētisko avotu meklēšana, atlasīšana, analīze par grupas izveidi un klientu/pacientu 
raksturojumiem. Savas pieredzes analīze. Protokolu noformēšana.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina grupu izveides nosacījumus, zina dažādas grupu darba formas; zina grupas 
procesa organizācijas īpatnības darbam ar dažādām klientu/pacientu grupām; izprot drošas 
terapeitiskās vides nozīmi terapijas procesā, izprot supervīziju nozīmi profesionālajā 
izaugsmē. 
Maăistranti prot formulēt grupas mērėi saskaĦā ar sākotnējo izvērtēšanu, t.sk., sadarboties 
ar pacientu / klientu terapijas mērėu izvirzīšanā; prot izveidot grupas darba plānu, atbilstoši 
situācijai un pacientu/ klientu vajadzībām, problēmām un resursiem; prot izvēlēties vienu 
vai vairākas teorētiskās koncepcijas, saskaĦā ar kurām veidot terapijas plānu, respektējot 
profesionālās darbības jomu.  
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Maăistranti spēj izveidot grupu, formulēt tās mērėi un sastādīt tās darba plānu.  
Maăistrantiem ir pieredze grupas organizēšanā mentora un supervizora pārraudzībā; ir 
pašrefleksijas pieredze savu potenciālo resursu un grūtību izvērtējumā.   
 
Pārbaudes metodes: mentora vērtējums, supervizora vērtējums, grupas plāna izveide. 
Protokolu noformēšana. Profesionālās izaugsmes dienasgrāmata. 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā 
 
Brooke S. (Ed.) Creative arts therapies manual. – Springfield, IL: Charles C. Thomas, 
2006. 
Brown, Rupert. Group Processes: Dynamics Within and Between Groups. London: 
Blackwell Publishing, 2004. 
Delucia-Waack J.L.,  Gerrity D. A., Kolodner C. R., & Riva M. T. (Eds.), Handbook of 
Group Counseling and Psychotherapy, Beverly Hills, CA: Sage Publications, 2004. 
Fausek Diane. Practical Guide to Art Therapy Groups. Harrington Park Press Inc.,U.S. – 
1997. 
Huet Val, Skaife Sally Art Psychotherapy in Groups: Between Pictures and Words,  Taylor 
& Francis Ltd, 1998.   
Liebmann, M.F. Art Games and Structures for Groups: A Handbook of Themes, Games 
and Exercises. London: Routledge, 2004. 
McNiff Shaun, Riley Shirley.  Group Process Made Visible: Group Art Therapy.  Taylor & 
Francis Ltd, 2001. 
Pines Malcolm, McNeilly. Group Analytic Art Therapy. Gerry Jessica Kingsley Publishers, 
- 2005.   
Riley S. Group process made visible: The Use of Art in Group Therapy. London: Brunner-
Routledge, 2001. 
Rubin J.A. (Ed.) Approaches to Art Therapy: Theory & Technique. London: Brunner-
Routledge, 2001. 
Pavlicevic,M.& Ansdell, G. (Eds.)(2004) Community Music Therapy 
Receptive Methods in Music Therapy; Techniques and Clinical Applications for Music 
Therapy Clinicians, Educators and Students; Jessica Kingsley Publishers ; London and 
Philadelphia, 2007. - 271 p. 
Aigen, K. (1997). Here we are in music: One year with an adolescent creative music 
therapy group. Saint Louis, MO: MMB Music Inc.  
Jones P. (2007) Drama as therapy: Theory, Practice and Research, Routledge 
Liebmann M. (2004) Art Therapy for Groups: a hanbook of themas and excercises. 
Routledge. 
RoineEva. Psychodrama: Group Psychotherapy As Experimental Theater : Playing the 
Leading Role in Your Own Life., 1997.   
Gersie Alida. Reflections On Therapeutic Storymaking: The Use Of Stories In 
Groups, 1997 
Payne. H. (2006) Dance Movement Therapy: Theory, Research and Practice, Routledge 
Levy F. Dance / Movement Therapy – A Healing Art. Reston Virginia: The American 
Alliance for Health, 1988 
Waller, D. Group Interactive Art Therapy: Its Use in Training and Treatment. London: 
Routledge, 1996.  
Yalom, I. & Leszcz, M.  (2005). The Theory and Practice of Group Psychotherapy (5th ed.)  
New York:  Basic Books. 
Копытин А.И. Руководство по групповой арт-терапии. – Санкт-Петербург: Речь, 
2003. 
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Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. Академический 
проект. 2000.  
Практикум по арт-терапии / Под ред. А. Копытина. – Санкт-Петербург: Питер, 2000. 
Рудестам К. Груповая психотерапия. - СПб: Питер, 2001. - 384 с.  
Ялом И. Групповая психотерапия. Теория и практика. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 
 
Periodiskie izdevumi 
International Journal of Group Psychotherapy 
Group Dynamics: Therapy, Research and Practice  
Journal for Specialists in Group Work 
Group Analysis 
Small Group Research 
International Journal of Psychoanalytic Psychotherapy 
The Arts in psychotherapy   
International Journal of Arts Medicine 
 
Papildus  
 
Decety, J. and Jackson, P.L. (2004) The functional architecture of human empathy. 
Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews, June, 3(2): 71–100. 
http://bcn.sagepub.com/ 
Horvath, A. O. (2000). The Therapeutic Relationship: From Transference to Alliance. 
Journal of Clinical Psychology/In session, 56, 163-173. 
Johnson, J. E; Burlingame, G. M; Olsen, J A; Davies, D. R; Gleave, R L.  (2005)  Group 
climate, cohesion, alliance, and empathy in group psychotherapy: Multilevel structural 
equation models.  Journal of Counseling Psychology, 52, 310-321. 
Johnson, J. E; Pulsipher, D., Ferrin, S. L., Burlingame, G.M., Davies, D. R., & Gleave, R. 
(2006).  Measuring group processes: A comparison of the GCQ and CCI.  Group 
Dynamics: Theory, Research, and Practice, 10, 136-145. 
Joyce, A. S., Duncan, S. C., Duncan, A., Kipnes, D., & Piper, W. E. (1996).  Limiting time-
unlimited group psychotherapy.  International Journal of Group Psychotherapy, 46, 61-79. 
Jurist, Elliot L. (2006) Art and emotion in psychoanalysis. International Journal of 
Psychoanalysis, Oct; 87(5): 1315-1334. 
Lambert, M. J., Harmon, C., Slade, K, Whipple, J., & Hawkins, E. (2005).  Providing 
feedback to psychotherapists on their patients’ progress: Clinical results and practice 
suggestions. Journal of Clinical Psychology, 61(2), 165-174. 
Martin, D., Garske, J., Davis, M. (2000). Relation of the therapeutic alliance with outcome 
and other variables: A meta-analytic review.  Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, 68, 438-50. 
Shapiro, E. L. & Ginzberg, R. (2002).  Parting gifts:  Termination rituals in group therapy.  
International Journal of Group Psychotherapy, 52, 319-36. 
Shapiro, E. L. & Ginzberg, R. (2006).  Buried treasure: money, ethics and 
countertransference in group therapy.  International Journal of Group Psychotherapy, 56, 
477-494. 
 
Valoda: latviešu  
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Studiju priekšmeta nosaukums: Maăistra  darbs  (I, II, III) 
 
Semestris:  3., 4., 5. semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Kristīne Mārtinsone  
 
Kred ītpunkti: 20 KP  
 
ECTS kredītpunkti: 30 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligāts.  
   
Studiju priekšmeta mērėi: sistemātiski un pakāpeniski sagatavot maăistrantus zinātniska 
pētījuma projekta izstrādei, realizācijai, noformēšanai, prezentācijai, aizstāvēšanai, 
atbilstoši Maăistra darba nolikumam.  
 
Studiju priekšmeta apraksts: pētījuma ideju izstrāde. Pētījuma aktualitātes pamatojums, 
problēmas, mērėa, pētnieciskā jautājuma/ hipotēzes formulējums. Teorētiskais pamatojums. 
Pētījuma metode – instrumentārijs, dalībnieki, procedūra. Empīrisko datu interpretācijas 
nosacījumi. Pētījumu noformēšana, prezentācija, aizstāvēšana.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Zinātniskā pētījuma metodoloăija un atbilstošie 
specializācijas studiju priekšmeti.  
 
Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas; semināri; darbs mazās grupās; problēmas analīze; 
pētījuma projekta un tā realizācijas prezentācijas. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: darbs ar datu bāzēm: literatūras meklēšana, atlasīšana, 
analīze, pētījuma projekta izstrāde un realizācija, darba noformēšana, prezentācijas 
sagatavošana un prezentācija.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina maăistra darba prasības un vērtēšanas kritērijus.  
Maăistranti prot kritiski analizēt esošos pētījumus, definēt pētījuma problēmu un pamatot 
aktualitāti; izvērtēt pētījuma stratēăiju un dizainu iespējas un ierobežojumus; izvērtēt ētikas  
apsvērumus zinātniskā pētījumā; analizēt un interpretēt empīriskos datus saskaĦā ar 
pētījuma ideju un mērėi.   
Maăistranti spēj izstrādāt un realizēt sava pētījuma projektu un prezentēt to.  
Maăistrantiem ir pieredze pētījumu projektu izstādē, realizācijā, kritiskā to izvērtēšanā un 
prezentācijā.   
 
Pārbaudes metodes: aktīva dalība semināros un sistemātiska, patstāvīga teorētiskās 
literatūras apguve. Divas starpieskaites par katru pētījuma posmu. Sava pētījuma projekta 
izstrāde un prezentācija.  
 
Literat ūra.  
Ieteicamā 
Ansdell, Gary. Beginning Research in the Arts Therapies. Jessica Kingsley Publishers, 
2001.  
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Gilroy, Andrea. Art Therapy, Research and Evidence Based Practice. Sage Publications, 
2006. 
Karkou, Vassiliki. Arts Therapies : A Research - Based Map of the Field,  Churchill , 
Livingstone; 2006. 
 
Periodiskie izdevumi 
The Arts in psychotherapy   
Body, Movement and Dance in Psychotherapy 
American Journal of Dance Therapy 
International Journal of Arts Medicine 
International Journal of Art Therapy: Inscape 
Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association 
The Canadian Art Therapy Association Journal 
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
 
Papildus:  
Moon, Bruce L. Ethical issues in art therapy. Springfield, Charles C. Thomas, 2006. 
Brooke, Stephanie L. Creative Arts Therapies Manual: A Guide to the History, Theoretical 
Approaches, Assessment, And Work With Special Populations of Art, Play, Dance, Music, 
Drama, And Poetry Therapies,  Charles C. Thomas, Publisher, 2006.   
Raščevska M. Psiholoăisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija.- R., 2005. 
Raščevska M., Kristapsone S. Statistika psiholoăijas pētījumos.-R.: 2000. 
Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs.-R, 2004. 
 
Valoda: latviešu  
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Studiju priekšmeta nosaukums: Personības  izaugsmes  grupa  I 

Semestris: 2. semestris 

Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Indra Majore - Dūšele 

Kred ītpunkti: 2 KP  

ECTS kredītpunkti:  3 KP  

Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligāts 

Studiju priekšmeta mērėis: dot iespēju attīstīt personības kvalitātes un profesionālās 
iemaĦas mākslas terapijas personiskās pieredzes grupā. 

Studiju priekšmeta apraksts: Personiskā pieredze ar dažādām mākslas terapijas 
tehnikām, teorētisko konceptu, starppersonu attiecību un praktisko iemaĦu izpēte un 
integrācija. Starppersonu attiecību, grupas procesa, radošā procesa, verbālo un neverbālo 
prasmju izpēte praktiskā darbībā.                                                                                                                                                                         

Studiju metodes un formas: praktisks darbs grupā 

Nepieciešamās priekšzināšanas: - 

Studiju rezultāti.   

Maăistranti zina dažādas mākslas terapijas metodes un tehnikas un savu pieredzi saistībā ar 
tām. Maăistranti izprot radošo procesu un spēj to izmantot kā starpnieku attiecībās 
individuāli un grupā. Maăistranti spēj atpazīt un lietot neverbālās komunikācijas modalitāti 
gan individuālo attiecību, gan grupas kontekstā. Spēj reflektēt par radošo procesu un savu 
pieredzi tajā. Spēj saprast un lietot tēlainību, simbolismu un metaforas savai izpausmei 
mākslas terapijas procesā. 

Pārbaudes metodes: aktīva dalība praktiskajās nodarbībās. Personīgās un profesionālās 
izaugsmes dienasgrāmata. 

Valoda: latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums: Personīgās apmācības terapija 
 
Semestris: 4.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Inga Millere  
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Māszinību akadēmiskā skola                

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligāta izvēle.  
   
Studiju priekšmeta mērėi: attīstīt spējas veidot terapeitisko kontaktu un komunikāciju ar 
pacientu/klientu, kā arī personīgo sensitivitāti un fleksibilitāti. Attīstīt izpratni par 
personīgiem traumatiskiem blokiem un resursiem.  
 
Studiju priekšmeta apraksts:  
Transference un kontrtransference; Attīstīt spējas un prasmes darbā ar transferenci un 
kontrtransferenci terapeitiskā vidē. Aktīvā klausīšanās, aktīvā terapeitiskā alianse; Kontakts 
ar apziĦas materiālu, jūtām un ėermeni, specifiskās tehnikas darbam ar apziĦas materiālu, 
jūtām un ėermeni; Darbs ar pacientiem/klientiem, kas funkcionē dažādos līmeĦos, darba 
specifiskās tehnikas; 
Projekcija, introjekcija, darba specifiskās tehnikas; Sensitivitāte un fleksibilitāte, darba 
specifiskās tehnikas; 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Profesionālā darbība mākslu terapijā I, II, Personības 
psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Klīniskā psiholoăija, Mūsdienu psihodinamiskā 
psihiatrija, Individuālā konsultēšana un psihoterapija, Individuālā konsultēšana un 
psihoterapija praksē, Grupu konsultēšanas un terapijas principi, Grupu konsultēšanas un 
terapijas principi praksē;Mākslas terapijas teorijas un vēsture specializācijā, Izpēte un 
izvērtēšana specializācijā.  
 
Studiju metodes un formas.   
Kontaktstundas: individuālas konsultācijas un grupu darbs. 
Patstāvīgais darbs: pašnovērtēšana, personīgās pieredzes analīze.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina kā strādāt ar projekcijām, introjekciju un pastāvību praksē; 
Kā attīstīt un noturēt augstu sensitivitātes un fleksibilitātes līmeni, zina noritoša terapeitiska 
procesa dinamiku; personīgos traumatiskos blokus, kā arī to izpētes tehniku; zina darba 
metodes ar personīgo insaitu un resursu materiālu caur terapeitisku procesu; 
Darba tehnikas ar transferenci un kontrtransferenci;  
Klausīšanās tehnikas un savu attiecību specifiku ar apziĦas materiālu, jūtām un ėermeni; 
Attiecību veidošanas un noturēšanas tehnikas ar pacientu/klientu, kas funkcionē dažādos 
līmeĦos 
Maăistrants izprot drošas vides nozīmi terapeitiskā procesā – individuāli un grupā; izprot 
personīgās terapijas nozīmi profesionālās attīstības procesā; 
 
Maăistrants prot izveidot un attīstīt kontaktu ar pacientu/klientu, kas funkcionē dažādos 
līmeĦos; 
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Prot praktiski strādāt ar projekciju, introjekciju; 
Maăistrantam ir iemaĦas strādāt ar transferenci un kontrtransferenci 
Maăistrants prot formulēt indivuduālās terapijas un grupu terapijas mērėus, saskaĦā ar 
iepriekšējo izvērtēšanu, kā arī sadarboties ar pacientu/klientu terapeitisko mērėu 
noteikšanas procesā; Maăistrantam ir iemaĦas terapeitskā plāna izstrādē, saskaĦā ar 
pacienta/klienta vajadzībām, problēmām, resursiem un situāciju; 
Maăistrants spēj izveidot grupu, kā arī formulēt grupas mērėi/mērėus un specifisko grupas 
darba plānu  
Maăistrantam ir pieredze individuālās un grupu terapijas procesa organizācijā; ir pieredze 
personīgo potenciālo resursu un grūtību pašvērtēšanā;  
 
Pārbaudes metodes:  
Personīgās apmācības terapeitu izvērtējums;  
Ieskaite. 
 
Literat ūra.  
Rekomendējamā 
Brooke S. (Ed.) Creative arts therapies manual. – Springfield, IL: Charles C. Thomas, 
2006. 
Rubin J.A. (Ed.) Approaches to Art Therapy: Theory & Technique. London: Brunner-
Routledge, 2001. 
Pavlicevic,M.& Ansdell, G. (Eds.)(2004) Community Music Therapy 
Receptive Methods in Music Therapy; Techniques and Clinical Applications for Music 
Therapy Clinicians, Educators and Students; Jessica Kingsley Publishers ; London and 
Philadelphia, 2007. - 271 p. 

Aigen, K. (1997). Here we are in music: One year with an adolescent creative music 
therapy group. Saint Louis, MO: MMB Music Inc.  

Jones P. (2007) Drama as therapy: Theory, Practice and Research, Routledge 

RoineEva. Psychodrama: Group Psychotherapy As Experimental Theater : Playing the 
Leading Role in Your Own Life., 1997.   
Gersie Alida. Reflections On Therapeutic Storymaking: The Use Of Stories In 
Groups, 1997 

Levy F. Dance / Movement Therapy – A Healing Art. Reston Virginia: The American 
Alliance for Health, 1988 
Waller, D. Group Interactive Art Therapy: Its Use in Training and Treatment. London: 
Routledge, 1996.  

Практикум по арт-терапии / Под ред. А. Копытина. – Санкт-Петербург: Питер, 2000. 
Periodiskā 
International Journal of Psychoanalytic Psychotherapy 
The Arts in psychotherapy   
International Journal of Arts Medicine 
Lambert, M. J., Harmon, C MACRAN, S. & SHAPIRO, D. A. (1998) The role of personal 
therapy for therapists: a review. British Journal of Medical Psychology, 71, 13-26. 
STERN, D. N., SANDER, L. W., NAHUM, J. P., et al (1998) Non-interpretation 
mechanisms in psychoanalytic therapy — the ‘something more’ than interpretation. 
International Journal of Psychoanalysis, 79, 903-921. 
 Slade, K, Whipple, J., & Hawkins, E. (2005).  Providing feedback to psychotherapists on 
their patients’ progress: Clinical results and practice suggestions. Journal of Clinical 
Psychology, 61(2), 165-174. 
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Martin, D., Garske, J., Davis, M. (2000). Relation of the therapeutic alliance with outcome 
and other variables: A meta-analytic review.  Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, 68, 438-50. 
 
Papildus 
Decety, J. and Jackson, P.L. (2004) The functional architecture of human empathy. 
Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews, June, 3(2): 71–100. 
http://bcn.sagepub.com/ 

Horvath, A. O. (2000). The Therapeutic Relationship: From Transference to Alliance. 
Journal of Clinical Psychology/In session, 56, 163-173. 

Jurist, Elliot L. (2006) Art and emotion in psychoanalysis. International Journal of 
Psychoanalysis, Oct; 87(5): 1315-1334. 

Norcross, John C.; Strausser-Kirtland, Dianne; Missar, C. David „The processes and 
outcomes of psychotherapists' personal treatment experiences.” 

Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. Vol 25(1), Spr 1988,  

36-43. 

Jahanns Th. Eschen „Analytic Music therapy” 

 

Valoda: 
latviešu 
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OBLIGĀTĀS  IZVĒLES  STUDIJU  PRIEKŠMETI 
 
 

Studiju priekšmeta nosaukums:    Mākslas  filozofija 
 
Semestris : 1.semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs:  doc. Dr.philos. JeĜena Celma 
 
Kred ītpunkti  (KP) (saskaĦā ar apstiprināto studiju programmas plānu): 2 KP 
 
ECTS kredītpunkti  (aprēėina forma KP x 1,5):  3 KP 
 
Akadēmiskā struktūrvienība. Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts: MTAS@rsu.lv   
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā “M ākslas terapijā”    obligātās izvēlēs 
 
Studiju priekšmeta apraksts Māksla kā kultūras fenomens. Kultūras un mākslas jēdziena 
transformācijas mūsdienu zinātniskajā priekšmetā. Modernisma estētika un māksla. Ernests 
Kasīrers. Māksla kā simboliskā kultūras forma. Māksla un mākslas darbs. Jēdzienu būtība 
un skaidrojums filosofijā. Fenomenoloăija un māksla. Martins Haidegers. Mākslas darbs 
un lieta. Mākslas darba uztveres specifika. Hermeneitika. Interpretācijas problēmas. Hanss 
Georgs Gadamers. Hermeneitika un māksla. Māksla eksistenciālisma filosofijā. Albērs 
Kamī. Jaunrade un absurdā pasaule. Postmodernisms un māksla. Autora problēma 
filosofijā. Eksistences estētika. Dzīves māksla. Vilhelms Šmids. Ievads dzīves mākslā. 
Mediji un māksla. Mākslas darba robežas.  
Refleksija par studiju priekšmetā paveikto.  
 
Studiju priekšmeta mērėis sniegt iespēju maăistrantiem iepazīties ar mākslas filozofijas 
būtību un pamatproblēmām izvēlētās specializācijas kontekstā. Analizēt mākslu kā kultūras 
fenomenu un apzināt mākslas pamatproblēmas dažādos filozofijas virzienos.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas. Nav 
 
Studiju rezultāti:  

- Studenti zina mākslas interpretācijas un analīzes metodes. 
- Maăistranti spēj analizēt mākslas darbu dažādu filosofijas virzienu 

kontekstā     
- Maăistranti izprot mākslas darba izpratnes nozīmi mākslas terapijas 

teorijā un praksē 
 
Pārbaudes metode. Aktīva dalība 2 semināros (25%). Rakstiskais eksāmens (75%) 
 
Literat ūra  
Celma J., Fedosejeva I. Estētika. Estētisko ideju vēsture Eiropā. – R.: Zvaigzne ABC, 2000. 
Gadamers H. G. Patiesība un metode. – R.: Jumava, 1999. 
Gadamers H. G. Skaistā aktualitāte. Māksla kā spēle, simbols un svētki. – R.: Zvaigzne 
ABC, 2002.  
Freiberga E. Estētika. Mūsdienu estētikas skices. – R.: Zvaigzne ABC, 2000.Heidegers M. 
MalkasceĜi. – R.: Intelekts, 1998. 
Kamī A. Absurdā jaunrade // Mīts par Sīzifu. – R.: Daugava, 2002. 
Kants I. Spriestspējas kritika. – R.: Zvaigzne ABC, 2000. 
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Kasīrers E. Apcerējums par cilvēku. – R.: Intelekts, 1997. 
Rifkins Dž. Kultūras vērtību sadalīšana // Jaunās ekonomikas laikmets. – R.: Jumava, 2004. 
Šmids V. Eksistences estētika un ētika. – R.: Minerva, 2001. 
Šmids V. Skaista dzīve? Ievads dzīves mākslā. – R.: Zvaigzne ABC, 2001. 
 
 
Valoda: - latviešu 
              - angĜu 
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Studiju priekšmeta nosaukums: Psihes bioloăiskie pamati I (Anatomija) 
 
Semestris: 1. semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: docente Ruta Žagare 
 
Kred ītpunkti  (KP):   2 
 
ECTS kredītpunkti : 3 
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Anatomijas studiju nodaĜa, Anatomijas un antropoloăijas 
institūts. Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV – 1010, tālrunis: + 371 67325990, e-pasts: 
aai_anat@inbox.lv 
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā: obligātās izvēles priekšmets studiju 
programmā „M ākslas terapija”  
 
Studiju priekšmeta apraksts un mērėis. Cilvēka ėermeĦa uzbūves un attīstības 
pamatprincipi; audu grupas un to raksturojums; balsta un kustību orgānu uzbūve un 
funkcijas; iekšējo orgānu sistēmu uzbūve un funkciju raksturojums; cirkulācijas sistēma; 
endokrīnās sistēmas orgāni; maĦu orgānu uzbūve un loma cilvēka dzīvē; centrālās un 
perifērās nervu sistēmas uzbūve un darbības mehānisms.  
Dot iespēju iegūt zināšanas par cilvēka organisma kā vienota vesela uzbūvi un funkciju 
galvenajām likumsakarībām.  
Nepieciešamās priekšzināšanas: vēlamas zināšanas visās bioloăijas disciplīnās 
vidusskolas programmas apmērā. 
 
Studiju rezultāti :  
- zināšanas: studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti iegūs zināšanas par    cilvēka 
ėermeĦa orgānu sistēmām, par to uzbūvi, novietojumu un funkcijām; daĜu anatomijas 
terminu zinās latīĦu valodā. 
- prasmes un iemaĦas: students atpazīs orgānus un citas anatomiskas struktūras studijās 
lietotajos mācību līdzekĜos; spēs strādāt ar speciālo literatūru. 
  
Pārbaudes metodes: semestra beigās eksāmens (E) 
 
Literat ūra:  

1. Anatomija. Metodiskās rekomendācijas. Rīga, RSU, 2003 
2. P. Apinis. Cilvēks. Anatomija, fizioloăija, patoloăijas pamati. 1998.  
3. V. Kalbergs. Cilvēka anatomija. 1., 2. daĜa. Zvaigzne, Rīga, 1971. 
4. D. Bērnijs. Cilvēka ėermenis. Mazā enciklopēdija. Zvaigzne ABC, Rīga, 1995. 
5. A. Drīzulis. Anatomija māksliniekiem. Rīga, 2001. 
6. A. Drīzulis. Plastiskās anatomijas atlants māksliniekiem. Rīga, 2003. 
7. K. Eglīte. Anatomija. 1. daĜa. Skelets un muskuĜi. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 

2004  
8. A. IlziĦa, A. KrūmiĦa, I. Liepa. Bioloăijas rokasgrāmata. Zvaigzne, Rīga, 1989, 235 

– 312 lpp. 
 

9. Valoda: - latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums   Psihes  bioloăiskie  pamati  II (Normālā fizioloăija) 
 
Semestris 1 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs profesore Līga Aberberga-Augškalne 
 
Kred ītpunkti  (KP) 2 
 
ECTS kredītpunkti  (aprēėina forma KP x 1,5) 3 
 
Akadēmiskā struktūrvienība. Normālās fizioloăijas katedra, Dzirciema 16, 67409177,  e-
pasts Liga Aberberga-A@rsu.lv 
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā (obligāts vai izvēles, studiju programmas 
nosaukums)   - obligātās izvēles priekšmets studiju programmā ”M ākslas terapija”. 
 
Studiju priekšmeta apraksts un mērėis  
Psihe un organisms kā vienots veselums.Organisma struktūrelementi un organisma 
sistēmas, uzbudināmie audi, reflekss kā neirālās regulācijas pamatelements. Organisma 
veăetatīvās un somātiskās funkcijas un izpausmes cilvēka organismā, psihisko funkciju 
neirālie pamati. Organisma galveno fizioloăisko funkciju novērošana un reăistrācija. 
Studentam vajadzētu iegūt pamatzināšanas par daudzveidīgajiem fizioloăiskajiem 
procesiem veselā organismā un to sasaisti ar psihi. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas. Nepieciešamas priekšzināšanas anatomijā, bioloăijā, 
vēlams - medicīniskajā fizikā un ėīmijā. 
 
Studiju rezultāti:  

- zināšanas. Studiju priekšmeta apguves rezultatā iegūst zināšanas par 
daudzveidīgajām fizioloăiskajām norisēm organismā un kompetenci 
tās izmantot tālākajām studijām un savā profesionālajā darbībā.  

- prasmes un iemaĦas. Studiju priekšmeta apguves rezultatā pratīs 
aprakstīt un izskaidrot organisma fizioloăisko funkciju norisi, iegūs 
iemaĦas svarīgāko organisma pamatfunkciju noteikšanā. 

 
Pārbaudes metode. Eksāmens. 
 
Literat ūra: L.Aberberga-Augškalne-Fizioloăija rehabilitologiem un veselības sporta 
speciālistiem, 2008, 270. 
L.Aberberga-Augškalne, O.KoroĜova - Fizioloăija ārstiem,2007, 516. 
Sherwood, L.-Human physiology from cells to systems, 1993,834. 
Fox, S.-Human physiology,1987,701. 
Costanzo L. – Physiology, 2006,490. 
 
Valoda: - latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums - Pirmā un neatliekamā medicīniskā palīdzība 
 
Semestris (saskaĦā ar apstiprināto studiju programmas plānu) -    1.semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs - lekt. v. i. Kristaps Circenis 
 
Kred ītpunkti  (KP) (saskaĦā ar apstiprināto studiju programmas plānu) 2 KP 
 
ECTS kredītpunkti  (aprēėina forma KP x 1,5) - 3 ECTS 
 
Akadēmiskā struktūrvienība. Nosaukums un adrese, tālruĦa Nr., e-pasts: Māszinību 
akadēmiskā skola, PilsoĦu iela 13, 35. korpuss,  
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā (obligāts vai izvēles, studiju    
programmas nosaukums) - obligāts, profesionālās maăistra studiju programmas “Mākslas 
terapija” 1. studiju gada studentiem 
 
Studiju priekšmeta apraksts un mērėis - Sniegt teorētiskas zināšanas un apgūt praktiskās 
pamatiemaĦas pirmās palīdzības sniegšanā, izprast neatliekamās medicīniskās palīdzības 
pamatprincipus. Pirmā palīdzība, tās saturs un reglamentējošie dokumenti. Pirmās 
palīdzības vispārīgie principi. Pacienta veselības stāvokĜa izvērtēšana pēc noteiktas shēmas. 
Nelaimes gadījumu veidi, pirmās palīdzības principi. Pacienta stāvokĜa izvērtēšana un 
pirmā palīdzība traumu gadījumā. Pacienta stāvokĜa izvērtēšana un pirmā palīdzība akūtu 
saindēšanos gadījumā. Pacienta stāvokĜa izvērtēšana un pirmā palīdzība akūtu saslimšanu 
un hronisku saslimšanu paasinājumu gadījumā. Pacienta stāvokĜa izvērtēšana un pirmā 
palīdzība akūtam psihiatriskam pacientam. Pacienta stāvokĜa izvērtēšana un pirmā 
palīdzība pacientam bezsamaĦā.  Neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas 
aktivizēšana stacionārā un ārpus tā. Neatliekamās palīdzības sniegšnai lietojamie 
medikamenti un aprīkojums, sadarbības principi akūtās situācijās, algoritmi. Pirmajā 
palīdzībā lietojamie priekšmeti un materiāli (cimdi, maskas, marles saites utt.).  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas - Anatomija, Fizioloăija, Patoloăiskās fizioloăijas pamati, 
Farmakoloăijas pamati. 
 
Studiju rezultāti:  

- zināšanas par pirmās palīdzības mērėiem, uzdevumiem, metodēm, 
neatliekamās palīdzības pamatprincipiem. 

- prasmes un iemaĦas pacienta stāvokĜa izvērtēšanā neatliekamā 
situācijā, pirmās palīdzības sniegšanā, aprīkojuma un materiālu 
pielietojumā atbilstoši nepieciešamībai. 

 
Pārbaudes metode - Eksāmens 
 
Literat ūra -  
Pirmā palīdzība (no angĜu val. tulkojis M. BaltiĦš). Rīga: Zvaigzne ABC, 2003 
Pirmā palīdzība (no angĜu val. tulkojusi A. Kalēja). Rīga: Jumava, 2002 
Pirmā palīdzība praksē (no angĜu val. tulkojusi K. Salte). Rīga, Zvaigzne ABC, 1997 
First aid pocket guide / The American National Red Cross. Portland, Oregon: American 
Red Cross, 1994 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus 
http://www.medicinenet.com 
 
Valoda: -latviešu               
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Studiju priekšmeta nosaukums: Personības  psiholoăija 
 
Studiju priekšmeta kods:  
 
Semestris: 1.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Sandra Mihailova 
 
Kred ītpunkti: 2 KP  
 
ECTS kredītpunkti: 3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātās izvēles 
priekšmets  
 
Studiju priekšmeta mērėi: attīstīt izpratni par personības teoriju vēsturiskās attīstības 
gaitu un šodienas situāciju; par teorētisko nostādĦu daudzveidību un to izvērtēšanas 
kritērijiem;  
 
Studiju priekšmeta apraksts:  
Personības jēdziens psiholoăijā. Freida klasiskā psihoanalīze. Junga analītiskā psiholoăija. 
Eriksona Psihoanalītiskā Ego psiholoăija.   Adlera individuālā psiholoăija. Neofreidisti: 
Fromms, Horneja.. Postfreidisti. Personības iezīmju teorijas. Biheiviorālā pieeja personībai. 
Kognitīvās teorijas. Sociāli kognitīvās teorijas. Kellija konstruktu teorija. Humānistiskās 
teorijas: Rodžerss, Maslovs u.c.. Eksistenciālās personības teorijas. Uz attiecībām orientētā 
personības teorija,  
Referāti un to apspriešana. 
               
Nepieciešamās priekšzināšanas: Vispārīgā psiholoăija.  
 
Studiju metodes un formas.   
Kontaktstundas: lekcijas; apgūto teorētisko zināšanu konkretizācija semināros; grupu 
diskusijas; darbs mazās grupās; referāta prezentācija un apspriešana. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu lasot dotos avotus 
un sagatavoties eksāmenam. Literatūras meklēšana, atlasīšana, analīze, ar mērėi sagatavot 
referātu par kādu lekcijās neapskatīto personības teoriju .  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina  personības teoriju attīstības vēsturi; dažādu personības teoriju koncepcijas 
un to spēcīgās / vājās puses, galvenos jēdzienus, kādi var būt psihes aizsardzības 
mehānismi;  
Maăistranti prot analizēt un salīdzināt dažādas personības teorijas,  
Maăistranti spēj orientēties dažādu teorētisko nostādĦu daudzveidībā, psihes aizsardzības 
mehānismu dažādībā.   
Maăistrantiem ir pieredze dažādu teorētisko nostādĦu analīzē un salīdzināšanā.  
 
Pārbaudes metodes: simulatīvās spēles semināros, referāts par vienu no teorijām un tā 
prezentācija. Rakstisks eksāmens – tests, par personības teoriju pamatjēdzieniem. 
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Literat ūra.  
ieteicamā literatūra: 
Karpova Ā. Personība: teorija un to rādītāji. Mācību līdzeklis. R., Zvaigzne ABC, 1998. 
Jungs K.G. Psiholoăiskie tipi. R., Zvaigzne, 1993 
Jungs K.G. Dvēseles pasaule. – R.Spektrs, 1994 
Freids Z. Totēms un tabu. – R. :Minerva, 1995 
ReĦăe V. Psiholoăija. Personības psiholoăiskās teorijas.-R.:Zvaigzne ABC, 1999 
Berbs L., Ruso N. Psiholoăija 3.daĜa – R.:RaKa, 2001 
Šuvajevs I. DzīĜu psiholoăija.-R.:Zvaigzne ABC, 2002 
Cloninger, S.C. Theories of personality: understanding persons. Upper Saddle River: 
Prentice Hall., 2000 
Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования.-М.:Аспект Пресс. 
2001 
 
 papildus literatūra 
Adlers A. Psiholoăija un dzīve. R., 1992 
Eriksons E.H. Identitāte: jaunība un krīze. – R., Jumova, 1998 
Liebert R.M., Spiegel M.D. Personality: strategies and issues – 6th ed. – Brocks/ Cole 
Publishing company, Pacific Grove, California 
Pervin, Lawrence A. Personality: theory and research – 5th ed., John Wiley&Sons, inc, 
1998  
Magnavita, J.J. Theories of personality: contemporary approaches to the science of 
personality. New York: John Wily & Sons. , 2002 
Šuvajevs I. (1996). Psihoanalīze un dzīves māksla. Rīga: Zvaigzne ABC., 1996 
Modell A. H. Object Love and Reality. An introduction to a psychoanalytic theory of object 
relations.NewYork:IUP.,1985 
 
Interneta avoti:  
http://www.jungindex.net/ 
http://www.rebt.org/ 
http://www.kaaj.com/psych/ 
http://personality-project.org/ 
http://www.psych.ucsb.edu/research/cep/primer.html 
http://webspace.ship.edu/cgboer 
 
Valoda: -latviešu               
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Studiju priekšmeta nosaukums :  Attīstības psiholoăija 
 
Semestris:  1 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs:  lektore  Kristiāna  LapiĦa 
 
Kred ītpunkti : 2 KP 
 
ECTS kredītpunkti: 3  ECTS                                  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola. Dzirciema 16, Rīga, 
LV – 1007, tālr. 67409252, e – pasts : MTAS@rsu.lv 
 
Studiju kursa statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā  izvēle 
 
Studiju priekšmeta mērėis: padziĜināt studentu zināšanas par attīstības būtību, faktoriem, 
likumsakarībām dažādos personības attīstības posmos, kā arī attīstīt studentu prasmes veikt 
personības attīstības analīzi, noteikt attīstības kritērijus, atklāt reālās un potenciālās 
attīstības problēmas un izvērtēt to risināšanas iespējas.  
Studiju priekšmeta apraksts: attīstības psiholoăijas pamatjautājumi. Iedzimtība un vide. 
Attīstības stadijas. Attīstības bioloăiskais pamats. Pieėeršanās un agrīnā attīstība. Džons 
Boulbijs: pieėeršanās teorija. Zīgmunds Freids: psihoseksuālās attīstības stadijas; 
neapzināto vēlmju nozīme attīstībā. Margreta Mālere: psihoanalītiskā attīstības teorija, 
objektu attiecību teorija. Psihosociālā attīstība. Ēriks Eriksons: psihosociālās attīstības 
stadijas. Morālā attīstība. Lorenss Kolbergs: morālās attīstības stadijas. Džeina Lovingera: 
Ego attīstības stadijas. Džeimss Marsija: teorija par identitātes attīstību un četriem 
identitātes statusiem. Džeimss Faulers:  pārliecības attīstības stadijas. Maikls Komons: 
hierarhijas sarežăītības modelis.  Marija Montesori: attīstības sensitīve periodi. Ābrahams 
Maslovs: vajadzību hierarhijas teorija. Alberts Bandura: agresijas pētījumi un sociālās 
iemācīšanās teorija. Beress Skiners: sociālās izziĦas teorija. Klēra Greiva: eksistences 
teorija. Žans Piažē: kognitīvās attīstības teorija. Ăenētiskā epistemioloăija. Vigotskis: 
sociokulturālā attīstības teorija. Sociālais konteksts. Tuvākās attīstības zona. Citas teorijas. 
Paaudžu konflikti. Attīstība kā dzīves process. Agrīnais briedums. Vidējais briedums. 
Novecošanās, vecums. 
Studiju metodes un formas :  
Kontaktstundas – interaktīvas lekcijas, praktiskie darbi, grupu diskusijas, darbs mazajās 
grupās, teorētiski apgūto zināšanu konkretizācija seminārnodarbībās, patstāvīgā darba 
prezentācija. 
Maăistrantu patstāvīgais darbs – teorētiskā un lekciju materiāla nostiprināšana, patstāvīgi 
apgūstot dotos avotus, izvērtējot datu bāzēs pieejamo informāciju, sagatavojot patstāvīgo 
darbu prezentācijai.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: vispārīgā psiholoăija, psiholoăijas vēsture 
 
Studiju rezultāti : 
Maăistranti pārzina attīstības psiholoăijas saistību ar citām nozarēm, zina attīstības 
psiholoăijā analizētās pamatproblēmas, zina terminoloăiju, orientējas, izprot un pārzina 
pamata teorijas attīstības psiholoăijā. 
Maăistranti prot lietot nepieciešamās zināšanas, analizēt pamata teorijas un spēj savstarpēji 
salīdzināt dažādas teorētiskās koncepcijas.  
Maăistranti prot lietot teorētiskās atziĦas un praktisko pētījumu rezultātus, spēj tos 
interpretēt attīstības psiholoăijas kontekstā. 
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Maăistranti spēj izmantot teorētiskās koncepcijas, analizējot konkrēta bērna attīstību.  
Attieksme: attīstības psiholoăijas likumsakarību holistiska interpretācija. 
 
Pārbaudes metodes: piedalīšanās semināros, patstāvīga literatūras apguve, teoriju 
salīdzinājums, bērna novērošana, attīstības novērtēšana, iegūto rezultātu un novērojuma 
interpretācija. 
 
Literat ūra 
Ieteicamā: 
Boulbijs Dž. Drošais pamats. – R. : Rasa ABC, 1998.  
Eriksons E.H. Identitāte : jaunība un krīze. – R.: Jumava, 1998.  
Piažē Ž.Bērna intelektuālā attīstība.- R.: Pētergailis, 2002.  
Svence G. Attīstības psiholoăija. – R. : Zvaigzne ABC, 1999.  
Ding Sh. Children's personal and social development . - Malden : Blackwell Publishing, 
2005.  
Крайг Г. Психология развития .- Санкт-Петербург : Питер, 2006. 
Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija, teorija un prakse. Rīga, Jumava- 2001. 
Kristiāne F. Mēs, Zoo stacijas bērni. Rīga, „Didam”, 2000. 
Smita H. Vai tavs bērns ir laimīgs? Rīga, Kontinents, 2001. 
Utināns A. Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas iespējas. 
Nacionālais Apgāds, 2005. 
Carson, Robert C, "Abnormal Psychology and Modern Life," MA, 2000 
Cramer, Craig, "Erik Erikson's 8 Stages of Psychosocial Development," 
Boatman, Andrew Mclain, "Education Theory Handbook," 1998 
Dushkin, "Kohlberg's Theory of Moral Development," 2002, McGraw-Hill 
Springston, Timothy, "Jean Piaget's Theory of Development," 
Karpova Ā. Personība. Teorijas un to rādītāji. –Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.  
LiepiĦa S. Gerontoloăijas psiholoăiskie aspekti. –Rīga: Raka, 1998.  
ReĦăe V. Psiholoăija. Personības psiholoăiskās teorijas. –Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.  
Svence G. Pieaugušo psiholoăija. – R : Raka, 2004.  
Vigotskis L. Domāšana un runa. –Rīga: Eve, 2002.  
Berk L.E. Child Development. –Massachusets : A Pearson Education Company, 2000.  
Hendry L.B., Kloep M. Lifespan Development. Resources, Challenges and Risks. –London 
: Thomson Learning, 2002.  
Kail R.V. Human Development: A Life-Span View. (3rd Edition).- Toronto: 
Wadsworth/Thompson Learning, 2004  
Мухина В.С. Детская психология. -Москва: Эксмо-пресс, 1999.  
Психология человека. От рождения до смерти. Под ред. Реана А. – С-Петербург: 
Прайм Еврознак, 2001. 
 
Periodiskā:  
Journal of Developmental Psychology 
 
Papildus : resursi internetā, kuri attiecas uz attīstības psiholoăijas tēmu. 
 
Valoda: -latviešu               
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Studiju priekšmeta nosaukums: Klīniskā psiholoăija 
 
Semestris:  1 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: lektore Kristiāna LapiĦa 
 
Kred ītpunkti : 2 KP 
 
ECTS kredītpunkti: 3  ECTS                                  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola. Dzirciema 16, Rīga, 
LV – 1007, tālr. 67409252, e – pasts : MTAS@rsu.lv 
 
Studiju kursa statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
 
Studiju priekšmeta mērėis – sniegt zināšanas par klīnisko psiholoăiju, sniegt pārskatu par 
klīniskās psiholoăijas terminoloăiju un pamatjautājumiem, pilnveidot studentu izpratni par 
slimību kā procesu, psihisko procesu izmaiĦām saslimšanas gadījumā, sniegt ieskatu 
patopsiholoăijā.  
 
Studiju priekšmeta saturs – normas nosacītība un normas jēdziens, tās fiksēšana un 
noteikšana. Patopsiholoăija. Patopsiholoăijas kā klīniskās psiholoăijas un psihopatoloăijas 
kā psihiatrijas apakšnozares konceptuālās un jēdzieniskās (terminoloăiskās) atšėirības. 
Psihiskās darbības pārmaiĦas, iemesli, klasifikācija. Pacienta līdzestību noteicošie faktori. 
Personības specifika. Personības attīstības traucēju mi. Slimības iekšējā aina, konflikts, tā 
risināšanas iespējas, psihodinamiskās un kognitīvi - biheiviorālās teorijas. Kognitīvie un 
emocionālie traucējumi saistībā ar slimību. Galveno psihisko procesu izmaiĦas dažādu 
saslimšanu gadījumā. Emocijas, to loma klīniskās psiholoăijas aspektā. Psihiski un 
somatiski traucējumi, to saistība un izpausmes dažādās personības brieduma pakāpēs 
dažādās vecuma grupās. Hroniski slims bērns ăimenē – aprūpētāju, vecāku reakcijas. 
Izpratne par krīzi, tās veidiem un stadijām. Krīzes pārvarēšana.  
Izpratne par trauksmi. Trauksme kā psihosociāla problēma. Trauksme un bailes. Patības 
apdraudējums. Bioloăiskās integritātes zudums. Somatogēnas psihiskas reakcijas. 
Specifiski uzvedības traucējumi, saistīti ar ēšanu. Onkoloăisko slimību psiholoăiskie 
aspekti. Hroniski procesi. Muguras traumas, galvas smadzeĦu traumas, infarkts, artrīts, 
neiroloăiski simptomi u.c. Sadarbības iespējas – mākslas terapijas iespējamā integrēšana 
ilgstoši slimu pacientu aprūpē. Suicīda fenomens. Suicīda riska saistība ar pacienta slimības 
specifiku, gaitu un prognozi. Hroniski slimu pacientu reakcijas saistībā ar ilgstošu 
medikamentu lietošanu. Atkarības veidošanās risks. Alternatīvas medikamentu lietošanai. 
Teorija par nāves bailēm un trauksmi. Ernests Bekers: eksistenciālā teorija, miršanas 
trauksme un bailes. A. Tomers un G.Elieisons. Nožēla. Tuvās nāves pieredze. Roberta 
Kastenbauma teorija. Nāves bailes ietekmējošie faktori – reliăija, veselība, dzimums, 
vecums, trauksmes līmenis. Mirstošo smadzeĦu teorija. Skumju cikla stadijas. Nāve. 
Sērošana. Normālas sēras. Patoloăiskas sēras.  
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – darbs mazajās grupās, grupu diskusijas, eksāmens. 
 
Studiju rezultāti :  
Zināšanas : par klīniskās psiholoăijas virzieniem, zināšanas par slimības iekšējo ainu,, par 
patopsiholoăiju un tās veidošanos. 
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Prasmes: sistemātiski izvērtēt klienta/ pacienta problēmas, grūtības. Izvērtēt resursus, kuri 
var tikt izmantoti mākslas terapijas procesā, atpazīt klienta/pacienta personības iezīmju un 
psihisko stāvokĜu izpausmes uzvedībā. 
IemaĦas: veikt daĜēji strukturētu interviju, apkopot rezultātus, izdarīt secinājumus. 
Maăistranti spēj paust empātisku attieksmi pret klientu/pacientu, detalizēti analizēt 
problēmu, izvērtēt perspektīvas, akceptējot pacienta vajadzības, spēj konkretizēt 
individuālos mērėus un izvērtēt terapeitiskās iespējas klīniskās psiholoăijas un mākslas 
terapijas kontekstā. 
 
Pārbaudes metodes: strukturētas intervijas veikšana, intervijas datu analīze, varbūtējā 
slēdziena izdarīšana, problēmas noteikšana, terapeitisko pasākumu izvērtēšana mākslas 
terapijas kontekstā, teorētisks eksāmens.  
 
Literat ūra 
Ieteicamā :  
1. Artūrs Utināns. Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas 

iespējas. Nacionālais apgāds. 2005, 568 lpp. 
2. Juhans Kulbergs. Dinamiskā psihiatrija. Jumava . 2001, 493.lpp 
3. Klinische Psychologie – Psychotherapie. U.Baumann, M.Perrez. 2.pārstr.izd., 2003, 

1312 S., (arī krievu val.) 
4. H.I.Kaplan, B.J.Sadock. Comprehensive textbook of psychiatry/YII. In Vol 2. 2001. pp 

2804. 
5. Lyle E.Bourne, Jr., Nancy Felipe Russo (1998) Psychology. Behaviors in Context, 

W.W. Norton; 
6. Daniel Goleman. Emotional intelligence. Bloomsbury. 1995. 
7. Džons Boulbijs. Drošais pamats. Rasa, ABC.1998 
8. Eine andere Psychodynamik. M.Pohlen, M.Bautz-Holzherr. 2001. 551pp. 
9. Cognitive psychology. R.Solso. 2d ed.1996. 600p. (arī krievu val.) 
10.  Nancy McWilliams. Psychoanalytic Diagnosis. .Guilford Publications, Inc.; April 

1994; 398p. 
11. Becker, Ernest. The denial of Death. New York: Free Press, 1973 
 
Periodiskie izdevumi:  
Journal of Consulting and Clinical Psychology (APA) 
Journal of Abnormaly Psychology 
 
 
Papildus : resursi internetā 

Cannon, Walter B. Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear, and Rage. New York: Appleton-
Century_crofts, 1927 
    
Valoda : latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums:  Psihiatrija un psihofarmakoloăija 
 
Semestris:    2. Semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs:  Assoc. prof. Biruta Kupča 
 
Kred ītpunkti:   4 KP 
 
ESCT kredītpunkti:  6 
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Psihiatrijas un narkoloăijas katedra, Tvaika iela 2, Rīga; 
tālr. 67080131; e-pasts: pnk@rsu.lv  
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā: Obligātās izvēles studiju priekšmets 
studiju programmā „M ākslas terapija” 
 
Studiju priekšmeta apraksts un mērėis: Psihiatriskās palīdzības organizācija Latvijā. 
Psihisko traucējumu izpausmes – simptomi, sindromi. Galvenās psihiskās slimības, to 
klīnika un norise – organiski psihiski traucējumi, šizofrēnija, garastāvokĜa traucējumi. 
Neirožu un somatoformo traucējumu būtība. Personība un tās patoloăija. Minēto 
traucējumu ārstēšanas iespējas. Apgūt zināšanas, kas nodrošinātu pareizu pacientu atlasi 
mākslas terapijas nodarbībām. 
  
Nepieciešamās priekšzināšanas: Psiholoăija. Saskarsmes teorijā un praksē. 
 
Studiju rezultāti: Iegūtās zināšanas par galveno garīgo saslimšanu klīniskajām izpausmēm 
un kombinētas ārstēšanas priekšrocības. Apgūtās pamatiemaĦas izmantot, kontaktējot ar 
garīgi slimām personām.  
 
Pārbaudes metode: 1) pacientu klīniskā stāvokĜa aprakstu novērtējums; 2) daudzvariantu 
atbilžu uzdevumi; 3) mutvārdu eksāmens 
Literat ūra: 
 

1. Kaplan & Sadocks. Synopsis of Psychiatry, Editors B.J.Sadock, V.A.Sadock. – 10th 
ed. – Philadelphia; Williams & Wilkins, 2007.   

2. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders, World Health 
Organization, Geneva, 1992. 

3. Anthony W., Cohen M., Farkas M. Psihiatriskā rehabilitācija. Tallina, 1998. – P 
362. 

4. Eglītis I. Vispārīgā psihopatoloăija. Rīga: Zvaigzne. 1986. 
5. Eglītis I. Psihiatrija. Rīga: Zvaigzne. 1989. 
6. Vetterbergs L. Psihiatrija. 1997. 171 lpp. 

 
Valoda:   latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums:  Patoloăija un veselības kontroles pamati 
 
Studiju priekšmeta kods:  
 
Semestris:   2           
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs:  profesors  Juris Leja 
  
Kred ītpunkti  (KP):   2  
 
ECTS kredītpunkti  (aprēėina forma KP x 1,5):   3  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Patoloăiskās fizioloăijas katedra. AnniĦmuižas bulv.  26a,  

Rīgā,  LV-1067.  Tālr.: 67815097.  E-pasts: PFK@rsu.lv. 
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā “M ākslas terapija”: obligātās izvēles 
priekšmets   
 
Studiju priekšmeta apraksts un mērėis: vispārējās patoloăijas priekšmets. Vispārējā 
nozoloăija. Tipveida patoloăiskie procesi. Mācība par etioloăiju, patoăenēzi. Mācība par 
slimību. Hipoksija. Šūnas funkciju traucējumi. Iekaisums. Drudzis, etioloăija, patoăenēze.  
Šoks, etioloăija, patoăenēze. Dabīgā un priekšlaicīgā nāve. Miršanas etapi. Terminālie 
stāvokĜi, patoăenēze. Reanimatoloăija, reanimācija. Spriedze, veidi, stadijas. 
Imūnpatoloăija. Imūndeficīts. Alerăija. Autoimūnās slimības. Audu patoloăiskā augšana. 
Labdabīgie un Ĝaundabīgie audzēji 
Ūdens un elektrolītu maiĦas traucējumi. Tūskas. Acidozes un alkalozes, veidi, 
kompensācijas pakāpes. Nieru koncentrācijas un dilūcijas traucējumi. Nefropātijas. Nieru 
mazspēja. Urēmija 
Olbaltumvielu maiĦas pamattraucējumi. OgĜhidrātu maiĦas pamattraucējumi. 
Hiperglikēmija. Glikozūrija. Hipoglikēmija. Tauku un lipīdu maiĦas pamattraucējumi. 
Cukura diabēta patoloăiskā fizioloăija. Gremošanas orgānu sistēmas patoloăiskā 
fizioloăija. KuĦăa-zarnu trakta, aknu un aizkuĦăa dziedzera funkciju pamattraucējumi. 
Dzelte, veidi, patoăenēze 
Asins sistēmas funkciju traucējumi. Anēmijas, klasifikācijas principi, patoăenēze. 
Eritrocitoze. Īstā policitēmija. Leikocītu sistēmas funkciju traucējumi. Hemoblastozes. 
Akūta un hroniska leikoze. Asinsreces sistēmas traucējumi. Hemorāăiskās diatēzes, to 
pamatveidi. Hiperkoagulācija, priekštromboze un tromboze.  
Pamatizpratne par sirds-asinsvadu, elpošanas, endokrīnās un nervu sistēmas darbības 
pamattraucējumiem 
Pacients un veselības kontroles testi. Robežvērtības, kas liecina par ekspresdiagnostikas 
rādītāju paaugstināšanos. Tendēto un polifunkcionālo vizuālo teststrēmeĜu un 
pusautomātisko analizatoru pielietošanas tehnika. Ekspresdiagnostikas akronīmi. 
Aktualitātes cukura diabēta slimnieku ekspresdiagnostikā. Jēdziens par speciālajām urīna 
ekspresdiagnostikas metodēm. Mikroalbuminūrijas noteikšana. Amilāzes tests akūta 
pankreatīta ekspresdiagnostikā. Asins glikozes un lipīdu profila mūsdienu 
ekspresdiagnostika. Ekspresdiagnostikas testi anēmiju diagnostikai. Gēlkartes asins grupu 
noteikšanai. Asins teces un reces traucējumu ekspresdiagnostika. Kritiskās vērtības 
medicīnā. Neatliekamā medicīniskā palīdzība, diagnostiskie testi. AsiĦošana kuĦăa-zarnu 
traktā, ekspresdiagnostika un novērošana. Slēptās asinis izkārnījumos. Siekalu 
ekspresdiagnostika. KuĦăa individualizē  tā un īslaicīgā pH-metrija. Veselības kontroles 
testi sievietēm.  Infekciju slimības,  veselības kontroles testi. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Fizioloăija.  
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Studiju rezultāti:  
zināšanas: studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti iegūst pamatzināšanas visu 
medicīnisko disciplīnu apguvei.  
prasmes un iemaĦas: izmantojot klīniskās patoloăiskās fizioloăijas zināšanas, studenti 
iegūst prasmi analizēt situāciju; studenti iegūst iemaĦas veikt vienkāršākos 
ekspresdiagnostikas testus.  

Pārbaudes metode: rakstiskais – mutvārdu eksāmens 
 
Literat ūra:  
Brashers V.L. Clinical applications of pathophysiology.  2002. 
Corwin E.J. Handbook of  pathophysiology. 2000. 
Huether S.E. Understanding Pathophysiology.  2007. 
Leja J. Vispārīgā klīniskā patoloăiskā fizioloăija. “Zvaigzne”. Rīgā, 1993. 
Leja J. Diabetes mellitus.  AML. Rīgā, 1994,  
Leja J. OgĜhidrātu vielmaiĦas traucējumi. AML. Rīgā, 1994. 
Leja J. Skābju-sārmu līdzsvara traucējumi. AML. Rīgā, 1995. 
Leja J. Ūdens un elektrolītu maiĦas traucējumi. AML. Rīgā, 1995. 
Leja J. Tauku un lipoīdu vielmaiĦas traucējumi. AML. Rīgā, 1996. 
Leja J. Olbaltumvielu maiĦas traucējumi. AML. Rīgā, 1998. 
Leja J., Pevznere E. Speciālā klīniskā patoloăiskā fizioloăija. “Zvaigzne”. Rīgā, 1988. 
Leja J. Veselības paškontrole. Ekspresdiagnostika. McĀbols. Rīgā, 2000. 
Leja J. Pacients un veselības kontroles testi. MIC. Rīgā, 2007. 
 
Valoda: -  latviešu, angĜu 
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Studiju priekšmeta nosaukums:  Individuālā  konsultēšana  un  psihoterapija  
 
Semestris: 3.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja:  Zinta Biseniece  
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle.  
 
Studiju priekšmeta mērėi: radīt iespēju maăistrantiem apgūt zināšanas par terapeitisko 
attiecību ar klientu/ pacientu veidošanas principiem un to īpatnībām dažādos terapijas 
virzienos un konsultēšanas pieejās; Attīstīt izpratni par pieeju daudzveidību MT kontekstā; 
Attīstīt un trenēt praktiskas iemaĦas sarunāties ar klientiem/pacientiem, izmantojot 
psihoterapijas virzienu piedāvātās metodes un tehnikas, paturot prātā MT kontekstu. 
 
Studiju priekšmeta apraksts: psiholoăiskā konsultēšana un psihoterapija – kopīgais un 
atšėirīgais; Pārskats par dažādiem terapijas virzieniem (psihoanalītisko, psihodinamisko, 
kognitīvi – biheiviorālo, eksistenciālo, humānistisko), to mērėiem, metodēm, problēmas 
izcelsmes izpratni, terapeitiskajām attiecībām, terapeita lomu; Interpersonālā neirobioloăija; 
SpoguĜneironi, to loma psihoterapijā; Mikroprasmes konsultēšanā; Terapeitiska vide; 
Terapeitiskā intervence, tās principi ;Terapeitiskā procesa plānošana/ strukturizēšana - 
kontakta dibināšana, informācijas ievākšana un klienta izvērtēšana, sadarbības mērėa 
noteikšana, alternatīvu meklēšana un nekongruences atrisināšana, vispārināšana un pārnese 
dzīvē; Kontrakts; Atbildība pret klientu; Aktuālie ētikas aspekti terapeitiskās attiecībās ar 
klientu/pacientu; Psihohigiēna. 
  
Nepieciešamās priekšzināšanas: Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I, Personības 
psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Klīniskā psiholoăija, Psihiatrija un psihofarmakoloăija     
 
Studiju metodes un formas.   
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas; praktiskās nodarbības; darbs mazās grupās;    
Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu lasot dotos avotus 
un sagatavoties starpieskaitei – kontroldarbam. 
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina terapeitisko attiecību ar klientu/ pacientu veidošanas principus un to 
īpatnības dažādos terapijas virzienos un konsultēšanas pieejās, izprot individuālās  
konsultēšanas un psihoterapijas procesa specifiku; terapeitiskā procesa plānošanas/ 
strukturizēšanas nepieciešamību. 
Maăistranti prot savā darbībā pielietot konsultēšanas mikroprasmes, veidot terapeitiskās 
attiecības ar klientu/ pacientu; noslēgt kontraktu. 
Maăistranti daĜēji  spēj vadīt terapeitisko procesu.   
Maăistrantiem ir pieredze uzsākt un veidot terapeitiskās attiecības; pielietot konsultēšanas 
mikroprasmes. Ir pašrefleksijas pieredze.  
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Pārbaudes metodes: aktīva dalība praktiskajās nodarbībās. Starpieskaite - kontroldarbs. 
Profesionālās izaugsmes pieraksti. 
 
 Literat ūra.  
Ieteicamā:  
Malans D.H. Individuālā psihoterapija un psihodinamikas zinātne.-R.: RaKa, 1997 
Кондрашенко В.Т., Донской Д.И. Общая психотерапия.- Мн.: Навука i тэхнiка, 1993 
Психотерапия детей и подростков / под.ред. Х.Ремшмидта.-М.: Мир, 2000 
Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование – СПб Питер, 2001.  
Allen E.Ivey., Intentional Interviewing and Counseling: Facilitating Client Development. – 
Brooks/Cole, 1988. 
Клусман Р. Справочник по психотерапии.- СПб.:Питер, 2004 
Кочюнас Р. Основы психологического консультирования.-М.: Академический проект, 
1999 
 
Periodiskie izdevumi: 
The Arts in psychotherapy   
International Journal of Arts Medicine 
International Journal of Art Therapy: Inscape 
Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association 
The Canadian Art Therapy Association Journal 
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб  
 
Papildus: 
Инновационная психотерапия / под.ред. Д.Джоунса.-СПб.: Питер, 2001 
Психотерапия женщин / под.ред. Лоуренс М., Магуир.-СПб.: Питер, 2003 
Тихонравов Ю.В. Экзистенциальная психология.-М.:ЗАО «Бизнес-школа. Интел-
Синтез», 1998 
Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. – М.: «Класс», 1998  
Ursano R.J., Sonnenberg S.M., Lazar S.G. Concise guide to psychodynamic 
psychotherapy.-American Psychiatric Press, 1991 
Kahn M. Between therapist and client: the new relationship. New York. W.H. Freeman and 
Company, 1991 
V.Karkou, P.Sanderson, Arts Therapies: a Research Based Map of the Field, Elsevier, 2006 
Keisments P. Psihoterapeits un viĦa pacients.-R: RaKa, 2003 
 
 Valoda: latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums:  Grupu konsultēšanas un terapijas pamatprincipi 
 
Semestris: 3.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja:  Inga Millere  
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība:  Māszinību akadēmiskā skola, PilsoĦu iela 13, 35. korpuss
                                                
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligāta izvēle.  
   
Studiju priekšmeta mērėi: attīstīt izpratni par grupu psihoterapijas pamatprincipiem un 
pamatnostādnēm dažādu teorētisko koncepciju ietvaros, pilnveidot praktiskās iemaĦas 
grupu vadīšanā. 
 
Studiju priekšmeta apraksts: grupu psihoterapija, tās salīdzinājums ar citiem 
psihoterapijas veidiem. Grupu psihoterapijas pamata apsvērumi. Pārskats par grupu 
psihoterapijas pamatjēdzieniem. Grupu terapijas struktūra. Komunikāciju līmeĦi grupā. 
Grupas sistēmas. Terapeitiskie faktori, mehānismi un procesi grupu psihoterapijā. Grupas 
process. Grupas attīstība un grupas dinamika. Grupas saliedētība. Grupas attīstības modeĜi. 
Grupas attīstības fāzes. Grupas matrice. Pacientu atlase. Grupas kompozīcija un darba 
plānošana. Dalībnieku atlase un sagatavošana grupai. Grupas vienošanās/kontrakts. Grupas 
darba pieraksts. Grupas vadītājs. Grupas terapeita loma un pamatuzdevumi. Sava darba 
novērtējums. Ētiskie apsvērumi.  
Darbs ar pieaugušajiem un bērniem/ pusaudžiem: specifika. Darbs somatiskajā klīnikā un 
psihiatrijā: specifika. Darbs sociālās aprūpes vidē. Darbs izglītības vidē. Darbs komandā.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Profesionālā darbība mākslu terapijā I, II, Personības 
psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Klīniskā psiholoăija, Mūsdienu psihodinamiskā 
psihiatrija, Individuālā konsultēšana un psihoterapija, Individuālā konsultēšana un 
psihoterapija praksē, Mākslas terapijas teorijas un vēsture specializācijā, Izpēte un 
izvērtēšana specializācijā.  
 
Studiju metodes un formas.   
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas un problēmlekcijas; apgūto teorētisko zināšanu 
konkretizācija semināros; praktiskas nodarbības; grupu diskusijas; darbs mazās grupās; 
problēmas analīze; situāciju modelēšana; individuālā projekta prezentācija un analīze. 
Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu lasot dotos avotus 
un sagatavoties  starpieskaitei - kontroldarbam. Strādāt ar datu bāzēm, ar mērėi atlasīt divas 
gadījumstudijas, kurās atspoguĜots grupas darbs ar dažādām klientu/ pacientu grupām 
dažādās vidēs, izmantojot dažādās teorētiskajās pieejas. Veikt šo gadījumstudiju kritisku 
analīzi pēc dotajiem kritērijiem. Izvēlēties vien gadījumu un prezentēt to. Savas pieredzes 
analīze.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina grupu psihoterapijas pamatprincipus un pamatnostādnes, izprot grupas 
faktorus, mehānismus, procesu, dinamiku, attīstību, intervenču izvēles nosacījumus.  
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Maăistranti prot atlasīt un kritiski izvērtēt ētikas apsvērumus grupu darbā; daĜēji prot veikt 
grupas norises pierakstu.  
Maăistranti spēj kritiski analizēt avotus par grupu norisi, izstādāt grupu terapijas plānu.  
Maăistrantiem ir pieredze grupas darbā kā dalībniekam semināros.  
 
Pārbaudes metodes: aktīva dalība semināros un sistemātiska, patstāvīga teorētiskās 
literatūras apguve. Starpieskaite - kontroldarbs. Pēc kontroldarba sekmīgas nokārtošanas – 
divu gadījumstudiju analīze pēc dotajiem kritērijiem rakstiski viena gadījuma prezentācija 
grupai.  
 
Literat ūra.  
Ieteicamā 
Delucia-Waack J.L.,  Gerrity D. A., Kolodner C. R., & Riva M. T. (Eds.), Handbook of 
Group Counseling and Psychotherapy, Beverly Hills, CA: Sage Publications, 2004. 
Hoffman, L., Gleave, R., Burlingame, G. & Jackson, A. Exploring interactions of 
improvers and deteriorates in the group therapy process: A qualitative study, 2007.   
Klein R. H. & Schermer V. L. (Eds.), Group psychotherapy for psychological trauma. New 
York:  Guilford Press, 2000. 
Motherwell L. & Shay J. (Eds.).  Complex dilemmas in group therapy: Pathways to 
resolution. New York: Brunner-Routledge, 2005. 
Rutan, J. S. & Stone, W.N. Psychodynamic Group Psychotherapy. (3rd. ed.). New York: 
The Guilford Press, 2001. // Рутан Дж., Стоун У. Психодинамическая груповая 
психотерапия. - Питер, 2002. 
Pavlicevic,M.& Ansdell, G. (Eds.)(2004) Community Music Therapy 
Receptive Methods in Music Therapy; Techniques and Clinical Applications for Music 
Therapy Clinicians, Educators and Students; Jessica Kingsley Publishers ; London and 
Philadelphia, 2007. - 271 p. 
Aigen, K. (1997). Here we are in music: One year with an adolescent creative music 
therapy group. Saint Louis, MO: MMB Music Inc.  
Jones P. (2007) Drama as therapy: Theory, Practice and Research, Routledge 
Liebmann M. (2004) Art Therapy for Groups: a hanbook of themas and excercises. 
Routledge. 
RoineEva. Psychodrama: Group Psychotherapy As Experimental Theater : Playing the 
Leading Role in Your Own Life., 1997.   
Gersie Alida. Reflections On Therapeutic Storymaking: The Use Of Stories In 
Groups, 1997 
Payne. H. (2006) Dance Movement Therapy: Theory, Research and Practice, Routledge 
Levy F. Dance / Movement Therapy – A Healing Art. Reston Virginia: The American 
Alliance for Health, 1988 
Yalom, I. & Leszcz, M.  (2005). The Theory and Practice of Group Psychotherapy (5th ed.)  
New York:  Basic Books. 
Ялом И. Групповая психотерапия. Теория и практика. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 
Рудестам К. Груповая психотерапия. - СПб: Питер, 2001. - 384 с.  
Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия. Москва: 
ОППЛ, 2002.  
Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. Академический 
проект. 2000.  
 
Periodiskie izdevumi 
International Journal of Group Psychotherapy 
Group Dynamics: Therapy, Research and Practice  
Journal for Specialists in Group Work 
Group Analysis 



166 
 

Small Group Research 
International Journal of Psychoanalytic Psychotherapy 
The Arts in psychotherapy   
International Journal of Arts Medicine 
 
Papildus  
Beck, A., & Lewis, C. S. The process of group psychotherapy:  Systems for analyzing 
change. Washington, DC:  American Psychological Association, 2000. 
Bieling, P, McCabe, R.E., & Antony, M. Cognitive behavioral therapy in groups.  New 
York:  Guilford, 2006. 
Charman D.P. (Ed.), Core Processes in Brief Psychodynamic Psychotherapy:  Advancing 
effective practice.  Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 2004.   
Norcross J. C. & Goldfried M. R. (Ed.), Handbook of Psychotherapy Integration, 2nd 
Edition, 2005.   
Forsyth, D. R. Group dynamics (4th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole, 2006. 
Hopper, E.  Traumatic experience in the unconscious life of groups:  The fourth basic 
assumption.  Jessica Kingsley:  London, 2003. 
Joyce, A. S., Piper, W. E., Ogrodniczuk, J. S., and Klein, R. H. Termination in 
Psychotherapy: A psychodynamic model of processes and outcomes.  Washington, DC: 
American Psychological Association Press, 2007. 
Safran, J. D. & Muran, J. C.  Negotiating the Therapeutic Alliance: A Relational Treatment 
Guide. The Guilford Press, New York, 2000. 
 
Valoda: latviešu  
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OBLIGĀTĀS IZVĒLES SPECIALIZ ĀCIJĀ STUDIJU PRIEKŠMETI 

 
 

Studiju priekšmeta nosaukums:  Ăimenes terapija specializācijā 
 
Semestris: 3.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Zinta Biseniece 
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
 
Studiju priekšmeta mērėi: veidot izpratni par ăimeni kā sistēmu; attīstīt profesionālās 
zināšanas, prasmes un attieksmi darbam ar ăimeni; iepazīstināt ar genogrammas izveides 
principiem, tās interpretāciju un pielietošanu; dot iespēju maăistrantiem strādāt ar savu 
ăimenes pieredzi; iepazīstināt maăistrantus ar mākslas terapijas iespējām strādājot ar 
ăimeni. 
  
Studiju priekšmeta apraksts: Ăimene kā sistēma; Ăimenes dzīves cikli; Lomas ăimenē; 
Ămenes mīti; Gnogramma, tās izveides principi un pielietošana; Pārskats par ăimenes 
terapijas virzieniem; Ăimenes konsultēšana; Ăimene mākslu terapijā. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Personības psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Klīniskā 
psiholoăija, Individuālā konsultēšana un psihoterapija 
 
Studiju metodes un formas.   
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas; praktiskās nodarbības; grupu diskusijas; darbs mazās 
grupās; situāciju modelēšana. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: literatūras meklēšana, atlasīšana, analīze ar mērėi mazajai 
grupai sagatavot praktisko nodarbību par izvēlēto tēmu. Veikt savas pamatăimenes 
genogrammas izveidi un izanalizēt ăimenē esošas attiecības. Esejas sagatavošana. Savas 
pieredzes analīze.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina ăimenes kā sistēmas funkcionēšanas pamatprincipus 
Maăistranti prot meklēt, atlasīt, analizēt avotus saistībā ar ăimenes savstarpējo attiecību 
izpēti, saistībā ar maăistranta specializāciju. 
Maăistranti spēj izveidot genogrammu, izmantot „Ăimenes zīmējumu”, „Ăimenes 
zīmējumu dzīvnieku tēlos” . 
Maăistrantiem ir pieredze ăimenes attiecību analīzē vairākpaaudžu  perspektīvā. 
 
Pārbaudes metodes: dalība praktiskajās nodarbībās, vienas praktiskās nodarbības 
prezentāciju un izdales materiāla sagatavošana. Eseja: savas pamatăimenes attiecību izpēte. 
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 Literat ūra  
Ieteicamā: 
 Kwiatkowska,H.Y. Family Therapy and Evaluation throgh Art. Springfield, IL., Charles 
C.Thomas, 1978. 
Landgarten, H. Kunsttherapie als Familientherapie, Karlsruhe, Gerardi, 1991. 
Malchiodi Cathy A.  Handbook of Art Therapy. New York. The Guilford Press A Division 
af Guilford Publicatons, Inc., 2003 
Mārtinsone K., Mihailova S.,  Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. Mākslu terapija 
un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). – Rīga: Rīgas StradiĦa 
universitāte, 2008. – 135.lpp. 
Satir V., Baldwin M.. Step by Step: A Guide to Creating Change in Families.- U.S.A.: Palo 
Alto, California, 1983  
Schlippe,A.v., Schweitzer,J. Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung. Gottingen, 
1997. 
Браун, Дж., Кристенсен Д. Теория и  практика семейной психотерапии . СПб.:Питер, 
2001.  
 Витакер К.,  Бамберри В. Танцы с семьей: Символический подход, основанный на 
личностном опыте. НФ Класс, 2005. 
Зейг  К. Дж. , Витакер К.  ,  Польстер И., Минухин С.,  Маданес К.,  Хейли Дж.,  
Морено З. Семейный портрет в интерьере: Семейная терапия. Эволюция 
психотерапии, Том 1. НФ Класс, 1998 
Эйдемиллер Э. Г.,   Добряков И. В., Никольская И. М.  Семейный диагноз и семейная 
психотерапия. Учебное пособия для врачей и психологов. Изд.3-е. –СПб.: Речь, 2007.                                         
Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семъи. СПб.:  «Питер», 
1999. 
 
Periodiskie izdevumi:  
The International Journal of Art Therapy: Inscape 
Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association 
The Canadian Art Therapy Association Journal 
Zeitschrift der Praxis kunstlerischer Therapien 
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации. СПб. 
Journal of  Family Therapy 
Journal  of  Family Psychology 
 
Papildus:  
 Копытин А. И. Руководство по групповой арт-терапии. СПб.: Речь, 2003. 
Копытин А. И., Свистовская Е. Е. Арт-терапия детей и подростков. М.: Когито-центр, 
2007. 
Копытин Александр. Теория и практика арт-терапии Питер., 2003. 
Копытин А.И. Системная арт-терапия. – СПб.: Питер, 2001.  
Сатир B. Вы и ваша семья Серия: Современная психология: теория и практика. 
Апрель-Пресс, Институт общегуманитарных исследований, 2007 
 
www.arttherapy.lv 
 
Valoda: latviešu       
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Studiju priekšmeta nosaukums: Klīniskā prakse specializācijā 
 
Semestris: 5. semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Indra Majore - Dūšele 
 
Kred ītpunkti: 6 KP 
 
ECTS kredītpunkti: 9  KP 
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  
                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligāts 
 
Studiju priekšmeta mērėis: attīstīt maăistrantu izpratni par pētniecības un prakses 
integrāciju un gūt pieredzi pētniecībā balstītā praksē.  
 
Studiju priekšmeta apraksts: integrēt praksē pētniecības elementus strādājot klīniskā vidē 
mākslas terapijas specializācijā, atbilstoši izvirzītajam pētniecības mērėim, mentora 
pārraudzībā un veic savas prakses regulāru supervīziju. Izstrādā prakses atskaiti un 
sagatavo gadījuma prezentāciju. 
 
Studiju metodes un formas: Kontaktstundas: ievadlekcijas, darbs mentora pārraudzībā, 
supervīzijas.  Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: mākslas terapija praksē mentora un supervizora 
pārraudzībā; savas pieredzes analīze. Teorētisko avotu meklēšana, atlasīšana, analīze par 
gadījumu. Gadījumu sagatavošana supervīzijai. Savas pieredzes analīze. Protokolu 
noformēšana.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: visi studiju programmā apgūtie obligātie, nepieciešamie 
obligātās izvēles, obligātās izvēles specializācijā kursi  
  
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina dažādu mākslas terapijas metožu un tehniku un procesa teorētisko 
pamatojumu, zina dažādas mākslas terapijas formas darbam ar dažādām klientu/pacientu 
grupām, zina mākslas terapijas procesa organizācijas īpatnības darbam ar dažādām 
klientu/pacientu grupām, izprot grupas un individuālo mākslas terapijas procesa specifiku.  
Maăistranti prot veikt klienta / pacienta izpēti / izvērtēšanu savas specializācijas ietvaros. 
Prot formulēt atbilstošus mākslas terapijas procesa mērėus un uzdevumus un tos realizēt. 
Prot sadarboties ar pacientu / klientu mākslas terapijas mērėu izvirzīšanā un realizēšanā. 
Prot izvēlēties teorētiskās koncepcijas, saskaĦā ar kurām veidot mākslas terapijas plānu, 
izvēlēties un lietot piemērotas mākslas terapijas metodes un tehnikas. Prot izvēlēties un 
lietot atbilstošu saskarsmes veidu un paĦēmienus darbam ar dažāda vecuma un sociālo 
grupu pacientiem / klientiem, viĦu tuviniekiem un citām mākslas terapijas procesā 
iesaistītām personām. Prot izvērtēt mākslas terapijas rezultātus. Prot pārrunāt un izskaidrot 
klientam / pacientam mākslas terapijas procesu, tā rezultātus un ietekmi uz veselību. Prot 
sadarboties ar citiem speciālistiem, iekĜaujoties multiprofesionālā/  interdisciplinārā 
komandas darbā, lai pēc iespējas efektīvāk palīdzētu klientam / pacientam. Prot dokumentēt 
mākslas terapijas procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  
Maăistranti spēj noteikt mākslas terapijas mērėus un izveidot un uzturēt drošu terapeitisko 
vidi un terapeitiskās attiecība, Ħemot vērā klienta / pacienta vajadzības un savas darbības 
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jomu. Spēj izmantot mākslas  līdzekĜus, tehnikas, radošo izpausmi mākslas terapijas procesā 
un klienta / pacienta refleksiju par radošo procesu un tā rezultātu. Spēj izprast un lietot  
neverbālo komunikāciju. Spēj izmantot tēlainību, simbolismu un metaforas mākslas 
terapijas procesā. Spēj ievērot profesionālo ētiku un respektēt klientu / pacientu vajadzības. 
Spēj veikt pašrefleksiju. Spēj kompetenti izmantot mākslas un mākslas radīšanas tehniku 
diapazonu un spēja palīdzēt klientam / pacientam strādāt ar tām, spēja veikt klienta / 
pacienta radītā darba analīzi. Spēj strādāt atbilstoši savai profesionālajai kompetencei, 
atpazīt savus profesionālos ierobežojumus un iespējas.  
Maăistrantiem ir pieredze mākslas terapijas procesa organizēšanā un realizācijā mentora un 
supervizora pārraudzībā; ir pašrefleksijas pieredze.  
 
Pārbaudes metodes (vērtēšanas sistēma): regulāra dalība supervīzijās; prakses atskaite; 
gadījuma prezentācija. 
 
Literat ūra.  
Meekums, B. Dance Movement Therapy: A Creative Psychotherapeutic Approach. 
London:Sage. 2002. 
Levy F. Dance / Movement Therapy – A Healing Art. Reston Virginia: The American 
Alliance for Health, 1988 
Scherborne V. Developmental movement for children. Worth Publishing Ltd, London, 
2001. 
Mārtinsone K., Mihailova S.,  Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. Mākslu terapija 
un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). – Rīga: Rīgas StradiĦa 
universitāte, 2008. – 135.lpp. 
Vicky Karkou and Patricia Sanderson, Arts Therapies: A Research Based Map of the Field. 
Elsevier, 2006. 
Bartenieff, I., & Lewis, Body Movement: Coping with the environment, Gordon & Breach. 
1980. 
Levy F.J., Fried J.P.& Leventhal F. Dance and other expressive therapy. London: 
Routledge, 1995. 
Evans, K./ Dubowski, J.: Art Therapy with Children on the Autistic Spectrum. 2001, 
Jessica Kingsley Publishers 
Kramer, E.: Kindheit und Kunsttherapie. 280 Seiten, Graz 2003, Verlag Nausner & 
Nausner 
Malchiodi Cathy A.  Handbook of Art Therapy. New York. The Guilford Press A Division 
af Guilford Publicatons, Inc., 2003 
Rubin Judith Aron. Approaches to Art Therapy: Theory and Technique. Second education. 
New York. Published by Brunner – Routlange., 2001. 
Копытин Александр. Теория и практика арт-терапии Питер, 2002. 
 
Periodiskie izdevumi: 
The Arts in psychotherapy  
International Journal of Arts Medicine 
International Journal of Art Therapy: Inscape 
Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association 
The Canadian Art Therapy Association Journal 
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
American Journal of Dance Therapy 
Body, Movement & Dance in Psychotherapy 
 
Papildus: 
Naess Lewin J.L.Dance therapy notebook. Washington, DC: American Dance Therapy 
Association, 1998 
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Шкурко Т.А Танцевально-экспрессивный тренинг.-СПб.: «Речь», 2003 
Грёнлюнд Э., Оганесян Н.Ю Танцевальная терапия. Теория, методика, практика.-
СПб.: Речь, 2004 
Sandel S.L., Chaiklin S., & Lohn A. Foundations of dance therapy: The life and work of 
Marian Chase. Washington, DC: American Dance Therapy Association, 1993 
Steiner M. Alternatives in psychiatry: dance movement therapy in the community// Dance 
Movement Therapy: Theory and Practice. London&N.Y., 1992.p.1 
Bruce L. Moon  Ethical Issues in Art Therapy. Charles C. Thomas, Publisher. 2006. 
Арт-терапия / Сост. и общ. Ред. А.И. Копытина. – СПб.: Питер, 2001. 
Арт-терапия в эпоху постмодерна / Под ред. А.И. Копытина – СПб.: Речь, 2002. 
Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании / Е.А. Медведева, И.Ю. 
Левченко, Л.Н. Комисарова, Т.А. Добровольская – М.: Академия, 2001.  
Бетенски М. Что ты видишь? Новые методы арт-терапии. М.: Пресс, 2002.  
Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по креативной терапии. – 
СПБ.: Речь, М.: Сфера, 2001. 
Копытин А.И. Руководство по групповой арт-терапии. – СПб.: Речь, 2003.  
Копытин А.И. Системная арт-терапия. – СПб.: Питер, 2001.  
Копытин А.И. Теория и практика арт-терапии. – СПб.: Питер, 2002. 
Копытин А.И. Тренинг по фототерапии. – СПб.: Речь, 2003. 
Назарова Л.Д. Фольклорная арт-терапия. – СПб.: Речь, 2002. 
Оклендер В. Окна в мир ребенка: Руководство по детской психотерапии – М.: Класс, 
1997. 
Практикум по арт-терапии / Под ред. А.И. Копытина – СПб.: Питер, 2001. 
 
Valoda: latviešu 
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OBLIGĀTĀS IZVĒLES SPECIALIZ ĀCIJĀ STUDIJU PRIEKŠMETI 
 

Vizuāli  plastiskās  mākslas  terapija 
 
  

Studiju priekšmeta nosaukums: Vizuāli plastiskās mākslas terapijas vēsture un teorija 
 
Semestris: 1.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Kristīne Mārtinsone  
 
Kred ītpunkti: 2 KP  
 
ECTS kredītpunkti: 3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
 
Studiju priekšmeta mērėi: attīstīt izpratni par vizuāli plastiskās mākslas terapijas 
vēsturiskās attīstības gaitu un šodienas situāciju; par teorētisko nostādĦu daudzveidību un to 
izvērtēšanas kritērijiem; par mākslas terapijas attīstības likumsakarībām saistībā ar citām 
zinātĦu nozarēm.  
 
Studiju priekšmeta apraksts: vizuāli plastiskās mākslas terapijas mērėi, pielietošanas 
jomas. Mākslas terapeita darbība veselības/sociālās aprūpes /izglītības jomā, veicot savu 
profesionālo darbību patstāvīgi/ multiprofesionālas/ daudzdisciplināras komandas sastāvā. 
Mākslas terapijas specifika. Darbs individuāli. Darbs grupā (studijas tipa grupa, dinamiska 
(analītiska) slēgta grupa, tematiska grupa). Mākslas terapijas faktori (mākslinieciskā 
ekspresija/ radošā darbība /simbolizācija; psihoterapeitiskās attiecības; interpretācija un 
verbālā atgriezeniskā saite (objektivizācija un jēgas veidošana); grupā - arī iekšgrupas 
komunikācija un attiecības). Mākslas terapijas vide (fiziskā un simboliskā). Drošas 
terapeitiskās vides raksturojumi. Terapeitiskie efekti (kompensācija, sublimācija u.c.), to 
noturība. Neverbālās komunikācijas un radošās pašizpausmes nozīme. Jūtu verbalizācija. 
Terapeitisko attiecību un nosacījumu optimizēšanas veidi terapijas efektivitātes 
paaugstināšanai. 
Mūsdienu mākslas terapijas situācija, daudzveidīgās pieejas un dažādu valstu pieredze. 
Izglītības programmas un profesionālās apvienības. Mākslas terapijas integrācija veselības 
aprūpes sistēmā. Situācija Latvijā. Integratīvi eklektiskā pieeja.  
Mākslas terapijas process un tā apraksta sistēma. Sagatavošanās etaps. Psihoterapeitisko 
attiecību veidošana un klienta/pacienta mākslinieciskās darbības/izteiksmes sākums. 
Psihoterapeitisko attiecību nostiprināšanas un attīstības etaps un produktīvāka 
klienta/pacienta attēlojošā darbība/izteiksme. Noslēguma etaps (terminācja). Mākslas 
tehniku izvēle un raksturojums vizuāli plastiskās mākslas terapijas kontekstā.  
Mākslas terapijas pirmsākumi 19. gs. beigās. Romantisma ietekmes. Interese par psihiatrijas 
pacientu un bērnu mākslu.. Darba terapija un mākslas terapija. Māksla un māksla terapija. 
Māksla slimnīcās. Māksla atvērtā studijā (Allen). Mākslas terapija un medicīna. Mākslas 
terapijas kā virziena definēšana (Hill). Mākslas terapijas pionieri.  
Psiholoăijas un psihoterapijas ietekme uz mākslas terapiju. Psihoanalīze (Freud) un māksla: 
Art Brut)- autsaideru māksla un sirreālisms. Psihoanalīze un terapija. Psihoanalīzes ietekme 
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uz mākslas terapiju (Naumberg, Kramer, Kris). Psihoanalīzes kritika un tālākā attīstība. 
Keinas grupa (Londonas skola), Freidas grupa (Vīnes skola), neatkarīgā jeb vidējā grupa.  
Ego psiholoăija un mākslas terapija (M.Lacman).Objekta attiecību teorija (Object 
Relations) un mākslas terapija (Klein, Bion & Schaverien, Dalley, Milner A.Robbins). 
Analītiskā psiholoăija un mākslas terapija (Jung & Naumberg, Schaverien, Edwards). 
Simbolisms un mākslas terapija (L.Wilson). Biheiviorālā pieeja un mākslas terapija: 
iemācīšanās (Watson, Lorenz, Skinner & Rozum, E.Roth). 
Kognitīvi biheiviorālā pieeja un mākslas terapija (Ellis, Beck, Berne & Malchiodi, 
M.Rosal). Kognitīvo spēju un prasmju novērtēšana mākslas terapijā (R.Silvere). Attīstības 
un adaptācijas pieeja (S.Ach-Feldman, C.Kunkle–Miller). Fenomenoloăija un mākslas 
terapija (M.Betinsky). Humānistiskā un eksistenciālā pieeja (Maslow, Perls, May & 
Silverstone, Moon, J.Garai) K.Rodžera uz klientu centrētā terapija un uz indivīdu centrētā 
ekspresīvā mākslas terapija (N.Rogers). Geštaltterapija – figūra, fons (J.Rhyne). VirsotĦu 
pārdzīvojumi un transpersonālā pieeja mākslas terapijā (Maslow, Jung, Assagioli & 
Farrelly-Hansen). Sociālā taisnīguma (Social Justice) teorijas (Ratts, D’Andrea, 
Arredondo& Kaplan). Integratīvais virziens un eklektisms (Lazarus, Egan & Wadeson, 
Rubin). Integratīvā virziena teorētiskais pamatojums (P.Vaitekere). Eklektiskā pieeja 
(H.Wadeson). Organismā balstītā pieeja un pētījumi neiroloăijā. Veselība un vizuālā māksla 
(E.Wollace). Mākslā balstītā pieeja. Mākslas terapeita teorētiskā pieeja. Prakses un teorijas 
sasaiste. Referāti un to apspriešana. 
                
Nepieciešamās priekšzināšanas: Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I. Personības 
psiholoăija, Attīstības psiholoăija.  
 
Studiju metodes un formas.   
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas un problēmlekcijas; apgūto teorētisko zināšanu 
konkretizācija semināros; praktiskās nodarbības; grupu diskusijas; darbs mazās grupās; 
problēmas analīze; referāta prezentācija un apspriešana. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu lasot dotos avotus 
un sagatavoties starpieskaitei - kontroldarbam. Literatūras meklēšana, atlasīšana, analīze, ar 
mērėi sagatavot referātu. Veikt divu teorētisko pieeju salīdzinājumu.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina mākslas terapijas izveides un attīstības plašāka konteksta (mākslas un 
mākslas kritikas teoriju attīstība, veselības un veselības aprūpes modeĜi) ietekmi uz mākslu 
terapijas izveidi un attīstību pasaulē un Latvijā; zina vizuāli plastiskās mākslas terapijas 
teorētiskos pamatus; zina vizuāli plastiskās mākslas terapijas šodienas situāciju. Maăistranti 
izprot nepieciešamību izvēlēties vienu vai vairākas teorētiskās koncepcijas, saskaĦā ar 
kurām veidot konkrētu mākslas terapijas plānu, izprot nepieciešamību veidot un pamatot 
savu pozīciju. 
Maăistranti prot analizēt un salīdzināt dažādas teorētiskās pieejas vizuāli plastiskās mākslas 
terapijā, pakāpeniski attīstot profesionālo domāšanu. 
Maăistranti spēj orientēties dažādu teorētisko nostādĦu daudzveidībā.   
Maăistrantiem ir pieredze dažādu teorētisko nostādĦu analīzē un salīdzināšanā.  
 
Pārbaudes metodes: aktīva dalība semināros un sistemātiska, patstāvīga teorētiskās 
literatūras apguve. Starpieskaite - kontroldarbs. Profesionālās izaugsmes dienasgrāmata. 
Rakstu apkopojums un referāts par vienu no tēmām – 40%. Rakstisks eksāmens 60%, kurā 
viens no jautājumiem ir divu teorētisko pieeju salīdzinājums. 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
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Karkou, Vassiliki. Arts Therapies : A Research - Based Map of the Field,  Churchill , 
Livingstone; 2006. 
Malchiodi Cathy A.  Handbook of Art Therapy. New York. The Guilford Press A Division 
af Guilford Publicatons, Inc., 2003 
Mārtinsone K., Mihailova S.,  Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. Mākslu terapija 
un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). – Rīga: Rīgas StradiĦa 
universitāte, 2008. – 135.lpp. 
Rubin Judith Aron. Approaches to Art Therapy: Theory and Technique. Second education. 
New York. Published by Brunner – Routlange., 2001. 
Waller Diane. Towards a European art therapy: creating a profession 
Buckingham; Philadelphia: Open University Press, 1998. 166 lpp 
Копытин А. И. Теория и практика арт-терапии. СПб.: Питер, 2002. 
Hogan Susan. Healing Arts: The History of Art Therapy. Jessica Kingsley Publishers, - 
2001. 
Junge, M. & Asawa, P. A History of Art Therapy in the United States. Mundelein, IL: The 
American Art Therapy Association, Inc, 1994. 
Kaplan Frances. Art, Science and Art Therapy . Jessica Kingsley Publishers, - 2000. 
McNeilly Gerry, Gilroy Andrea. Changing Shape of Art Therapy: New Developments in 
Theory and Practice. Jessica Kingsley Publishers,  2000.  
Wadeson, H. Art Therapy Practice: Innovative approaches with diverse populations. New 
York, NY: Wiley, 2000. 
Копытин А. Практическая арт-терапия: Лечение, реабилитация, тренинг. Когито-
Центр, - 2008. 
Periodiskie izdevumi 
The Arts in psychotherapy   
International Journal of Arts Medicine 
International Journal of Art Therapy: Inscape 
Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association 
The Canadian Art Therapy Association Journal 
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
 
Papildus: www.arttherapy.lv 
Аллахвердов В.М. Психология искусства. СПб., 2002. 
Копытин А. И. Руководство по групповой арт-терапии. СПб.: Речь, 2003. 
Копытин А. И., Корт Б. Исцеляющие путешествия: техники аналитической арт-
терапии. СПб.: Речь, 2007. 
Копытин А. И., Свистовская Е. Е. Арт-терапия детей и подростков. М.: Когито-центр, 
2007. 
 
Valoda: latviešu   
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Studiju priekšmeta nosaukums: Simbolu psiholoăija 
 
Semestris: 4.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Kristīne Mārtinsone  
 
Kred ītpunkti: 2 KP  
 
ECTS kredītpunkti: 3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
 
Studiju priekšmeta mērėi: veidot izpratni par simbolu interpretācijas daudzpusību un 
daudzveidību, attīstīt prasmi interpretēt simbolus dažādu teoriju ietvaros, veidot prasmi 
darbā izmantot metaforas.   
 
Studiju priekšmeta apraksts: simbols un zīme. Simbols un tēls. Simbols un metafora. 
Simbols un mīts. Simbola daudzpusība, daudznozīmība, daudzdimensionalitāte. Stīvena 
teorija: trīs aktivitātes veidi - bioloăiskā (primārā), simboliskā (sekundārā) un refleksīvā 
(terciārā). Simbolu interpretācijas teorijas. Antropoloăiskā perspektīva. Neiroloăiskā 
perspektīva. Kultūras perspektīva. Māksla. Freida psihoanalīze. Junga interpretācija. 
Transpersonālā pieeja. Simbolu izmantošana mākslas terapijas procesā. Simbolu analīze 
mākslas terapijā radītajos darbos. Mākslas terapijas procesa simboliska analīze. Simbols 
personības autentifikācijā. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Personības psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Mākslas 
filozofija.  
 
Studiju metodes un formas.   
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas; praktiskās nodarbības; grupu diskusijas; darbs mazās 
grupās; situāciju modelēšana; savas pieredzes analīze. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: literatūras meklēšana, atlasīšana un analīze ar mērėi 
sagatavot trīs praktiskajās nodarbībās radīto simbolu interpretāciju, izmantojot dažādas 
perspektīvas. Veikt viena simbola paplašinātu analīzi, iekĜaujot to mīta interpretācijā. 
Esejas sagatavošana. Savas pieredzes analīze.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina simbolu interpretācijas daudzveidīgās teorētiskās perspektīvas un pieejas 
mākslas terapijas ietvaros.   
Maăistranti prot meklēt, atlasīt, analizēt avotus simbolu interpretācijai, iekĜaut to 
interpretāciju plašākā kontekstā.  
Maăistranti spēj izmantot tēlainību, simbolismu un metaforas mākslas terapijas procesā. 
Maăistrantiem ir pieredze attieksmes veidošanā pret daudzdimensionalitāti, 
neviennozīmību. 
 
Pārbaudes metodes: dalība praktiskajās nodarbībās, sistemātiska, patstāvīga teorētiskās 
literatūras apguve. Eseja: Trīs gadījumu analīze un viena gadījuma apmlifikācija.  
Profesionālās izaugsmes dienasgrāmata.  
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Literat ūra  
Ieteicamā: 
Belij A. Simvolizm kak miroponimanije. M. (krievu valodā). 1994 
Biderman, G. Enciklopedija simvolov.  M. (krievu valodā). 1996 
Džennins S. Sni, maski, i obrozi. Praktikum po art terapii. M. (krievu valodā). 2003.  
Jung, C. G. Duša i mif. Kijev. (krievu valodā).1996.  
Jung, C. G. Man and his symbols. N.Y. ( arī krievu valodā). 1978. 
Simon, R. The Symbolism of Style, London: Routlege. 1992 
Svirepo O.A. Tumanova O. S. Obraz, simvol, metafora v sovremennoj psihoterapii. M. 
2004.   
Wilson, L. Symbolism and Art Therapy. American Juornal of Art Therapy. Nr. 23. p. 79 – 
88. 1985a 
Wilson, L. Symbolism and Art Therapy. American Juornal of Art Therapy. Nr. 23. p. 129 – 
133. 1985b 
Bruce L. Moon. Role of Metaphor in Art Therapy: Theory, Method, and Experience  
Charles C. Thomas Publisher,  2006.  
Carveth, Donald The Analyst's Metaphors: A Deconstructionist Perspective, 2001. // 
PsyArt. http://www.clas.ufl.edu/ipsa/journal/2001_carveth04.shtml 
 
Periodiskie izdevumi 
 
The Arts in psychotherapy   
International Journal of Arts Medicine 
International Journal of Art Therapy: Inscape 
Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association 
The Canadian Art Therapy Association Journal 
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
 
Papildus: www.arttherapy.lv 
Boldoks Dž. Kristietības simbolika. R., 1999. 
Becker-Glauch, W.  Das Labyrinth als Symbol für die künstlerische Therapie, Bd. 7 
(Pädagogik und Therapie), 1999.  
Riedel, R. I Formen. Kreis, Kreuz, Dreieck, Quadrat, Spirale. Stuttgart. Peter Lang Verlag, 
1998. Frankfurt, Bern.Moerman, D. H. The Antropology of Symbolic Healing//Medical 
Antropology Quarterly. 20(1): 59 - 80.  
Bauer, W./ Dümotz, I./ Golowin, S. Lexikon der Symbole. Wiesbaden, 2000.   
Becker, U. Lexikon der Symbole. Freibug, 2000.  
Becker-Glauch, W. Das Labyrinth als Symbol für die künstlerische Therapie,1999.  
Becker-Glauch, W.  Zweierlei Symbolik und ihre Katharsis,2002.  
Jung, C. G. Gesammelte Werke, 20 Bde. in 24 Tl.-Bdn., Bd.5, Symbole der Wandlung. 
Düsseldorf  
Kast, V.  Die Dynamik der Symbole. Grundlagen der Jungschen Psychotherapie. München, 
1996.   
Scheiblich, W.  Bilder - Symbole - Rituale. Dimensionen der Behandlung Suchtkranker. 
Freiburg, 1999.   
  
 
Valoda: latviešu   
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Studiju priekšmeta nosaukums: Vizuāli plastiskās mākslas darbu radīšana un analīze 
 
Semestris: 1.semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Ingrida Indāne, Mg.art 
 
Kred ītpunkti:  2 KP  
 
ECTS kredītpunkti: 3 ECTS   
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                                                
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”: obligātā izvēle 
specializācijā 
 
Studiju priekšmeta mērėis: attīstīt zināšanas, prasmes un attieksmi par vizuāli plastiskās 
mākslas tehnikām un par mākslas darbu analīzes priekšnoteikumiem un vadlīnijām.  
 
Studiju priekšmeta apraksts: mākslas materiāli un to sagatavošana. Mākslas terapijas 
procesā biežāk izmantojamās vizuāli plastiskās mākslas tehnikas - skricelēšana, skicēšana, 
dažādas sausās un slapjajās tehnikas, kolāža, dekoratīvajās tehnikas, 3D objektu veidošana, 
darbs ar mālu,  lielformāta darbi un miniatūras. To psihoemocionālā iedarbība uz mākslas 
darbu radītāju. Dažādu tehniku izmantošanas priekšrocības un īpatnības. Mākslas materiālu 
un tehniku izvēles interpretācija.  
Mākslas darbu analīze, izmantojot dažādus teorētiskos pamatus. Profesionālu mākslinieku 
radīto darbu analīze. Postmodernisms. Mūsdienu mākslas aktuālās tendences un to saistība 
ar mākslas terapijas attīstību. Radošais process, tā etapi  un  īpašības. Kreativitāte un 
psihopatoloăija.   
Mākslas terapijas procesā radīto darbu analīzes pamatprincipi – relatīvā un konservatīvā 
pozīcijas. Jautājumu uzdošana un empātiska klausīšanās. Mākslas terapijas procesā radīto 
darbu izvērtēšana (assessment) - estētiskā un fenomenoloăiskā pieeja; formālo elementu 
izvērtēšana; klienta/pacienta individuālo īpatnību izvērtēšana; sociālo un kultūras faktoru 
ietekmes izvērtēšana. Krāsu psiholoăiskā nozīme. Kvadrantu analīze pēc Jolles (1977) un  
Bach (1990). Mākslas darbā ietverto simbolu uztvere, izvērtēšana, analīze. 
Aizsardzības mehānismi radošajā procesā, mākslas darbu izvērtēšanā un analīzē. Bērnu, 
pusaudžu un pieaugušo klientu/pacientu radīto mākslas darbu atšėirības. Ētikas un riska 
faktori (ethics and risk management) mākslas radīšanas procesā. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas:  nav        
 
Studiju metodes un formas:  
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas; apgūto teorētisko zināšanu konkretizācija semināros; 
grupu diskusijas; darbs mazās grupās; problēmu analīze; prezentācijas.  Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu lasot dotos avotus. 
Mākslas albumu izpēte, izstāžu un galeriju apmeklējumi, mākslas darbu analīze, 
secinājumu apkopošana. Mākslas darbu radīšana dažādās vizuālās mākslas tehnikās, savu 
darbu analīze pēc dotajiem  kritērijiem.   
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina radošā procesa priekšnoteikumus un īpašības, izprot mākslas darbu 
analīzes pamatprincipus.  
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Maăistranti prot veicināt radošo darbību; formulēt un raksturot savas sajūtas, izjūtas un 
emocijas, asociācijas, tēlus, kas saistītas ar radošo darbu; pielietot un izskaidrot mākslas 
darbu radīšanas pamattehnikas. 
Maăistranti spēj analizēt mākslas darbus pēc dotajiem kritērijiem, izvēlēties un lietot 
dažādas mākslas tehnikas, kritiski novērtēt savas radošās spējas  
Maăistrantiem ir pieredze vizuāli plastiskās mākslas darbu radīšanā, izvērtēšanā un analīzē. 
 
Pārbaudes metodes Pārrunas un īsi pārbaudījuma darbi mācību kursa laikā - 30%; radošo 
darbu skate - 70%.  
 
Literat ūra.  
Ieteicamā:  
Edwards D. Art Therapy. Sage publications, 2007 
Robbins Arthur.  Artist as Therapist. Jessica Kingsley Publishers, 2000.  
Rubin Judith Aaron.  Art of Art Therapy. Taylor & Francis Ltd, 1984. 
Simon R.M. Symbolism of Style: Art as Therapy. Taylor & Francis Ltd, 1991.   
 Tessa Dalley.  Art as Therapy: An Introduction to the Use of Art as a Therapeutic 
Technique, 1984. 
 
Periodiskie izdevumi:  
The Arts in psychotherapy  
Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association 
International Journal of Arts Medicine 
International Journal of Art Therapy: Inscape 
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
Vizuālo mākslu žurnāls Studija 
 
Papildus:  
Arces S.,Arces J.F., Gonzales I. Mastering perspective for beginners.Konemann, 2004 
Beazley M. Understanding paintings. Octupus  Publishing Group Ltd 2005, UK 
Druvaskalne – Urdze A. Krāsas un skaĦas sintēze kā metode. – Rīga: RaKa, 2004. 
Gombrich E.H. Mākslas vēsture. Zvaigzne ABC, 2000 
Gontar, V. Theoretical foundation for Jung’s ‘Mandala Symbolism’ based on discrete 
chaotic dynamics of interacting neurons. Discrete Dynamics in Nature and Society, 5(1): 
19-28., 2000. 
Hyland A. The Picture book – Contemporary Ilustration. Laurance King publishing, 2006 
Kagaine Z. Radošā domāšana vizuālajā mākslā. Zvaigzne ABC. 2006 
KundziĦš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2004. 
Lewis-Williams, David.   The Mind in the Cave: Consciousness and the Origins of Art. 
London: Thames & Hudson Ltd, 2004. 
Madezer M., Diehl I. Acrylic painting for beginners. Ullmann, 2008 
Raynes. J. The complete Guide to Perspective. Pageone,2005 
Servers F.A. EĜĜas glezniecība. J.Rozes apgāds, 2007 
Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Zvaigzne ABC. 2007  
Thomas P., Taylor A. Drawing. Cassell Illustrated, 2003 
Torreano J. Drawing by seeing, using gestalt perception. Laurence King publishing, 2007 
 
Valoda: latviešu 
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 Studiju priekšmeta nosaukums: Vizuāli plastiskās mākslas darbu radīšana un analīze 
praksē 
 
Semestris: 2.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Ingrida Idāne, Mg.art 
 
Kred ītpunkti:  2 KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv    
                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā 
 
Studiju priekšmeta mērėis: apgūt prasmes veicināt klientu/pacientu spontanitāti un 
kreativitāti ar vizuāli plastiskās mākslas metodēm, ieinteresēt klientus/pacientus par radošo 
pašizpausmi, attīstīt spēju atbilstoši motivēt un atbalstīt klientus/pacientus procesā. 
 
Studiju priekšmeta apraksts: izvēlēties atbilstošu pasīvās mākslas terapijas metodi 
vismaz diviem klientiem/pacientiem ar konkrētu mērėi, un veikt tās analīzi pēc noteiktiem 
kritērijiem. Aktualizēt veidus, kā var tikt veicināts radošums un spontanitāte. Pielietot 
kreativitātes atraisīšanas metodes grupā vai individuāli (vismaz divas sesijas) klientiem bez 
priekšzināšanām vizuālajā mākslā mentora pārraudzībā. Izvēlēties divus dažādus klientu 
darbus un sagatavot šo darbu un procesa analīzi pēc noteiktiem kritērijiem, izvēloties 
vismaz divas teorētiskās pieejas. Noorganizēt un noformēt klientu radošo darbu 
ekspozīciju. Veikt savas pieredzes supervīziju. Rakstiski veikt mākslas terapijas procesa 
analīzi pēc noteiktiem kritērijiem. 
 
Studiju metodes un formas:  
Kontaktstundas: ievadlekcijas; ievadlekcijas, darbs mentora pārraudzībā, supervīzijas.   
 Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: esejas Pasīvās mākslas terapijas pielietošana diviem 
klientiem/pacientiem sagatavošana un prezentēšana. Prakse mentora un supervizora 
pārraudzībā; savas pieredzes analīze. Klientu radošo darbu ekspozīcijas prezentācija.  
Gadījumu sagatavošana supervīzijai. Savas pieredzes analīze.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I, Vizuāli 
plastiskās mākslas darbu radīšana un analīze 
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina pasīvās mākslas terapijas pielietošanas un radošās darbības organizēšanas 
pamatprincipus atbilstoši profesionālās ētikas prasībām.  
Maăistranti prot veicināt klientu spontanitāti un radošumu, motivēt radošam darbam,  prot 
noorganizēt un noformēt telpā klientu darbu izstādi, analizēt darbus pēc noteiktiem 
kritērijiem, daĜēji prot analizēt mākslas radīšanas procesu un rezultātu pēc noteiktiem 
kritērijiem.   
Maăistranti spēj noorganizēt drošu vidi darbam, ir spējīgi uz pašrefleksiju. 
Maăistrantiem ir pieredze radošā procesa veicināšanā.   
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Pārbaudes metodes: Prezentācija Pasīvās mākslas terapijas pielietošana diviem 
klientiem/pacientiem - 40%. Noorganizēta klientu/pacientu radošo darbu skate un tās 
prezentācija prakses vietā - 40%. Savas pieredzes refleksija - 20%. 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā:  
Rubin J. Aprouches to Art Therapy. Brunner-Routledge, New York, 2001. 
Case C. Dalley T. The Handbook of Art Therapy. Routledge, New York, 2004. 
Phil J. The Arts Theapies. A Revolution in Healthcare. Brunner Routledge, New Yourk, 
2005 
 
Periodiskie izdevumi:  
Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association 
International Journal of Art Therapy: Inscape 
International Journal of Arts Medicine 
Māksla plus 
The Arts in psychotherapy   
The Canadian Art Therapy Association Journal 
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
 
Papildus: 
Collins. Big Book of Art, from Cave art to Pop art. Collins Design, 2005 
Daglasa-Kūpere H. No krāsas līdz gleznai. Zvaigzne ABC, 2007 
Lamerī Dažāna M. Darbnīcu noslēpumi. Jumava, 2005 
Lamerī Dažāna M. Glezniecības enciklopēdija. Jumava, 2004 
Grāmatu sērija Mākslinieki tuvplānā. J.Rozes apgāds. 
 
Valoda: latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums: Izpēte un izvērtēšana vizuāli plastiskās mākslas terapijā  
 
Semestris: 2.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Kristīne Mārtinsone  
 
Kred ītpunkti: 2 KP  
 
ECTS kredītpunkti: 3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  
                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
 
Studiju priekšmeta mērėis: attīstīt prasmi izvēlēties un lietot izpētes un izvērtēšanas 
metodes un tehnikas atbilstoši, situācijai, klientu/ pacientu grupas specifikai, attīstīt prasmi 
izvērtēt mākslas terapijas procesu un rezultātu, pilnveidot izpratni par supervīzijas un sava 
darba izvērtējuma nepieciešamību praksē.  
 
Studiju priekšmeta apraksts: jēdzienu noskaidrošana: izvērtēšana (assessment); 
novērtējums (evaluation); izpēte (research); pētījums (research/study); diagnostika 
(diagnostics); slēdziens. Diagnoze medicīnā. Psihodinamiska hipotēze. Hipotēze mākslu 
terapijā. Izvērtēšanas (assessment) un novērtējuma (evaluation) mērėi un uzdevumi 
mākslas terapijā - dažādu valstu pieredze. Virzība mākslu terapijā: uz mākslā balstītu (arts-
based) izvērtēšanu/novērtējumu (assessment/ evaluation) un uz formālām (formal) 
izvērtēšanas / novērtējuma (assessment /evaluation) procedūrām (procedures); uz rezultāta 
prognozēšanu (consideration of outcome). Prakses, kas balstās uz teoriju un pieredzi 
(practice based on theory and experience) nomaiĦa uz pierādījumos balstītu praksi 
(evidence-based practice) jeb praksi, ko ietekmē pētījumi (practice informed by research) 
un praksē balstītiem pierādījumiem (practice-based evidence) jeb pētījumu dati, kuru avots 
ir prakse (practice generating research evidence). Izvērtējums un diagnoze (diagnosis). 
Subjektīvs (subjective) un objektīvs (objective) izvērtējums. Neformāls (informal) un 
formāls (formal) izvērtējums. Izvērtēšanas un novērtēšanas  metožu izvēles kritēriji: 
ticamība un validitāte. Sākotnējais izvērtējums (initial assessment) mākslu terapijā: 
hipotēzes pamats, kas nosaka mākslas terapijas mērėus. Izvērtēšanas dimensijas. Klienta/ 
pacienta situācijas (vides faktori, kultūras un sociālās iezīmes) un klientu/ pacientu 
personības un/vai kognitīvo spēju izpēte/ izvērtēšana. Klienta/ pacienta problēmu un  
grūtību, spēju un resursu izvērtējums. Klienta/ pacienta atbilstības mākslas terapijai 
kritēriji. Dažādas klientu grupas. Darbs komandā. Kompetences robežas. Novērtējums 
(evaluation) un pētīšana (research). Kvalitatīvs (qualitative) un kvantitatīvs (quantitative) 
novērtējums. Izmaksu lietderības (cost-benefit) un efektivitātes (cost-effectiveness) 
novērtējums. Mākslu terapijas procesa un/vai rezultāta novērtējums. Starpvērtējums. 
Mākslas terapijas prakses izvērtēšana. Supervīzija un sava darba novērtējums. Attiecības: 
klients/ pacients – māksla - mākslas terapeits. Transference. Kontratransference. Projekcija. 
Refleksija. Interpretācija. Nepārtrauktas un sistemātiskas izvērtēšanas un analīzes 
nepieciešamība. Uzdevumi sesijas starplaikiem. Gadījumstudijas.  
Mākslas darba radīšana un analīze mākslas terapijā. Mākslas materiālu raksturojumi. 
Klientu/ pacientu sesijās radīto darbu analizēšanas gaita mākslas terapijas procesā: 
daudzveidīgie kritēriji. Strukturēta pieeja. Darbu satura analīze. Pazīmju analīze mākslas 
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darbos: dažādas pieejas (Furth, Betts u.c.). Stilu pieeja (Simon). Bērnu māksla. 
Māksliniecisko spēju attīstības iezīmes (Löwenfeld & Brittain). Psihopatoloăijas indiaktori.  
Rekomendācijas mākslas darbu analīzei (Betts). Kultūras kompetence. Narratīvs. Formālo 
elementu skala (FEATS, Gantt, L. un Tabone, C., 1998). Silveres diagnostiskās īmējumu 
sērijas. Mandala kā izvērtēšanas metode mākslas terapijā: Kellog tests, Mari – card tests. 
Projektīvie testi (Cillvēks. Kinestētiskais ăimenes zīmējums. Zīmējumu sērijas. MKC. 
 silveres zīmējumu tests. u.c) (MKC) un citi projektīvie zīmējumi. Tests Pūėa atslēgas. 
Diskusija par instrumentārija ticamību un validitāti. Protokolu noformēšana. Ētiskie 
apsvērumi.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Profesionālā darbība mākslu terapijā I, Zinātniskā 
pētījuma metodoloăija, Personības psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Vizuāli plastiskās 
mākslas terapijas vēsture un teorijas, Vizuāli plastiskās mākslas darbu radīšana un analīze.   
 
Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas un problēmlekcijas; apgūto teorētisko zināšanu 
konkretizācija semināros; praktiskas nodarbības; grupu diskusijas; darbs mazās grupās; 
problēmas analīze; situāciju modelēšana; individuālā projekta prezentācija un analīze. 
Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu lasot dotos avotus 
un sagatavoties starpieskaitei - kontroldarbam. Strādāt ar datu bāzēm, ar mērėi atlasīt trīs 
gadījumstudijas, kurās atspoguĜots darbs ar dažādām klientu/ pacientu grupām dažādās 
vidēs, izmantojot dažādās teorētiskajās pieejas. Veikt šo gadījumstudiju kritisku analīzi pēc 
dotajiem kritērijiem. Izvēlēties divas gadījumstudijas un prezentēt tās, uzmanību pievēršot 
izvērtēšanas aspektam. Individuāls projekts - izstrādāt izpētes/ izvērtēšanas programmu 
trim dažādiem potenciālajiem klientiem/pacientiem. Savas pieredzes analīze.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina dažādas klienta / pacienta, mākslas, mākslas terapijas procesa un rezultātu 
izpētes / izvērtēšanas metodes un to izvēles nosacījumus; zina atšėirību starp diagnostiku, 
psihodinamisko hipotēzi un izvērtēšanu / izpēti mākslas terapijā; zina savas profesionālās 
kompetences robežas; izprot pierādījumos balstītās un uz mākslu balstītās izpētes 
priekšrocības un ierobežojumus; izprot nepieciešamību orientēties uz pierādījumos balstītu 
praksi un izpētei/ izvērtēšanai izvēlēties valīdas un ticamas metodes; izprot klienta / 
pacienta personības iezīmju un psihisko stāvokĜu izpausmes uzvedībā novērojuma 
nepieciešamību; izprot ētiskos apsvērumus attiecībā uz izpēti un izvērtēšanu; izprot 
nepieciešamību izpēti/ izvērtēšanu veikt mērėtiecīgi un sistemātiski; izprot nepieciešamību 
veikt savas prakses izvērtējumu; izprot komandas darba nozīmi izvērtēšanā un savas 
kompetences robežas.  
Maăistranti prot izvērtēt klienta/ pacienta situāciju (vides faktori, kultūras un sociālās 
iezīmes) un personību un/vai kognitīvās spējas; problēmas un  grūtības, kā arī spējas un 
resursus; klienta/ pacienta atbilstību mākslas terapijai; prot meklēt, kritiski izvērtēt un 
izvēlēties izpētes metodes, tehnikas, instrumentus atbilstoši situācijai un pacientu/ klientu 
grupas specifikai; prot pierakstīt izpētes/ izvērtēšanas rezultātus.  
Maăistranti spēj kritiski izvēlēties atbilstošas klienta / pacienta, mākslas, mākslas terapijas 
procesa un rezultātu izpētes / izvērtēšanas metodes, tehnikas, instrumentus.  
Maăistrantiem ir pieredze  gadījumstudiju analīzē, izdalot izpētes un izvērtēšanas aspektu.   
 
Pārbaudes metodes: aktīva dalība semināros un sistemātiska, patstāvīga teorētiskās 
literatūras apguve. Starpieskaite - kontroldarbs. Pēc kontroldarba sekmīgas nokārtošanas – 
četru gadījumstudiju analīze pēc dotajiem kritērijiem rakstiski un divu gadījumstudiju 
prezentācija grupai – 30%. Protokolu noformēšana - 30%. Izveidota izpētes/ izvērtēšanas 
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programma trim dažādiem klientiem/ pacientiem – 40%.  Profesionālās izaugsmes 
dienasgrāmata. 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
Case and Dalley Handbook of Art Therapy,  Routlege, 1997 
Gilroy, Andrea. Art Therapy, Research and Evidence Based Practice. Sage Publications, 
2006. 
Karkou, Vassiliki. Arts Therapies : A Research - Based Map of the Field,  Churchill , 
Livingstone; 2006. 
Malchiodi Cathy A.  Handbook of Art Therapy. New York. The Guilford Press A Division 
af Guilford Publicatons, Inc., 2003 
Mārtinsone K., Mihailova S.,  Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. Mākslu terapija 
un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). – Rīga: Rīgas StradiĦa 
universitāte, 2008. – 135.lpp. 
Rubin Judith Aron. Approaches to Art Therapy: Theory and Technique. Second education. 
New York. Published by Brunner – Routlange., 2001. 
Копытин Александр. Теория и практика арт-терапии Питер., 2003. 
Carr Richard, Hass-Cohen Noah, Kaplan Frances F. Art Therapy and Clinical 
Neuroscience. Jessica Kingsley Publishers, 2008. 
Gantt, L and Tabone, C.  The Formal Elements Art Therapy Scale: The rating manual. 
Morgantown, WV: Gargoyle Press, 1998.  
Kaplan, Frances F. (2002) Art-Based Assessments, in Malchiodi, C.A. (Ed.) Handbook of 
Art Therapy, Chpt.3: 25-36. New York: NY: Guilford Press. 
 
Periodiskie izdevumi 
The Arts in psychotherapy   
International Journal of Arts Medicine 
International Journal of Art Therapy: Inscape 
Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association 
The Canadian Art Therapy Association Journal 
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
 
Papildus:  
Betts, Donna J. A Systematic Analysis of Art Therapy Assessment and Rating Instrument. 
2005. 
 Literature. The Florida State University, School of Visual Arts and Dance. Doctoral 
Dissertation, 2005. http://www.art-therapy.us/images/Donna_Betts.pdf 
Furth, Gregg M.  The Secret World of Drawings:  Healing Through Art.  Boston, MA:  
Sigo Press. 1988.  
Gantt, L. Systematic investigation of art works: Some research models drawn from 
neighboring fields. American Journal of Art Therapy, 24(4), 111-118. 1986. 
Hacking, S. and Foreman, D. Psychopathology in paintings: A meta-analysis of studies 
using paintings by psychiatric patients. British Journal of Medical Psychology, Mar.; 74(1): 
35-45. 2001. 
Malchiodi Cathy A.  Art Therapy Sourcebook. McGraw-Hill. 2006. 
McNiff, S. Art-based research. Philadelphia, PA: Jessica Kingsley. 1998. 
Rubin, Judith Aron Child Art Therapy: Understanding and Helping Children Grow through 
Art. NY: Van Nostrand Reinhold. 1978. 
Simon, Rita The Symbolism of Style: Art as Therapy. London: Routledge. 1992. 
Simonton, D.K. Creativity and Madness: The Myth and Truth. Psychology Forum, The 
Commonwealth Club, San Francisco, CA. 
ttp://psychology.ucdavis.edu/Simonton/CommonwealthClub.ppt. 2006. 
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Берн Р.С., Кауфман С.Х. Кинетический рисунок семьи. М. Смисл. 2006. 
Венгер А.Л.Псхологические рисуночные тесты. Москва: Владос-пресс. 2003. 
Остер Дж., Гоулд П. Рисунок в психотерапии. Москва. 2001. 
Дилео Д.Детский рисунок. Диагностика и интерпретация. Москва. 2001 
Копытин А. И. Диагностика в арт-терапии. Метод «Мандала». СПб: Речь. 2002 
Копытин А. И. Практикум по арт-терапии . Питер., 2000.  
Романова Е. С, Потемкина О. Графические методы в практической психологии. СПб: 
Речь., 2001 
Стюарт В. Работа с образами и символами в психологическом консультировании. 
Москва. Класс., 2003 
 
Valoda: latviešu        
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Studiju priekšmeta nosaukums: Izpēte un izvērtēšana vizuāli plastiskās mākslas terapijā 
praksē  
  
Semestris: 4.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Kristīne Mārtinsone  
 
Kred ītpunkti: 2 KP  
 
ECTS kredītpunkti: 3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
 
Studiju priekšmeta mērėis radīt iespēju maăistrantiem novērot mākslas terapijas sesijas, 
hospitēt tās un izvērtēt mākslas terapijas procesu un rezultātu, veicināt pašrefleksiju, prasmi 
izteikt savas jūtas un attieksmi, aktualizēt terapeitiskās vērtības.     
 
Studiju priekšmeta apraksts: vismaz četru mākslas terapijas sesiju novērošana un 
hospitācija. Attiecību: klients/ pacients – mākslas darbs – mākslas terapeits analīze atbilstoši 
kritērijiem. Divu klientu/ pacientu sesijās radītos darbu un to tapšanas procesa izvērtējums 
un analīze. Savu potenciālo resursu un grūtību izvērtējums. Terapeitisko attiecību un vērtību 
aktualizācija. Savas pieredzes supervīzija. Protokolu noformēšana.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I,II, 
Medicīnas un biomedicīnas tiesības un ētika, Personības psiholoăija, Attīstības psiholoăija, 
Kl īniskā psiholoăija, Vizuāli plastiskās mākslas terapijas vēsture un teorijas, Vizuāli 
plastiskās mākslas darbu radīšana un analīze, Vizuāli plastiskās mākslas darbu radīšana un 
analīze praksē, Izpēte un izvērtēšana vizuāli plastiskajā mākslas terapijā.    
 
Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: ievadlekcija; novērošana; grupu diskusijas; darbs mazās grupās; 
gadījumstudijas; supervīzijas. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: hospitācijas materiālu noformēšana. Gadījumu kritiska 
analīze pēc dotajiem kritērijiem. Teorētisko avotu studijas. Gatavošanās supervīzijai un 
supervīzijas protokolu noformēšana. Divu klientu/ pacientu sesijās radīto darbu un to 
tapšanas procesa izvērtējums un analīze. Savas pieredzes refleksija. Esejas:  Attiecības - 
klients/ pacients – mākslas darbs – mākslas terapeits: mani potenciālie resursi un grūtības 
specializācijas kontekstā  izstrāde.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti izprot attiecību: klients/ pacients – mākslas darbs – mākslas terapeits nozīmi 
mākslas terapijas procesā un izprot drošas terapeitiskās vides nozīmi mākslas terapijas 
procesā. Izprot klienta / pacienta refleksiju par radošo procesu un tā rezultātu nozīmi. Izprot 
supervīziju nozīmi profesionālajā izaugsmē. Izprot klienta / pacienta personības iezīmju un 
psihisko stāvokĜu izpausmes uzvedībā novērojuma nepieciešamību. Zina savas 
profesionālās kompetences robežas.  
Maăistranti daĜēji prot veikt sesijās radīto darbu un to tapšanas procesa izvērtējumu un 
analīzi. Prot dokumentēt mākslas terapijas procesu. 
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Maăistranti daĜēji spēj analizēt mākslas terapijas procesu, spēj izvērtēt savus potenciālos 
resursus un grūtības. Spēj izprast un lietot neverbālo komunikāciju.  
Maăistrantiem ir pieredze  novērota mākslas terapijas procesa analīzē un savu potenciālo 
resursu un grūtību izvērtējumā.   
 
Pārbaudes metodes: obligāts mākslas terapijas sesiju novērojums un hospitācija. 
Hospitācijas materiālu noformēšana. Obligāta dalība supervīzijās. Supervīziju protokolu 
noformēšana. Profesionālās izaugsmes dienasgrāmata. Divu klientu/ pacientu sesijās radītos 
darbu un to tapšanas procesa izvērtējums un analīze – 50%. Rakstiska eseja:  Attiecības - 
klients/ pacients – mākslas darbs – mākslas terapeits: mani potenciālie resursi un grūtības 
specializācijas kontekstā   – 50%.   
 
Literat ūra  
Ieteicamā: 
Case and Dalley Handbook of Art Therapy,  Routlege, 1997 
Gilroy, Andrea. Art Therapy, Research and Evidence Based Practice. Sage Publications, 
2006. 
Karkou, Vassiliki. Arts Therapies : A Research - Based Map of the Field,  Churchill , 
Livingstone; 2006. 
Malchiodi Cathy A.  Handbook of Art Therapy. New York. The Guilford Press A Division 
af Guilford Publicatons, Inc., 2003 
Mārtinsone K., Mihailova S.,  Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. Mākslu terapija 
un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). – Rīga: Rīgas StradiĦa 
universitāte, 2008. – 135.lpp. 
Rubin Judith Aron. Approaches to Art Therapy : Theory and Technique. Second education. 
New York. Published by Brunner – Routlange., 2001. 
Копытин Александр. Теория и практика арт-терапии Питер., 2003. 
 
Periodiskie izdevumi 
The Arts in psychotherapy   
International Journal of Arts Medicine 
International Journal of Art Therapy: Inscape 
Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association 
The Canadian Art Therapy Association Journal 
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
 
Papildus:  
Malchiodi Cathy A.  Art Therapy Sourcebook. McGraw-Hill. 2006. 
Копытин А. И. Руководство по групповой арт-терапии. Речь, 2003.  
Копытин А. И. Практикум по арт-терапии . Питер., 2000.  
www.arttherapy.lv 
 
Valoda: latviešu       
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Studiju priekšmeta nosaukums: Vizuāli plastiskās mākslas terapijas metodes un 
tehnikas  
 
Semestris: 4.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Kristīne Mārtinsone  
 
Kred ītpunkti: 2 KP  
 
ECTS kredītpunkti: 3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
 
Studiju priekšmeta mērėi: radīt iespēju apgūt vizuāli plastiskās mākslas terapijas metodes 
un tehnikas darbam ar dažādām klientu/ pacientu grupām un attīstīt prasmi tās izvēlēties 
saskaĦā ar mākslas terapijas mērėi.  
 
Studiju priekšmeta apraksts: vizuāli plastiskās mākslas terapijas metodes un tehnikas, to 
izvēles kritēriji un pielietojums, saskaĦā ar mākslas terapijas mērėi. Teorētiskais 
pamatojums (psihodinamiskā paradigma; analītiskās psiholoăijas paradigma; humānistiski 
eksistenciālā paradigma; transpersonālā paradigma; KBT (darbs izglītības vidē) 
paradigma). Atbilstība izvērtēšanas rezultātiem. Dažādu mākslas terapijas modeĜu izvēles 
nosacījumi. Direktīvā un nedirektīvā pieeja. Instrukcijas: tēma, tehnika. Sesiju un darba 
procesa strukturēšana. Terapeitiskā vide (space). Pamata elementi: klients/pacients – 
mākslas darbs – mākslas terapeits. Iesildīšanās, radošais process, darbu pabeigšana. 
Jautājumu formulēšana. Verbālā atgriezeniskā saite. Interpretācija. Protokolu noformēšana. 
Ētiskie apsvērumi: konfidencialitāte, informētā piekrišana, darbu glabāšana, mijiedarbība ar 
trešajām personām (administrāciju, pacientu piederīgajiem, kolēăiem). Diskusija par 
inovatīvu  mākslas terapijas  formu izmantošanu savā darbā.  
Darbs ar pieaugušajiem un bērniem/ pusaudžiem: specifika. Darbs somatiskajā klīnikā un 
psihiatrijā: specifika. Darbs sociālās aprūpes vidē. Darbs izglītības vidē. Darbs komandā. 
Savas pieredzes apkopojums un sevis pozicionēšana: prezentācija.  

Konkrēti piemēri – skricelējumi, „noskaĦojums”, monotipijas, ăimenes, pašportrets, 
portrets, portrets – metafora, zīmējums uz slapja papīra, zīmējums ar abām rokām, 
zīmējums ar aizvērtām acīm u.c.; grupas zīmējums (zīmējums pa apli, dārza/ pilsētas 
plānojums, freskas utt).  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I, Personības 
psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Klīniskā psiholoăija, Psihiatrija un psihofarmakoloăija, 
Individuālā konsultēšana un psihoterapija, Grupu konsultēšanas un terapijas pamatprincipi, 
Vizuāli plastiskās mākslas terapijas vēsture un teorijas, Simbolu psiholoăija, Vizuāli 
plastiskās mākslas darbu radīšana un analīze, Vizuāli plastiskās mākslas darbu radīšana un 
analīze praksē, Izpēte un izvērtēšana vizuāli plastiskās mākslas terapijā.   
 
Studiju metodes un formas   
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Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas; praktiskās nodarbības; grupu diskusijas; darbs mazās 
grupās; problēmas analīze; situāciju modelēšana; projekta darba prezentācija un analīze. 
Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: literatūras meklēšana, atlasīšana, analīze. Individuāls 
projekts - sagatavot un prezentēt mākslas terapijas metodes un to teorētisko pamatojumu 
trīs dažādām potenciālām klientu/pacientu grupām un situācijām. Protokolu noformēšana. 
Savas pieredzes analīze.  
 
Studiju rezultāti   
Maăistranti zina dažādu vizuāli plastiskās mākslas terapijas metožu un tehniku teorētisko  
pamatojumu, zina dažādas mākslas terapijas formas un mākslas terapijas procesa 
organizācijas īpatnības darbam ar dažādām klientu/pacientu grupām, izprot grupas un 
individuālo mākslas terapijas procesa specifiku, izprot aprobētu metožu pielietošanas 
nozīmi mākslas terapijas procesā.  
Maăistranti prot izvēlēties dažādas mākslas terapijas metodes un tehnikas, atbilstoši 
dažādām klientu/pacientu grupām, mākslas terapijas mērėim; prot noformēt protokolus. 
Maăistranti daĜēji  spēj pielietot vizuāli plastiskās mākslas terapijas metodes un tehnikas 
saskaĦā ar mākslas terapijas mērėi, analizēt mākslas terapijas dinamiku un interpretēt 
iegūtos rezultātus.  
Maăistrantiem ir pieredze vizuāli plastiskās mākslas terapijas metožu un tehniku izvēlē, 
demonstrācijā ar noteiktu mērėi, savas izvēles pamatojumā. Ir pašrefleksijas pieredze.  
 
Pārbaudes metodes: dalība praktiskajās nodarbībās. Profesionālās izaugsmes 
dienasgrāmata. Trīs potenciālu gadījumu prezentācija un analīze – 50%. Protokolu 
noformēšana – 50%. 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
Mārtinsone K., Mihailova S.,  Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. Mākslu terapija 
un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). – Rīga: Rīgas StradiĦa 
universitāte, 2008. – 135.lpp. 
Malchiodi Cathy A.  Handbook of Art Therapy. New York. The Guilford Press A Division 
af Guilford Publicatons, Inc., 2003 
Rubin Judith Aron. Approaches to Art Therapy: Theory and Technique. Second education. 
New York. Published by Brunner – Routlange., 2001. 
Копытин Александр. Теория и практика арт-терапии Питер, 2002. 
 
Periodiskie izdevumi 
The Arts in psychotherapy   
International Journal of Arts Medicine 
International Journal of Art Therapy: Inscape 
Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association 
The Canadian Art Therapy Association Journal 
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
 
Papildus: www.arttherapy.lv 
Malchiodi Cathy A.. Handbook of Art Therapy. New York. The Guilford Press A Division 
af Guilford Publicatons, Inc. 2003. 
Malchiodi Cathy A.Art Therapy Sourcebook. McGraw-Hill.  2006. 
Furth, G. M./Kubler-Ross, E. (Einleitung The Secret World of Drawings: A Jungian 
Approach to Healing Through Art. Inner City Books. 2002.  
Rubin Judith Aron, Approaches to Art Therapy: Theory and Technique. Second education. 
New York. Published by Brunner – Routlange. 2001. 
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Bruce L. Moon  Ethical Issues in Art Therapy. Charles C. Thomas, Publisher. 2006. 
Арт-терапия / Сост. и общ. Ред. А.И. Копытина. – СПб.: Питер, 2001. 
Арт-терапия в эпоху постмодерна / Под ред. А.И. Копытина – СПб.: Речь, 2002. 
Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании / Е.А. Медведева, И.Ю. 
Левченко, Л.Н. Комисарова, Т.А. Добровольская – М.: Академия, 2001.  
Бетенски М. Что ты видишь? Новые методы арт-терапии. М.: Пресс, 2002.  
Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по креативной терапии. – 
СПБ.: Речь, М.: Сфера, 2001. 
Копытин А.И. Руководство по групповой арт-терапии. – СПб.: Речь, 2003.  
Копытин А.И. Системная арт-терапия. – СПб.: Питер, 2001.  
Копытин А.И. Теория и практика арт-терапии. – СПб.: Питер, 2002. 
Копытин А.И. Тренинг по фототерапии. – СПб.: Речь, 2003. 
Назарова Л.Д. Фольклорная арт-терапия. – СПб.: Речь, 2002. 
Оклендер В. Окна в мир ребенка: Руководство по детской психотерапии – М.: Класс, 
1997. 
Практикум по арт-терапии / Под ред. А.И. Копытина – СПб.: Питер, 2001. 
 
Valoda: latviešu 
                
 



190 
 

 
 

Studiju priekšmeta nosaukums: Vizuāli plastiskās  mākslas terapija darbā ar bērniem 
un pusaudžiem praksē 
 
Semestris: 4.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Zinta Biseniece  
 
Kred ītpunkti:  4  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  6 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
   
Studiju priekšmeta mērėis: attīstīt profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmi darbam 
ar dažādām klientu/pacientu grupām, veicot mākslas terapiju ar bērniem  un/vai 
pusaudžiem praksē, strādājot mentora un supervizora pārraudzībā. 
 
Studiju priekšmeta apraksts: klientu/ pacientu izvērtēšana un mākslas terapijas procesa 
realizēšana mentora un supervizora pārraudzībā, atbilstoši klienta/ pacienta vajadzībām, 
situācijai un saskaĦā ar mākslas terapijas mērėi individuāli (vismaz 20 stundas) un grupā 
(vismaz 10 sesijas). Darbs komandā. Prakses gadījumu kritiska analīze. Teorētiskos avotu 
par prakses gadījumu meklēšana, atlasīšana, analīze. Savas pieredzes refleksija. 
Gatavošanās supervīzijām. Protokolu noformēšana. Supervīzijas.  

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Organisma funkciju regulācija un veselība, Pirmā  un 
neatliekamā medicīniskā palīdzība, Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I,II, 
Medicīnas un biomedicīnas tiesības un ētika, Psihiatrija un psihofarmakoloăija, Mūsdienu 
psihodinamiskā psihiatrija, Mūsdienu psihosomatiskā medicīna, Analītiskā un 
psihodinamiskā pieeja mūsdienu mākslu terapijā, Personības psiholoăija, Attīstības 
psiholoăija, Klīniskā psiholoăija, Mākslas filozofija, Individuālā konsultēšana un 
psihoterapija, Grupu konsultēšanas un terapijas pamatprincipi, Individuālā konsultēšana un 
psihoterapija praksē, Grupu konsultēšanas un terapijas pamatprincipi praksē, Vizuāli 
plastiskās mākslas terapijas vēsture un teorijas, Simbolu psiholoăija, Vizuāli plastiskās 
mākslas darbu radīšana un analīze, Vizuāli plastiskās mākslas darbu radīšana un analīze 
praksē, Vizuāli plastiskās mākslas terapijas metodes un tehnikas, Izpēte un izvērtēšana 
vizuāli plastiskajā mākslas terapijā, Izpēte un izvērtēšana vizuāli plastiskajā mākslas 
terapijā praksē, Ăimenes terapija specializācijā.   
 
Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: ievadlekcijas, darbs mentora pārraudzībā, supervīzijas. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: mākslas terapija praksē mentora un supervizora 
pārraudzībā; savas pieredzes analīze. Teorētisko avotu meklēšana, atlasīšana un analīze par 
gadījumu. Gadījumu sagatavošana supervīzijai. Savas pieredzes analīze. Protokolu 
noformēšana. Prakses dienasgrāmata. 
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Studiju rezultāti.   
 
Maăistranti zina dažādu vizuāli plastiskās mākslas terapijas metožu un tehniku un procesa 
teorētisko pamatojumu, zina dažādas mākslas terapijas formas darbam ar dažādām 
klientu/pacientu grupām, zina mākslas terapijas procesa organizācijas īpatnības darbam ar 
dažādām klientu/pacientu grupām, izprot grupas un individuālo mākslas terapijas procesa 
specifiku.  
Maăistranti prot veikt klienta / pacienta izpēti / izvērtēšanu savas specializācijas ietvaros. 
Prot formulēt atbilstošus mākslas terapijas procesa mērėus un uzdevumus un tos realizēt. 
Prot sadarboties ar pacientu / klientu mākslas terapijas mērėu izvirzīšanā un realizēšanā. 
Prot izvēlēties teorētiskās koncepcijas, saskaĦā ar kurām veidot mākslas terapijas plānu, 
izvēlēties un lietot piemērotas mākslas terapijas metodes un tehnikas. Prot izvēlēties un 
lietot atbilstošu saskarsmes veidu un paĦēmienus darbam ar dažāda vecuma un sociālo 
grupu pacientiem / klientiem, viĦu tuviniekiem un citām mākslas terapijas procesā 
iesaistītām personām. Prot izvērtēt mākslas terapijas rezultātus. Prot pārrunāt un izskaidrot 
klientam / pacientam mākslas terapijas procesu, tā rezultātus un ietekmi uz veselību. Prot 
sadarboties ar citiem speciālistiem, iekĜaujoties multiprofesionālā/  interdisciplinārā 
komandas darbā, lai pēc iespējas efektīvāk palīdzētu klientam / pacientam. Prot dokumentēt 
mākslas terapijas procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  
Maăistranti spēj noteikt mākslas terapijas mērėus un izveidot un uzturēt drošu terapeitisko 
vidi un terapeitiskās attiecība, Ħemot vērā klienta / pacienta vajadzības un savas darbības 
jomu. Spēj izmantot mākslas  līdzekĜus, tehnikas, radošo izpausmi mākslas terapijas procesā 
un klienta / pacienta refleksiju par radošo procesu un tā rezultātu. Spēj izprast un lietot 
neverbālo komunikāciju. Spēj izmantot tēlainību, simbolismu un metaforas mākslas 
terapijas procesā. Spēj ievērot profesionālo ētiku un respektēt klientu / pacientu vajadzības. 
Spēj veikt pašrefleksiju. Spēj kompetenti izmantot mākslas un mākslas radīšanas tehniku 
diapazonu un spēj palīdzēt klientam / pacientam strādāt ar tām, spēj veikt klienta / pacienta 
radītā darba analīzi. Spēj strādāt atbilstoši savai profesionālajai kompetencei, atpazīt savus 
profesionālos ierobežojumus un iespējas.  
Maăistrantiem ir pieredze mākslas terapijas procesa organizēšanā un realizācijā mentora un 
supervizora pārraudzībā; ir pašrefleksijas pieredze.  
 
Pārbaudes metodes: pašrefleksija par praksi, mentora vērtējums, supervizora vērtējums, 
prakses atskaite. Divu gadījumu prezentācija.  
 
Literat ūra.  
 
Ieteicamā: 
Case Caroline, Tessa Dalley. The handbook of art therapy London; New York: Routledge, 
Taylor & Francis Group, 2006. 
Dannecker, Karin (Hrsg) Internationale Perspektiven der Kunsttherapie. Granz - 
Wien:Nausner&Nausner, 2003. 
Gilroy, Andrea. Art Therapy, Research and Evidence Based Practice. Sage Publications, 
2006. 
Karkou, Vassiliki. Arts Therapies: A Research - Based Map of the Field,  Churchill , 
Livingstone; 2006. 
Kramer, Edith. Kindheit und Kunsttherapie: Theorie und Praxis. Granz - 
Wien:Nausner&Nausner, 2003. 
Kramer, Edith. Kunst als Therapie mit Kindern. 5. Auflage , Munchen, Ernst Reinhardt 
Verlag, 2004. 
 Landgarten, H. Kunsttherapie als Familientherapie, Karlsruhe, Gerardi, 1991. 
Malchiodi Cathy A.  Handbook of Art Therapy. New York. The Guilford Press A Division 
af Guilford Publicatons, Inc., 2003 
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Malchiodi Cathy A. Understanding children’s drawings. New York. Published by The 
Guiford Press.,1998 
Moon, Bruce L. Dynamics of Art as Therapy with Adolescents / by Bruce L.Moon. 
Published by Charles  C. Thomas,1998. 
Mārtinsone K., Mihailova S.,  Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. Mākslu terapija 
un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). – Rīga: Rīgas StradiĦa 
universitāte, 2008. – 135.lpp. 
Rubin Judith Aron. Approaches to Art Therapy: Theory and Technique. Second education. 
New York. Published by Brunner – Routlange., 2001. 
Rubin Judith Aron. Kunsttherapie als Kindertherapie. Kinderbilder zeigen Wege zu 
Verstandigung und Wachstum. Karlsruhe, Gerardi,1993. 
Копытин Александр. Теория и практика арт-терапии Питер., 2003. 
Копытин А. И., Свистовская Е. Е. Арт-терапия детей и подростков. М.: Когито-центр, 
2007. 
 
Periodiskie izdevumi:  
The International Journal of Art Therapy: Inscape 
Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association 
The Canadian Art Therapy Association Journal 
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации. СПб. 
 
Papildus: 
 
Furth, G. M.Kubler-Ross, E. The Secret World of Drawings: A Jungian Approach to 
Healing Through Art. Inner City Books. 2002. 
Malchiodi Cathy A.  Art Therapy Sourcebook. McGraw-Hill. 2006. 
Malchiodi Cathy A.  Handbook of Art Therapy. New York. The Guilford Press A Division 
af Guilford Publicatons, Inc., 2003 
Rubin, Judith Aron Child Art Therapy: Understanding and Helping Children Grow through 
Art. NY: Van Nostrand Reinhold. 1978. 
Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании / Е.А. Медведева, И.Ю. 
Левченко, Л.Н. Комисарова, Т.А. Добровольская – М.: Академия, 2001.  
Berns R, Kaufmans H. Кинетический рисунок семьи. М. Смисл. 2000 
Dileo Dž. Детский рисунок. Диагностика и интерпретация. Москва. 2001 
Копытин А. И. Руководство по групповой арт-терапии. Речь, 2003.  
Копытин А. И. Практикум по арт-терапии . Питер., 2000.  
Копытин А. И. Диагностика в арт-терапии. Метод «Мандала». СПб: Речь. 2002 
Оклендер В. Окна в мир ребенка: Руководство по детской психотерапии – М.: Класс, 
1997. 
Osters Dž, Goulda P. Рисунок в психотерапии. Москва. 2000 
Romanova E.S. Графические методы в практической психологии. СПб: Речь., 2001 
Stjuarts V. Работа с образами и символами в психологическом консультировании. 
Москва. Класс., 2003 
Vengers A. Псхологические рисуночные тесты. Москва: Владос-пресс., 2003. 
 
www.arttherapy.lv 
 
Valoda: latviešu       
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Studiju priekšmeta nosaukums: Vizuāli plastiskās  mākslas terapija darbā ar jauniešiem 
un pieaugušajiem praksē 
 
Semestris: 4.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Kristīne Mārtinsone  
 
Kred ītpunkti: 4 KP  
 
ECTS kredītpunkti: 6 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
   
Studiju priekšmeta mērėis: attīstīt profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmi darbam 
ar dažādām klientu/pacientu grupām, veicot mākslas terapiju ar jauniešiem un/vai 
pieaugušajiem praksē, strādājot mentora un supervizora pārraudzībā.  
 
Studiju priekšmeta apraksts: klientu/ pacientu izvērtēšana un mākslas terapijas procesa 
realizēšana mentora un supervizora pārraudzībā, atbilstoši klienta/ pacienta vajadzībām, 
situācijai un saskaĦā ar mākslas terapijas mērėi individuāli (vismaz 20 stundas vai sesijas) 
un grupā (vismaz 10 sesijas). Darbs komandā. Prakses gadījumu kritiska analīze. 
Teorētiskos avotu par prakses gadījumu meklēšana, atlasīšana, analīze. Savas pieredzes 
refleksija. Gatavošanās supervīzijām. Protokolu noformēšana. Supervīzijas.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Organisma funkciju regulācija un veselība, Pirmā  un 
neatliekamā medicīniskā palīdzība, Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I,II, 
Medicīnas un biomedicīnas tiesības un ētika, Psihiatrija un psihofarmakoloăija, Mūsdienu 
psihodinamiskā psihiatrija, Mūsdienu psihosomatiskā medicīna, Analītiskā un 
psihodinamiskā pieeja mūsdienu mākslu terapijā, Personības psiholoăija, Attīstības 
psiholoăija, Klīniskā psiholoăija, Mākslas filozofija, Individuālā konsultēšana un 
psihoterapija, Grupu konsultēšanas un terapijas pamatprincipi, Individuālā konsultēšana un 
psihoterapija praksē, Grupu konsultēšanas un terapijas pamatprincipi praksē, Vizuāli 
plastiskās mākslas terapijas vēsture un teorijas, Simbolu psiholoăija, Vizuāli plastiskās 
mākslas darbu radīšana un analīze, Vizuāli plastiskās mākslas darbu radīšana un analīze 
praksē, Vizuāli plastiskās mākslas terapijas metodes un tehnikas, Izpēte un izvērtēšana 
vizuāli plastiskajā mākslas terapijā, Izpēte un izvērtēšana vizuāli plastiskajā mākslas 
terapijā praksē, Ăimenes terapija specializācijā.   
 
Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: ievadlekcijas, darbs mentora pārraudzībā, supervīzijas. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: mākslas terapija praksē mentora un supervizora 
pārraudzībā; savas pieredzes analīze. Teorētisko avotu meklēšana, atlasīšana un analīze par 
gadījumu. Gadījumu sagatavošana supervīzijai. Savas pieredzes analīze. Protokolu 
noformēšana. Prakses dienasgrāmata.    
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Studiju rezultāti.  Maăistranti zina dažādu vizuāli plastiskās mākslas terapijas metožu un 
tehniku un procesa teorētisko pamatojumu, zina dažādas mākslas terapijas formas darbam 
ar dažādām klientu/pacientu grupām, zina mākslas terapijas procesa organizācijas īpatnības 
darbam ar dažādām klientu/pacientu grupām, izprot grupas un individuālo mākslas terapijas 
procesa specifiku.  
Maăistranti prot veikt klienta / pacienta izpēti / izvērtēšanu savas specializācijas ietvaros. 
Prot formulēt atbilstošus mākslas terapijas procesa mērėus un uzdevumus un tos realizēt. 
Prot sadarboties ar pacientu / klientu mākslas terapijas mērėu izvirzīšanā un realizēšanā. 
Prot izvēlēties teorētiskās koncepcijas, saskaĦā ar kurām veidot mākslas terapijas plānu, 
izvēlēties un lietot piemērotas mākslas terapijas metodes un tehnikas. Prot izvēlēties un 
lietot atbilstošu saskarsmes veidu un paĦēmienus darbam ar dažāda vecuma un sociālo 
grupu pacientiem / klientiem, viĦu tuviniekiem un citām mākslas terapijas procesā 
iesaistītām personām. Prot izvērtēt mākslas terapijas rezultātus. Prot pārrunāt un izskaidrot 
klientam / pacientam mākslas terapijas procesu, tā rezultātus un ietekmi uz veselību. Prot 
sadarboties ar citiem speciālistiem, iekĜaujoties multiprofesionālā/  interdisciplinārā 
komandas darbā, lai pēc iespējas efektīvāk palīdzētu klientam / pacientam. Prot dokumentēt 
mākslas terapijas procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  
Maăistranti spēj noteikt mākslas terapijas mērėus un izveidot un uzturēt drošu terapeitisko 
vidi un terapeitiskās attiecība, Ħemot vērā klienta / pacienta vajadzības un savas darbības 
jomu. Spēj izmantot mākslas  līdzekĜus, tehnikas, radošo izpausmi mākslas terapijas procesā 
un klienta / pacienta refleksiju par radošo procesu un tā rezultātu. Spēj izprast un lietot 
neverbālo komunikāciju. Spēj izmantot tēlainību, simbolismu un metaforas mākslas 
terapijas procesā. Spēj ievērot profesionālo ētiku un respektēt klientu / pacientu vajadzības. 
Spēj veikt pašrefleksiju. Spēj kompetenti izmantot mākslas un mākslas radīšanas tehniku 
diapazonu un spēja palīdzēt klientam / pacientam strādāt ar tām, spēja veikt klienta / 
pacienta radītā darba analīzi. Spēj strādāt atbilstoši savai profesionālajai kompetencei, 
atpazīt savus profesionālos ierobežojumus un iespējas.  
Maăistrantiem ir pieredze mākslas terapijas procesa organizēšanā un realizācijā mentora un 
supervizora pārraudzībā; ir pašrefleksijas pieredze.  
 
Pārbaudes metodes: pašrefleksija par praksi, mentora vērtējums, supervizora vērtējums, 
prakses atskaite. Divu gadījumu prezentācija.  
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
Case Caroline, Tessa Dalley. The handbook of art therapy London; New York: Routledge, 
Taylor & Francis Group, 2006, 310. lpp, 
Gilroy, Andrea. Art Therapy, Research and Evidence Based Practice. Sage Publications, 
2006. 
Karkou, Vassiliki. Arts Therapies: A Research - Based Map of the Field,  Churchill , 
Livingstone; 2006. 
Malchiodi Cathy A.  Handbook of Art Therapy. New York. The Guilford Press A Division 
af Guilford Publicatons, Inc., 2003 
Malchiodi Cathy A.  Art Therapy Sourcebook. McGraw-Hill. 2006. 
Mārtinsone K., Mihailova S.,  Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. Mākslu terapija 
un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). – Rīga: Rīgas StradiĦa 
universitāte, 2008. – 135.lpp. 
Rubin Judith Aron. Approaches to Art Therapy: Theory and Technique. Second education. 
New York. Published by Brunner – Routlange., 2001. 
Копытин Александр. Теория и практика арт-терапии Питер., 2003. 
 
Periodiskie izdevumi 
The Arts in psychotherapy   
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International Journal of Arts Medicine 
International Journal of Art Therapy: Inscape 
Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association 
The Canadian Art Therapy Association Journal 
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
 
Papildus:  
www.arttherapy.lv 
 
 
Valoda: latviešu       
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Deju  un  kustību  terapija 
 

Studiju priekšmeta nosaukums: Deju un kustību terapijas vēsture un teorijas 
 
Semestris: 1.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: as.prof., Dr.psych. Sandra Mihailova, 
Mg.DMT Kristīne Vende 
 
Kred ītpunkti: 2 KP  
 
ECTS kredītpunkti: 3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                                              
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
 
Studiju priekšmeta mērėi: attīstīt  izpratni  par vizuāli plastiskās mākslas terapijas 
vēsturiskās attīstības gaitu un šodienas situāciju; par teorētisko nostādĦu daudzveidību un to 
izvērtēšanas kritērijiem; par mākslas terapijas attīstības likumsakarībām saistībā ar citām 
zinātĦu  nozarēm. 
 
Studiju priekšmeta apraksts:  deju un  kustību terapijas mērėi,  pielietošanas  jomas. 
Mākslas terapeita darbība dažādās jomās. Mākslas terapijas specifika.  Darbs individuāli. 
Darbs grupā. Mākslas terapijas faktori (mākslinieciskā ekspresija/ radošā darbība 
/simbolizācija; psihoterapeitiskās attiecības; interpretācija un verbālā atgriezeniskā saite; 
grupā - arī iekšgrupas komunikācija un attiecības). Mākslas terapijas vide (fiziskā un 
simboliskā). Drošas terapeitiskās vides raksturojumi. Terapeitiskie efekti un to noturība. 
Neverbālās komunikācijas un radošās pašizpausmes nozīme. Jūtu verbalizācija. 
Terapeitisko attiecību un nosacījumu optimizēšanas veidi terapijas efektivitātes 
paaugstināšanai. 
Mūsdienu mākslas terapijas situācija, daudzveidīgās pieejas un dažādu valstu pieredze. 
Izglītības programmas un profesionālās apvienības. Mākslas terapijas integrācija veselības 
aprūpes sistēmā. Situācija Latvijā. Integratīvi eklektiskā pieeja.  
Mākslas terapijas process un tā apraksta sistēma. Sagatavošanās etaps. Psihoterapeitisko 
attiecību veidošana, nostiprināšanas, attīstības un noslēguma etaps.  
Uz ėermeni orientēto terapiju attīstības vēsture un teorētiskās pamatkoncepcijas: V.Raihs, 
A.Louens, F.Aleksanders, M.Feldenkraizs, P.Boisens; Dejas attīstība pasaulē: rituālu dejas 
pirmatnējā sabiedrībā,  etnogrāfiskā deja,  deja senā ēgiptē, deja antīkā pasaulē, dejas 
īpatnības viduslaikos,  renesansē,  jaunos laikos, deja  jaunākajos  laikos; Deju terapijas 
pionieri: M.Čeiza, L.Espenaka, M.Vaitehousa, T.Šupa. Deju un kustību terapija šodien 
pasaulē un Latvijā. Deju un kustību terapijas teorētiskā bāze, mērėi un uzdevumi. Referāti 
un to apspriešana. 
                
Nepieciešamās priekšzināšanas: Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I,  
Personības psiholoăija,  Attīstības psiholoăija.  
 
Studiju metodes un formas.   
Kontaktstundas: lekcijas; apgūto teorētisko zināšanu konkretizācija semināros; praktiskās 
nodarbības; grupu diskusijas; darbs mazās grupās; problēmas analīze; referāta prezentācija 
un apspriešana. Konsultācijas.  
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Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu lasot dotos avotus 
un sagatavoties eksāmenam. Literatūras meklēšana, atlasīšana, analīze, ar mērėi sagatavot 
referātu.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina  deju un kustību terapijas attīstības vēsturi; kā mainījusies deja laikmeta 
griežos, ėermeĦa terapijas pamatus; Deju un kustību terapijas attīstību pasaulē un Latvijā; 
zina deju un kustību terapijas  teorētiskos pamatus; zina deju un kustību terapijas šodienas 
situāciju; zina  
Maăistranti prot analizēt un salīdzināt dažādas teorētiskās pieejas deju un kustību terapijā, 
pakāpeniski attīstot profesionālo domāšanu. 
Maăistranti spēj orientēties dažādu teorētisko nostādĦu daudzveidībā.   
Maăistrantiem ir pieredze dažādu teorētisko nostādĦu analīzē un salīdzināšanā.  
 
Pārbaudes metodes: referāts par vienu no tēmām un prezentācija – 60%. Rakstisks 
eksāmens 40%, kurā viens no jautājumiem ir divu teorētisko pieeju salīdzinājums. 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
Karkou, Vassiliki. Arts Therapies : A Research - Based Map of the Field.  - Churchill, 
Livingstone; 2006. 
Malchiodi Cathy A.  Handbook of Art Therapy.  - New York. The Guilford Press A 
Division af Guilford Publicatons, Inc., 2003. 
Mārtinsone K., Mihailova S.,  Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. Mākslu terapija 
un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). – Rīga: RSU, 2008. 
Chodorow J. Dance Therapy and Depth Psychology: The Moving Imagination. – New 
York: Routledge, 1990. 
Bernstein P.L. Eight theoretical approaches in dance-movement therapy.  - Iowa: Kendall/ 
Hunt Publishing, 1979. 
Levy F.J., Fried J.P.& Leventhal F. Dance and other expressive therapy. - London: 
Routledge, 1995. 
Levy F. Dance / Movement Therapy – A Healing Art. - Reston Virginia: The American 
Alliance for Health, 1988. 
Naess Lewin J.L.Dance therapy notebook. - Washington, DC: American Dance Therapy 
Association, 1998. 
Espanak L. Dance Therapy, theory and application.  - Springfield: Charles C.Thomas, 
1981. 
Грёнлюнд Э., Оганесян Н.Ю Танцевальная терапия. Теория, методика, практика. - 
СПб.: Речь, 2004. 
Малкина-Пых И.Г. Телесная терапия.-М.: Эксмо, 2005. 
Шкурко Т.А Танцевально-экспрессивный тренинг.-СПб.: Речь, 2003. 
Андреева Ю. Танцетерапия- СПб.: ДИЛЯ, 2005. 
Лоуэн А. Психология тела.-М.: Независимая ассоциация психологов-практиков, 
1997. 
 
Papildus: www.arttherapy.lv 
Козлов В.В. Психотехнологии измененных состояний сознания.-М.: Института 
психотерапии, 2005. 
Хрестоматия по телесно-ориентированной психотерапии и психотехнике./ сост. 
Баскаков В.Ю.-М.: ПНО Психотехника, 1993 
Фельденкрайз М. Осознавание через движение. – М.:1994 
Лоуэн А. Физическая динамика структуры характера.-М.: Компания ПАНИ, 1996. 
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Лоуэн А. Секс, любовь и сердце.-М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 
2004. 
Exiner J.& Kelynack D. Dance Therapy Redefined: A body approach to therapeutic Dance. 
- Sprongfield, IL: Charles C.Thomas, 1994. 
Sandel S.L., Chaiklin S., Lohn A. Foundations of dance therapy: The life and work of 
Marian Chase. - Washington, DC: American Dance Therapy Association, 1993. 
Sorell W. The dance through the ages. -  N.Y., 1967. 
Steiner M. Alternatives in psychiatry: dance movement therapy in the community// Dance 
Movement Therapy: Theory and Practice. - London&N.Y., 1992.p.141-162 
 
Periodiskie izdevumi 
The Arts in psychotherapy   
American Journal of Dance Therapy 
 
Valoda: latviešu   
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Studiju priekšmeta nosaukums   Kinezioloăija 
 
Semestris      2 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs profesore Līga AberbergaAugškalne 
 
Kred ītpunkti  (KP)    2 
 
ECTS kredītpunkti  (aprēėina forma KP x 1,5)    3 
 
Akadēmiskā struktūrvienība. Normālās fizioloăijas katedra, Dzirciema 16, 67409177,  e-
pasts Liga Aberberga-A@rsu.lv 
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā (obligāts vai izvēles, studiju    
programmas nosaukums) B-izvēles, māszinību fakultātes maăistrantūras studiju 
programmā”M ākslas terapija”. 
 
Studiju priekšmeta apraksts un mērėis  
Kinezioloăija, kustību nozīme cilvēka dzīvē, fiziskās īpašības. MuskuĜdarbības funkcijas, 
raksturojums, enerăētiskais nodrošinājums. Motoriskie refleksi, to vadība. IzmaiĦas 
organisma veăetatīvajās, psihiskajās funkcijās fiziskās slodzes ietekmē. Kustību iemaĦu 
veidosanās, sensorās informācijas nozīme, kustību atmiĦa. Fiziska treniĦš, nogurums, 
atjaunošanās. Studentam vajadzētu iegūt pamatzināšanas par kustību nozīmi organismā. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas. Nepieciešamas priekšzināšanas anatomijā, fizioloăijā. 
 
Studiju rezultāti:  

- zināšanas. Studiju priekšmeta apguves rezultatā iegūst zināšanas par 
fizisko vingrinājumu ietekmi uz norisēm organismā un kompetenci 
tās izmantot tālākajām studijām un savā profesionālajā darbībā.  

- prasmes un iemaĦas. Studiju priekšmeta apguves rezultatā pratīs 
aprakstīt un izskaidrot fiziskas slodzes ietekmi uz organisma 
funkcijām, iegūs iemaĦas novērtēt fiziskās slodzes ietekmi. 

 
Pārbaudes metode. Eksāmens. 
 
Literat ūra: L.Aberberga-Augškalne-Fizioloăija rehabilitologiem un veselības sporta 
speciālistiem, 2008, 270. 
Brunnstrom’s Clinical Kinesiology, 1996,468. 
Sherwood, L.-Human physiology from cells to systems, 1993,834. 
 
Valoda: - latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums: Deju un kustību improvizācija un analīze 
 
Semestris: 1. semestris 

 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Indra Majore - Dūšele 
 
Kred ītpunkti: 2 KP  
 
ECTS kredītpunkti: 3  KP  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
  
 
Studiju priekšmeta mērėis: attīstīt savu radošo potenciālu kustībā, ėermeĦa un kustību 
pieredzi, izmantojot dejas improvizāciju. 
 
Studiju priekšmeta apraksts:  
S. Pakstona kontaktimprovizācija. Improvizācijas un kontaktimprovizācijas tehnikas: 
individuāls darbs, darbs pārī, grupā. Svars, gravitācija, inerce, lēcieni, kritieni, 
kontakts. Dažādi deju stili, ritmi. 5 – ritmu deja. Radošums, spontanitāte, rotaĜīgums, 
izvēle. Tēli, simboli un metaforas dejā. Improvizācija ar kustību, ėermeĦa, telpas 
kvalitātēm. Individuālais un kultūras kustību potenciāls un paradumi. Pašrefleksija un 
sava kustību stila analīze. 
 
Studiju metodes un formas:  
Kontaktstundas: praktiskas nodarbības grupā, daĜēja praktiskā darba videofilmēšana. 
Maăistrantu patstāvīgais darbs: videomateriāla analīze, sava un vienas grupas dalībnieka 
kustību stila un paradumu izpēte, pašreflektīva eseja „Mans individuālais kustību potenciāls 
un kustību paradumi”.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Deju un kustību terapijas vēsture un teorijas 
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina un spēj lietot dažādas kustību improvizācijas tehnikas. Spēj izmantot dejas 
un kustības  līdzekĜus un tehnikas, lai veicinātu personības radošo izpausmi. Spēj izmantot 
un izprot tēlainību, simbolismu un metaforas kustībā un dejā. Maăistranti ir spējīgi reflektēt 
par savu kustību potenciālu, kustību stilu un paradumiem.  
Prot analizēt gan savu, gan citu kustību stilu un paradumus. 
 
Pārbaudes metodes (vērtēšanas sistēma): videomateriāla analīze, pieredzes dienasgrāmata. 
 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā:  
Levy F.J., Fried J.P.& Leventhal F. Dance and other expressive therapy. London: 
Routledge, 1995 
Naess Lewin J.L.Dance therapy notebook. Washington, DC: American Dance Therapy 
Association, 1998 
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Periodiskie izdevumi:  
Contact Quarterly žurnāls 
American Journal of Dance Therapy 
Body, Movement & Dance in Psychotherapy 
 
Papildus: 
Фельденкрайз М. Осознавание через движение. – М.:1994 
Лоуэн А. Физическая динамика структуры характера.-М.: Изд-во «Компания 
ПАНИ», 1996 
 
Valoda: latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums: Deju un kustību improvizācija un analīze praksē 
 
Semestris: 2. semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Indra Majore - Dūšele 
 
Kred ītpunkti: 2 KP  
 
ECTS kredītpunkti: 3 KP  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā  
 
Studiju priekšmeta mērėis: radīt iespēju maăistrantiem pielietot kustību improvizācijas 
tehnikas praksē ar klientu / pacientu individuāli vai grupā. 
 
Studiju priekšmeta apraksts: Kustību improvizācijas tehniku pielietošana, radošuma un 
spontanitātes atraisīšana ar klientu / pacientu individuāli vai grupā vismaz 3 sesiju apjomā. 
Savas pieredzes izvērtēšana pēc noteiktiem kritērijiem. Savas pieredzes supervīzija.  
 
Studiju metodes un formas:  
Kontaktstundas: supervīzijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: Kustību improvizācijas tehniku pielietošana, ar klientu / 
pacientu individuāli vai grupā; sava darba analīze. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Deju un kustību terapijas vēsture un teorijas. Deju un 
kustību improvizācija un analīze.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina un spēj lietot dažādas kustību improvizācijas tehnikas. Spēj izmantot dejas 
un kustības  līdzekĜus un tehnikas, lai veicinātu personības radošo izpausmi kustībā un dejā. 
Spēj izmantot un izprot tēlainību, simbolismu un metaforas kustībā un dejā. Prot analizēt 
gan savu, gan citu kustību stilu un paradumus.  
 
Pārbaudes metodes: supervīzija, eseja par savu pieredzi un tās analīzi. 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā:  
Levy F.J., Fried J.P.& Leventhal F. Dance and other expressive therapy. London: 
Routledge, 1995 
Naess Lewin J.L.Dance therapy notebook. Washington, DC: American Dance Therapy 
Association, 1998 
 
Periodiskie izdevumi:  
Contact Quarterly žurnāls 
American Journal of Dance Therapy 
Body, Movement & Dance in Psychotherapy 
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Papildus: 
Фельденкрайз М. Осознавание через движение. – М.:1994 
Лоуэн А. Физическая динамика структуры характера.-М.: Изд-во «Компания 
ПАНИ», 1996 
 
Valoda: latviešu               
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Studiju priekšmeta nosaukums: Izpēte un izvērtēšana deju un  kustību terapijā 
 
Semestris: 2.semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Kristīne Vende 
 
Kred ītpunkti:   2 KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS 
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                         

Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  
obligātā izvēle specializācijā 
 
Studiju priekšmeta mērėis:  
Attīstīt prasmi izvēlēties un lietot izpētes un izvērtēšanas metodes un tehnikas atbilstoši, 
situācijai, klientu/ pacientu grupas specifikai, attīstīt prasmi izvērtēt dejas - kustības 
terapijas procesu un rezultātu, pilnveidot izpratni par supervīzijas un sava darba 
izvērtējuma nepieciešamību praksē. 

Studiju priekšmeta apraksts:  
Izpētes un izvērtēšanas mērėi un uzdevumi dejas-kustības terapijā - dažādu valstu pieredze. 
Prakse, kas balstās uz teoriju un pieredzi. Pierādījumos balstītā prakse. Jēdzienu 
noskaidrošana – izpēte, izvērtējums, diagnostika, novērtējums, slēdziens. Diagnoze 
medicīnā. Psihodinamiska hipotēze.  Hipotēze deju-kustību terapijā. Kvalitatīva un 
kvantitatīva izpēte. Deju - kustību terapijas procesa un/vai rezultāta izpēte. 
Gadījumstudijas. Izvērtējums un diagnoze. Subjektīvs un objektīvs izvērtējums. Neformāls 
un formāls izvērtējums. Sākotnējais izvērtējums dejas-kustības terapijā: hipotēzes pamats, 
kas nosaka dejas-kustības terapijas mērėus. Izvērtēšanas dimensijas. Klienta/ pacienta 
situācijas (vides faktori, kultūras un sociālās iezīmes) un klientu/ pacientu personības 
un/vai kognitīvo spēju izpēte/ izvērtēšana. Klienta/ pacienta problēmu un  grūtību, spēju un 
resursu izvērtējums. Klienta/ pacienta atbilstības dejas-kustības terapijai kritēriji. Dažādas 
klientu grupas. Darbs komandā. Kompetences robežas. Dejas-kustības terapijas procesa un 
rezultātu izvērtējums. Starpvērtējums. Supervīzija un sava darba izvērtējums. Nepārtrauktas 
un sistemātiskas izvērtēšanas un analīzes nepieciešamība. Uzdevumi sesijas starplaikiem.  

 Izpētes un izvērtēšanas metožu izvēles kritēriji: ticamība un validitāte. Attiecības: klients/ 
pacients – kustība – dejas-kustības terapeits. Transference. Kontratransference. Projekcija. 
Refleksija. Interpretācija.  

Kursa laikā tiek apgūtas sekojošas metodes: Labana kustību analīze: piepūles (piepūles 
pamatkategorijas, stāvokĜi un draivi), ėermenis, telpa, forma;  Bartenjefas attīstības pamati, 
tās stadijas un to izpausmes kustībās: elpa, centrs-perifērija, galva-aste, augšējā-apakšējā 
ėermeĦa daĜa, ėermeĦa puses un diognāle. Kestenberga kustību profils :plūsmas, piepūles, 
ritmi, atribūti.  
 

Studiju metodes un formas: Kontakstundas, kas ietver sevī lekcijas un praktiskās 
nodarbības, kurās studentiem ir iespēja ne vien apgūt mācību vielu, bet arī integrēt 
jauniegūtās zināšanas jau esošajās zināšanās un ėermeniski tās iemiesot. Kantakstundās tiek 
pielietotas sekojošas pedagoăiskas metodikas: lekcijas, darbs grupās, diskusijas, 
novērošanas spēju attīstīšana; individuālā projekta prezentācija.  
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Maăistranta patstāvīgais darbs ietver sevī kursa biedra/enes kustību analīzes profila 
izstrādāšanu un tā prezentēšana, balstoties uz kontaktstundās dotajiem materiāliem, 
informāciju un iegūtajām zināšanām un patstāvīgi apgūtajām zināšanām. Studentiem tiek 
piedāvātās konsultācijas, lai palīdzētu izstrādāt šo patstāvīgo darbu.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Personības psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Deju un 
Kustību terapijas vēsture un teorijas, Deju un kustību improvizācija un analīze.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina dažādas klienta / pacienta, kustības, dejas-kustības terapijas procesa un 
rezultātu izpētes / izvērtēšanas metodes un to izvēles nosacījumus; zina atšėirību starp 
diagnostiku, psihodinamisko hipotēzi un izvērtēšanu / izpēti dejas-kustības terapijā; zina 
savas profesionālās kompetences robežas; izprot pierādījumos balstītās un uz mākslu 
balstītās izpētes priekšrocības un ierobežojumus; izprot nepieciešamību orientēties uz 
pierādījumos balstītu praksi un izpētei/ izvērtēšanai izvēlēties valīdas un ticamas metodes; 
izprot klienta / pacienta personības iezīmju un psihisko stāvokĜu izpausmes uzvedībā 
novērojuma nepieciešamību; izprot ētiskos apsērsumus attiecībā uz izpēti un izvērtēšanu; 
izprot nepieciešamību izpēti/ izvērtēšanu veikt mērėtiecīgi un sistemātiski; izprot 
nepieciešamību veikt savas prakses izvērtējumu; izprot komandas darba nozīmi izvērtēšanā 
un savas kompetences robežas.  
Maăistranti prot izvērtēt klienta/ pacienta situāciju (vides faktori, kultūras un sociālās 
iezīmes) un personību un/vai kognitīvās spējas; problēmas un  grūtības, kā arī spējas un 
resursus; klienta/ pacienta atbilstību dejas-kustības terapijai; prot meklēt, kritiski izvērtēt un 
izvēlēties izpētes metodes, tehnikas, instrumentus atbilstoši situācijai un pacientu/ klientu 
grupas specifikai, lietot Labana kustību analīzes, Kestenberga kustību profilu un Bartenjefas 
pamatu metodikas); prot pierakstīt izpētes/ izvērtēšanas rezultātus. Maăistranti spēj kritiski 
izvēlēties atbilstošas klienta / pacienta, mākslas, mākslas terapijas procesa un rezultātu 
izpētes / izvērtēšanas metodes, tehnikas, instrumentus. Maăistrantiem ir pieredze  
gadījumstudiju analīzē, izdalot izpētes un izvērtēšanas aspektu un pielietojot dejas-kustību 
terapijas metodes.   
Pārbaudes metodes: Aktīva piedalīšanās lekcijās un praktiskajās nodarbībās, kā arī 
literatūras apguve (30%). Kursa laikā katram maăistrantam izstrādā kursa biedra kustību 
analīzes profilu, to prezentē (70%). 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā:  

Bloom, K. (2006) The Embodied Self Movement and Psychoanalysis. Karnac, London.  

Davies, D. (2006) Beyond Dance. Laban's Legacy of Movement Analysis. Routledge, New 
York.  

 Karkou, V. & Sanderson, P. (2006) Art Therapies: A Research-Based Map of the Field. 
Elsevier Churchill Livingstone, London 

Newlove, J. & Dalby, J. (2007) Laban forAll. Nick Hern Books, London 

North, M. The Language of Bodily Gesture. 
Totton, N. (2005) New Dimensions in Body Psychotherapy. Open University Press, Berkshire 
Swan, R. (1997) Developments in Infant Observation: the Tawistock Model. Routledge, 
London 
 
Periodiskie izdevumi:  
The Arts in Psychotherapy 
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American Journal of Dance Movement Therapy 
 
Papildus: 

Aposhyan, S. (2004) Body-Mind Psychotherapy. Principles, Techniques and Practical 
Applications. W.W. Norton & Company, London 
Bainbridge-Cohen, B. (2003) Sensing, Feeling and Action. Amherst, MastrContact Editions 
Chodorow, J. (1991)_Dance Therapy and Depth Psychology. The Moving of Imagination. 
New York: Brunner- Routledge 
Corrigal, J.; Payne, H. & Wilkinson, H. (2006) About a Body.  Working with the Embodied 
Mind in Psychotherapy. Routledge, London  Meekums, B. (2002) Dance Movement 
Therapy. London: SAGE Publications Ltd 

Lewis, P. (1986; Theoretical Approach in Dance-Movement Therapy. London: Kendal-Hunta 

Levy, F.J.(1988) Dance- Movement Therapy: Healing Art. The American Alliance for Health, 
Physical Education, Recreation, and Dance, Reston Virginia. 
Payne, H. (1992) Dance Movement Therapy.  Theory and Practise.  Routledge, 
London 
Payne, H. (2006) Dance Movement Therapy. Theory, Research and Practice. Second 
Editions. Routledge, London 
Siegel, E. V. (1984) Dance – Movement Therapy. Mirror of Our Selves.  Routledge, 
London 
 
Valoda:latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums: Izpēte un izvērtēšana deju un  kustību terapijā praksē   
 
Semestris: 4. semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Kristīne Vende 
 
Kred ītpunkti:   2 KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS 
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā 
 
Studiju priekšmeta mērėis: Radīt iespēju maăistrantiem novērot deju un kustību terapijas 
sesijas, hospitēt tās un trenēt kustību pierakstu sistēmu, kas tika iemācīta kursā ‘Izpēte un 
izvērtēšana dejas kustības terapijā’. Kā arī izvērtēt dejas-kustības terapijas procesu un 
rezultātu, veicināt pašrefleksiju, empātijas spējas attīstību, prasmi iemiesot klienta/pacienta 
materiālu un strādāt ar to, izteikt savas jūtas un attieksmes, aktualizēt terapeitiskās vērtības. 
 Pēc novērošanas atbilstoši kritērijiem izveidot divu klientu/pacientu kustības profilus. 
Veikt savas pieredzes supervīziju. 
 
Studiju priekšmeta apraksts:  
Deju un kustību terapijas sesiju novērošana un hospitācija. Protokola noformēšana. 
Kontaktstundās informācijas analīze un kustību iemiesošana, lai attīstītu izpratni par 
klienta/pacienta materiālu. Terapeitisko attiecību un vērtību aktualizācija. Savas pieredzes 
supervīzija. Divu klientu/pacientu kustību profila izveide.  
 
Studiju metodes un formas:  
Kontakstundas, kas ietver sevī ievadlekciju par novērošanu un izvērtēšanu, kustību 
pierakstu veikšanu. Praktiskas nodarbības pielietojot gadījumanalīzi, darbojoties mazās 
grupās klienta/pacienta materiāla iemiesošanu un analīze, diskusijas.   
Maăistrantu patstāvīgais darbs ietver kustības profila pierakstu noformēšanu un patstāvīga 
teorētiskās literatūras apguve. Turklāt maăistrantiem vajag arī pēc novērošanas, atbilstoši 
kritērijiem, izveidot divu klientu/pacientu kustības profilu un tos prezentēt grupai. 
Maăistrantiem tiek piedāvātas konsultāciju iespējas šī darba izstrādes laikā.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Personības psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Klīniskā 
psiholoăija, Psihiatrija un Psihofarmokoloăija, Kinezioloăija, Individuālā konsultēšana un 
Psihoterapija praksē, Analītiskā un Psihodinamiskā pieeja mūsdienu mākslu terapijā, 
Mūsdienu psihosomatiskā medicīna, Mūsdienu Psihodinamiskā psihiatrija, Deju un Kustību 
terapijas vēsture un teorijas, Deju un kustību improvizācija un analīze,  Izpēte un 
izvērtēšana dejas kustības terapijā. 
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina, kā izveidot kustību profila formu un kā tā pielietojama praksē. Tāpat arī 
kā kustību izpēte un izvērtēšana palīdz terapeitiskajā darbā. Prot: analizēt dejas-kustības 
terapijas procesu, izvērtēt savus potenciālos resursus un grūtības. Prot pielietot kustību 
izvērtēšanas metodes, lai izvērtētu klienta/pacienta vajadzības un personību un veikt 
kustību pierakstu. Izprot supervīziju nozīmi profesionālajā izaugsmē. Maăistrantiem un 
attīstījusies dziĜākā izpratne par deju un kustību terapiju un savas kompetences robežām. 
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Turklāt, pateicoties darbam ar kustību un klienta materiālu iemiesošanu grupās, studentiem 
ir attīstījusies lielāka empātijas spēja pret klientiem/pacientiem. 
 
Pārbaudes metodes: Obligāts deju un kustību terapijas sesiju novērojums un hospitācija 
un dalība supervīzijās. Supervīziju protokolu noformēšana. Aktīva un regulāra piedalīšanās 
kontakstundās (30%). Pēc novērošanas izveidot divu klientu/pacientu  kustību profilu un 
izvērtēt terapeitiskās attiecības, kā arī savus potenciālos resursus un grūtības (70%). 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā:  

Bloom, K. (2006) The Embodied Self Movement and Psychoanalysis. Karnac, London.  
Chodorow, J. (1991)_Dance Therapy and Depth Psychology. The Moving of Imagination. 
New York: Brunner- Routledge 
Corrigal, J.; Payne, H. & Wilkinson, H. (2006) About a Body.  Working with the Embodied 
Mind in Psychotherapy. Routledge, London  Meekums, B. (2002) Dance Movement 
Therapy. London: SAGE Publications Ltd 

Davies, D. (2006) Beyond Dance. Laban's Legacy of Movement Analysis. Routledge, New 
York.  

Goodwill, S. W. (2005) An Introduction to Medical Dance/Movement Therapy. Health 
Care in motion. London: Jessica Kingsley Publishers 

Halprin, D. (2003) The Expressive Body in Life, Art and Therapy. Working with Movement, 
Metaphor and Meaning. London: Jessica Kingsley Publishers 

 Karkou, V. & Sanderson, P. (2006) Art Therapies: A Research-Based Map of the Field. 
Elsevier Churchill Livingstone, London 

Lewis, P. (1986; Theoretical Approach in Dance-Movement Therapy. London: Kendal-Hunta 

Levy, F.J.(1988) Dance- Movement Therapy: Healing Art. The American Alliance for Health, 
Physical Education, Recreation, and Dance, Reston Virginia. 

Meekums, B. (2002)Dance Movement Therapy. London: SAGE Publications 

Newlove, J. & Dalby, J. (2007) Laban forAll. Nick Hern Books, London 

North, M. The Language of Bodily Gesture. 
Payne, H. (1992) Dance Movement Therapy.  Theory and Practise.  Routledge, 
London 
Payne, H. (2006) Dance Movement Therapy. Theory, Research and Practice. Second 
Editions. Routledge, London 
Siegel, E. V. (1984) Dance – Movement Therapy. Mirror of Our Selves.  Routledge, 
London 
Swan, R. (1997) Developments in Infant Observation: the Tawistock Model. Routledge, 
London 
 
Periodiskie izdevumi:  
The Arts in Psychotherapy 
American Journal of Dance Movement Therapy 
 
Papildus: 
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Bloom, K & Shreeves, R. (2004) Moves. A sourcebook of Ideas for Body Awareness and 
Creative Movement. Routledge, London 

Aposhyan, S. (2004) Body-Mind Psychotherapy. Principles, Techniques and Practical 
Applications. W.W. Norton & Company, London 
Bainbridge-Cohen, B. (2003) Sensing, Feeling and Action. Amherst, MastrContact Editions 

Pallaro, P. (Ed. 1999)Authentic Movement. Essays by Mary Starks, Janet Adler and Joan Chodorow. 
London: Jessica Kingsley Publishers 
Pallaro, P. (2007) Authentic Movement: Moving the Body, Moving the Self, Being Moved. 
Volume Two. London: Jessica Kingsley Publishers 
Rothschild, R. (2000) The Body Remembers. The Psychophysiology of Trauma and Trauma 
Treatment. London: W.W. Norton&Company 
 
Valoda: latviešu 
                



 
Studiju priekšmeta nosaukums: Deju un kustību terapijas metodes un tehnikas 
 
Semestris: 4.semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Indra Majore - Dūšele 
 
Kred ītpunkti: 2 KP  
 
ECTS kredītpunkti: 3 KP   
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā 
 
Studiju priekšmeta mērėis: radīt maăistrantiem iespēju apgūt deju un kustību terapijas 
metodes un tehnikas darbam ar dažādām klientu/pacientu grupām, un attīstīt prasmes atbilstoši 
izmantot terapeitiskās intervences un tehnikas terapeitiskajā procesā.  
 
Studiju priekšmeta apraksts:  
Deju un kustību terapijas metodes un tehnikas, to izvēles kritēriji un pielietojums, saskaĦā ar 
klientu / pacientu grupu, mākslas terapijas mērėi un deju un kustību terapijas procesa etapu. 
Teorētiskais pamatojums, teorētiskās pieejas deju un kustību terapijā. Humānistiskā/ interaktīvā 
pieeja: Čeisas aplis, kustību simbolisms, ėermeĦa apzināšanās. Psihoanalītiskā/ psihodinamiskā 
pieeja: Vaithausas dzīĜu kustība – autentiskā kustība. Attīstošā pieeja :Lābana- Bartenjevas 
metode, Kestenbergas Kustību profils – izpētes un attīstošais aspekts. V.Šerbornas attīstošā 
kustība: sevis un citu apzināšanās – atbalsts, līdzsvars, pretestība. B.Mīkums kustību metafora 
un iemiesošana, simboliska neapzinātā materiāla izpausme.  
Prasmes nepieciešamas deju un kustības terapijas praksei: kinestētiskā empātija, pārspīlēšana, 
iemiesošana, kustību transformācija komunikācijā, pieskāriens un kustība, tēmas attīstība 
darbībā, ritma izmantošana, spriedzes atslābināšana, darbs ar rekvizītiem u.c. Deju un kustību 
terapijas process un stadijas: kontrakts, procesa un sesijas struktūra (iesildīšanās 
/sagatavošanās, improvizācija/inkubācija, praktizēšana /izgaismošana, iezemēšanās 
/novērtēšana); uzĦemšanas, diferensācijas, intimitātes un seperācijas stadijas. 
Darbs bērniem un pusaudžiem, ar pieaugušajiem, veciem cilvēkiem: specifika. Darbs 
somatiskajā klīnikā un psihiatrijā: specifika. Darbs sociālās aprūpes vidē. Darbs izglītības 
vidē. Darbs komandā. Savas pieredzes apkopojums un sevis pozicionēšana: prezentācija.  
 
Studiju metodes un formas: interaktīvas lekcijas; praktiskās nodarbības; grupu diskusijas; 
darbs mazās grupās; problēmas analīze; situāciju modelēšana; projekta darba prezentācija un 
analīze. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: literatūras meklēšana, atlasīšana, analīze. Individuāls projekts - 
sagatavot un prezentēt deju un kustību terapijas metodes, to teorētisko pamatojumu divām 
dažādām potenciālām klientu/pacientu grupām un situācijām. Novadīt praktisku nodarbību 
studentu grupai modelējot klienta grupas situācijas. Procesa videofilmēšana un analīze. Savas 
pieredzes analīze.  
 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Deju un kustību terapijas vēsture un teorijas; Deju un kustību 
terapijas improvizācija un analīze; Deju un kustību terapijas improvizācija un analīze praksē; 
Individuālā konsultēšana un psihoterapija; Grupu konsultēšana un psihoterapija. Profesionālā 
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darbība mākslu terapijā praksē I, Personības psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Klīniskā 
psiholoăija, Psihiatrija un psihofarmakoloăija, Izpēte un izvērtēšana deju un kustību terapijā.   

 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina dažādu deju un kustību terapijas metožu un tehniku teorētisko  pamatojumu, 
zina dažādas DKT virzienus un DKT procesa organizācijas īpatnības darbam ar dažādām 
klientu/pacientu grupām, izprot grupas un individuālo DKT procesa specifiku, izprot aprobētu 
metožu pielietošanas nozīmi DKT terapijas procesā.  
Maăistranti prot izvēlēties dažādas DKT metodes un tehnikas, atbilstoši dažādām 
klientu/pacientu grupām, DKT mērėim; daĜēji prot noformēt protokolus. 
Maăistranti daĜēji  spēj pielietot DKT metodes un tehnikas saskaĦā ar DKT mērėi, vadīt DKT 
procesu, analizēt DKT dinamiku un interpretēt iegūtos rezultātus.  
Maăistrantiem ir pieredze DKT metožu un tehniku izvēlē, demonstrācijā ar noteiktu mērėi, 
savas izvēles pamatojumā. Ir pašrefleksijas pieredze.  
 
Pārbaudes metodes: dalība praktiskajās nodarbībās. Divu potenciālu gadījumu prezentācija un 
videomateriāla analīze – 50%. Referāts par teorētiskā un praktiskā darba integrāciju darbā ar 
noteiktu klientu grupu – 50%. 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
Meekums, B. Dance Movement Therapy: A Creative Psychotherapeutic Approach. 
London:Sage. 2002. 
Bloom, K. (2006) The Embodied Self. Movement and Psychoanalysis. Karnac, London. 
Lewis, P. (2007) Authentic Movement as Active Imagination. In: Pallaro, P. (ed) Authentic 
Movement: Moving the Body, Moving the Self, Being Moved. A Collection of Essays, Volume 
Two. Jessica Kingsley Publishers, London. 
Levy F. Dance / Movement Therapy – A Healing Art. Reston Virginia: The American Alliance 
for Health, 1988 
Scherborne V. Developmental movement for children. Worth Publishing Ltd, London, 2001. 
Bartenieff, I., & Lewis, Body Movement: Coping with the environment, Gordon & Breach. 
1980. 
Levy F.J., Fried J.P.& Leventhal F. Dance and other expressive therapy. London: Routledge, 
1995. 
 
Periodiskie izdevumi: 
The Arts in psychotherapy  
American Journal of Dance Therapy 
Body, Movement & Dance in Psychotherapy 
 
Papildus: 
Hartley, L. Wisdom of the Body Moving: An Introduction to Body-Mind Centering, North 
Atlantic Books 1995. 
Kestenberg Amighi, J., Loman, S., Lewis, P., & Sossin, M.K. The Meaning of Movement, 
Amsterdam: Gordon & Breach 1999. 
Lamb, W., & Watson, E. Body Code: The Meaning in Movement, Routledge & Kegan Paul. 
1979  
Naess Lewin J.L.Dance therapy notebook. Washington, DC: American Dance Therapy 
Association, 1998 
Шкурко Т.А Танцевально-экспрессивный тренинг.-СПб.: «Речь», 2003 
Грёнлюнд Э., Оганесян Н.Ю Танцевальная терапия. Теория, методика, практика.-СПб.: 
Речь, 2004 
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Sandel S.L., Chaiklin S., & Lohn A. Foundations of dance therapy: The life and work of 
Marian Chase. Washington, DC: American Dance Therapy Association, 1993 
Steiner M. Alternatives in psychiatry: dance movement therapy in the community// Dance 
Movement Therapy: Theory and Practice. London&N.Y., 1992.p.141-162 
 
Valoda: latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums: Deju un kustību terapija darbā ar bērniem un pusaudžiem 
praksē 
 
Semestris: 4. semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Indra Majore - Dūšele 
 
Kred ītpunkti: 4 KP (saskaĦā ar apstiprināto studiju programmas plānu) 
 
ECTS kredītpunkti:  6 KP   
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā  
 
Studiju priekšmeta mērėis: attīstīt profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmi darbam ar 
dažādām klientu/pacientu grupām, veicot deju un kustību terapiju ar bērniem un/vai 
pusaudžiem praksē, strādājot mentora un supervizora pārraudzībā 
 
Studiju priekšmeta apraksts: klientu/ pacientu izvērtēšana un mākslas terapijas procesa 
realizēšana mentora un supervizora pārraudzībā, atbilstoši bērna/pusaudža/ klienta/ pacienta 
vajadzībām, situācijai un saskaĦā ar mākslas terapijas mērėi individuāli (vismaz 20 stundas vai 
sesijas) un grupā (vismaz 10 sesijas). Darbs komandā. Prakses gadījumu kritiska analīze. Deju 
terapeita ētika darbā ar bērniem un pusaudžiem. Teorētiskos avotu par prakses gadījumu 
meklēšana, atlasīšana, analīze. Savas pieredzes refleksija. Gatavošanās supervīzijām. Protokolu 
noformēšana. Supervīzijas.  
 
Studiju metodes un formas: Kontaktstundas: ievadlekcijas, darbs mentora pārraudzībā, 
supervīzijas. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: mākslas terapija praksē mentora un supervizora pārraudzībā; 
savas pieredzes analīze. Teorētisko avotu meklēšana, atlasīšana un analīze par gadījumu. 
Gadījumu sagatavošana supervīzijai. Savas pieredzes analīze. Protokolu noformēšana. Prakses 
dienasgrāmata.    
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: visi studiju programmā apgūtie obligātie, nepieciešamie 
obligātās izvēles, obligātās izvēles specializācijā kursi 
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina dažādu vizuāli plastiskās mākslas terapijas metožu un tehniku un procesa 
teorētisko pamatojumu, zina dažādas mākslas terapijas formas darbam ar dažādām 
klientu/pacientu grupām, zina mākslas terapijas procesa organizācijas īpatnības darbam ar 
dažādām klientu/pacientu grupām, izprot grupas un individuālo mākslas terapijas procesa 
specifiku.  
Maăistranti prot veikt klienta / pacienta izpēti / izvērtēšanu savas specializācijas ietvaros. Prot 
formulēt atbilstošus mākslas terapijas procesa mērėus un uzdevumus un tos realizēt. Prot 
sadarboties ar pacientu / klientu mākslas terapijas mērėu izvirzīšanā un realizēšanā. Prot 
izvēlēties teorētiskās koncepcijas, saskaĦā ar kurām veidot mākslas terapijas plānu, izvēlēties un 
lietot piemērotas mākslas terapijas metodes un tehnikas. Prot izvēlēties un lietot atbilstošu 
saskarsmes veidu un paĦēmienus darbam ar dažāda vecuma un sociālo grupu pacientiem / 
klientiem, viĦu tuviniekiem un citām mākslas terapijas procesā iesaistītām personām. Prot 
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izvērtēt mākslas terapijas rezultātus. Prot pārrunāt un izskaidrot klientam / pacientam mākslas 
terapijas procesu, tā rezultātus un ietekmi uz veselību. Prot sadarboties ar citiem speciālistiem, 
iekĜaujoties multiprofesionālā/  interdisciplinārā komandas darbā, lai pēc iespējas efektīvāk 
palīdzētu klientam / pacientam. Prot dokumentēt mākslas terapijas procesu atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām.  
Maăistranti spēj noteikt mākslas terapijas mērėus un izveidot un uzturēt drošu terapeitisko vidi 
un terapeitiskās attiecība, Ħemot vērā klienta / pacienta vajadzības un savas darbības jomu. Spēj 
izmantot mākslas  līdzekĜus, tehnikas, radošo izpausmi mākslas terapijas procesā un klienta / 
pacienta refleksiju par radošo procesu un tā rezultātu. Spēj izprast un lietot neverbālo 
komunikāciju. Spēj izmantot tēlainību, simbolismu un metaforas mākslas terapijas procesā. Spēj 
ievērot profesionālo ētiku un respektēt klientu / pacientu vajadzības. Spēj veikt pašrefleksiju. 
Spēj kompetenti izmantot mākslas un mākslas radīšanas tehniku diapazonu un spēja palīdzēt 
klientam / pacientam strādāt ar tām, spēja veikt klienta / pacienta radītā darba analīzi. Spēj 
strādāt atbilstoši savai profesionālajai kompetencei, atpazīt savus profesionālos ierobežojumus 
un iespējas.  
Maăistrantiem ir pieredze mākslas terapijas procesa organizēšanā un realizācijā mentora un 
supervizora pārraudzībā; ir pašrefleksijas pieredze.  
 
Pārbaudes metodes: pašrefleksija par praksi, mentora vērtējums, supervizora vērtējums, 
prakses atskaite. Viena gadījumu prezentācija 
 
Literat ūra.  
Meekums, B. Dance Movement Therapy: A Creative Psychotherapeutic Approach. 
London:Sage. 2002. 
Levy F. Dance / Movement Therapy – A Healing Art. Reston Virginia: The American Alliance 
for Health, 1988 
Scherborne V. Developmental movement for children. Worth Publishing Ltd, London, 2001. 
Mārtinsone K., Mihailova S.,  Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. Mākslu terapija un 
tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). – Rīga: Rīgas StradiĦa 
universitāte, 2008. – 135.lpp. 
Vicky Karkou and Patricia Sanderson, Arts Therapies: A Research Based Map of the Field. 
Elsevier, 2006. 
Bartenieff, I., & Lewis, Body Movement: Coping with the environment, Gordon & Breach. 
1980. 
Levy F.J., Fried J.P.& Leventhal F. Dance and other expressive therapy. London: Routledge, 
1995. 
Evans, K./ Dubowski, J.: Art Therapy with Children on the Autistic Spectrum. 2001, Jessica 
Kingsley Publishers 
Kramer, E.: Kindheit und Kunsttherapie. 280 Seiten, Graz 2003, Verlag Nausner & Nausner 
 
Periodiskie izdevumi: 
The Arts in psychotherapy  
 American Journal of Dance Therapy 
Body, Movement & Dance in Psychotherapy 
 
Papildus: 
Hartley, L. Wisdom of the Body Moving: An Introduction to Body-Mind Centering, North 
Atlantic Books 1995. 
Kestenberg Amighi, J., Loman, S., Lewis, P., & Sossin, M.K. The Meaning of Movement, 
Amsterdam: Gordon & Breach 1999. 
Lamb, W., & Watson, E. Body Code: The Meaning in Movement, Routledge & Kegan Paul. 
1979  
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Naess Lewin J.L.Dance therapy notebook. Washington, DC: American Dance Therapy 
Association, 1998 
Шкурко Т.А Танцевально-экспрессивный тренинг.-СПб.: «Речь», 2003 
Грёнлюнд Э., Оганесян Н.Ю Танцевальная терапия. Теория, методика, практика.-СПб.: 
Речь, 2004 
Sandel S.L., Chaiklin S., & Lohn A. Foundations of dance therapy: The life and work of 
Marian Chase. Washington, DC: American Dance Therapy Association, 1993 
Steiner M. Alternatives in psychiatry: dance movement therapy in the community// Dance 
Movement Therapy: Theory and Practice. London&N.Y., 1992.p.141-162 
 
Valoda (kādā tiek realizēts, izvēlēties vajadzīgo): latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums: Deju un kustību terapija jauniešiem un pieaugušajiem 
praksē 
 
Semestris: 4. semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Indra Majore - Dūšelis. 
 
Kred ītpunkti: 4 KP  
 
ECTS kredītpunkti: 6  KP  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā  
 
Studiju priekšmeta mērėis: attīstīt profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmi darbam ar 
dažādām klientu/pacientu grupām, veicot deju un kustību terapiju ar jauniešiem un/vai 
pieaugušajiem praksē, strādājot mentora un supervizora pārraudzībā. 
 
Studiju priekšmeta apraksts: klientu/ pacientu izvērtēšana un mākslas terapijas procesa 
realizēšana mentora un supervizora pārraudzībā, atbilstoši klienta/ pacienta vajadzībām, 
situācijai un saskaĦā ar mākslas terapijas mērėi individuāli (vismaz 20 stundas vai sesijas) un 
grupā (vismaz 10 sesijas). Darbs komandā. Prakses gadījumu kritiska analīze. Teorētiskos avotu 
par prakses gadījumu meklēšana, atlasīšana, analīze. Savas pieredzes refleksija. Gatavošanās 
supervīzijām. Protokolu noformēšana. Supervīzijas.  
 
Studiju metodes un formas: Kontaktstundas: ievadlekcijas, darbs mentora pārraudzībā, 
supervīzijas. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: mākslas terapija praksē mentora un supervizora pārraudzībā; 
savas pieredzes analīze. Teorētisko avotu meklēšana, atlasīšana un analīze par gadījumu. 
Gadījumu sagatavošana supervīzijai. Savas pieredzes analīze. Protokolu noformēšana. Prakses 
dienasgrāmata.    
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: visi studiju programmā apgūtie obligātie, nepieciešamie 
obligātās izvēles, obligātās izvēles specializācijā kursi 
 
Studiju rezultāti.  Maăistranti zina dažādu vizuāli plastiskās mākslas terapijas metožu un 
tehniku un procesa teorētisko pamatojumu, zina dažādas mākslas terapijas formas darbam ar 
dažādām klientu/pacientu grupām, zina mākslas terapijas procesa organizācijas īpatnības 
darbam ar dažādām klientu/pacientu grupām, izprot grupas un individuālo mākslas terapijas 
procesa specifiku.  
Maăistranti prot veikt klienta / pacienta izpēti / izvērtēšanu savas specializācijas ietvaros. Prot 
formulēt atbilstošus mākslas terapijas procesa mērėus un uzdevumus un tos realizēt. Prot 
sadarboties ar pacientu / klientu mākslas terapijas mērėu izvirzīšanā un realizēšanā. Prot 
izvēlēties teorētiskās koncepcijas, saskaĦā ar kurām veidot mākslas terapijas plānu, izvēlēties un 
lietot piemērotas mākslas terapijas metodes un tehnikas. Prot izvēlēties un lietot atbilstošu 
saskarsmes veidu un paĦēmienus darbam ar dažāda vecuma un sociālo grupu pacientiem / 
klientiem, viĦu tuviniekiem un citām mākslas terapijas procesā iesaistītām personām. Prot 
izvērtēt mākslas terapijas rezultātus. Prot pārrunāt un izskaidrot klientam / pacientam mākslas 
terapijas procesu, tā rezultātus un ietekmi uz veselību. Prot sadarboties ar citiem speciālistiem, 
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iekĜaujoties multiprofesionālā/  interdisciplinārā komandas darbā, lai pēc iespējas efektīvāk 
palīdzētu klientam / pacientam. Prot dokumentēt mākslas terapijas procesu atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām.  
Maăistranti spēj noteikt mākslas terapijas mērėus un izveidot un uzturēt drošu terapeitisko vidi 
un terapeitiskās attiecība, Ħemot vērā klienta / pacienta vajadzības un savas darbības jomu. Spēj 
izmantot mākslas  līdzekĜus, tehnikas, radošo izpausmi mākslas terapijas procesā un klienta / 
pacienta refleksiju par radošo procesu un tā rezultātu. Spēj izprast un lietot neverbālo 
komunikāciju. Spēj izmantot tēlainību, simbolismu un metaforas mākslas terapijas procesā. Spēj 
ievērot profesionālo ētiku un respektēt klientu / pacientu vajadzības. Spēj veikt pašrefleksiju. 
Spēj kompetenti izmantot mākslas un mākslas radīšanas tehniku diapazonu un spēja palīdzēt 
klientam / pacientam strādāt ar tām, spēja veikt klienta / pacienta radītā darba analīzi. Spēj 
strādāt atbilstoši savai profesionālajai kompetencei, atpazīt savus profesionālos ierobežojumus 
un iespējas.  
Maăistrantiem ir pieredze mākslas terapijas procesa organizēšanā un realizācijā mentora un 
supervizora pārraudzībā; ir pašrefleksijas pieredze.  
 
Pārbaudes metodes: pašrefleksija par praksi, mentora vērtējums, supervizora vērtējums, 
prakses atskaite. Viena gadījumu prezentācija.  
 
Literat ūra.  
Meekums, B. Dance Movement Therapy: A Creative Psychotherapeutic Approach. 
London:Sage. 2002. 
Levy F. Dance / Movement Therapy – A Healing Art. Reston Virginia: The American Alliance 
for Health, 1988 
Scherborne V. Developmental movement for children. Worth Publishing Ltd, London, 2001. 
Mārtinsone K., Mihailova S.,  Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. Mākslu terapija un 
tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). – Rīga: Rīgas StradiĦa 
universitāte, 2008. – 135.lpp. 
Vicky Karkou and Patricia Sanderson, Arts Therapies: A Research Based Map of the Field. 
Elsevier, 2006. 
Bartenieff, I., & Lewis, Body Movement: Coping with the environment, Gordon & Breach. 
1980. 
Levy F.J., Fried J.P.& Leventhal F. Dance and other expressive therapy. London: Routledge, 
1995. 
Evans, K./ Dubowski, J.: Art Therapy with Children on the Autistic Spectrum. 2001, Jessica 
Kingsley Publishers 
Kramer, E.: Kindheit und Kunsttherapie. 280 Seiten, Graz 2003, Verlag Nausner & Nausner 
 
Periodiskie izdevumi: 
The Arts in psychotherapy  
 American Journal of Dance Therapy 
Body, Movement & Dance in Psychotherapy 
 
Papildus: 
Hartley, L. Wisdom of the Body Moving: An Introduction to Body-Mind Centering, North 
Atlantic Books 1995. 
Kestenberg Amighi, J., Loman, S., Lewis, P., & Sossin, M.K. The Meaning of Movement, 
Amsterdam: Gordon & Breach 1999. 
Lamb, W., & Watson, E. Body Code: The Meaning in Movement, Routledge & Kegan Paul. 
1979  
Naess Lewin J.L.Dance therapy notebook. Washington, DC: American Dance Therapy 
Association, 1998 
Шкурко Т.А Танцевально-экспрессивный тренинг.-СПб.: «Речь», 2003 
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Грёнлюнд Э., Оганесян Н.Ю Танцевальная терапия. Теория, методика, практика.-СПб.: 
Речь, 2004 
Sandel S.L., Chaiklin S., & Lohn A. Foundations of dance therapy: The life and work of 
Marian Chase. Washington, DC: American Dance Therapy Association, 1993 
Steiner M. Alternatives in psychiatry: dance movement therapy in the community// Dance 
Movement Therapy: Theory and Practice. London&N.Y., 1992. 
 
Valoda (kādā tiek realizēts, izvēlēties vajadzīgo): latviešu 
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Mūzikas terapija 

 
 

Studiju priekšmeta nosaukums: Mūzikas terapijas vēsture un teorijas 
 
Semestris: 1.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Mirdza Paipare 
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
 
Studiju priekšmeta mērėi: attīstīt izpratni par mūzikas terapijas vēsturiskās attīstības gaitu; 
iepazīstināt studentu ar dažādām šodien praksē pielietojamām mūzikas terapijas formām, kas 
pamatojas uz populārām teorijām un koncepcijām. 
 
Studiju priekšmeta apraksts:  
kurss ietver izpratni par mūzikas  terapijas mērėi un uzdevumiem, pielietošanas jomām  
veselības, sociālās aprūpes un izglītības jomā, veicot savu profesionālo darbību patstāvīgi/ 
multiprofesionālas/ daudzdisciplināras komandas sastāvā. Darbs individuāli. Darbs grupā 
(studijas tipa grupa, dinamiska (analītiska) slēgta grupa, tematiska grupa). Mūzikas terapijas 
faktori (mākslinieciskā ekspresija/ radošā darbība /simbolizācija; psihoterapeitiskās attiecības; 
interpretācija un verbālā atgriezeniskā saite (objektivizācija un jēgas veidošana); grupā - arī 
iekšgrupas komunikācija un attiecības). Mūzikas terapijas vide (fiziskā un simboliskā). Drošas 
terapeitiskās vides raksturojumi. Terapeitiskie efekti mūzikas terapijā, to noturība. Neverbālās 
komunikācijas un radošās pašizpausmes nozīme. Jūtu verbalizācija. Terapeitisko attiecību un 
nosacījumu optimizēšanas veidi terapijas efektivitātes paaugstināšanai. Mūzikas terapijas 
vēsture. Mūzikas terapija, kas balstītas uz humānistisko, psihoanalītisko,psiholoăisko, 
pedagoăisko virzienu teorijām un koncepcijām. Šodien izplatītākie virzieni mūzikas terapijā. 
P.Nordofa un K.Robinsa, Psihoanalītiskā, Antropozofiskā, A.Tomatis, K.Benga, Ă.Orfas u.c. 
mūzikas terapijas modeĜu pielietojums  darbā ar klientiem/pacientiem, daudzveidīgās pieejas un 
dažādu valstu pieredze. Izglītības programmas un profesionālās apvienības. Mākslas un 
mūzikas terapijas integrācija veselības aprūpes sistēmā. Situācija Latvijā. Integratīvi eklektiskā 
pieeja.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: nav nepieciešamas 
 
Studiju metodes un formas.   
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas un problēmlekcijas; apgūto teorētisko zināšanu 
konkretizācija semināros; praktiskās nodarbības; grupu diskusijas; darbs mazās grupās; 
problēmas analīze; referāta prezentācija un apspriešana. Videopieredzes apguve. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu lasot dotos avotus un 
sagatavoties  starpieskaitei - kontroldarbam. Literatūras meklēšana, atlasīšana, analīze, ar mērėi 
sagatavot referātu. Veikt divu teorētisko pieeju salīdzinājumu.  
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Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina mūzikas terapijas izveidi un attīstību pasaulē un Latvijā; zina vizuāli mūzikas 
terapijas teorētiskos pamatus; izprot šodienas situāciju. Maăistranti izprot nepieciešamību 
izvēlēties vienu vai vairākas teorētiskās koncepcijas, saskaĦā ar kurām veidot konkrētu  
mūzikas terapijas plānu, izprot nepieciešamību veidot un pamatot savu pozīciju. 
Maăistranti prot analizēt un salīdzināt  dažādas teorētiskās pieejas mūzikas terapijā, pakāpeniski 
attīstot profesionālo domāšanu. 
Maăistranti spēj orientēties dažādu teorētisko nostādĦu daudzveidībā.   
Maăistrantiem ir pieredze  dažādu teorētisko nostādĦu analīzē un salīdzināšanā.  
 
Pārbaudes metodes: aktīva dalība semināros un sistemātiska, patstāvīga teorētiskās literatūras 
apguve. Starpieskaite - kontroldarbs.  Rakstu apkopojums un referāts par vienu no tēmām – 
40%. Rakstisks eksāmens 60%, kurā viens no jautājumiem ir divu teorētisko pieeju 
salīdzinājums. 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
Bolay V.  Thesen der Kasseler Konferenz. Musiktherapeutische Umschau, 19, 231-325. 1998).. 
Nordoff P., Robbins C. Schöpferische Musiktherapie. Stuttgart: Fischer Verlag(1986). 
C.Bang C. Eine Welt von Klang und Musik. HÖRPÄD, 3, 77-88. 1984). 
Mārtinsone K., Mihailova S.,  Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. Mākslu terapija un 
tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). – Rīga: Rīgas StradiĦa 
universitāte, 2008. – 135.lpp. 
Nöcker- Ribeaupierre M.  Die Tomatis-Methode und ihr Bedeutung für die Musiktherapie 
Musiktherapeutische Umschau, 1, 29.-43. 1998 
Orff G. Die Orff-Musiktherapie, München: Kindler Verlag. 1974. 
Priestley, M. Analytische Musiktherapie, Fischer Verlag, Stuttgart. 1983 
Receptive Methods in Music Therapy; Techniques and Clinical Applications for Music 
Therapy Clinicians, Educators and Students; Jessica Kingsley Publishers; London and 
Philadelphia, 2007. - 271 p. 
Schwabe, C. Regulative Musiktherapie, Thieme Verlag, Stuttgart, 1987 
Wigram, Tony. A Comprehensive Guide to Music Therapy : theory, Clinical Practice, 
Research, and Training / Tony Wigram, Inge Nygaard Pedersen, and Lars Ole Bonde. - 
London: Jessica Kingsley Publishers; Philadelphia, 2004. - 384 p. 
 
Periodiskie izdevumi:  
Musikterapeutische Umschau 
Nordic Journal of Music Therapy 
Music Therapy today 
 
Papildus: www.muzikasterapija.lv 
www.musictherapyworld.net 
 
Valoda: latviešu   
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Studiju priekšmeta nosaukums Mūzikas antropoloăija 
 
Semestris                2 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs prof., Dr.phil. MārtiĦš Boiko 
 
Kred ītpunkti  (KP)  2 
 
ECTS kredītpunkti  3 
 
Akadēmiskā struktūrvienība. Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv  
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā Obligātās izvēles (B) studiju priekšmets 
maăistra studiju programmā „M ākslas terapija”   
 
Studiju priekšmeta apraksts un mērėis  

Mērėis – iepazīstināt ar mūzikas antropoloăijas mūsdienu attīstības tendencēm un 
vēsturi, veidot priekšstatu par akustiskās komunikācijas formu daudzveidību. 
Studiju priekšmeta uzdevumi – a) mūzikas antropoloăijas pamatkategoriju un 
teorētisko pamatkonceptu apguve; b) mūzikas antropoloăijas pamatjomu, tādu kā 
‘mūzika un vara’, ‘mūzika un reliăija’, ‘mūzika un rituāls’, ‘mūzikas biokomunikatīvie 
aspekti’, ‘mūzika un identitāte’ utt., iepazīšana. 
Studiju priekšmeta saturs – Mūzikas antropoloăija ir starpnozares telpā starp divām 
plašām zinātĦu jomām – muzikoloăiju un antropoloăiju. Mūzikas daudzveidīgie 
noenkurojumi kultūrā un sabiedrībā, mūzikas un skaĦas simboliskās funkcijas, 
identitātes emblēmas, terāpijas un transa līdzekĜa loma, mūzika un vara (ideoloăija, 
politika, valsts) – lūk daži no tradicionālajiem mūzikas antropoloăijas un socioloăijas 
tēmu lokiem. Kurss informē par mūzikas izpratni, kāda tā ir mūsdienu zinātnē (mūzika 
kā otra akustiskā komunikācija līdzās runātajai valodai) un no tās izrietošo skatījumu uz 
mūzikas dabu un funkcionēšanu. Tiek aplūkots, kā muzikālajā komunikācijā klajākā vai 
mazāk klajā veidā darbojas bioloăiskie, resp., akustiskās biokomunikācijas faktori. 
Kursu veido īsi teorētiski ekskursi un konkrētu gadījumu izskatījumi. Galvenā 
uzmanība veltīta mūzikas daudzveidīgajiem funkcionālajiem aspektiem 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas Bakalaura izglītība kādā no sociālajām, kultūras vai mākslas 
zinātnēm. 
 
Studiju rezultāti:  

- zināšanas Studenti iegūs zināšanas un kompeteci par mūzikas antropoloăijas un 
akustiskās komunikacijas fenomenu aktuālām tēmām (tai skaitā nepieciešamo 
terminoloăiju), par galvenajām teorētiskajām pieejām, kā arī muzikālantropoloăisku 
fenomenu pētniecības metodoloăiskajiem principiem. 

- prasmes un iemaĦas Studenti pratīs pielietot mūzikas antropoloăijas jēdzienus un 
pieejas, vērtējot un analizējot attiecīgus mūsdienu sabiedrības un kultūras fenomenus, 
attīstīs analītiskās un prezentācijas prasmes. 

 
Pārbaudes metode eksāmens 
 
Literat ūra  
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Clayton, Martin and Trevor Herbert, Richard Middleton (eds.) The Cultural Study of Music. 
A Critical Introduction. New York and London: Routledge: 2003. 

 
Copeland, Darren “Associative Listening.” Soundscape. The Journal of Acoustic Ecology. 
Vol. 1, No 1, spring 2000: 23–25. (http://interact.uoregon.edu/MediaLit/wfae/journal/) 

 
Hargreaves, David J. and Adrian C. North (eds.) The Social Psychology of Music. Oxford: 
Oxford University Press: 1997: 123–140. 
 
Macdonald, Raymond A. R. and David J. Hargreaves, Dorothy Miell (eds.) Musical 
Identities. Oxford: Oxford University Press: 2002. 

 
Merriam, Alan P. The Anthropology of Music. Northwestern Uiversity Press: 1964. 

 
Nettl, Bruno The Study of Ethnomusicology. Twenty–nine Issues and Concepts. Urbana, 
Chicago, London: University of Illinois Press: 1983. 

 
Schafer, R. Murray The Tuning of the World. Toronto: McClelland & Stewart; New York: 
Knopf; Indian River Ont: Arcana: 1977. (2nd edition 1994, The Soundscape. Our Sonic 
Environment and the Tuning of the World. Destiny, Rochester, Vermont.) 

 
Stockmann, Doris “Perception and Valuation Processes of Music in Cross–modal Aesthetic 
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Valoda:  latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums: Mūzikas improvizācija 
 
Semestris: 1.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja:   Mirdza  Paipare 
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  
                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligāts 
 
Studiju priekšmeta mērėis: atbilstoši mūzikas terapijas  specifiskajiem mērėiem veidot 

  izpratni par instrumentālas improvizācijas, balss un kustību izmantošanu mūzikas terapijas 
procesā.  
 
Studiju priekšmeta apraksts: Teorētiski iepazīties ar klavierspēles, vokālās un kustību 
improvizācijas, to pielietojumu pie dažādām saslimšanām. Individuālo un grupu mūzikas 
terapijas improvizācijas metožu un tehniku pielietojums speciālajās izglītības, veselības un 
sociālajās iestādēs darbā ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kuriem ir īpašas vajadzības. 
Brīvas vokālās improvizācijas kā pacienta emocionālās un intelektuālās sfēras izpausmes 
līdzeklis integrētas vingrinājuma formas ar vokalizācijas elementiem mācību procesā, veidojot 
prasmi terapeitiski koncentrēties uz pacienta personu un atbilstoši pacientu traucējumiem. 
Kustību terapijas ievirzes izmantošana neiropediatrijā, motoru funkciju paplašināšanai. Kustību 
terapija kā runas motoriskās plānošanas palīglīdzeklis. Kustību terapijas izmantošana 
pedaudioloăijā – dzirdes uztveres atspoguĜojums ar ėermeni un dozētām kustībām, vieglas deju 
formas attīstība, psihomotoro funkciju veidošana. Improvizācijas uzbūves principi uz konkrētā 
motīva. Improvizācijas ievads un nobeigums. Klavierspēles improvizācijas tehnikas 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: muzikālās kompetences: klavierspēle un vokālās prasmes 
 
Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas; apgūto teorētisko zināšanu pielietošana praktiskās 
nodarbībās; darbs mazās grupās; individuāli un pāros; situāciju modelēšana, lomu spēle. 
Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu lasot doto literatūru.  
Izvēlēties potenciālo klientu/pacientu grupu un situāciju, sagatavot mūzikas improvizāciju, 
pielāgojot metodi un tehniku, tās teorētisko pamatojumu, prezentēt to.  
 
Studiju rezultāti.  
Maăistranti zina  improvizācijas pamatkonceptus mūzikas terapijas teorijā un praksē, izprot 
tēlainības, simbolisma un metaforu nozīmi improvizācijā. Ir izpratne par kustības un vokālās 
improvizācijas būtību un par tās izmantošanu mūzikas terapijas procesā Atbilstoši izvēlētajai 
metodei prot izvēlēties muzikālus līdzekĜus, vadot pacienta muzikālās aktivitātes, Prot radoši 
rosināt un attīstīt muzikālās idejas ar balsi 
Maăistranti spēj izteikt sevi ar kustību un deju palīdzību;. analizēt mūzikas improvizācijas 
procesu .Maăistrantiem ir pieredze muzikālās improvizācijas radīšanā.   
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Pārbaudes metodes: aktīva dalība praktiskajās nodarbībās, sistemātiska, patstāvīga literatūras 
apguve. maăistranti patstāvīgi apgūst  improvizācijas iemaĦas un prasmes, kā arī  pašpieredzi 
klavieru spēlē, vokāli un kustībās, saistot ar teorētiskām nostādnēm Muzikāla improvizācija uz 
klavierēm, ar balsi, kustību tematiski („NoskaĦu glezna”, dzeja,  vai cita tēma) – 50%. 
Konkrētas saslimšanas gadījumā – 50%. 
 
Literat ūra.  
KārkliĦš L. Ievads mūzikas kompozīcijā – Rīga; RaKa, 2005. – 67 lpp. 
Wigram T. Improvisation /Methods and Techniques for Music Therapy Clinicians, Educators 
and Students, London and New York 2004. 
Спигин Ю. Специфика современной музыкальной импровизации в условиях открытого 
культурного пространства // Teorija un prakse skolotāju izgītībā II – Rīga, RPIVA, 2004. - 
53.-60. lpp. 
 
Periodiskie izdevumi: 
Haus, R., Muziktherapie bei CL- Versorgung von KIndern, in: Deutsche Cochlear Implant 
Gesellschaft (Hrsg): Die Schnecke (27), 2000, Verlag Herrmann, Illertissen 2000 
Music Therapy today 
Musikterapeutische Umschau 
Nordic Journal of Music Therapy 
 
Papildus: 
Декер- Фойгт, Г.- Г., Введение в музыкотерапию. Москва, Питер, 2003. 
Шуршаджан, С.В., Музыкотерапия и резервы человеческого организма. Москва, АОЗТ  
Антидор,1998. 
 
Valoda: latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums: Mūzikas improvizācija praksē 
 
Semestris: 2.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Mirdza Paipare  
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  
                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligāts 
 
Studiju priekšmeta mērėis: veidot prasmi atbilstoši mūzikas terapijas specifiskām metodēm 
pielietot klavierspēles improvizācijas, vokālās iemaĦas un kustību terapijas ievirzi 
atveseĜošanas potenciālu mūzikas terapijas procesā praksē.  

 
Studiju priekšmeta apraksts: Apgūt praktiskās iemaĦas aktīvajā un receptīvajā mūzikas 
terapijā, pielietojot tās praktiski. Pielietot dažādas mūzikas terapijas metodes grupā vai 
individuāli diviem klientiem/ pacientiem mentora pārraudzībā. Sagatavot savas radošās 
darbības izvērtēšanu grupā pēc noteiktiem kritērijiem. Veikt savas pieredzes supervīziju.  
Rakstiski veikt mākslas terapijas procesa specializācijā analīzi pēc noteiktiem kritērijiem.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: muzikālās kompetences: klavierspēle un vokālās prasmes;  
Profesionālā darbība mākslu terapijā I, Mūzikas improvizācija 
 
Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: interaktīvas praktiskās nodarbības; darbs  individuāli un mazās grupās; 
situāciju modelēšana, atbilstoši klientu/pacientu grupām vai attiecīgai tematikai. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu lasot dotos avotus un 
sagatavoties praktiskai muzikālai (instrumentālai un vokālai) improvizācijai, izmantojot kustību 
terapijas ievirzes formai individuālajai un/vai grupu terapijai. Izvēlēties potenciālo 
klientu/pacientu grupu un situāciju, sagatavot mūzikas improvizāciju un tās teorētisko 
pamatojumu, prezentēt to. Savas pieredzes analīze.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina  improvizācijas pamatkonceptus mūzikas terapijas teorijā un praksē, izprot 
tēlainības, simbolisma un metaforu nozīmi improvizācijā. Ir izpratne par kustības un vokālās 
improvizācijas būtību un par tās izmantošanu mūzikas terapijas procesā Atbilstoši izvēlētajai 
metodei prot izvēlēties muzikālus līdzekĜus, vadot pacienta muzikālās aktivitātes, prot radoši 
rosināt un attīstīt muzikālās idejas ar balsi 
Maăistranti spēj izteikt sevi ar kustību un deju palīdzību;. analizēt mūzikas improvizācijas 
procesu Maăistrantiem ir pieredze muzikālās improvizācijas radīšanā.   
Pārbaudes metodes: aktīva dalība praktiskajās nodarbībās, sistemātiska, patstāvīga literatūras 
apguve. maăistranti patstāvīgi apgūst  improvizācijas iemaĦas un prasmes, kā arī  pašpieredzi 
klavieru spēlē, vokāli un kustībās, saistot ar teorētiskām nostādnēm sagatavot savas radošās 
darbības izvērtēšanu grupā pēc noteiktiem kritērijiem. Veikt savas pieredzes supervīziju.  
Rakstiski veikt mūzikas terapijas procesa specializācijā analīzi pēc noteiktiem kritērijiem. 
 
Literat ūra.  
KārkliĦš L. Ievads mūzikas kompozīcijā – Rīga; RaKa, 2005. – 67 lpp. 
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Wigram T. Improvisation /Methods and Techniques for Music Therapy Clinicians, Educators 
and Students, London and New York 2004. 
Спигин Ю. Специфика современной музыкальной импровизации в условиях открытого 
культурного пространства // Teorija un prakse skolotāju izgītībā II – Rīga, RPIVA, 2004. - 
53.-60. lpp. 
 
Periodiskie izdevumi: 
Musikterapeutische Umschau 
Nordic Journal of Music Therapy 
Music Therapy today 
 
Papildus: 
Haus, R., Muziktherapie bei CL- Versorgung von KIndern, in: Deutsche Cochlear Implant 
Gesellschaft (Hrsg): Die Schnecke (27), 2000, Verlag Herrmann, Illertissen 2000 
Декер- Фойгт, Г.- Г., Введение в музыкотерапию. Москва, Питер, 2003. 
Шуршаджан, С.В., Музыкотерапия и резервы человеческого организма. Москва, АОЗТ   
Антидор,1998. 
 
Valoda: latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums:  Izpēte un izvērtēšana mūzikas terapijā  
  
Semestris: 2.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Mirdza Paipare 
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  
                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
 
Studiju priekšmeta mērėis: Iepazīt un apgūt dažādas izpētes un novērtēšanas tehnikas 
mūzikas terapijā; attīstīt prasmi izvēlēties un lietot izpētes un izvērtēšanas metodes un tehnikas 
atbilstoši, situācijai, klientu/ pacientu grupas specifikai, attīstīt prasmi izvērtēt mūzikas terapijas 
procesu un rezultātu, pilnveidot izpratni par supervīzijas un sava darba izvērtējuma 
nepieciešamību praksē.  
 
Studiju priekšmeta apraksts: jēdzienu noskaidrošana: izvērtēšana (assessment); novērtējums 
(evaluation); izpēte (research); pētījums (research/study); diagnostika (diagnostics); slēdziens. 
Diagnoze medicīnā. Psihodinamiska hipotēze. Hipotēze mākslu terapijā. Izvērtēšanas 
(assessment) un novērtējuma (evaluation) mērėi un uzdevumi mākslas terapijā - dažādu valstu 
pieredze. Virzība mākslu/mūzikas terapijā: uz mākslā/mūzikā balstītu (arts-based) 
izvērtēšanu/novērtējumu (assessment/ evaluation) un uz formālām (formal) izvērtēšanas / 
novērtējuma (assessment /evaluation) procedūrām (procedures); uz rezultāta prognozēšanu 
(consideration of outcome). Prakses, kas balstās uz teoriju un pieredzi (practice based on theory 
and experience) nomaiĦa uz pierādījumos balstītu praksi (evidence-based practice) jeb praksi, 
ko ietekmē pētījumi (practice informed by research) un praksē balstītiem pierādījumiem 
(practice-based evidence) jeb pētījumu dati, kuru avots ir prakse (practice generating research 
evidence). Izvērtējums un diagnoze (diagnosis). Subjektīvs (subjective) un objektīvs (objective) 
izvērtējums. Neformāls (informal) un formāls (formal) izvērtējums. Izvērtēšanas un 
novērtēšanas  metožu izvēles kritēriji: ticamība un validitāte. Sākotnējais izvērtējums (initial 
assessment) mākslu/mūzikas terapijā: hipotēzes pamats, kas nosaka mūzikas terapijas mērėus. 
Izvērtēšanas dimensijas. Klienta/ pacienta situācijas (vides faktori, kultūras un sociālās iezīmes) 
un klientu/ pacientu personības un/vai kognitīvo spēju izpēte/ izvērtēšana. Klienta/ pacienta 
problēmu un  grūtību, spēju un resursu izvērtējums. Klienta/ pacienta atbilstības mūzikas 
terapijai kritērijiem. Dažādas klientu grupas. Darbs komandā. Kompetences robežas. 
Novērtējums (evaluation) un pētīšana (research). Kvalitatīvs (qualitative) un kvantitatīvs 
(quantitative) novērtējums. Izmaksu lietderības (cost-benefit) un efektivitātes (cost-
effectiveness) novērtējums. Mūzikas terapijas procesa un/vai rezultāta novērtējums. 
Starpvērtējums. Mūzikas terapijas prakses izvērtēšana. Supervīzija un sava darba novērtējums. 
Attiecības: klients/ pacients – mūzika- mūzikas terapeits. Transference. Kontratransference. 
Projekcija. Refleksija. Interpretācija. Nepārtrauktas un sistemātiskas izvērtēšanas un analīzes 
nepieciešamība. Uzdevumi sesijas starplaikiem. Gadījumstudijas. Ētiskie apsvērumi izpētē un 
novērtēšanā 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Zinātniskā pētījuma metodoloăija, Personības psiholoăija, 
Attīstības psiholoăija, Mūzikas terapijas vēsture un teorijas,  Mūzikas improvizācija.   
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Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas un problēmlekcijas; apgūto teorētisko zināšanu 
konkretizācija semināros; praktiskas nodarbības; grupu diskusijas; darbs mazās grupās; 
problēmas analīze; situāciju modelēšana; individuālā projekta prezentācija un  videoanalīze. 
Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu, lasot dotos avotus un 
sagatavoties starpieskaitei - kontroldarbam. Strādāt ar datu bāzēm, ar mērėi atlasīt divas 
gadījumstudijas, kurās atspoguĜots darbs ar dažādām klientu/ pacientu grupām dažādās vidēs, 
izmantojot dažādās teorētiskajās pieejas. Veikt šo gadījumstudiju kritisku analīzi pēc dotajiem 
kritērijiem. Izvēlēties viena gadījumstudijas un prezentēt to, uzmanību pievēršot izvērtēšanas 
aspektam. Individuāli  izstrādāt izpētes/ izvērtēšanas programmu vienam potenciālajam 
klientiem/pacientiem ar konkrētu saslimšanu. Savas pieredzes analīze.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina dažādas klienta / pacienta mūzikas terapijas procesa un rezultātu izpētes / 
izvērtēšanas metodes, tehnikas un to izvēles nosacījumus; zina atšėirību starp izvērtēšanu un 
izpēti mūzikas terapijā; zina savas profesionālās kompetences robežas; izprot klienta / pacienta 
personības iezīmju un psihisko stāvokĜu izpausmes uzvedībā novērojuma nepieciešamību; 
izprot ētiskos apsērsumus attiecībā uz izpēti un izvērtēšanu; izprot nepieciešamību izpēti/ 
izvērtēšanu veikt mērėtiecīgi un sistemātiski; izprot nepieciešamību veikt savas prakses 
izvērtējumu; izprot komandas darba nozīmi izvērtēšanā un savas kompetences robežas.  
Maăistranti prot izvērtēt klienta/ pacienta situāciju (vides faktori, kultūras un sociālās iezīmes) 
un personību un/vai kognitīvās spējas; problēmas un  grūtības, kā arī spējas un resursus; klienta/ 
pacienta atbilstību mūzikas terapijai; prot meklēt, kritiski izvērtēt un izvēlēties izpētes metodes, 
tehnikas, instrumentus atbilstoši situācijai un pacientu/ klientu grupas specifikai; prot 
dokumentēt izpētes/ izvērtēšanas rezultātus.  
Maăistranti spēj kritiski izvēlēties atbilstošas klienta / pacienta, mūzikas terapijas procesa un 
rezultātu izpētes / izvērtēšanas metodes, tehnikas, instrumentus.  
Maăistrantiem ir pieredze  gadījumstudiju analīzē, izdalot izpētes un izvērtēšanas aspektu.   
 
Pārbaudes metodes: aktīva dalība semināros un sistemātiska, patstāvīga teorētiskās literatūras 
apguve. Starpieskaite - kontroldarbs. Pēc kontroldarba sekmīgas nokārtošanas – divu 
gadījumstudiju analīze pēc dotajiem kritērijiem rakstiski un to prezentācija grupai – 30%. 
Dokumentācijas noformēšana - 30%. Izveidota izpētes/ izvērtēšanas programma vienam ar 
konkrētu saslimšanu  pacientiem – 40%.  Profesionālās izaugsmes dienasgrāmata. 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
Bruscia, Kenneth E. Defining Music Therapy / Kenneth E. Bruscia. 2nd ed. - Gilsum, NH: 
Barcelona Publishers, 1998..  
Clinical Applications of Music Therapy in Psychiatry / edited by Tony Wigram and Jos de 
Backer; foreword by Jozef Peuskens. - London : Jessica Kingsley, 2003.  
Mārtinsone K., Mihailova S.,  Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. Mākslu terapija un 
tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). – Rīga: Rīgas StradiĦa 
universitāte, 2008. – 135.lpp. 
Microanalysis in Music Therapy Methods, Techniques and Applications for Clinicians, 
Researchers, Educators and Students edited by T.Wosch and T.Wigram; Jessica Kingsley 
Publishers London and Philadelphia, 2007. p.328 
Petersen, D. Musiktherapeutisch orientierte Balintarbeit, In.: Musiktherapeutische Umschau 
232 002), S.153-160, DGMT (Hrsg.) ,Verlag Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen, 2002.  
Plahl Ch., Koch-Temming H. Musiktherapie mit Kindern. Grundlagen-Methoden- Praxisfelder 
HUBER , 2005.                     
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Rappe – Gieseke, K.Theorie und Praxis der Gruppen- und Teamsupervision, Springer Verlag, 
Berlin, 1990.  
Receptive Methods in Music Therapy; Techniques and Clinical Applications for Music 
Therapy Clinicians, Educators and Students; Jessica Kingsley Publishers ; London and 
Philadelphia, 2007. 
 
Periodiskie izdevumi:  
Musikterapeutische Umschau 
Nordic Journal of Music Therapy 
Music Therapy Today 
 
Papildus:  
Case Study Designs in Music Therapy / edited by David Aldridge. - London :  
Jessica Kingsley Publishers, 2005. - 288 p. 
 Music for Life : aspects of Creative Music Therapy with Adult Clients / Gary Ansdell. - 
London : J. Kingsley Publishers, 2005. - xii, 237 p. 
www.musictherapyworld.net 
 
Valoda: latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums: Izpēte un izvērtēšana mūzikas terapijā praksē  
  
Semestris: 4.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Mirdza Paipare 
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
 
Studiju priekšmeta mērėis: radīt iespēju maăistrantiem novērot mūzikas terapijas sesijas, 
hospitēt tās un izvērtēt  terapijas procesu un rezultātu, veicināt pašrefleksiju, prasmi izteikt 
savas jūtas un attieksmes, aktualizēt terapeitiskās vērtības.     
 
Studiju priekšmeta apraksts: Students gūst pieredzi mūzikas terapijas darba jomā. Tiek 
attīstītas un paplašinātas fenomenoloăiskās spējas (uztvere, atpazīšana, aprakstīšana, 
izskaidrošana). Sesijām  izvirzītie mērėi ir terapijas procesa vērošana, dokumentācija, analīze 
un novērtējums, nepieciešamās terapijas plānošana.Tiek iepazītas izpētes un novērtēšanas 
tehnikas mūzikas terapijas praksē, kas balstās uz teoriju un pieredzi. Divu mūzikas terapijas 
sesiju novērošana/ hospitācija. Attiecību: klients/ pacients – skaĦdarbs/improvizācija – mūzikas 
terapeits analīze atbilstoši kritērijiem. Divu klientu/ pacientu sesijās radīto skaĦdarbu vai 
improvizāciju un to tapšanas procesa izvērtējums un analīze. Savu potenciālo resursu un grūtību 
izvērtējums. Terapeitisko attiecību un vērtību aktualizācija. Savas pieredzes supervīzija. 
Dokumentācijas noformēšana.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I,II, Medicīnas 
un biomedicīnas tiesības un ētika, Personības psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Klīniskā 
psiholoăija, Mūzikas terapijas vēsture un teorijas, Mūzikas improvizācija, Mūzikas 
improvizācija praksē, Izpēte un izvērtēšana mūzikas terapijā.    
 
Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: ievadlekcija; novērošana; grupu diskusijas; darbs mazās grupās; 
gadījumstudijas; audio-videoanalīze; supervīzijas. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: hospitācijas materiālu noformēšana. Gadījumu kritiska analīze 
pēc dotajiem kritērijiem. Teorētisko avotu studijas. Gatavošanās supervīzijai un supervīzijas 
protokolu noformēšana. Divu klientu/ pacientu sesijās radīto darbu un to tapšanas procesa 
izvērtējums un analīze. Savas pieredzes refleksija. Esejas: Attiecības - pacients – mūzikas 
terapeits: mani potenciālie resursi un grūtības specializācijas kontekstā  izstrāde.  
 
Studiju rezultāti. Maăistranti zina dažādas klienta / pacienta, mūzikas, mūzikas terapijas 
procesa un rezultātu izpētes / izvērtēšanas metodes un to izvēles nosacījumus; zina atšėirību 
starp diagnostiku, psihodinamisko hipotēzi un izvērtēšanu / izpēti mākslas terapijā; zina savas 
profesionālās kompetences robežas; izprot pierādījumos balstītās un uz mākslu/mūzikas 
balstītās izpētes priekšrocības un ierobežojumus; izprot nepieciešamību orientēties uz 
pierādījumos balstītu praksi un izpētei/ izvērtēšanai izvēlēties valīdas un ticamas metodes; 
izprot klienta / pacienta personības iezīmju un psihisko stāvokĜu izpausmes uzvedībā 
novērojuma nepieciešamību; izprot ētiskos apsvērumus attiecībā uz izpēti un izvērtēšanu; izprot 
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nepieciešamību izpēti/ izvērtēšanu veikt mērėtiecīgi un sistemātiski; izprot nepieciešamību 
veikt savas prakses izvērtējumu; izprot komandas darba nozīmi izvērtēšanā un savas 
kompetences robežas.  
Maăistranti prot izvērtēt klienta/ pacienta situāciju (vides faktori, kultūras un sociālās iezīmes) 
un personību un/vai kognitīvās spējas; problēmas un  grūtības, kā arī spējas un resursus; klienta/ 
pacienta atbilstību mūzikas terapijai; prot meklēt, kritiski izvērtēt un izvēlēties izpētes metodes, 
tehnikas, instrumentus atbilstoši situācijai un pacientu/ klientu grupas specifikai; prot pierakstīt 
izpētes/ izvērtēšanas rezultātus.  
Maăistranti spēj kritiski izvēlēties atbilstošas klienta / pacienta, mūzikas, mūzikas terapijas 
procesa un rezultātu izpētes / izvērtēšanas metodes, tehnikas, instrumentus.  
Maăistrantiem ir pieredze  gadījumstudiju analīzē, izdalot izpētes un izvērtēšanas aspektu.   
 
Pārbaudes metodes: obligāts mākslas terapijas sesiju novērojums un hospitācija. Hospitācijas 
materiālu noformēšana. Obligāta dalība supervīzijās. Supervīziju protokolu noformēšana. 
Profesionālās izaugsmes dienasgrāmata. Divu klientu/ pacientu sesijās radīto skaĦdarbu un to 
tapšanas procesa izvērtējums un analīze – 50%. Rakstiska eseja:  Attiecības - klients/ pacients –
skaĦdarbs/improvizācija – mūzikas terapeits: mani potenciālie resursi un grūtības 
specializācijas kontekstā   – 50%.   
 
Literat ūra  
Ieteicamā: 
Bruscia, Kenneth E. Defining Music Therapy / Kenneth E. Bruscia. 2nd ed. - Gilsum, NH: 
Barcelona Publishers, c1998. - xiv, 300 p.  
Clinical Applications of Music Therapy in Psychiatry / edited by Tony Wigram and Jos de 
Backer; foreword by Jozef Peuskens. - London : Jessica Kingsley, 2003. - 287 p. 
Mārtinsone K., Mihailova S.,  Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. Mākslu terapija un 
tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). – Rīga: Rīgas StradiĦa 
universitāte, 2008. – 135.lpp. 
Microanalysis in Music Therapy metods, Techniques and Applications for Clinicians, 
Researchers, Educators and Students edited by T.Wosch and T.Wigram; Jessica Kingsley 
Publishers London and Philadelphia, 2007.p.328 
Petersen, D.  Musiktherapeutisch orientierte Balintarbeit, In.: Musiktherapeutische Umschau 
232 002) , S.153-160, DGMT (Hrsg.) ,Verlag Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen, 2002. 
Plahl Ch., Koch-Temming H. Musiktherapie mit Kindern. Grundlagen-Methoden- Praxisfelder 
HUBER , 2005.                     
Rappe – Gieseke, K.  Theorie und Praxis der Gruppen- und Teamsupervision, Springer Verlag, 
Berlin, 1990.  
 
Periodiskie izdevumi:  
Musikterapeutische Umschau 
Nordic Journal of Music Therapy 
Music Therapy Today 
 
Papildus: 
Case Study Designs in Music Therapy / edited by David Aldridge. - London :  
Jessica Kingsley Publishers, 2005. - 288 p. 
 Music for Life : aspects of Creative Music Therapy with Adult Clients / Gary Ansdell. - 
London : J. Kingsley Publishers, 2005. - xii, 237 p. 
www.muzikasterapija.lv 
www.musictherapyworld.net  
 
Valoda: latviešu       
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Studiju priekšmeta nosaukums: Mūzikas terapijas metodes un tehnikas  
 
Semestris: 4.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Mirdza Paipare  
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
 
Studiju priekšmeta mērėi:  Iepazīties ar dažādām mūzikas terapijas metodēm un tehnikām 
darbā ar klientiem/pacientiem; radīt iespēju apgūt mūzikas terapijas metodes un tehnikas 
darbam ar dažādām klientu/ pacientu grupām un attīstīt prasmi tās izvēlēties saskaĦā ar 
mūzikas terapijas mērėi.  
 
Studiju priekšmeta apraksts: mūzikas terapijas metodes un tehnikas, to izvēles kritēriji un 
pielietojums, saskaĦā ar mūzikas terapijas mērėi.  Individuālās mūzikas terapijas pielietojums  
pie dažādām saslimšanās klīniskajā praksē. Individuālo un grupu mūzikas terapijas metožu 
praktiskais pielietojums speciālajās izglītības, veselības un sociālajās iestādēs darbā ar bērniem 
un jauniešiem, kuriem ir īpašas vajadzības. Mūzikas terapijas metodes un tehnikas, to izvēles 
kritēriji un pielietojums, saskaĦā ar terapijas mērėi. Teorētiskais pamatojums. Atbilstība 
izvērtēšanas rezultātiem. Dažādu mūzikas terapijas modeĜu izvēles nosacījumi. Sesiju un darba 
procesa strukturēšana. Darbs ar pieaugušajiem un bērniem un pusaudžiem: specifika. Mūzikas 
terapija neiroloăijā, metodes un tehnikas onkoloăijā, Mūzikas terapijas agrīnās rehabilitācijas 
metodes priekšlaicīgi dzimušiem bērniem. Mūzikas terapija gerontoloăijā. Darbs somatiskajā 
klīnikā un psihiatrijā.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I, Personības 
psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Klīniskā psiholoăija, Psihiatrija un psihofarmakoloăija, 
Individuālā konsultēšana un psihoterapija, Grupu konsultēšanas un terapijas pamatprincipi, 
Mūzikas terapijas vēsture un teorijas, Mūzikas improvizācija praksē, Izpēte un izvērtēšana 
mūzikas terapijā.   
 
Studiju metodes un formas.   
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas; praktiskās nodarbības; grupu diskusijas; darbs mazās 
grupās; problēmas analīze; situāciju modelēšana; projekta darba prezentācija un analīze. 
Lomu spēles:pacients-terapeits. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: literatūras  atlasīšana, analīze. Individuāli un pa divi sagatavot 
un prezentēt mūzikas terapijas metodes un to teorētisko pamatojumu dažādu tehniku izvēlē un 
pielietojumā potenciālām klientu/pacientu grupām un situācijām. Dokumentu noformēšana. 
Savas pieredzes analīze.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina dažādu mūzikas terapijas metožu un tehniku teorētisko pamatojumu, zina 
dažādas mūzikas terapijas formas darbam ar dažādām klientu/pacientu grupām, zina mūzikas 
terapijas procesa organizācijas īpatnības darbam ar dažādām klientu/pacientu grupām, izprot 



 233

grupas un individuālo mākslas terapijas procesa specifiku, izprot aprobētu metožu un tehniku 
pielietošanas nozīmi mūzikas terapijas procesā.  
Maăistranti prot izvēlēties dažādas mūzikas terapijas metodes un tehnikas, atbilstoši dažādām 
klientu/pacientu grupām, terapijas mērėim; prot dokumentēt sesijas. 
Maăistranti daĜēji spēj pielietot mūzikas terapijas metodes un tehnikas saskaĦā ar izvirzīto 
terapijas mērėi, analizēt  terapijas dinamiku un interpretēt iegūtos rezultātus.  
Maăistrantiem ir pieredze mūzikas terapijas metožu un tehniku izvēlē, demonstrācijā ar noteiktu 
mērėi, savas izvēles pamatojumā. Ir pašrefleksijas pieredze.  
 
Pārbaudes metodes: dalība praktiskajās nodarbībās. Profesionālās izaugsmes dienasgrāmata. 
Divu potenciālu gadījumu (individuāli un grupā) prezentācija un analīze – 50%. Protokolu 
noformēšana – 50%. 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
Aldridge D.: Musiktherapie mit entwicklungsverzögerten Kindern. Kairos I , Beiträge 
zurMusiktherapie in der Medizin. Bern: Verlag Hans Huber, 1997. 
Leonhardt A.: Ausbildung des Hörens-Erlernen des Sprechens,  Neuwied: Luchterhand Verlag, 
1998. 
Mārtinsone K., Mihailova S.,  Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. Mākslu terapija un 
tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). – Rīga: Rīgas StradiĦa 
universitāte, 2008. – 135.lpp. 
Music Therapy and Neurological Rehabilitation : performing Health / edited by David 
Aldridge. 1st American pbk. ed. - London : J. Kingsley Publishers, 2005. - 302 p. 
Music Therapy in Health and Education / edited by Margaret Heal and Tony Wigram ; 
foreword by Anthony Storr. - London : J. Kingsley ; Philadelphia, 2005. - xii, 292 p. 
Nöcker-Ribaupierre M.: Auditive Stimulation nach Frühgeburt. S. 21, Stuttgart: Gustav 
Fischer, 1995. 
Priestley, M., Muziktherapeutische Erfahrungen. Praxis der Muziktherapie, Hrsg.: Volker 
bernius, Gustav Fisher verlag, Stuttgart, 1982. 
Schwarz F., Ritchie R.: Music Listening in neonatal intensiv care units. Music Therapy and  
Medicine. 1999 
Wigram, Tony. A Comprehensive Guide to Music Therapy : theory, Clinical Practice, 
Research, and Training / Tony Wigram, Inge Nygaard Pedersen, and Lars Ole Bonde. - London 
: Jessica Kingsley Publishers ; Philadelphia, 2004. - 384 p. 
 
Periodiskie izdevumi:  
Musikterapeutische Umschau 
Nordic Journal of Music Therapy 
Music Therapy Today 
 
 
Papildus: 
Aldridge, D.: Auf dem Weg zur Entwicklung einer europäischen   Wissenschafts- und 
Forschungskultur für Musiktherapie. Musiktherapeutische Umschau  Bd. 17 , Hrsg.: Deutsche 
Gesellschaft für     Musiktherapie e.V., Vandenhoek und Ruprecht, Göttingen 1996. 
 Clinical Applications of Music Therapy in Psychiatry / edited by Tony Wigram and Jos de 
Backer ; foreword by Jozef Peuskens. - London : Jessica Kingsley, 2003. - 287 p 
 Music Therapy in Children's Hospices : Jessie's Fund in Action / edited by Mercedes 
Pavlicevic ; foreword by Victoria Wood. - London : Jessica Kingsley Publishers, 2005. - 188 p 
 Music Therapy in Palliative Care : new Voices / edited by David Aldridge. - London : Jessica 
Kingsley Publishers, 2006. - 175 p.  
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Oldfield, Amelia. Interactive Music Therapy in Child and Family Psychiatry : clinical Practice, 
Research, and Teaching / Amelia Oldfield ; foreword by Joanne Holmes. 1st American pbk. ed. 
- London : Jessica Kingsley Publishers, 2006. - 224 p.  
Wigram, T., Improvisation. Methods and Tecniques for Music Therapy Clinicians, Educators 
and Students. – London and New York: Jessica Kingsley Publishers, 2004. – 237 p. 
www.muzikasterapija.lv 
www.musictherapyworld.net  
 
Valoda: latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums: Mūzikas terapija darbā ar bērniem un pusaudžiem praksē 
 
Semestris: 4.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Mirdza Paipare 
 
Kred ītpunkti:  4  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  6 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
   
Studiju priekšmeta mērėis: 
attīstīt profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmi veikt mūzikas terapiju ar bērniem un/vai 
pusaudžiem praksē, strādājot mentora un supervizora pārraudzībā. 
 
Studiju priekšmeta apraksts: klientu/ pacientu izvērtēšana un mūzikas terapijas procesa 
realizēšana mentora un supervizora pārraudzībā, atbilstoši klienta/ pacienta vajadzībām, 
situācijai un saskaĦā ar mūzikas terapijas mērėi individuāli (vismaz 20 stundas) un grupā 
(vismaz 10 sesijas). Darbs komandā. Prakses gadījumu kritiska analīze. Teorētiskos avotu par 
prakses gadījumu meklēšana, atlasīšana, analīze. Savas pieredzes refleksija. Gatavošanās 
supervīzijām. Protokolu noformēšana. Supervīzijas.  

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Organisma funkciju regulācija un veselība, Pirmā  un 
neatliekamā medicīniskā palīdzība, Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I,II, Medicīnas 
un biomedicīnas tiesības un ētika, Psihiatrija un psihofarmakoloăija, Mūsdienu psihodinamiskā 
psihiatrija, Mūsdienu psihosomatiskā medicīna, Analītiskā un psihodinamiskā pieeja mūsdienu 
mākslu terapijā, Personības psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Klīniskā psiholoăija, Mākslas 
filozofija, Individuālā konsultēšana un psihoterapija, Grupu konsultēšanas un terapijas 
pamatprincipi, Individuālā konsultēšana un psihoterapija praksē, Grupu konsultēšanas un 
terapijas pamatprincipi praksē, Mūzikas terapijas vēsture un teorijas, Simbolu psiholoăija, 
SkaĦdarbu radīšana un analīze, SkaĦdarba radīšana un analīze praksē, Mūzikas terapijas 
metodes un tehnikas, Izpēte un izvērtēšana mūzikas terapijā, Izpēte un izvērtēšana mūzikas 
terapijā praksē, Ăimenes terapija specializācijā.   
 
Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: ievadlekcijas,  darbs mentora pārraudzībā, supervīzijas.  Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: mūzikas terapija praksē mentora un supervizora pārraudzībā; 
savas pieredzes analīze. Teorētisko avotu meklēšana, atlasīšana, analīze par gadījumu, 
anamnēzes iepazīšana. Gadījumu sagatavošana supervīzijai. Savas pieredzes analīze. Protokolu 
noformēšana. Prakses dienasgrāmata.    
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina dažādu mūzikas terapijas metožu un tehniku teorētisko  pamatojumu, zina 
dažādas mūzikas terapijas tehnikas darbam ar dažādām klientu/pacientu grupām, zina mūzikas 
terapijas procesa organizācijas īpatnības darbam ar dažādām klientu/pacientu grupām, izprot 
grupas un individuālo mākslas terapijas procesa specifiku. Izprot aprobētu metožu pielietošanas 
nozīmi mūzikas terapijas procesā.  
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Maăistranti prot izvēlēties dažādas mūzikas terapijas metodes un tehnikas, atbilstoši dažādām 
klientu/pacientu grupām, prot noformēt protokolus, prot mērėtiecīgi pielietot mūzikas terapijas 
metodes un tehnikas darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem, atbilstoši situācijai un pacientu/ 
klientu grupas specifikai. 
Maăistranti spēj pielietot mūzikas terapijas metodes un tehnikas saskaĦā ar terapijas mērėi, 
analizēt mūzikas terapijas dinamiku un interpretēt iegūtos rezultātus.    
Maăistrantiem ir pieredze mākslas terapijas procesa organizēšanā un realizācijā mentora un 
supervizora pārraudzībā; ir pašrefleksijas pieredze.  
 
Pārbaudes metodes: pašrefleksija par praksi, mentora vērtējums, supervizora vērtējums, 
prakses atskaite.  Viena gadījuma analīze.  
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
Aldridge D.: Musiktherapie mit entwicklungsverzögerten Kindern. Kairos I , Beiträge 
zurMusiktherapie in der Medizin. Bern: Verlag Hans Huber, 1997. 
Leonhardt A.: Ausbildung des Hörens-Erlernen des Sprechens,  Neuwied: Luchterhand Verlag, 
1998. 
Music Therapy and Neurological Rehabilitation : performing Health / edited by David 
Aldridge. 1st American pbk. ed. - London : J. Kingsley Publishers, 2005. - 302 p. 
Music Therapy in Health and Education / edited by Margaret Heal and Tony Wigram ; 
foreword by Anthony Storr. - London : J. Kingsley ; Philadelphia, 2005. - xii, 292 p. 
Nöcker-Ribaupierre M.: Auditive Stimulation nach Frühgeburt. S. 21, Stuttgart: Gustav 
Fischer, 1995. 
Priestley, M., Muziktherapeutische Erfahrungen. Praxis der Muziktherapie, Hrsg.: Volker 
bernius, Gustav Fisher verlag, Stuttgart, 1982. 
Schwarz F., Ritchie R.: Music Listening in neonatal intensiv care units. Music Therapy and  
Medicine. 1999 
Wigram, Tony. A Comprehensive Guide to Music Therapy : theory, Clinical Practice, 
Research, and Training / Tony Wigram, Inge Nygaard Pedersen, and Lars Ole Bonde. - London 
: Jessica Kingsley Publishers ; Philadelphia, 2004. - 384 p. 
Periodiskie izdevumi:  
Musikterapeutische Umschau 
Nordic Journal of Music Therapy 
Music Therapy Today 
Papildus: 
Aldridge, D.: Auf dem Weg zur Entwicklung einer europäischen   Wissenschafts- und 
Forschungskultur für Musiktherapie. Musiktherapeutische Umschau  Bd. 17 , Hrsg.: Deutsche 
Gesellschaft für     Musiktherapie e.V., Vandenhoek und Ruprecht, Göttingen 1996. 
 Clinical Applications of Music Therapy in Psychiatry / edited by Tony Wigram and Jos de 
Backer ; foreword by Jozef Peuskens. - London : Jessica Kingsley, 2003. - 287 p 
 Music Therapy in Children's Hospices : Jessie's Fund in Action / edited by Mercedes 
Pavlicevic ; foreword by Victoria Wood. - London : Jessica Kingsley Publishers, 2005. - 188 p 
 Music Therapy in Palliative Care : new Voices / edited by David Aldridge. - London : Jessica 
Kingsley Publishers, 2006. - 175 p.  
Oldfield, Amelia. Interactive Music Therapy in Child and Family Psychiatry : clinical Practice, 
Research, and Teaching / Amelia Oldfield ; foreword by Joanne Holmes. 1st American pbk. ed. 
- London : Jessica Kingsley Publishers, 2006. - 224 p.  
Wigram, T., Improvisation. Methods and Tecniques for Music Therapy Clinicians, Educators 
and Students. – London and New York: Jessica Kingsley Publishers, 2004. – 237 p. 
www.muzikasterapija.lv 
www.musictherapyworld.net  
Valoda: latviešu          
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Studiju priekšmeta nosaukums: Mūzikas terapija darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem 
praksē 
 
Semestris: 4.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Mirdza Paipare  
 
Kred ītpunkti:  4  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  6 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
   
Studiju priekšmeta mērėis: 
attīstīt profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmi veikt mūzikas terapiju ar jauniešiem 
un/vai pieaugušajiem praksē, strādājot mentora un supervizora pārraudzībā. 
 
Studiju priekšmeta apraksts: klientu/ pacientu izvērtēšana un mākslas terapijas procesa 
realizēšana mentora un supervizora pārraudzībā, atbilstoši klienta/ pacienta vajadzībām, 
situācijai un saskaĦā ar mūzikas terapijas mērėi individuāli (vismaz 20 stundas) un grupā 
(vismaz 10 sesijas). Darbs komandā. Prakses gadījumu kritiska analīze. Teorētiskos avotu par 
prakses gadījumu meklēšana, atlasīšana, analīze. Savas pieredzes refleksija. Gatavošanās 
supervīzijām. Protokolu noformēšana. Supervīzijas.  

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Organisma funkciju regulācija un veselība, Pirmā  un 
neatliekamā medicīniskā palīdzība, Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I,II, Medicīnas 
un biomedicīnas tiesības un ētika, Psihiatrija un psihofarmakoloăija, Mūsdienu psihodinamiskā 
psihiatrija, Mūsdienu psihosomatiskā medicīna, Analītiskā un psihodinamiskā pieeja mūsdienu 
mākslu terapijā, Personības psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Klīniskā psiholoăija, Mākslas 
filozofija, Individuālā konsultēšana un psihoterapija, Grupu konsultēšanas un terapijas 
pamatprincipi, Individuālā konsultēšana un psihoterapija praksē, Grupu konsultēšanas un 
terapijas pamatprincipi praksē, Mūzikas terapijas vēsture un teorijas, Simbolu psiholoăija, 
SkaĦdarbu radīšana un analīze, Mūzikas terapijā, Izpēte un izvērtēšana mūzikas terapijā praksē, 
Ăimenes terapija specializācijā.   
 
Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: ievadlekcijas,  darbs mentora pārraudzībā, supervīzijas.  Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: mūzikas terapija praksē mentora un supervizora pārraudzībā; 
savas pieredzes analīze. Teorētisko avotu meklēšana, atlasīšana, analīze par gadījumu, 
anamnēzes iepazīšana. Gadījumu sagatavošana supervīzijai. Savas pieredzes analīze. Protokolu 
noformēšana. Prakses dienasgrāmata.    
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina dažādu  mūzikas terapijas metožu un tehniku teorētisko  pamatojumu, zina 
dažādas mūzikas terapijas tehnikas darbam ar dažādām klientu/pacientu grupām, zina mūzikas 
terapijas procesa organizācijas īpatnības darbam ar dažādām klientu/pacientu grupām, izprot 
grupas un individuālo mākslas terapijas procesa specifiku. Izprot aprobētu metožu pielietošanas 
nozīmi mūzikas terapijas procesā.  
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Maăistranti prot izvēlēties dažādas mūzikas terapijas metodes un tehnikas, atbilstoši dažādām 
klientu/pacientu grupām, prot noformēt protokolus, prot mērėtiecīgi pielietot mūzikas terapijas 
metodes un tehnikas darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem, atbilstoši situācijai un pacientu/ 
klientu grupas specifikai. 
Maăistranti spēj pielietot mūzikas terapijas metodes un tehnikas saskaĦā ar terapijas mērėi, 
analizēt mūzikas terapijas dinamiku un interpretēt iegūtos rezultātus.    
Maăistrantiem ir pieredze mākslas terapijas procesa organizēšanā un realizācijā mentora un 
supervizora pārraudzībā; ir pašrefleksijas pieredze.  
 
Pārbaudes metodes: pašrefleksija par praksi, mentora vērtējums, supervizora vērtējums, 
prakses atskaite.  Viena gadījuma analīze.  
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
Aldridge D.: Musiktherapie mit entwicklungsverzögerten Kindern. Kairos I , Beiträge 
zurMusiktherapie in der Medizin. Bern: Verlag Hans Huber, 1997. 
Leonhardt A.: Ausbildung des Hörens-Erlernen des Sprechens,  Neuwied: Luchterhand Verlag, 
1998. 
Music Therapy and Neurological Rehabilitation : performing Health / edited by David 
Aldridge. 1st American pbk. ed. - London : J. Kingsley Publishers, 2005. - 302 p. 
Music Therapy in Health and Education / edited by Margaret Heal and Tony Wigram ; 
foreword by Anthony Storr. - London : J. Kingsley ; Philadelphia, 2005. - xii, 292 p. 
Priestley, M., Muziktherapeutische Erfahrungen. Praxis der Muziktherapie, Hrsg.: Volker 
bernius, Gustav Fisher verlag, Stuttgart, 1982. 
Wigram, Tony. A Comprehensive Guide to Music Therapy : theory, Clinical Practice, 
Research, and Training / Tony Wigram, Inge Nygaard Pedersen, and Lars Ole Bonde. - London 
: Jessica Kingsley Publishers; Philadelphia, 2004. - 384 p. 
 
Periodiskie izdevumi:  
Musikterapeutische Umschau 
Nordic Journal of Music Therapy 
Music Therapy Today 
 
Papildus: 
Aldridge, D.: Auf dem Weg zur Entwicklung einer europäischen   Wissenschafts- und 
Forschungskultur für Musiktherapie. Musiktherapeutische Umschau  Bd. 17 , Hrsg.: Deutsche 
Gesellschaft für     Musiktherapie e.V., Vandenhoek und Ruprecht, Göttingen 1996. 
Clinical Applications of Music Therapy in Psychiatry / edited by Tony Wigram and Jos de 
Backer; foreword by Jozef Peuskens. - London : Jessica Kingsley, 2003. - 287 p 
 Music Therapy in Children's Hospices : Jessie's Fund in Action / edited by Mercedes 
Pavlicevic; foreword by Victoria Wood. - London : Jessica Kingsley Publishers, 2005. - 188 p 
 Music Therapy in Palliative Care : new Voices / edited by David Aldridge. - London : Jessica 
Kingsley Publishers, 2006. - 175 p.  
Oldfield, Amelia. Interactive Music Therapy in Child and Family Psychiatry : clinical Practice, 
Research, and Teaching / Amelia Oldfield ; foreword by Joanne Holmes. 1st American pbk. ed. 
- London : Jessica Kingsley Publishers, 2006. - 224 p.  
Wigram, T., Improvisation. Methods and Tecniques for Music Therapy Clinicians, Educators 
and Students. – London and New York: Jessica Kingsley Publishers, 2004. – 237 p. 
www.muzikasterapija.lv 
www.musictherapyworld.net  
Valoda: latviešu 
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Drāmas terapija   
    

Studiju priekšmeta nosaukums: Drāmas terapijas vēsture un teorijas 
 
Semestris: 1.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Agris Palkavnieks  
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
 
Studiju priekšmeta mērėi: attīstīt izpratni par drāmas terapijas vēsturiskās attīstības gaitu un 
šodienas situāciju; par teorētisko nostādĦu daudzveidību un to novērtēšanas kritērijiem; par 
drāmas terapijas mūsdienu situāciju, attīstības likumsakarībām pasaulē un Latvijā.  
 
Studiju priekšmeta apraksts: drāmas terapijas mērėi un uzdevumi, pielietošanas jomas. 
Darbība veselības/sociālās aprūpes /izglītības jomā, veicot savu profesionālo darbību patstāvīgi/ 
multiprofesionālas/ daudzdisciplināras komandas sastāvā. Drāmas terapijas specifika. Drāmas 
terapijas faktori. Uz grupu, indivīdu un problēmu orientētā drāmas terapija. Drāmas terapijas 
vide (fiziskā un simboliskā). Drošas terapeitiskās vides raksturojumi. Terapeitiskie efekti, to 
noturība. Neverbālās komunikācijas un radošās pašizpausmes nozīme. Jūtu verbalizācija. 
Terapeitisko attiecību veidošana un nostiprināšana. Terapeitisko attiecību un nosacījumu 
optimizēšanas veidi terapijas efektivitātes paaugstināšanai. 
Mūsdienu drāmas terapijas situācija, daudzveidīgās pieejas un dažādu valstu pieredze. Izglītības 
programmas un profesionālās apvienības. Drāmas terapijas integrācija veselības aprūpes 
sistēmā. Situācija Latvijā. Integratīvi eklektiskā pieeja.  
Drāmas terapijas process un tā apraksta sistēma. Drāmas tehniku izvēle un raksturojums. 
Terapeitiskā drāma. Kreativitātes un spontanitātes teorijas. Monodrāma. Improvizācija un  play 
back teātris. Drāmas terapijas elementi. Interpretācija darbībā. Sociometrija.  Katarse, tās veidi. 
Drāmas terapijas vēsture, tās filozofiskie avoti. Drāmas terapijas analītiskā un Junga pieeja.  
  
Nepieciešamās priekšzināšanas: Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I. Personības 
psiholoăija, Attīstības psiholoăija.  
 
Studiju metodes un formas.   
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas un problēmlekcijas; apgūto teorētisko zināšanu 
konkretizācija semināros; praktiskās nodarbības; grupu diskusijas; darbs mazās grupās; 
problēmas analīze; referāta prezentācija un apspriešana. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu lasot dotos avotus un 
sagatavoties  starpieskaitei - kontroldarbam. Literatūras meklēšana, atlasīšana, analīze, ar mērėi 
sagatavot referātu. Veikt divu teorētisko pieeju salīdzinājumu.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina drāmas terapijas izveides un attīstības plašāku kontekstu pasaulē un Latvijā; 
zina drāmas mākslas terapijas teorētiskos pamatus; zina drāmas terapijas šodienas situāciju. 
Maăistranti izprot nepieciešamību izvēlēties vienu vai vairākas teorētiskās koncepcijas, saskaĦā 
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ar kurām veidot konkrētu drāmas terapijas plānu, izprot nepieciešamību veidot un pamatot savu 
pozīciju. 
Maăistranti prot analizēt un salīdzināt  dažādas teorētiskās pieejas drāmas terapijā, pakāpeniski 
attīstot profesionālo domāšanu. 
Maăistranti spēj orientēties dažādu teorētisko nostādĦu daudzveidībā.   
Maăistrantiem ir pieredze  dažādu teorētisko nostādĦu analīzē un salīdzināšanā 
 
Pārbaudes metodes: aktīva dalība semināros un sistemātiska, patstāvīga teorētiskās literatūras 
apguve. Starpieskaite - kontroldarbs. Profesionālās izaugsmes dienasgrāmata. Rakstu 
apkopojums un referāts par vienu no tēmām – 40%. Rakstisks eksāmens 60%, kurā viens no 
jautājumiem ir divu teorētisko pieeju salīdzinājums. 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
Haen C & Weber A.M.    Clinical Applications of Drama Therapy in Child and Adolescent 
Treatment. New York: Brunner-Routledge, 2005.  
Jennings S. Dramatherapy. Rutledge Publ. 1997. 
Landy R.  New Essays in Drama Therapy: Unfinished Business. Springfield, IL; Charles C. 
Thomas, Publisher, 2001. 
Lewis P. & Johnson D. (Eds.).  Current approaches to drama therapy. Springfield, IL: Charles 
C. Thomas Publisher, 2000. 
Periodiskie izdevumi 
The Arts in psychotherapy   
International Journal of Arts Medicine 
Drama Review: TDR  
Dramatherapy  
Narrative Inquiry  
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
Papildus: www.arttherapy.lv 
Bannister A. Healing Drama. NY, Free Assoc. Books. 1997. 
Barc E. Igra v glubokoje. Moskva, Klass,1997 
Moreno J.L. Sociometrija. Moskva, Akademičeskij projekt. 2001  
 
 
Valoda: latviešu   
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Studiju priekšmeta nosaukums: Psihodrāma un sociodrāma  
 
Semestris: 4.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Agris Palkavnieks  
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
 
Studiju priekšmeta mērėi: iepazīstināt studentus ar psihodrāmas un sociodrāmas 
pamatnostādnēm un pielietojuma iespējām drāmas terapijā.  
 
Studiju priekšmeta apraksts: psihodrāmas un sociodrāmas vēsturiskā attīstība un mūsdienu 
situācija. Psihodrāmas, sociodrāmas un drāmas terapijas kopīgie un atšėirīgie raksturojumi.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas:  
 
Studiju metodes un formas.   
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas un problēmlekcijas; apgūto teorētisko zināšanu 
konkretizācija semināros; praktiskās nodarbības; grupu diskusijas; darbs mazās grupās; 
problēmas analīze; referāta prezentācija un apspriešana. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu lasot dotos avotus un 
sagatavoties  starpieskaitei - kontroldarbam. Sagatavot un prezentēt referātu.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina psihodrāmas, sociodrāmas vēsturisko attīstību un mūsdienu situāciju, zina  
psihodrāmas, sociodrāmas un drāmas terapijas kopīgos un atšėirīgos raksturojumus,  
Maăistranti prot  lietot drāmas terapijas metodes elementus.  
Maăistranti spēj diskutēt par drāmas terapijas un psihodrāmas un sociodrāmas raksturojumiem.  
Maăistrantiem ir pieredze darbā ar drāmas terapijā metodēm studiju kursa ietvaros.   
 
Pārbaudes metodes: aktīva dalība semināros un sistemātiska, patstāvīga teorētiskās literatūras 
apguve. Starpieskaite - kontroldarbs. Referāts. Profesionālās izaugsmes dienasgrāmata.  
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
Jones, P. Drama as Therapy: Theory, Practice and Research. East Sussex: Routledge (2nd 
edition), (2007) 
Lewis, L. and Read Johnson, D. (eds) Current Approaches in Drama Therapy. Spingfield, 
Illinois, U.S.A: Charles C. Thomas Publisher. (2000) 
Adam Blatner. Foundations of Psychodrama: History, Theory, and Practice, 2007.  
 Marcia Karp, Paul Holmes, and Kate Bradshaw Tauvon.  The Handbook of Psychodrama, 
2004.   
Periodiskie izdevumi 
The Arts in psychotherapy   
International Journal of Arts Medicine 
Drama Review: TDR  
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Dramatherapy  
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
Papildus: www.arttherapy.lv 
Moreno J.L. Sociometrija. Moskva, Akademičeskij projekt. 2001  
 
Valoda: latviešu   
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Studiju priekšmeta nosaukums: Drāmas improvizācija  
  
Semestris: 1.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Agris Palkavnieks  
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  
                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
 
Studiju priekšmeta mērėis: attīstīt maăistrantu spontanitāti, radošumu, attīstīt pašrefleksijas 
spējas.   
 
Studiju priekšmeta apraksts: teātra mākslas pamati, kreativitātes, spontanitātes teorētiskais 
pamatojums, praktiskas nodarbības spontanitātes, radošuma attīstīšanai,  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: nav  
 
Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas un problēmlekcijas; praktiskās nodarbības; grupu 
diskusijas; darbs mazās grupās; problēmas analīze, prezentācijas.  Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu lasot dotos avotus, 
secinājumu apkopošana. Personīgās izaugsmes dienasgrāmata.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina radošā procesa un spontanitātes priekšnoteikumus un īpašības.  
Maăistranti prot veicināt radošo darbību; formulēt un aprakstīt personīgās sajūtas, izjūtas un 
emocijas, kas saistītas ar radošo darbu; pielietot un izskaidrot klientiem/pacientiem drāmas 
pamattehnikas. 
Maăistranti spēj kritiski novērtēt savas radošās spējas, izvērtēt klienta/pacienta iespējas un 
izmantot iegūtās zināšanas praksē. 
Maăistrantiem ir pieredze drāmas improvizācijā un procesa izvērtēšanā un analīzē. 
 
Pārbaudes metodes Pārrunas un īsi pārbaudījuma darbi mācību kursa laikā (30%); radošās 
darbības analīze  (70%) 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
Haen C & Weber A.M.    Clinical Applications of Drama Therapy in Child and Adolescent 
Treatment. New York: Brunner-Routledge, 2005.  
Jennings S. Dramatherapy. Rutledge Publ. 1997. 
Landy R.  New Essays in Drama Therapy: Unfinished Business. Springfield, IL; Charles C. 
Thomas, Publisher, 2001. 
Lewis P. & Johnson D. (Eds.).  Current approaches to drama therapy. Springfield, IL: Charles 
C. Thomas Publisher, 2000. 
Periodiskie izdevumi 
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The Arts in psychotherapy   
International Journal of Arts Medicine 
Drama Review: TDR  
Dramatherapy  
Narrative Inquiry  
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
Papildus: www.arttherapy.lv 
Bannister A. Healing Drama. NY, Free Assoc. Books. 1997. 
Barc E. Igra v glubokoje. Moskva, Klass,1997 
Moreno J.L. Sociometrija. Moskva, Akademičeskij projekt. 2001  
Valoda: latviešu        
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Studiju priekšmeta nosaukums: Drāmas improvizācija praksē  
  
Semestris: 2.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Agris Palkavnieks  
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  
                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
 
Studiju priekšmeta mērėis: apgūt prasmes veicināt klientu/pacientu spontanitāti un 
kreativitāti ar drāmas metodēm, ieinteresēt klientus/pacientus par radošo pašizpausmi, attīstīt 
spēju atbilstoši motivēt un atbalstīt klientus/pacientus procesā. 
 
Studiju priekšmeta apraksts: aktualizēt veidus, kā var tikt veicināts radošums un spontanitāte 
darbā ar klientu / pacientu. Pielietot kreativitātes atraisīšanas metodes grupā vai individuāli 
(vismaz trīs sesijas), izmantot dažādus dramatiskās izteiksmes veidus mentora pārraudzībā. 
Sagatavot savas darbības novērtēšanu pēc noteiktiem kritērijiem. Veikt savas pieredzes 
supervīziju. Rakstiski veikt drāmas procesa analīzi pēc noteiktiem kritērijiem. Ētiskie 
apsvērumi.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I, Drāmas 
improvizācija  
 
Studiju metodes un formas:  
Kontaktstundas: ievadlekcijas,  darbs mentora pārraudzībā, supervīzijas.  Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: prakse mentora un supervizora pārraudzībā; savas pieredzes 
analīze. Teorētisko avotu meklēšana, atlasīšana, analīze par gadījumu. Gadījumu sagatavošana 
supervīzijai. Savas pieredzes analīze.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina radošās darbības organizēšanas pamatprincipus atbilstoši profesionālās ētikas 
prasībām.  
Maăistranti prot veicināt klientu/pacientu spontanitāti un radošumu, motivēt radošam darbam,  
daĜēji prot analizēt darbības procesu un rezultātu pēc noteiktiem kritērijiem, uzdot jautājumus 
un empātiski uzklausīt klientu/pacientu. 
Maăistranti spēj noorganizēt drošu vidi darbam, ir spējīgi uz pašrefleksiju. 
Maăistrantiem ir pieredze radošā procesa veicināšanā.   
 
Pārbaudes metodes: pašrefleksija par praksi, mentora vērtējums, supervizora vērtējums, 
prakses atskaite. Gadījuma prezentācija. 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
Haen C & Weber A.M.    Clinical Applications of Drama Therapy in Child and Adolescent 
Treatment. New York: Brunner-Routledge, 2005.  
Jennings S. Dramatherapy. Rutledge Publ. 1997. 
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Landy R.  New Essays in Drama Therapy: Unfinished Business. Springfield, IL; Charles C. 
Thomas, Publisher, 2001. 
Lewis P. & Johnson D. (Eds.).  Current approaches to drama therapy. Springfield, IL: Charles 
C. Thomas Publisher, 2000. 
Periodiskie izdevumi 
The Arts in psychotherapy   
International Journal of Arts Medicine 
Drama Review: TDR  
Dramatherapy  
Narrative Inquiry  
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
Papildus: www.arttherapy.lv 
Bannister A. Healing Drama. NY, Free Assoc. Books. 1997. 
Barc E. Igra v glubokoje. Moskva, Klass,1997 
Moreno J.L. Sociometrija. Moskva, Akademičeskij projekt. 2001  
Valoda: latviešu        



 247

         
Studiju priekšmeta nosaukums: Izpēte un izvērtēšana drāmas terapijā  
  
Semestris: 1.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Agris Palkavnieks  
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  
                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
 
Studiju priekšmeta mērėis: attīstīt prasmi izvēlēties un lietot izpētes un izvērtēšanas un 
novērtēšanas  metodes un tehnikas atbilstoši, situācijai, klientu/ pacientu grupas specifikai, 
attīstīt prasmi izvērtēt drāmas terapijas procesu un rezultātu, pilnveidot izpratni par supervīzijas 
un sava darba izvērtējuma nepieciešamību praksē.  
 
Studiju priekšmeta apraksts: jēdzienu noskaidrošana: izvērtēšana (assessment); novērtējums 
(evaluation); izpēte (research); pētījums (research/study); diagnostika (diagnostics); slēdziens. 
Diagnoze medicīnā. Psihodinamiska hipotēze. Hipotēze mākslu terapijā. Izvērtēšanas 
(assessment) un novērtējuma (evaluation) mērėi un uzdevumi drāmas terapijā - dažādu valstu 
pieredze. Virzība drāmas terapijā: story-making,  uz mākslā (drāmā) balstītu (arts-based/ drama 
- based) izvērtēšanu/novērtējumu (assessment/ evaluation) un uz formālām (formal) 
izvērtēšanas / novērtējuma (assessment /evaluation) procedūrām (procedures); uz rezultāta 
prognozēšanu (consideration of outcome). Prakses, kas balstās uz teoriju un pieredzi (practice 
based on theory and experience) nomaiĦa uz pierādījumos balstītu praksi (evidence-based 
practice) jeb praksi, ko ietekmē pētījumi (practice informed by research) un praksē balstītiem 
pierādījumiem (practice-based evidence) jeb pētījumu dati, kuru avots ir prakse (practice 
generating research evidence). Izvērtējums un diagnoze (diagnosis). Subjektīvs (subjective) un 
objektīvs (objective) izvērtējums. Neformāls (informal) un formāls (formal) izvērtējums. 
Izvērtēšanas un novērtēšanas  metožu izvēles kritēriji: ticamība un validitāte. Sākotnējais 
izvērtējums (initial assessment) drāmas  terapijā: hipotēzes pamats, kas nosaka drāmas terapijas 
mērėus. Izvērtēšanas dimensijas. Klienta/ pacienta situācijas (vides faktori, kultūras un sociālās 
iezīmes) un klientu/ pacientu personības un/vai kognitīvo spēju izpēte/ izvērtēšana. Klienta/ 
pacienta problēmu un  grūtību, spēju un resursu izvērtējums. Klienta/ pacienta atbilstības 
drāmas terapijai kritēriji. Dažādas klientu/pacientu grupas. Darbs komandā. Kompetences 
robežas. Novērtējums (evaluation) un pētīšana (research). Kvalitatīvs (qualitative) un 
kvantitatīvs (quantitative) novērtējums. Izmaksu lietderības (cost-benefit) un efektivitātes (cost-
effectiveness) novērtējums. Drāmas terapijas procesa un/vai rezultāta novērtējums. 
Starpvērtējums. Supervīzija un sava darba novērtējums. Attiecības: klients/ pacients – drāma – 
drāmas terapeits. Transference. Kontratransference. Projekcija. Refleksija. Interpretācija. 
Nepārtrauktas un sistemātiskas izvērtēšanas un analīzes nepieciešamība. Uzdevumi sesijas 
starplaikiem. Gadījumstudijas. Sociometriskie testi. Protokolu noformēšana. Ētiskie apsvērumi.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Profesionālā darbība mākslu terapijā I, Zinātniskā pētījuma 
metodoloăija, Personības psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Drāmas terapijas vēsture un 
teorijas,  Drāmas improvizācija, Drāmas improvizācija praksē.   
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Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas un problēmlekcijas; apgūto teorētisko zināšanu 
konkretizācija semināros; praktiskas nodarbības; grupu diskusijas; darbs mazās grupās; 
problēmas analīze; situāciju modelēšana; individuālā projekta prezentācija un analīze. 
Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu lasot dotos avotus un 
sagatavoties  starpieskaitei - kontroldarbam. Strādāt ar datu bāzēm, ar mērėi atlasīt trīs 
gadījumstudijas, kurās atspoguĜots darbs ar dažādām klientu/ pacientu grupām dažādās vidēs, 
izmantojot dažādās teorētiskajās pieejas. Veikt šo gadījumstudiju kritisku analīzi pēc dotajiem 
kritērijiem. Izvēlēties divas gadījumstudijas un prezentēt tās, uzmanību pievēršot izvērtēšanas 
aspektam. Individuāls projekts - izstrādāt izpētes/ izvērtēšanas programmu trim dažādiem 
potenciālajiem klientiem/pacientiem. Savas pieredzes analīze.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina dažādas klienta / pacienta, drāmas terapijas procesa un rezultātu izpētes / 
izvērtēšanas metodes un to izvēles nosacījumus; zina atšėirību starp diagnostiku, 
psihodinamisko hipotēzi un izvērtēšanu / izpēti drāmas terapijā; zina savas profesionālās 
kompetences robežas; izprot pierādījumos balstītās un uz mākslu (drāmu) balstītās izpētes 
priekšrocības un ierobežojumus; izprot nepieciešamību orientēties uz pierādījumos balstītu 
praksi un izpētei/ izvērtēšanai izvēlēties valīdas un ticamas metodes; izprot klienta / pacienta 
personības iezīmju un psihisko stāvokĜu izpausmes uzvedībā novērojuma nepieciešamību; 
izprot ētiskos apsērsumus attiecībā uz izpēti un izvērtēšanu; izprot nepieciešamību izpēti/ 
izvērtēšanu veikt mērėtiecīgi un sistemātiski; izprot nepieciešamību veikt savas prakses 
izvērtējumu; izprot komandas darba nozīmi izvērtēšanā un savas kompetences robežas.  
Maăistranti prot izvērtēt klienta/ pacienta situāciju (vides faktori, kultūras un sociālās iezīmes) 
un personību un/vai kognitīvās spējas; problēmas un  grūtības, kā arī spējas un resursus; klienta/ 
pacienta atbilstību mākslas terapijai; prot meklēt, kritiski izvērtēt un izvēlēties izpētes metodes, 
tehnikas, instrumentus atbilstoši situācijai un pacientu/ klientu grupas specifikai; prot pierakstīt 
izpētes/ izvērtēšanas rezultātus.  
Maăistranti spēj kritiski izvēlēties atbilstošas klienta / pacienta, drāmas terapijas procesa un 
rezultātu izpētes / izvērtēšanas metodes, tehnikas, instrumentus.  
Maăistrantiem ir pieredze  gadījumstudiju analīzē, izdalot izpētes un izvērtēšanas aspektu.   
 
Pārbaudes metodes: aktīva dalība semināros un sistemātiska, patstāvīga teorētiskās literatūras 
apguve. Starpieskaite - kontroldarbs. Pēc kontroldarba sekmīgas nokārtošanas – četru 
gadījumstudiju analīze pēc dotajiem kritērijiem rakstiski un divu gadījumstudiju prezentācija 
grupai – 30%. Protokolu noformēšana - 30%. Izveidota izpētes/ izvērtēšanas programma trim 
dažādiem klientiem/ pacientiem – 40%.  Profesionālās izaugsmes dienasgrāmata. 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
Haen C & Weber A.M.    Clinical Applications of Drama Therapy in Child and Adolescent 
Treatment. New York: Brunner-Routledge, 2005.  
Jennings S. Dramatherapy. Rutledge Publ. 1997. 
Landy R.  New Essays in Drama Therapy: Unfinished Business. Springfield, IL; Charles C. 
Thomas, Publisher, 2001. 
Lewis P. & Johnson D. (Eds.).  Current approaches to drama therapy. Springfield, IL: Charles 
C. Thomas Publisher, 2000. 
Periodiskie izdevumi 
The Arts in psychotherapy   
International Journal of Arts Medicine 
Drama Review: TDR  
Dramatherapy  
Narrative Inquiry  
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Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
Papildus: www.arttherapy.lv 
Bannister A. Healing Drama. NY, Free Assoc. Books. 1997. 
Barc E. Igra v glubokoje. Moskva, Klass,1997 
Moreno J.L. Sociometrija. Moskva, Akademičeskij projekt. 2001  
 
Valoda: latviešu        
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Studiju priekšmeta nosaukums: Izpēte un izvērtēšana drāmas terapijā praksē  
  
Semestris: 4.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Agris Palkavnieks  
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
 
Studiju priekšmeta mērėis: radīt iespēju maăistrantiem novērot drāmas terapijas sesijas, 
hospitēt tās un izvērtēt drāmas terapijas procesu un rezultātu, veicināt pašrefleksiju, prasmi 
izteikt savas jūtas un attieksmi, aktualizēt terapeitiskās vērtības.     
 
Studiju priekšmeta apraksts: vismaz četru drāmas terapijas sesiju novērošana un hospitācija. 
Attiecību: klients/ pacients – drāma – drāmas terapeits analīze atbilstoši kritērijiem. Divu 
klientu/ pacientu sesijās attēloto stāstu un to tapšanas procesa izvērtējums un analīze. Savu 
potenciālo resursu un grūtību izvērtējums.  Terapeitisko  attiecību un vērtību aktualizācija. 
Savas pieredzes supervīzija.  Protokolu noformēšana.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I,II, Medicīnas 
un biomedicīnas tiesības un ētika, Personības psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Klīniskā 
psiholoăija, Drāmas terapijas vēsture un teorijas, Drāmas improvizācija, Drāms improvizācija 
praksē, Izpēte un izvērtēšana drāmas terapijā.    
 
Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: ievadlekcija; novērošana; grupu diskusijas; darbs mazās grupās; 
gadījumstudijas; supervīzijas. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: hospitācijas materiālu noformēšana. Gadījumu kritiska analīze 
pēc dotajiem kritērijiem. Teorētisko avotu studijas. Gatavošanās supervīzijai un supervīzijas 
protokolu noformēšana. Divu klientu/ pacientu sesijās radīto darbu un to tapšanas procesa 
izvērtējums un analīze. Savas pieredzes refleksija. Esejas:  Attiecības - klients/ pacients – 
drāma – mākslas (drāmas) terapeits: mani potenciālie resursi un grūtības specializācijas 
kontekstā  izstrāde.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti izprot attiecību: klients/ pacients – drāma – drāmas terapeits nozīmi mākslas 
terapijas procesā un izprot drošas terapeitiskās vides nozīmi mākslas terapijas procesā. Izprot 
klienta / pacienta refleksiju par radošo procesu un tā rezultātu nozīmi. Izprot supervīziju nozīmi 
profesionālajā izaugsmē. Izprot klienta / pacienta personības iezīmju un psihisko stāvokĜu 
izpausmes uzvedībā novērojuma nepieciešamību. Zina savas profesionālās kompetences 
robežas.  
Maăistranti daĜēji prot veikt sesijās radīto darbu un to tapšanas procesa izvērtējumu un analīzi. 
Prot dokumentēt mākslas terapijas procesu. 
Maăistranti daĜēji spēj analizēt drāmas terapijas procesu, spēj izvērtēt savus potenciālos 
resursus un grūtības. Spēj izprast un lietot neverbālo komunikāciju.  
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Maăistrantiem ir pieredze  novērota drāmas terapijas procesa analīzē un savu potenciālo resursu 
un grūtību izvērtējumā.   
 
Pārbaudes metodes: obligāts drāmas terapijas sesiju novērojums un hospitācija. Hospitācijas 
materiālu noformēšana. Obligāta dalība supervīzijās. Supervīziju protokolu noformēšana. 
Profesionālās izaugsmes dienasgrāmata. Divu klientu/ pacientu novērotu gadījumu izvērtējums 
un analīze – 50%. Rakstiska eseja:  Attiecības - klients/ pacients – drāma  – drāmas terapeits: 
mani potenciālie resursi un grūtības specializācijas kontekstā   – 50%.   
 
Literat ūra  
Ieteicamā: 
Haen C & Weber A.M.    Clinical Applications of Drama Therapy in Child and Adolescent 
Treatment. New York: Brunner-Routledge, 2005.  
Jennings S. Dramatherapy. Rutledge Publ. 1997. 
Landy R.  New Essays in Drama Therapy: Unfinished Business. Springfield, IL; Charles C. 
Thomas, Publisher, 2001. 
Lewis P. & Johnson D. (Eds.).  Current approaches to drama therapy. Springfield, IL: Charles 
C. Thomas Publisher, 2000. 
Periodiskie izdevumi 
The Arts in psychotherapy   
International Journal of Arts Medicine 
Drama Review: TDR  
Dramatherapy  
Narrative Inquiry  
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
Papildus: www.arttherapy.lv 
Bannister A. Healing Drama. NY, Free Assoc. Books. 1997. 
Barc E. Igra v glubokoje. Moskva, Klass,1997 
Moreno J.L. Sociometrija. Moskva, Akademičeskij projekt. 2001  
 
Valoda: latviešu       
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Studiju priekšmeta nosaukums: Drāmas terapijas  metodes un tehnikas  
 
Semestris: 4.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Agris Palkavnieks  
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
 
Studiju priekšmeta mērėi: radīt iespēju apgūt drāmas terapijas metodes un tehnikas darbam ar 
dažādām klientu/ pacientu grupām un attīstīt prasmi tās izvēlēties saskaĦā ar drāmas terapijas 
mērėi.  
 
Studiju priekšmeta apraksts: drāmas terapijas metodes un tehnikas, to izvēles kritēriji un 
pielietojums, saskaĦā ar drāmas terapijas mērėi. Teorētiskais pamatojums. Atbilstība 
izvērtēšanas rezultātiem. Dažādu drāmas terapijas modeĜu izvēles nosacījumi. Direktīvā un 
nedirektīvā pieeja. Instrukcijas: tēma, tehnika. Sesiju un darba procesa strukturēšana. 
Terapeitiskā vide (space). Pamata elementi: klients/pacients – drāma – terapeits. Iesildīšanās, 
radošais process, darbu pabeigšana. Jautājumu formulēšana. Verbālā atgriezeniskā saite. 
Interpretācija. Protokolu noformēšana. Ētiskie apsvērumi: konfidencialitāte, informētā 
piekrišana, mijiedarbība ar trešajām personām (administrāciju, pacientu piederīgajiem, 
kolēăiem). Diskusija par inovatīvu drāmas  formu izmantošanu savā darbā.  
Darbs ar pieaugušajiem un bērniem/ pusaudžiem: specifika. Darbs somatiskajā klīnikā un 
psihiatrijā: specifika. Darbs sociālās aprūpes vidē. Darbs izglītības vidē. Darbs komandā. Savas 
pieredzes apkopojums un sevis pozicionēšana: prezentācija. Konkrēti piemēri.  

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I, Personības 
psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Klīniskā psiholoăija, Psihiatrija un psihofarmakoloăija, 
Individuālā konsultēšana un psihoterapija, Grupu konsultēšanas un terapijas pamatprincipi, 
Drāmas terapijas vēsture un teorijas, psihodrāma un sociodrāma, Drāmas improvizācijas, 
Drāmas  improvizācija praksē, Izpēte un izvērtēšana drāmas terapijā.   
 
Studiju metodes un formas   
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas; praktiskās nodarbības; grupu diskusijas; darbs mazās 
grupās; problēmas analīze; situāciju modelēšana; projekta darba prezentācija un analīze. 
Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: literatūras meklēšana, atlasīšana, analīze. Individuāls projekts - 
sagatavot un prezentēt mākslas terapijas metodes un to teorētisko pamatojumu trīs dažādām 
potenciālām klientu/pacientu grupām un situācijām. Protokolu noformēšana. Savas pieredzes 
analīze.  
 
Studiju rezultāti   
Maăistranti zina dažādu drāmas terapijas metožu un tehniku teorētisko  pamatojumu, zina 
dažādas drāmas terapijas formas un drāmas terapijas procesa organizācijas īpatnības darbam ar 
dažādām klientu/pacientu grupām, izprot grupas un individuālo drāmas terapijas procesa 
specifiku, izprot aprobētu metožu pielietošanas nozīmi drāmas terapijas procesā.  
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Maăistranti prot izvēlēties dažādas drāmas terapijas metodes un tehnikas, atbilstoši dažādām 
klientu/pacientu grupām,  drāmas terapijas mērėim; prot noformēt protokolus. 
Maăistranti daĜēji  spēj pielietot drāmas terapijas metodes un tehnikas saskaĦā ar drāmas 
terapijas mērėi, analizēt drāmas terapijas dinamiku un interpretēt iegūtos rezultātus.  
Maăistrantiem ir pieredze drāmas terapijas metožu un tehniku izvēlē, demonstrācijā ar noteiktu 
mērėi, savas izvēles pamatojumā. Ir pašrefleksijas pieredze.  
 
Pārbaudes metodes: dalība praktiskajās nodarbībās. Profesionālās izaugsmes dienasgrāmata. 
Trīs potenciālu gadījumu prezentācija un analīze – 50%. Protokolu noformēšana – 50%. 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
Haen C & Weber A.M.    Clinical Applications of Drama Therapy in Child and Adolescent 
Treatment. New York: Brunner-Routledge, 2005.  
Jennings S. Dramatherapy. Rutledge Publ. 1997. 
Landy R.  New Essays in Drama Therapy: Unfinished Business. Springfield, IL; Charles C. 
Thomas, Publisher, 2001. 
Lewis P. & Johnson D. (Eds.).  Current approaches to drama therapy. Springfield, IL: Charles 
C. Thomas Publisher, 2000. 
Periodiskie izdevumi 
The Arts in psychotherapy   
International Journal of Arts Medicine 
Drama Review: TDR  
Dramatherapy  
Narrative Inquiry  
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
Papildus: www.arttherapy.lv 
Bannister A. Healing Drama. NY, Free Assoc. Books. 1997. 
Barc E. Igra v glubokoje. Moskva, Klass,1997 
Moreno J.L. Sociometrija. Moskva, Akademičeskij projekt. 2001  
 
Valoda: latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums: Drāmas terapija darbā ar bērniem un pusaudžiem praksē 
 
Semestris: 4.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Agris Palkavnieks  
 
Kred ītpunkti:  4  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  6 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
   
Studiju priekšmeta mērėis: attīstīt profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmi darbam ar 
dažādām klientu/pacientu grupām, veicot drāmas terapiju ar bērniem un pusaudžiem praksē, 
strādājot mentora un supervizora pārraudzībā.  
 
Studiju priekšmeta apraksts: klientu/ pacientu izvērtēšana un drāmas terapijas procesa 
realizēšana mentora un supervizora pārraudzībā, atbilstoši klienta/ pacienta vajadzībām, 
situācijai un saskaĦā ar drāmas terapijas mērėi individuāli (vismaz 20 stundas vai sesijas) un 
grupā (vismaz 10 sesijas). Darbs komandā. Prakses gadījumu kritiska analīze. Teorētiskos avotu 
par prakses gadījumu meklēšana, atlasīšana, analīze. Savas pieredzes refleksija. Gatavošanās 
supervīzijām. Protokolu noformēšana. Supervīzijas.  

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Organisma funkciju regulācija un veselība, Pirmā un 
neatliekamā medicīniskā palīdzība, Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I,II, Medicīnas 
un biomedicīnas tiesības un ētika, Psihiatrija un psihofarmakoloăija, Mūsdienu psihodinamiskā 
psihiatrija, Mūsdienu psihosomatiskā medicīna, Analītiskā un psihodinamiskā pieeja mūsdienu 
mākslu terapijā, Personības psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Klīniskā psiholoăija, Mākslas 
filozofija, Individuālā konsultēšana un psihoterapija, Grupu konsultēšanas un terapijas 
pamatprincipi, Individuālā konsultēšana un psihoterapija praksē, Grupu konsultēšanas un 
terapijas pamatprincipi praksē, Drāmas terapijas vēsture un teorijas, Psihodrāma un 
sociodrāma, drāmas improvizācija, Drāmas improvizācija praksē, Drāmas terapijas metodes un 
tehnikas, Izpēte un izvērtēšana drāmas terapijā, Izpēte un izvērtēšana drāmas terapijā praksē, 
Ăimenes terapija specializācijā.   
 
Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: ievadlekcijas,  darbs mentora pārraudzībā, supervīzijas.  Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: drāmas terapija praksē mentora un supervizora pārraudzībā; 
savas pieredzes analīze. Teorētisko avotu meklēšana, atlasīšana, analīze par gadījumu. 
Gadījumu sagatavošana supervīzijai. Savas pieredzes analīze. Protokolu noformēšana. Prakses 
dienasgrāmata.    
 
Studiju rezultāti.  
Maăistranti zina dažādu vizuāli plastiskās mākslas terapijas metožu un tehniku un procesa 
teorētisko pamatojumu, zina dažādas mākslas terapijas formas darbam ar dažādām 
klientu/pacientu grupām, zina mākslas terapijas procesa organizācijas īpatnības darbam ar 
dažādām klientu/pacientu grupām, izprot grupas un individuālo mākslas terapijas procesa 
specifiku.  
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Maăistranti prot veikt klienta / pacienta izpēti / izvērtēšanu savas specializācijas ietvaros. Prot 
formulēt atbilstošus mākslas terapijas procesa mērėus un uzdevumus un tos realizēt. Prot 
sadarboties ar pacientu / klientu mākslas terapijas mērėu izvirzīšanā un realizēšanā. Prot 
izvēlēties teorētiskās koncepcijas, saskaĦā ar kurām veidot mākslas terapijas plānu, izvēlēties un 
lietot piemērotas mākslas terapijas metodes un tehnikas. Prot izvēlēties un lietot atbilstošu 
saskarsmes veidu un paĦēmienus darbam ar dažāda vecuma un sociālo grupu pacientiem / 
klientiem, viĦu tuviniekiem un citām mākslas terapijas procesā iesaistītām personām. Prot 
izvērtēt mākslas terapijas rezultātus. Prot pārrunāt un izskaidrot klientam / pacientam mākslas 
terapijas procesu, tā rezultātus un ietekmi uz veselību. Prot sadarboties ar citiem speciālistiem, 
iekĜaujoties multiprofesionālā/  interdisciplinārā komandas darbā, lai pēc iespējas efektīvāk 
palīdzētu klientam / pacientam. Prot dokumentēt mākslas terapijas procesu atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām.  
Maăistranti spēj noteikt mākslas terapijas mērėus un izveidot un uzturēt drošu terapeitisko vidi 
un terapeitiskās attiecība, Ħemot vērā klienta / pacienta vajadzības un savas darbības jomu. Spēj 
izmantot mākslas  līdzekĜus, tehnikas, radošo izpausmi mākslas terapijas procesā un klienta / 
pacienta refleksiju par radošo procesu un tā rezultātu. Spēj izprast un lietot neverbālo 
komunikāciju. Spēj izmantot tēlainību, simbolismu un metaforas mākslas terapijas procesā. Spēj 
ievērot profesionālo ētiku un respektēt klientu / pacientu vajadzības. Spēj veikt pašrefleksiju. 
Spēj kompetenti izmantot mākslas un mākslas radīšanas tehniku diapazonu un spēj palīdzēt 
klientam / pacientam strādāt ar tām, spēj veikt klienta / pacienta radītā darba analīzi. Spēj 
strādāt atbilstoši savai profesionālajai kompetencei, atpazīt savus profesionālos ierobežojumus 
un iespējas.  
Maăistrantiem ir pieredze mākslas terapijas procesa organizēšanā un realizācijā mentora un 
supervizora pārraudzībā; ir pašrefleksijas pieredze.  
 
Pārbaudes metodes: pašrefleksija par praksi, mentora vērtējums, supervizora vērtējums, 
prakses atskaite. Divu gadījumu prezentācija.  
Pārbaudes metodes: pašrefleksija par praksi, mentora vērtējums, supervizora vērtējums, 
prakses atskaite. Divu gadījumu prezentācija.  
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
Haen C & Weber A.M.    Clinical Applications of Drama Therapy in Child and Adolescent 
Treatment. New York: Brunner-Routledge, 2005.  
Jennings S. Dramatherapy. Rutledge Publ. 1997. 
Landy R.  New Essays in Drama Therapy: Unfinished Business. Springfield, IL; Charles C. 
Thomas, Publisher, 2001. 
Lewis P. & Johnson D. (Eds.).  Current approaches to drama therapy. Springfield, IL: Charles 
C. Thomas Publisher, 2000. 
Periodiskie izdevumi 
The Arts in psychotherapy   
International Journal of Arts Medicine 
Drama Review: TDR  
Dramatherapy  
Narrative Inquiry  
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
Papildus: www.arttherapy.lv 
Bannister A. Healing Drama. NY, Free Assoc. Books. 1997. 
Barc E. Igra v glubokoje. Moskva, Klass,1997 
Moreno J.L. Sociometrija. Moskva, Akademičeskij projekt. 2001  
 
 
Valoda: latviešu  
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Studiju priekšmeta nosaukums: Drāmas terapija darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem 
praksē 
 
Semestris: 4.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Agris Palkavnieks   
 
Kred ītpunkti:  4  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  6 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  obligātā izvēle 
specializācijā.  
   
Studiju priekšmeta mērėis: attīstīt profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmi darbam ar 
dažādām klientu/pacientu grupām, veicot drāmas terapiju ar jauniešiem un/vai pieaugušajiem 
praksē, strādājot mentora un supervizora pārraudzībā.  
 
Studiju priekšmeta apraksts: klientu/ pacientu izvērtēšana un drāmas terapijas procesa 
realizēšana mentora un supervizora pārraudzībā, atbilstoši klienta/ pacienta vajadzībām, 
situācijai un saskaĦā ar drāmas terapijas mērėi individuāli (vismaz 20 stundas vai sesijas) un 
grupā (vismaz 10 sesijas). Darbs komandā. Prakses gadījumu kritiska analīze. Teorētiskos avotu 
par prakses gadījumu meklēšana, atlasīšana, analīze. Savas pieredzes refleksija. Gatavošanās 
supervīzijām. Protokolu noformēšana. Supervīzijas.  

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Organisma funkciju regulācija un veselība, Pirmā un 
neatliekamā medicīniskā palīdzība, Profesionālā darbība mākslu terapijā praksē I,II, Medicīnas 
un biomedicīnas tiesības un ētika, Psihiatrija un psihofarmakoloăija, Mūsdienu psihodinamiskā 
psihiatrija, Mūsdienu psihosomatiskā medicīna, Analītiskā un psihodinamiskā pieeja mūsdienu 
mākslu terapijā, Personības psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Klīniskā psiholoăija, Mākslas 
filozofija, Individuālā konsultēšana un psihoterapija, Grupu konsultēšanas un terapijas 
pamatprincipi, Individuālā konsultēšana un psihoterapija praksē, Grupu konsultēšanas un 
terapijas pamatprincipi praksē, Drāmas terapijas vēsture un teorijas, Psihodrāma un 
sociodrāma, drāmas improvizācija, Drāmas improvizācija praksē, Drāmas terapijas metodes un 
tehnikas, Izpēte un izvērtēšana drāmas terapijā, Izpēte un izvērtēšana drāmas terapijā praksē, 
Ăimenes terapija specializācijā.   
 
Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: ievadlekcijas,  darbs mentora pārraudzībā, supervīzijas.  Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: drāmas terapija praksē mentora un supervizora pārraudzībā; 
savas pieredzes analīze. Teorētisko avotu meklēšana, atlasīšana, analīze par gadījumu. 
Gadījumu sagatavošana supervīzijai. Savas pieredzes analīze. Protokolu noformēšana. Prakses 
dienasgrāmata.    
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina dažādu vizuāli plastiskās mākslas terapijas metožu un tehniku un procesa 
teorētisko pamatojumu, zina dažādas mākslas terapijas formas darbam ar dažādām 
klientu/pacientu grupām, zina mākslas terapijas procesa organizācijas īpatnības darbam ar 
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dažādām klientu/pacientu grupām, izprot grupas un individuālo mākslas terapijas procesa 
specifiku.  
Maăistranti prot veikt klienta / pacienta izpēti / izvērtēšanu savas specializācijas ietvaros. Prot 
formulēt atbilstošus mākslas terapijas procesa mērėus un uzdevumus un tos realizēt. Prot 
sadarboties ar pacientu / klientu mākslas terapijas mērėu izvirzīšanā un realizēšanā. Prot 
izvēlēties teorētiskās koncepcijas, saskaĦā ar kurām veidot mākslas terapijas plānu, izvēlēties un 
lietot piemērotas mākslas terapijas metodes un tehnikas. Prot izvēlēties un lietot atbilstošu 
saskarsmes veidu un paĦēmienus darbam ar dažāda vecuma un sociālo grupu pacientiem / 
klientiem, viĦu tuviniekiem un citām mākslas terapijas procesā iesaistītām personām. Prot 
izvērtēt mākslas terapijas rezultātus. Prot pārrunāt un izskaidrot klientam / pacientam mākslas 
terapijas procesu, tā rezultātus un ietekmi uz veselību. Prot sadarboties ar citiem speciālistiem, 
iekĜaujoties multiprofesionālā/  interdisciplinārā komandas darbā, lai pēc iespējas efektīvāk 
palīdzētu klientam / pacientam. Prot dokumentēt mākslas terapijas procesu atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām.  
Maăistranti spēj noteikt mākslas terapijas mērėus un izveidot un uzturēt drošu terapeitisko vidi 
un terapeitiskās attiecība, Ħemot vērā klienta / pacienta vajadzības un savas darbības jomu. Spēj 
izmantot mākslas  līdzekĜus, tehnikas, radošo izpausmi mākslas terapijas procesā un klienta / 
pacienta refleksiju par radošo procesu un tā rezultātu. Spēj izprast un lietot neverbālo 
komunikāciju. Spēj izmantot tēlainību, simbolismu un metaforas mākslas terapijas procesā. Spēj 
ievērot profesionālo ētiku un respektēt klientu / pacientu vajadzības. Spēj veikt pašrefleksiju. 
Spēj kompetenti izmantot mākslas un mākslas radīšanas tehniku diapazonu un spēja palīdzēt 
klientam / pacientam strādāt ar tām, spēja veikt klienta / pacienta radītā darba analīzi. Spēj 
strādāt atbilstoši savai profesionālajai kompetencei, atpazīt savus profesionālos ierobežojumus 
un iespējas.  
Maăistrantiem ir pieredze mākslas terapijas procesa organizēšanā un realizācijā mentora un 
supervizora pārraudzībā; ir pašrefleksijas pieredze.  
  
 
Pārbaudes metodes: pašrefleksija par praksi, mentora vērtējums, supervizora vērtējums, 
prakses atskaite. Divu gadījumu prezentācija.  
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
Ieteicamā: 
Haen C & Weber A.M.    Clinical Applications of Drama Therapy in Child and Adolescent 
Treatment. New York: Brunner-Routledge, 2005.  
Jennings S. Dramatherapy. Rutledge Publ. 1997. 
Landy R.  New Essays in Drama Therapy: Unfinished Business. Springfield, IL; Charles C. 
Thomas, Publisher, 2001. 
Lewis P. & Johnson D. (Eds.).  Current approaches to drama therapy. Springfield, IL: Charles 
C. Thomas Publisher, 2000. 
Periodiskie izdevumi 
The Arts in psychotherapy   
International Journal of Arts Medicine 
Drama Review: TDR  
Dramatherapy  
Narrative Inquiry  
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
Papildus: www.arttherapy.lv 
Bannister A. Healing Drama. NY, Free Assoc. Books. 1997. 
Barc E. Igra v glubokoje. Moskva, Klass,1997 
Moreno J.L. Sociometrija. Moskva, Akademičeskij projekt. 2001  
 
Valoda: latviešu  
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IZV ĒLES  STUDIJU  PRIEKŠMETI 

 
 
 
Studiju priekšmeta nosaukums: Mākslas  valoda 
 
Semestris: 1. semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Ingrida Indāne 
 
Kred ītpunkti:   2 KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS 
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  brīvā izvēle 
 
Studiju priekšmeta mērėis: Mākslas valodas studiju kursa mērėis ir sniegt maăistrantiem 
zināšanas vizuālās mākslas valodas pamatos un galveno jēdzienu izpratnē, kā arī prasmes 
pielietot šīs zināšanas praktiski, veicot radošus uzdevumus, kas atraisītu maăistrantu 
kreativitāti, izkoptu stila un kompozīcijas izjūtu. Spēt izmantot mākslas  līdzekĜus un tehnikas 
un radošo izpausmi mākslas terapijas procesā. 
 
 Studiju priekšmeta apraksts: Mākslas valodas trīs galvenās daĜas - forma, krāsa, ideja – to 
saistība ar mākslas vēsturi. Zīme. Līnija – tās veidi un raksturs. Virsma. Krāsa. Gaisma. Telpa. 
Forma. Kompozīcija – tās nozīme un paĦēmieni. Vēsturiskie un vizuālie stili. Galvenie 
tēlotājas mākslas veidi – zīmējums, gleznojums, grafika. Fotogrāfijas pielietošana. Burti. Ideju 
vizualizācija un uzkrāšana – ideju bloku veidošana. 
 
Studiju metodes un formas: Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas, apgūto teorētisko zināšanu 
konkretizācija semināros; grupu diskusijas; praktiskais darbs; darbu analīze; studiju kursa 
nobeiguma darbu prezentācija - skate. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu, lasot dotos avotus. 
Darbs ar datu bāzēm: literatūras meklēšana, atlasīšana, izmantošana praksē, veidojot ideju 
blokus. Veikt labāko ideju atlasi un realizēt to izvēlētajā formātā un materiālā. Sagatavot radošā 
darba rakstisku pamatojumu.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: nav 
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina vizuālās mākslas nozares pamaterminoloăiju, orientējas mākslas vēstures 
vēsturiskajos un vizuālajos stilos.  
Maăistranti prot lietot dažādus kompozīcijas paĦēmienus un, izmantojot mākslas valodas 
elementus, veidot sava vēstījuma mērėim atbilstošu formu.   
Maăistranti spēj diskutēt, lietojot mākslas valodu, mērėtiecīgi attēlot savu ieceri, vācot, 
analizējot un organizējot vizuālo materiālu un prezentēt to.  
Maăistrantiem ir pieredze radošā procesa organizācijā no ieceres līdz rezultātam.  
 
Pārbaudes metodes (vērtēšanas sistēma): aktīva dalība semināros un sistemātiska patstāvīga 
radošo ideju fiksēšana ideju blokos. Sava radošā projekta izstrāde un prezentācija 100%. 
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Literat ūra.  
Ieteicamā:  

1. Carter D.E., The New Big Book of Color. –Collins Design, 2006. 
2. Donis A. Dondis. A primer of visual literacy. 
3. Hyland A. The Picture Book. Laurence King Publishing, 2006 
4. Jurjāne A. Gleznošana. – R.:Neptuns, 2002; 
5. Kavacs V. Mākslas valodas pamati. – R: Zvaigzne, 1999. 
6. KundziĦš M., Dabas formu estētika.- R: Madris, 2004. 
7. Knight Carolyn, Glaser Jessica. Create Impact with Type, Image & Color. Roto Vision, 

2007 
8. Mark McCauley,ASID. Color Therapy at Home. – Rockport Publishers, 2000. 
9. Raynes J. The Complete Guide to Perspective. Page One, 2005 
10. Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Zvaigzne ABC 2007. 
11. Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija. – R: Zvaigzne, 1979.  
12. Vartanian I. Typographics. –RotoVision, 2003. 
13. ZirdziĦa V. Vizuālās mākslas valodas ābece.- R: Sprīdītis, 1995. 

 
Periodiskie izdevumi:  
The Arts in psychotherapy   
Body, Movement and Dance in Psychotherapy 
American Journal of Dance Therapy 
International Journal of Arts Medicine 
International Journal of Art Therapy: Inscape 
Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association 
The Canadian Art Therapy Association Journal 
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб. 
Vizuālo mākslu žurnāls „Studija”; SIA Neptūns. 
Māksla+ 
Dizaina studija 
Deko 
 
Papildus: 

1. Decorative Alphabets.- Paris, Bookking International, 1995. 
2. Dorian M., Farelly L. Business Cards. The Art of Saying Hello. – Laurence King 

Fantastic Alphabets. - Paris, Bookking International, 1995. 
3. Kaye J.R., Color. - Rockport Publishers, 1998. 
4. Mo Zell. The Architectural Drawing Course. Thames&Hudson, 2008 
5. Toots V. 300 burtu veidi.- R:Latvijas Valsts izdevniecība,1960.  
6. Toots V. Kalligraafilisi etüüde.-Tallinn: Kirjastus kunst, 1979. 
7. Stāmere A. Krāsas modernā interjerā. – R: Zvaigzne ABC, 2006. 
8. Lefteri Chris. Materials for Inspirational Design. Roto Vision, 2006 

 
Valoda: latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums:    Kultūras un mākslas vēsture un teorijas 
 
Semestris: (saskaĦā ar apstiprināto studiju programmas plānu) 1.semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs:  doc.v.i. Mag.iur., Mag.art. Ivans Jānis Mihailovs 
 
Kred ītpunkti  (KP): (saskaĦā ar apstiprināto studiju programmas plānu) 2 KP 
 
ECTS kredītpunkti  (aprēėina forma KP x 1,5): 3 KP 
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts: MTAS@rsu.lv   
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā “M ākslas terapijā” :    -   izvēles  
 
Studiju priekšmeta apraksts: Kultūras jēdziens. Senākās liecības par cilvēka darbību. 
Akmens laikmets. Pirmatnējā māksla. Bronzas laikmets. Senās Ēăiptes kultūra. Kultūra 
Divupju zemēs. Kultūra Feniėijā un Jūdijā. Senebreju izcilākais kultūras piemineklis – Vecā 
Derība – unikāls vēsturisko liecību kopums, ētikas un estētikas normu rādītājs agrīnās 
civilizācijas posmā. Senās Grieėijas kultūra. Krēta un Mikēnas. Homēra posms. Arhaika. 
Klasika. Helēnisms. Senās Romas kultūra. Kristīgās kultūras veidošanās un izplatīšanās. Romas 
valsts sadalīšanās Austrumu un Rietumu Romā. Bizantijas kultūra. Viduslaiku kultūra. 
Renesanses kultūra. Jauno laiku kultūra. Kontrreformācija. Absolūtisms. Baroks. Rokoko stila 
būtība. Galma kultūra. Apgaismība. Klasicisms. Romantisms kā kultūrvēsturisks virziens 19.gs. 
Reālisms kā kultūrvēsturisks virziens 19.gs.nogalē. Impresionisma būtība 19.gs. beigās, 
20.gs.sākums māksla. Postimpresionisms. 20.gs. modernisma virzieni. Postmodernisma 
jēdziens. Mūsdienu māksla. 
 
Studiju priekšmeta mērėis: sniegt ieskatu pasaules mākslas vēsturē un teorijā, mākslas 
virzienos, veicinot izpratni par mākslas attīstību kultūrvēsturiskajā kontekstā, orientēšanos 
dažādos mākslas stilos un virzienos saistībā ar mākslas filozofijas attīstību. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Nav 
Studiju rezultāti:  

- Studenti zina mākslas analīzes metodes. 
- Studenti spēj atšėirt dažādus mākslas stilus un saskatīt to būtiskās 

iezīmes  
- Maăistranti spēj analizēt mākslas darbu dažādu mākslas stilu un teoriju 

kontekstā     
- Maăistranti izprot mākslas un mākslas virzienu attīstības likumsakarības  

 
Pārbaudes metode: Referāts (50%). Rakstiskais eksāmens (50%) 
 
Literat ūra : 
Arnson H.H. A History of Modern Art. London., 1998. 
Art in Theory. 1900 – 1990. An Anthology of Changing Ideas, ed. By C.Harrison, P.Wood. Blackwell, 
Oxford & Cambridge, 1992  
Cielava S. Vispārīgā mākslas vēsture 4 sējumos, R., 1.sēj. 1998, 2.sēj. 2000., 3.sēj. 2001., 4.sēj. 2004. 
Gombrich E.H. Mākslas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.  
Janson H.W. History of Art. N-Y.,1986.  
Mūrnieks A., Ieskats kultūras un reliăiju vēsturē, 2 sējumos, 1.sējums 1999., 2. sēj. 2000. 
 
Valoda: - latviešu, angĜu 
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Studiju priekšmeta nosaukums – Sociālā psiholoăija 
 
Semestris - II semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs – Lektore, Mag. psych. Maija Zakriževska 
 
Kred ītpunkti  (KP) – 2 KP 
 
ECTS kredītpunkti -   3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība - Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv 
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā  „M ākslas terapija”:   izvēles. 
 
Studiju priekšmeta mērėi:   
PadziĜināt studentos izpratni par mūsdienu sociālās psiholoăijas galveno teorētisko pieeju 
jaunākajām teorētiskajām un praktiskajām atziĦām. 
 
Studiju priekšmeta apraksts:  
Sociālās psiholoăijas teorijas un pētīšanas metodes. Sociālā uztvere. Neverbālā komunikācija. 
Kauzālā atribūcija. Iespaida veidošanās. Sociālā izziĦa. Shēmas un efekti. Lēmumu 
pieĦemšana. Es – izpratne sociālajā psiholoăijā. PašcieĦa. Pašuztvere. Attieksmes. To 
veidošanās. Pārliecināšana un attieksmju maiĦa. Kognitīvā disonanse.  Tuvība. Draudzība, 
mīlestība u.c. tuvas attiecības. Agresija. Tās veicinošie faktori. Sociālā ietekme. Komformitāte. 
Piekrišana. PakĜaušanās. Uzvedība grupās. Mazās grupas. Sociālās grupas. Grupas procesi. 
Aizspiedumi un diskriminācija. To mazināšana. Stereotipi. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas – Vispārīgā psiholoăija.  
 
Studiju rezultāti:  
 

� zināšanas –  
Studenti  zina mūsdienu galvenās teorijas un zinātniskos virzienus sociālajā psiholoăijā; 
kā veidojas teorijas; to kā teorijas un pētījumi sociālajā psiholoăijā var palīdzēt risināt 
aktuālās tēmas sabiedrībā. 

� prasmes un iemaĦas – 
Studenti iegūst prasmes kritiski izvērtēt literatūru sociālajā psiholoăijā;  iegūst iemaĦas 
izklāstīt savas idejas un atrast zinātniskus  datus, demontējot tos vizuāli, rakstiski un 
uzstājoties. Studenti iegūst prezentācijas praktiskās iemaĦas. 

 
Pārbaudes metode - eksāmens 
 
Literat ūra:  
Ieteicamā: 
 
Aronson, Wilson, Akert (2000) Social Psychology. New – York, McGraw Hill /Аронсон, 
Уилсон & Эйкерт (2002). Социальная психология. Психологические законы поведения 
человека в социуме. Праим – ЕВРОЗНАК  
Crisp, R.J., & Turner, R.N. Essential social psychology. London: Sage. 2007. 
Garleja, R., Cilvēkpotenciāls sociālajā vidē. R., RaKa, 2006. 
Hewstone, Stroebe & Stephenson (Eds.). Introduction to Social Psychology. New York: 
Addison. 2000. 
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Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. Social psychology (5th edn). London:  
Prentice Hall. 2008. 
Myers (1996). Social psychology. New York: McGraw Hill / Майерс (2000). Социальная 
психология. Москва. 
Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoăija. – R., 1998. 
PĜavniece, M,Škuškovnika D. Sociālā psiholoăija pedagogiem. R., RaKa, 2002. 
ReĦăe, V. Sociālā psiholoăija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 
Smith, E., Mackie, D. Social psychology. Hove and New York., Psychology Press. 2007. 
Vorobjovs, A. Sociālā psiholoăija. R.: Izglītības soĜi. 2002.  

 
Periodiskie izdevumi: 

 
Journal of Personality and Social Psychology.  
Journal of Experimental Social Psychology. 
Journal of Perspectives on Psychological Science 
 
Papildus:  
 
Augoustinos, M., Walker, I., & Donaghue, N. Social Cognition: An integrated  
Introduction. London: Sage. 2006. 
Garleja, R., Vidnere, M. Psiholoăijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. R., RaKa, 
2000. 
Pines & Maslach (1993). Experiencing social psychology. Readings and projects. New York: 
McGraw Hill / Пайнс & Маслач (2000). Практикум по социальной психологии. С – Пб  
Sarunu un konfliktu risināšana. Grāmatu sērija „Harvard Business Review“, - Rīga: Lietišėās 
informācijas dienests, 2007. 
 
Valoda - latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums –  Organizāciju  psiholoăija  
 
Semestris - I semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs – Lektore, Mg. psych. Maija Zakriževska 
 
Kred ītpunkti  (KP) – 2 KP 
 
ECTS kredītpunkti -   3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība - Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv 
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā  „M ākslas terapija”:   izvēles. 
 
Studiju priekšmeta mērėi:   
Radīt iespēju studentiem apgūt zināšanas par cilvēku un grupu uzvedības psiholoăiskajiem 
aspektiem mūsdienu darba organizācijās. Veidot izpratni par konsultēšanu organizācijā. 
 
Studiju priekšmeta apraksts:  
Organizāciju psiholoăijas priekšmets un problēmas. Organizācija kā sociāla grupa. Vēsturisks 
ieskats organizāciju psiholoăijā. Pētīšanas metodes organizāciju psiholoăijā. Vadītājs un līderis.  
Darba motīvi un motivācijas teorijas. Mērėa noteikšana. Efektīvas darba komandas veidošana. 
Grupas organizācijā. Mobings (sociāli-psiholoăiskais terors) darba organizācijās. Konflikti 
organizācijās. Konfliktu risināšana. Organizāciju kultūra. Nākotnes virzieni organizāciju 
psiholoăija. Konsultēšana organizācijā. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas – Sociālā psiholoăija.  
 
Studiju rezultāti:  
 

� zināšanas –  
Studenti  zina mūsdienu galvenās teorijas un zinātniskos virzienus organizāciju 
psiholoăijā; saprot un zina kā veidojas dažādas teorijas un virzieni organizāciju 
psiholoăijā.  

� prasmes un iemaĦas – 
Studenti iegūst prasmes kritiski izvērtēt iespējas/metodes sociālajā psiholoăijā;  iegūst 
prasmes, veicot gadījuma analīzi,  identificēt un atrisināt problēmu, izmantojot iegūtās 
zināšanas organizāciju psiholoăijā. Studenti iegūst iemaĦas sintezēt un integrēt 
zināšanas, kas gūtas no dažādiem avotiem –literatūras un prakses. Studenti iegūst 
iemaĦas, lai varētu integrēt idejas un pētījumus, aprakstot tos.  

 
Pārbaudes metode - eksāmens 
 
Literat ūra:  
Ieteicamā: 
 
Garleja R., Vidnere M. Psiholoăijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. – Rīga: Raka, 
2000. 
Garleja R. Sociālā uzvedība patērētāja izvēles vadīšanā. – Rīga: Raka, 2001. 
Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoăija. – Rīga: Raka, 2003. 
Omārova S.  Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoăija. – R., 1998. 
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ReĦăe V. Organizāciju psiholoăija. - Rīga: Kamene, 2004. 
ReĦăe V. Mūsdienu organizāciju psiholoăija. - Rīga: Zbaigzne ABC, 2007. 
Sarunu un konfliktu risināšana. Grāmatu sērija „Harvard Business Review“, - Rīga: Lietišėās 
informācijas dienests, 2007. 
Ukolovs V., Mass A., Bistrjakovs I. Vadības teorija. – Rīga: Jumava, 2006. 
Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде.М.,Финансы и статистика, 
2003. 
Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. - С-М. 2001. 
Занковский А.Н. Организационная психология. - М.,Флинта МПСИ, 2002. 
Канджеми Дж.П. Ковальски К.Дж., Психология современного лидерства Американские 
исследования. - Издательство: Когито-Центр, 2007. 
Конфисагор А. Г. Психология власти. - Питер, 2004. 
 
Periodiskie izdevumi: 

 
Journal of Occupational and Organizational Psychology 
Consulting Psychology Journal: Practice and Research 
Journal of Applied Psychology 
Journal of Occupational Health Psychology 
 
Papildus:  
 
Forands I. Personāla vadība. – R.: Latvijas izglītības fonds, 2002. 
Haslam, S. A. Psychology in organizations: The social identity approach. London: Sage, 2001. 
Heifetz R. Leadership without easy answers. – Cambridge, MA; London: Belknap Press of 
Harvard University Press, 1994.  
Hesselbein f., Goldsmith M., Beckhard R. The leaders of the future. – Jossey-Bass, 1996. 
Kellerman B. Bad leadership: what it is, how it happens, why it matters. – Boston, MA: 
Harvard Business School Press, 2004.  
Muchinsky P. M. Psychology applied to work (6th eds.). Brooks Cole. 2000. 
Starlings G. Valsts sektora pārvalde. – R.: Valsts Administrācijas skola, 1999. 
Warr P. Psychology at work. Penguin Books. 1996. 
 
Valoda - latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums: Informāciju tehnoloăijas  
 
Semestris 1. semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs lektors Oskars Rasnačs 
 
Kred ītpunkti  (KP) 2 
 
ECTS kredītpunkti  (aprēėina forma KP x 1,5) 3 
 
Akadēmiskā struktūrvienība. Fizikas katedra, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, 67409171, 
e-pasts oskars_rasnacs@rsu.lv 
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā (obligāts vai izvēles, studiju    
programmas nosaukums) izvēles maăistra studiju programmā „M ākslas terapija” 
 
Studiju priekšmeta apraksts un mērėis  
Teksta redaktors MS Word. Elektroniskās tabulas MS Excel. Prezentāciju veidošana 
programmā MS PowerPoint. Datu bāzu programma MS Access. Informācijas meklēšana 
Internetā par specialitāti. Darbs ar skaĦas, attēlu un videofailiem. Datu ieguve, anketas. Datu 
ievade datorā programmās SPSS un Excel. Aprakstošā statistika. Frekvences un grafiska 
attēlošana. Aprēėini ar datiem. Datu grupēšana un pārkodēšana. Datu atlase. Normālais 
sadalījums. Normāli sadalītu datu apstrādes metodes. Neparametriskā statistika. Datu apstrāde 
datorprogrammās SPSS un Excel. Statistikas pārskata izveidošana.  
PadziĜināt zināšanas, prasmes un iemaĦas par MS Office datorprogrammām un gūt priekšstatu par 
lietojumiem specialitātē. Apgūt statistikas metodes, to lietošanu datorprogrammās SPSS un Excel 
un statistikas pārskata izveidošanu studijās un specialitātē. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas. Pamatzināšanas par teksta redaktoru MS Word, internetu un 
e-pasta lietošanu 
 
Studiju rezultāti:  

- zināšanas: jēdzieni, kas tiek lietoti darbā ar MS Office un statistikas 
datorprogrammām 

- prasmes un iemaĦas: pielietot MS Office un statistikas 
datorprogrammas studijās un specialitātē 

 
Pārbaudes metode. rakstveida ieskaite 
 
Literat ūra  

1. A.Jurenoks, T.Rikure - Microsoft Access XP no iesācēja līdz lietpratējam, Zvaigzne 
ABC, 2004. 

2. I.Arhipova, S.BāliĦa - Statistika ekonomikā un biznesā, Datorzinību centrs, 2006.  
3. I.Dukulis - Apgūsim jauno Excel! Microsoft Office Excel 2003, Turība, 2004. 
4. I.Dukulis - Apgūsim jauno PowerPoint! Microsoft Office PowerPoint 2003, Turība, 

2006. 
5. I.Dukulis - Apgūsim jauno Word! Microsoft Office Word 2003, Turība, 2006. 
6. J.Augucēvičs ,  J.Ozols, E.Treiguts - Datorzinības, uzdevumi un to risinājumi, Turība, 

2007. 
7. O.KrastiĦš, I.CiemiĦa – Statistika, Latvijas Republikas Centrālā Statistikas Pārvalde, 

2003. 
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8. U.Teibe, U.Berėis - Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas elementi medicīnas 
studentiem, RSU, 2001. 

9. Z.Goša - Statistika, Izglītības soĜi 2003. 
10. B.Rosner, Fundamentals of  biostatistics, Duxbury Thomson Learning, 2000. 
11. D.G.Altman - Statistics with confidence, BMJ, 2000. 
12. D.E.Matthews, V.T.Farewell – Using and Understanding Medical Statistics, Karger, 

2007. 
13. M.Pagano, K.Gauvreau - Principles of Biostatistics, Duxbury Thomson Learning, 2000. 
14. M.Stephen - Teach yourself. Powerpoint 2007. 
15. M.Stephen - Teach yourself. Word 2007. 
16. M.Stephen -Teach yourself. Excel 2007. 
17. S.Johnson - MS Access 2007. 
18. S.Johnson - MS Office 2007. 
19. S.Johnson - Powerpoint 2007. 

 
Valoda: - latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums: Sociālā aprūpe  un sociālais darbs 
 
Semestris  –  1 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Asoc.prof. Lolita Vilka 
 
Kred ītpunkti  – (KP) 2 
 
ECTS kredītpunkti  – (ECTS) 3 
 
Akadēmiskā struktūrvienība: RF Sociālā darba akadēmiskā skola, AnniĦmuižas 26A, 
mob.26377266; e-mail:  Lolita.Vilka@rsu.lv 
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā (obligāts vai izvēles, studiju    
programmas nosaukums): izvēles priekšmets maăistru studiju programmā „M ākslas terapija”  
 
Studiju priekšmeta apraksts un mērėis  
Globalizācija un atbildīga sabiedrība. Cilvēkdrošība: riski un drošumspējas faktori. Humānie 
pakalpojumi; sociālā palīdzība, tās vēsturiskās formas un veidi. Sociālais darbs kā profesija, tās 
attīstība. Sociālā darba izglītība un profesionālās izaugsmes perspektīvas. Sociālā darba prakses 
daudzveidība. Prakses līmeĦi.  Sociālā darbinieka zināšanas un prasmes. Profesijas standarts. 
Sociālo darbinieku profesionālās vērtības. Sociālo darbinieku ētikas kodekss. Sociālās darbs 
ārstniecības vidē. Paradigmu maiĦa sociālā darba praksē: vēsture un mūsdienas. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: sociālās zinības bakalaura līmenī 
 
Studiju rezultāti:  
Zināšanas: studiju priekšmeta apguves rezultātā students gūst izpratni par sociālo  
dinamiku, par dzīves kvalitāti ietekmējošiem faktoriem, sociālo problēmu raksturu  
globalizācijas kontekstā un  sociālā darba kā palīdzības  profesijas attīstību Latvijā un  
ārvalstīs. 
Prasmes un iemaĦas: studiju priekšmeta apguves rezultātā students attīsta prasmes analizēt un 
novērtēt sociālās apdraudētības faktorus, un drošumspējas avotus. 
 
Pārbaudes metode: mutiska ieskaite 
 
Literat ūra  
1. Ē.Zemīte. Sociālā darba pamati: mācību grāmata. Rīga, SDSPA “Att īstība”, 2003. 
2. Sociālā darba terminoloăijas vārdnīca. SPDA “Attīstība”izdevums, 2000. 
3. Dzīves jautājumi. I – X  grām. Rīga, SPDA “Attīstība”.  
4. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2002. / 2003. Cilvēkdrošība. UNDP Latvija R., 2003 
5. Martin Davies, Rose Barton . Blackwell Encyclopaedia of Social work. Blackwell 
Publishers, 2000. 
6. Paul Stepney. Social Work, Models, Methods and Theories. RHB, 2000. 
7. Холостова E. Социальная работа. Дашков и Ко, 2004. 
8. Lena Dominelli. Social Work: Theory and Practice for a Changing Profession. Polity Press,  
2004. 
 
Valoda: - latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums:  Sociālā politika 
 
Semestris – 1. sem. 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Asoc.prof. Lolita Vilka 
 
Kred ītpunkti  – (KP) 2 
 
ECTS kredītpunkti  – (ECTS) 3 
 
Akadēmiskā struktūrvienība: RF Sociālā darba akadēmiskā skola, AnniĦmuižas 26A, 
mob.26377266; e-mail:  Lolita.Vilka@rsu.lv 
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā (obligāts vai izvēles, studiju programmas 
nosaukums): izvēles priekšmets maăistru studiju programmā „M ākslas terapija” . 
 
Studiju priekšmeta apraksts un mērėis  
Labklājība un sociālā politika. Sociālās drošības koncepcija. Sociālās politikas veidošanas 
process, iesaistītās grupas. Sabiedrības vērtības un to loma sociālās politikas veidošanā. Sociālā 
politika un tās realizācijas instrumenti Latvijā. Sociālā apdrošināšana. Sociālā palīdzība. 
Atbalsts nodarbinātībai. Veselības aprūpe un sabiedrības  Nabadzība. Globalizācija un sociālā 
politika. ES sociālā politika. Eiropas Sociālā Harta. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: sociālās zinības bakalaura līmenī 
 
Studiju rezultāti:  
Zināšanas: studiju priekšmeta apguves rezultātā students gūst izpratni par sociālās politikas 
veidošanos   un to ietekmējošo faktoru mijiedarbībām, par Latvijas sociālās politikas 
procesiem, sociālās politikas ieviešanu valsts un pašvaldību līmenī,  
gūs  priekšstatu par starpsektoru jautājumiem sociālās politikas kontekstā. 
Prasmes un iemaĦas: studiju priekšmeta apguves rezultātā students attīsta prasmes analizēt 
sociālās politikas pētījumus un sociālo statistiku. 
 
Pārbaudes metode: mutiska ieskaite 
 
Literat ūra  
1. Labklājības sistēmas reforma - šodien un nākotnē. Rīga, Latvijas Republikas  Labklājības 
ministrija, 2002. 
2. Bojārs, J. Sociālo un darba tiesību aizsardzība Eiropas Savienībā. 
3. Jaunzeme, Iev., Es un ES sociālā politika. Eiropas Integrācijas birojs. Rīga, 1999. 
4. Cousins, Mel, European welfare states :comparative perspectives. London, Sage Publ., 2005. 
5. Joel Blau, Mimi Abramovitz. The Dynamics of Social Welfare Policy. Oxford University 
Press. 2003. 
6. James Midgley, Martin B. Tracy, Michelle Livermore. The handbook of social policy. 
Thousand Oaks [etc.] : Sage Publ., cop. 2000. 
7.  Gosta Esping-Andersen. The three Worlds of Welfare Capitalism. Polity Press: 1990 
8. Gosta Esping-Andersen. Welfare States in Transition: National Adaptation in Global 
Economics. London: Sage,1996. 
 
Valoda: - latviešu 



 269

 
Studiju priekšmeta nosaukums: Cilvēktiesības un autortiesības   
 
Semestris (saskaĦā ar apstiprināto studiju programmas plānu):  2.semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: doc.v.i. Mag.iur., Mag.art. Ivans Jānis Mihailovs 
 
Kred ītpunkti:  (KP) (saskaĦā ar apstiprināto studiju programmas plānu) 2 KP 
 
ECTS kredītpunkti:  (aprēėina forma KP x 1,5) 3 KP 
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts: MTAS@rsu.lv   
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā “M ākslas terapijā”:          izvēles 
 

Studiju priekšmeta apraksts: Cilvēktiesības kā īpaša tiesību nozare, avoti un sistēma. 
Cilvēktiesību paaudzes. Cilvēktiesību aizsardzības sistēma Eiropā un Latvijā. Vārda brīvība un 
informācijas atklātība. Fizisko personu datu aizsardzība. Konfidencialitāte. Cilvēktiesību 
aizsardzības prakse Latvijā, Eiropā, pasaulē (praktisko situāciju un tiesu prakses analīze). 
Vienlīdzības princips. Dzimumu līdztiesība. Privātas dzīves princips.  Bērna tiesības un to 
aizsardzības specifika. Intelektuālais īpašums: jēdziens, veidi, aizsardzības sistēma. 
Autortiesību sistēma, autortiesību regulējums Latvijā. Autora darbu izmantošanas un 
autortiesību ievērošana mākslas terapeita praktiskajā darbībā. 

 
Studiju priekšmeta mērėis: veicināt studentu izpratni par cilvēktiesībām un autortiesībām 
līmenī, kas atbilst augstākās profesionālās izglītības prasībām mākslas terapijas specialitātē, 
veidojot priekšstatu par cilvēktiesību un autortiesību normu un principu ietekmi uz indivīda, 
sabiedrības un valsts attiecībām, akcentējot cilvēktiesību un autortiesību ievērošanas specifiku 
profesionālajā darbībā. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas. Nav 
 
Studiju rezultāti:  

- Studenti zina cilvēktiesību un autortiesību regulējošos normatīvos aktus 
un principus 

- Studenti prot kritiski analizēt praktiskās situācijas profesionālās darbības 
jomā, nodrošinot cilvēktiesību un autortiesību normu un principu 
ievērošanu.  

 
Pārbaudes metode. Aktīva dalība 2 semināros (25%). Rakstiskais eksāmens (75%) 
 
Literat ūra  
Latvijas Republikas Satversme 
Autortiesību likums 
Bērnu tiesību aizsardzības likums 
Autortiesību un blakustiesību aizsardzības tiesiskais regulējums. – Rīga: TNA, 2006. 
Blūzma V., Buka A., Deksnis E. B., Jarinovska K., Jundzis T., Levits E. Eiropas tiesības. – 
Rīga: Juridiskā koledža, 2004.   
Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā / Dr. I. Ziemeles red. – Rīga: SIA “JUMI”, 2000. 
Grudulis M. Ievads autortiesībās. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006. 
Kapardis A. Psyhology and Law. – Cambridge: 2003. 
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Kučs A. Vārda brīvības robežas: goda un cieĦas aizskaršana, naida kurināšana. – Rīga: 
Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, 2004.  
Mihailovs I.J. Autortiesību un blakustiesību nozīme kultūras menedžmentā // Kultūras 
menedžments. – Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2008. 
Neimanis A. Dzimumu līdztiesības principa integrēšana praksē. – Rīga: ANO Attīstības 
programmas pārstāvniecība Latvijā, 2003.  
Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 
Veikša I. Kas ir autortiesības. – Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2007. 
Даниленко Г. Международная защита прав человека. – Москва: Юристъ, 2002.  
Права человека / отв. ред. Е. Лукашева. – Москва: Норма, 2006.  
 
 
Valoda: - latviešu 
              - angĜu 
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Studiju priekšmeta nosaukums  Starpkultūru komunikācija 
 
Semestris (saskaĦā ar apstiprināto studiju programmas plānu)   1. semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs As. prof. Dr. Deniss Hanovs 
 
Kred ītpunkti  (KP) (saskaĦā ar apstiprināto studiju programmas plānu)  2 
 
ECTS kredītpunkti  (aprēėina forma KP x 1,5)   3 
 
Akadēmiskā struktūrvienība. Komunikācijas studiju katedra. Dzirciema iela 16; www.rsu.lv; 
e-pasts: EIIKO@rsu.lv  
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā (obligāts vai izvēles, studiju    
programmas nosaukums) A (obligāts). Sabiedriskās attiecības, žurnālistika. 
 
Studiju priekšmeta apraksts un mērėis  
 Kursa ietvaros studentiem tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar starpkultūru 
komunikācijas attīstības etapiem, dažādu akadēmisku skolu, paradigmu attīstību, kā arī veidot 
patstāvīgu dažādu kultūru mijiedarbības modeĜu analīzi. Kurss sastāv no lekcijām, kas piedāvā 
pārskatu par kultūras jēdziena definīcijām, aplūko kultūroloăiskās analīzes pamatprincipus un 
pievēršas dažādu etnisku un sociālu kultūru mijiedarbības dinamikai laikā un telpā. Semināru 
laikā tiks piedāvāti oriăinālteksti un pētījumu fragmenti par starpkultūru komunikāciju. Kursa 
gaitā sevišėa uzmanība tiks pievērsta starpkultūru komunikācijai urbanizācijas procesā, dažādu 
subkultūru veidošanai un attīstībai. 
Kursa mērėis ir vecināt studentu kritisku, analītisku domāšanu un paplašināt kultūras 
kompetenci.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas. 
Ideju vēsturē un kultūras vēsturē, kā arī ievads Rietumeiropas filozofijā 
Studiju rezultāti:  

- zināšanas  
Studenti apgūst zināšanas starpkultūru dialoga, multikulturālisma jomās un subkultūru jomā. 
Studenti apgūst jēdziena kultūra daudzveidīgas nozīmes, cilvēka socializācijas instrumentu 
vēsturisku attīstību (laiks, telpa, rituāls, politiskā komunikācija) 

- prasmes un iemaĦas  
Studenti prot pielietot iegūtas zināšanas zinātniskā darbā un neformālajā komunikācijā studiju 
procesā, kā arī veidojot projektus un tādejādi spēj veicināt savu konkurētspēju Latvijas un ES 
darba tirgū. 
Pārbaudes metode. 
Eksāmens  
Literat ūra  
Granrose, C.S., & Oskamp, S. ed. (1997). Cross-Cultural Work Groups. Thousand Oaks: Sage 
Publications.    
Gudykunst, W.B., & Mody, B. (2002). Handbook of International and Intercultural 
Communication. Thousand Oaks: Sage Publications.      
Hall, E.T. (1969). The Hidden Dimension. New York: Anchor Books. 
Hall, E.T. (1989). Beyond Culture. New York: Random House. 
Hostede, G. (1984). Cultures Consequences. Newbury Park: Sage Publications. 
Lewis R. (1999). When Cultures Collide. Managing successfully across Cultures. Brealey 
Publishing House     
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Renshon, S.A., & Duckitt, J. ed. (2000). Political Psychology: Cultural and Crosscultural 
Foundations. Houndmills: Macmillan Press.  
Samovar, L.A., & Porter, R.E. (1991). Intercultural Communication: A Reader. Belmont: 
Wadsworth Publishing Company.      
Samovar, L.A., Porter, R.E., & Stefani, L.A. (1998). Communicating Between Cultures. 
Belmont: Wadsworth Publishing Company.       
Ting-Toomey, S. (1999). Communicating Across Cultures. New York: Guilford Press. 
 
 
Valoda: - latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums: Sociālpediatrija 
 
Semestris: 2. semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Aija KauliĦa  
 
Kred ītpunkti: 2 KP  
 
ECTS kredītpunkti: 3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv  
                                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:     izvēles.  
   
Studiju priekšmeta mērėi: Apgūt sociālpediatrijas pamatus, veidot izpratni par bērna 
raksturīgākajiem attīstības traucējumiem, diagnostikas un terapijas iespējām, vērtējot bērnu 
kopumā; kā arī interdisciplināru pieeju sociālpediatriskajā aprūpē. PadziĜināt maăistrantu 
izpratni par mākslas terapeita lomu speciālistu komandas darbā ar bērnu un viĦa ăimeni. 
 

Studiju priekšmeta apraksts: Ievads sociālpediatrijā. Sociālpediatrijas priekšmets. 
Sociālpediatrija praksē – kompleksa attīstības riska bērnu un bērnu ar īpašām vajadzībām 
aprūpe. Attīstības habilitācija un rehabilitācija. Interdisciplinārs komandas darbs 
sociālpediatrijā, mākslas terapeita loma tajā. Sociālpediatriskās diagnostikas pamati. 
Neiropediatriskā izmeklēšana. Spontānās motorikas analīze, novērtēšanas iespējas dinamikā. 
Bērna psihomotorās attīstības novērtēšanas metodes (Minhenes funkcionālās attīstības 
diagnostikas metode, Denvera skala, Grifica metode u.c.). Neirofizioloăiskās izmeklēšanas 
metodes. Psiholoăiskā diagnostika bērniem ar īpašām vajadzībām. Attīstības traucējumi 
sociālpediatriskā aspektā. Attīstības traucējumu cēloĦi, raksturīgākie klīniskie piemēri. 
Attīstības diagnostika – anamnēze, izmeklēšana, diagnoze. Cerebrālparēzes, apakštipi un 
klīnika. Ăenētiski determinētie attīstības traucējumi, to veidi un klīniskie piemēri. Paradigmu 
maiĦa. Bērns ar atšėirīgu ăenētisku konstitūciju un viĦa ăimene – pamatprincipi speciālista 
darba organizācijā un attīstības veicināšanā. Attīstības veicināšana un terapija. Attīstības 
terapijas indikācijas un mērėi dažādos vecumposmos, norise un sagaidāmie rezultāti. 
Neirofizioloăiskās ārstēšanas metodes - Vojta metode, Bobata koncepts un „handling”, 
neirofizioloăiskā stimulācija pēc Castillo Morales, S I pēc Jean Aires, Domana metode, 
neirofunkcionālā reorganizācija pēc Padovan u.c. Dzirdes, valodas attīstības diagnostika un 
terapija. Montesori ārstnieciskā pedagoăija sociālpediatriskajā aprūpē un integrācijā. Bērns ar 
īpašām vajadzībām un ăimene sociālajā aspektā. Psihosociālie riska faktori ăimenē. Bērna 
pamatvajadzības un to nodrošināšana attīstības veicināšanai. Resursu apzināšana un palīdzības 
iespējas ăimenei. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Noklausīti studiju kursi cilvēka anatomijā un fizioloăijā, t.sk. 
neirofizioloăijā, organisma funkciju regulācijā un veselībā, attīstības psiholoăijā. 
 
Studiju metodes un formas.   
Kontaktstundas: ievadlekcija, problēmlekcijas un interaktīvas lekcijas; teorētisko zināšanu 
konkretizācija semināros; darbs mazās grupās ar situācijas analīzi un prezentāciju; grupu 
diskusijas; patstāvīgā darba prezentācijas. Konsultācijas.  
 
Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi padziĜināt un nostiprināt lekciju materiālu, lasot 
ieteicamo literatūru, atlasīt un pētīt papildus informācijas avotus, ar mērėi - gatavot mutisku 
prezentāciju grupā un / vai izstrādāt referātu par kādu no tēmām (raksturīgākie kustību 
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attīstības traucējumu, garīgās un / vai sociālās attīstības traucējumu veidi, to raksturojums 
dažādos bērnu vecumos un palīdzības iespējas) saistībā ar izpētāmo un analizējamo klīnisko 
piemēru – rakstisku gadījumstudiju. Uzrakstīt eseju par savi kā mākslas terapijas speciālistu 
interdisciplinārā komandā darbā ar bērnu un viĦa vecākiem. 
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina sociālpediatrijas pamatus un speciālistu komandas darba pamatprincipus. 
Maăistranti prot diferencēt normālas un traucētas attīstības variantes. 
Maăistranti spēj vērtēt attīstības riska bērnu un bērnu ar īpašām vajadzībām attīstības 
novērtēšanas un veicināšanas iespējas kopumā ăimenes kontekstā. 
Maăistrantiem ir pieredze ... 
 
Pārbaudes metodes: aktīva dalība lekcijās, semināros un sistemātiska, patstāvīga profesionālās 
literatūras apguve. Izpildīti patstāvīgie darbi – referāts / prezentācija grupai, gadījumstudijas 
izstrāde un prezentācija – 30%, uzrakstīta eseja – 20%. 
Nokārtots rakstisks eksāmens - 50%.  
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
1. Lekciju materiāls sociālpediatrijā. 
2. Fleminga I., ZīdaiĦu attīstība un attīstības traucējumi., R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
3. Helbrige T., I.H. fon Vimfens Pirmās 365 dienas bērna dzīvē – R.: Elpa, 2000.  
4. Geske R., Bērna bioloăiskā attīstība – R., RaKa, 2005. 
5. Hellbrügge T., Klinische Sozialpädiatrie., Springer – Verlag Berlin Heidelberg New York 

1981. 
6. Hellbrügge T., Munich Functional Developmental Diagnosis for the 1., 2., 3. Year of life, 

Th.Hellbruegge Internat. Institute vor Developmental Rehabilitation, 1995. 
7. Hellbrüge Th., Münchener Funktionelle Entwiklungsdiagnostik – 1. Lebensjahr, Deutsche 

Akademie für Entwicklungsrehabilitation, München, 1994. 
Papildus:  
1. Zukunft – Huber B., Die ungestörte Entwicklung des Säuglings, Stuttgart, TRIAS, 1990. 
2. Pikler E., Last mir Zeit, Pflaum Verlag, 1988. 
3. Kiphard E.I., Wie weit ist ein Kind entwickelt? – Verlag – Modernes Lernen, Dartmund, 

1996. 
4. Gschwend G., Die neurophysiologischen Grundlagen der Rehabilitation – Hansisches VK, 

Lübeck, 1994.  
5. Plahl, C. (2001). Entwicklung fördern durch Musik. In: Entwicklungsperspektiven. 

Musiktherapie in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungstörungen 
und Behinderungen. In memoriam Gertrud Orff (1914-2000). Deutsche Akademie für 
Entwicklungsrehabilitation, München.  

6. Papoušek, H. (1997). Anfang und Bedeutung der menschlichen Musikalität. In H. Keller 
(Hrsg.), Handbuch der Kleinkindforschung. 2. Aufl. (S. 565 - 585). Bern: Verlag H. Huber. 

7.  Plahl, C. (2002). Musiktherapeutische Behandlung bei mehrfachbehinderten Kindern. 
Ergebnisse einer klinischen Studie. Kinderärztliche Praxis, 2, 82-92. 

Periodiskie izdevumi un interneta avoti:  
Kinder- und Jugendmedizin, Schattauer 
http://www.dgspj.de 
http://www.fruehbehandlung.de 
 
Valoda: latviešu  
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Studiju priekšmeta nosaukums: Logopēdija 
 
Semestris: 2.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Mirdza Paipare 
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  izvēle  
   
Studiju priekšmeta mērėi: Apskatīt logopēdijas jautājumus vienotā spektrā ar citu zinātĦu 
teorētiskajām un praktiskajām atziĦām  un sagatavot mūzikas terapeitus sadarbībai ar 
logopēdijas speciālistiem. 
 
Studiju priekšmeta apraksts: 
Kursā tiek apskatīti runas, valodas un komunikācijas traucējumu cēloĦi un veidi. Apskatītas 
logopēda profesionālās kompetences, kā arī logopēda un mūzikas terapeita sadarbības iespējas 
dažādu logopēdisku traucējumu novēršanā. Tiek skarti logopēdijas ievada jautājumi. Jēdziens 
par runas, valodas un komunikācijas traucējumiem. Traucējumu cēloĦi. Logopēda 
profesionālās kompetences. Neiroloăiskās izcelsmes  runas un valodas traucējumi. Valodas 
traucējumi bērniem un pieaugušajiem. Runas traucējumi – dizartrijas. Logopēda un mākslas 
terapeita sadarbības iespējas traucējumu novēršanā. Runas tempa un ritma traucējumi. 
Stostīšanās etioloăija, simptomātika. Logopēda un mākslas terapeita sadarbības iespējas 
stostīšanās novēršanā. Balss traucējumi. Balss traucējumu etioloăija. Balss traucējumu 
profilakse. Pareizas balss veidošanas tehnikas. 
  
Nepieciešamās priekšzināšanas: Anatomija, Fizioloăija.  
 
Studiju metodes un formas.   
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas un problēmlekcijas; apgūto teorētisko zināšanu 
konkretizācija semināros; grupu diskusijas; darbs mazās grupās; problēmas analīze; patstāvīgā 
darba prezentācija. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: Darbs ar datu bāzēm: literatūras meklēšana, atlasīšana, analīze, 
ar mērėi iepazīt  pētījumus un citu profesionāĜu pieredzi  par mākslas terapeita un logopēda 
darbu pie valodas un runas traucējumiem bērniem un pieaugušajiem dažādu saslimšanu 
gadījumos. Sagatavot patstāvīgi eseju par mākslas terapeita un logopēda sadarbības iespējām.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina logopēdijas pamatkategorijas.  
Maăistranti prot atšėirt  klausītājus ar runas, valodas un komunikācijas traucējumiem, to 
cēloĦiem, simptomiem un veidiem. 
Maăistranti spēj  saprast  mākslas terapeita un logopēda sadarbības iespējas dažādu runas, 
valodas un komunikācijas traucējumu novēršanā. 
Maăistrantiem ir pieredze literatūras atlasē un analīzē, lai iepazītu pētījumus un citu 
profesionāĜu pieredzi par mākslas terapeita un logopēda darbu pie valodas un runas 
traucējumiem bērniem un pieaugušajiem dažādu saslimšanu gadījumos. 
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Pārbaudes metodes: aktīva dalība lekcijās un diskusijās, sistemātiska, patstāvīga teorētiskās 
literatūras apguve – 50%. Sagatavotā patstāvīgā darba prezentācija grupai – 50%.  
 
Literat ūra.  
 
Ieteicamā: 
Trinīte B. Balss un tās traucējumi. L.:LiePA, 2007.  
Ėeire L., Baumane A. Valodas traucējumi. 
Логопедия, М.«Владос» – 1998. под.ред. Л.С.Волклвой. 
Papildus:  
www.cplol.eu 
 
Valoda: latviešu  
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Studiju priekšmeta nosaukums:  DaiĜrades psiholoăija  
 
Semestris: 2.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja:  Dace Visnola 
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                                                 
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”: brīvā izvēle  
   
Studiju priekšmeta mērėi: attīstīt zināšanas, prasmes, attieksmi par radošo procesu, radošas 
personības attīstību, mākslas darbu radīšanas un uztveres psiholoăiskajiem aspektiem.  
 
Studiju priekšmeta apraksts: daiĜrades psiholoăijas jēdzieni. Radošā un reproduktīvā darbība. 
Radošās darbības galvenie posmi. Kreativitāte, tās teorijas. Personība radošajā darbībā. 
Mākslinieciskā komunikācija: mākslinieks – māksla – uztvere. Kreativitātes un smadzeĦu 
pētījumi. Kreativitāte un psihopatoloăija.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Personības psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Mākslas 
terapijas teorijas un vēsture specializācijā.  
 
Studiju metodes un formas.   
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas un problēmlekcijas; apgūto teorētisko zināšanu 
konkretizācija semināros; praktiskas nodarbības; grupu diskusijas; darbs mazās grupās; 
problēmas analīze; individuālā projekta prezentācija un analīze. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu lasot dotos avotus un 
sagatavoties  starpieskaitei - kontroldarbam. Strādāt ar datu bāzēm, ar mērėi sagatavot referātu.  
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina radošas darbības posmus, zina kerativitātes pamata teorijas.  
Maăistranti prot  diskutēt par mākslas uztveri.  
Maăistranti spēj kritiski analizēt avotus par kreativitāti un radošumu.  
Maăistrantiem ir pieredze savas radošās darbības analīzē.  
 
Pārbaudes metodes: aktīva dalība semināros un sistemātiska, patstāvīga teorētiskās literatūras 
apguve. Starpieskaite - kontroldarbs. Referāts, tā prezentācija un diskusija.  
 
Literat ūra.  
Ieteicamā 
Edwards Betty. The New Drawing on the Right Side of the Brain, 1999.  
Heilman Kenneth M. Creativity and the Brain. 2005.  
Tokoro Mario, Mogi Ken. Creativity and the Brain, 2007.  
Arnheim R. Visual Thinking. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 
1997.  
Выготский Л.С. Психология исуства. – Москва: Педагогика, 1986.  
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Periodiskie izdevumi 
The Arts in psychotherapy   
International Journal of Arts Medicine 
 
Valoda: latviešu  
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Studiju priekšmeta nosaukums - Veselības psiholoăija 
 
Semestris:      2 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs : lektore Kristiāna LapiĦa 
 
Kred ītpunkti : 2 
 
ECTS kredītpunkti : 3 
 
Akadēmiskā struktūrvienība : Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema 16, Rīga, LV – 
1007, tālr. 67409252, e – pasts : MTAS@rsu.lv  
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”: brīvā izvēle  
 
Studiju priekšmeta mērėis – iepazīstināt studentus ar veselības psiholoăijas jēdzienu, 
veselības psiholoăiju kā nozari un tās saistību ar citām psiholoăijas apakšnozarēm, kā arī ar 
veselības psiholoăijas teorētisko bāzi un veselības psiholoăijas praktisko pielietojumu.  
 
Studiju priekšmeta apraksts: Veselības psiholoăijas jēdziens un tā izpratne, lietojums. 
Vēsturiskā veselības jēdziena izpratne. ModeĜi un teorijas. Biopsihosociālā medicīna. Sāpju 
biopsihosociālais modelis. Transteorētiskais veselības uzvedības modelis. Teorija par racionālu 
darbību un plānotu uzvedību. Sociāli – kognitīvā teorija un uzvedības izmaiĦas. Ekoloăiskais 
veselības uzvedības modelis. Atribūcijas teorija. Kognitīvā teorija.  
Populācijas kopējā veselības prognoze, saistībā ar kultūrvides un sociālās sistēmas dinamismu. 
Antropocentrisms, egocentrisms. Personība, emocijas un veselība. Coping stratēăijas. 
Proaktīvās un aktīvās aizsardzības stratēăijas. Bioloăiskie un psiholoăiskie aizsardzības 
mehānismi, to kopdarbība organismā un izpausmes psihē, uzvedībā. 
Darba vide un veselība. Adaptācijas fenomens. Stress. Informatīvais hiperstress. Izdegšanas 
sindroms dažādās darba vidēs. Personības reaăēšanas veidi dažādās, stresogēnās situācijās. 
Izdegšanas sindroma sociālais pamatojums un tā saistība ar individuālo veselības jēdziena 
izpratni. Mobings. 
Personības reakcijas uz slimību kā fenomenu. Hroniska slimība. Jēdziens „psiholoăisks 
komforts”, „psiholoăisks diskomforts”. Dzīves kvalitāte. Dzīves kvalitātes noteikšana. 
Subjektīvā dzīves kvalitāte. Dzīves kvalitātes indekss. (LQI). Dzīves kvalitātes indeksa 
izvērtējums hroniski slimiem pacientiem.  
Garīgā veselība un sociālās attiecības.  
Relaksācijas izmantošana dzīves kvalitātes uzlabošanai. Relaksācija un spriedzes mazināšana. 
Spriedzes mazināšanas alternatīvas. Iztēle. Radošā darbība. Meditācija. Vizualizācija. 
Vizualizācijas tehnikas izmantošana veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai.  
 
Studiju metodes un formas:  
Kontaktstundas – interaktīvas lekcijas, apgūto zināšanu konkretizācija seminārnodarbībās, , 
diskusijas, darbs mazajās grupās, problēmsituāciju analīze.  
Patstāvīgie darbi – patstāvīga projekta darba izstrāde par aktuālu veselības psiholoăijas tēmu, 
darbs ar datu bāzēm, kritiska informācijas izvērtēšana un atlase, balstoties uz fokusēto mērėi - 
analizējamo problēmu.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas : vispārīgajā psiholoăijā, psihofizioloăijā, attīstības 
psiholoăijā.  
 



 280

Studiju rezultāti :   
Maăistrantiem ir zināšanas : par veselības psiholoăiju, , tās saistību ar citām klīniskās 
psiholoăijas apakšnozarēm, galvenajām teorētiskajām koncepcijām, terminoloăiju. 
Maăistranti prot lietot apgūtās zināšanas, analizēt veselības psiholoăijas pamatproblēmas, 
detalizēti un kritiski novērtēt vides, kultūras, sociālos faktorus. Maăistranti prot formulēt un 
analizēt konkrētas, ar veselības psiholoăiju saistītas problēmas un situācijas, piedāvājot 
optimālus risinājumus katram konkrētajam gadījumam.  
IemaĦas :izmantot teorētiskās koncepcijas un praktisko pētījumu rezultātus. 
Attieksme: holistiska veselības psiholoăijas problēmu izpratne. 
 
Pārbaudes metode - eksāmens 
Jāizstrādā projekts, kurā tiek izveidota un analizēta kāda aktuāla ar veselību saistīta problēma 
veselības psiholoăijas rakursā. Studentam jābalsta savs projekta darbs uz patstāvīgi analizētām 
teorētiskajām koncepcijām un jāsameklē atbilstoši literatūras avoti. Viens kredītpunkts atbilst 
150 lpp. un vairāk patstāvīgi apgūtu zinātnisku avotu par atbilstošu tēmu. Darbs jāiesniedz 
datorsalikumā, fonts – 12 burtu izm., atstarpe 1, Times New Roman; apjoms – vismaz 4 lpp. 
Darbam jāpievieno titullapa, izmantotie literatūras avoti, citi izmantotie resursi. Darbam jābūt 
pievienotiem studenta izstrādātiem, argumentētiem secinājumiem. 
Kursa noslēgumā katrs students aizstāv savu projektu, atbild uz jautājumiem un iegūst 
vērtējumu skalā no 0-10 ballēm. Lai eksāmenu varētu uzskatīt par sekmīgi nokārtotu, studenta 
darba vērtējums nedrīkst būt zemāks par 5 ballēm. 
 
Literat ūra  
Ieteicamā :  
Brokāns E. Anonīmie alkoholiėi. Rīga, DIXI, 1998. 
Eidems V.K., Ārsts, kurš dziedināja vēzi, Rīga, Kontinents, 1998. 
Ergonomika darbā. Labklājības ministrija. 
Jūrmalietis R. Globālā krīze, zinātne un filozofija- ceĜš uz vienotu pasaules redzējumu?//Vide 
un laiks.-1998,#5,64.-67.lpp. 
Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija, teorija un prakse. Rīga, Jumava- 2001. 
Kristiāne F. Mēs, Zoo stacijas bērni. Rīga, „Didam”, 2000. 
Mūks R. Dvēsele – tilts starp Rietumu un Austrumu reliăijām. Zvaigzne ABC – 2001. 
Meijs R. Trauksmes problēma. Maskava, „Eksmo-Press”, .( tulk krievu val.) 2001 
Vilks A. Deviantoloăija ( Mācība par uzvedības sociālajām novirzēm). Tiesu nama aăentūra. 
2001. 
OzoliĦa –Nucho, Vidnere M. Iztēles psiholoăija. Rīga, AGB, 2000. 
OzoliĦa –Nucho, Vidnere M. Māksla un pašatklāsme. Rīga, AGB, 1999. 
Smita H. Vai tavs bērns ir laimīgs? Rīga, Kontinents, 2001. 
Utināns A. Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas iespējas. 
Nacionālais Apgāds, 2005. 
Ayala M. Pinnes, Christina Maslach. Experiencing Social Psychology. Readings and Projects., 
McGrawHill,Inc- 1993. 
Brotigams V, Kristians P,Rads M. Psihosomatiskā medicīna. Maskava, Geotar-Medicina, (tulk. 
krievu val.)1999.g 
ĥikiforov,G. (2003)Psihologija zdorovja. SP:Piter  
Bellack, A.S. (1998). Comprehensive Clinical Psychology. Amsterdam.  
Friedman, H.S. (2002). Health Psyhology. Upper Saddle River: Prentice Hall  
Brannon, L. (2000). Health Psyhology. Australia: Wadsworth.  
Murrey, M., Chamberlain, H. (1999). Qualitative Health Psychology. London: Sage 
Publications. 
Anspaugh,D.,J., Ezell,G. (1983). Teaching Todays Health. Columbusa.o.:Merrill  
Baum, A., Newman, S.(1997). Cambridge Hanbook of Psychology, Health and Medicine. 
Oxford: Oxford University Press.  
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Cassidi, T. (1999). Stress, Cognition and Health. New York.  
Odent, M. (1986). Primal Health. London: Century.  
Stroebe, W. (2000). Social Psychology and Health. London. 
Health Psyhology. American Psychological Association. Division of Health Psychology.  
 
Periodika:  
Journal of Pain and Symptom management 
Journal og Mental Imagery 
Journal of Adolescent Health Care 
Psychology and Health 
Qualitative health psychology. London: Sage Publications.  
Yournal of health psychology. London: Sage Publications 
 
Papildus:  
Resursi internetā, kas attiecas uz veselības psiholoăijas tēmām 
 
Valoda : latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums - Bioloăija un ăenētika 
 
Semestris:      2 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs : Mg.biol. Agrita Puzuka. 
 
Kred ītpunkti : 2 
 
ECTS kredītpunkti : 3 
 
Akadēmiskā struktūrvienība : Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema 16, Rīga, LV – 
1007, tālr. 67409252, e – pasts : MTAS@rsu.lv  
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”: brīvā izvēle  
 
Studiju priekšmeta mērėis – palīdzēt maăistrantiem iegūt zināšanas par cilvēku kā bioloăisku 
būtni. Izprast iedzimtības un vides faktoru lomu cilvēka dzīvē. Mācēt iegūtās zināšanas 
izmantot mākslas terapeita praksē. 

Studiju priekšmeta uzdevumi – iegūt pamatzināšanas par cilvēka organisma struktūras un 
funkciju vienotību, normālām un patoloăiskām norisēm tajā, kā arī par vides lomu cilvēka 
veselības saglabāšanā; izprast šūnu kā dzīvo organismu strukturālo un funkcionālo 
pamatvienību un genomu kā struktūras un funkciju veidošanās pamatu; saprast cilvēkā 
notiekošo gan fizioloăisko, gan arī patoloăisko procesu bioloăisko pamatu; palīdzēt 
studentiem, izmantojot iegūtās teorētiskās zināšanas, risināt konkrētas situācijas, ar kurām 
varētu sastapties mākslas terapeita praksē. 
 
Studiju priekšmeta saturs – Dzīvo organismu daudzveidība. Prokarioti un eikarioti, cilvēks – 
tipisks eikariotu pārstāvis, cilvēka bioloăiskais un medicīniskais aspekts. Šūnas bioloăija. 
Šūnas uzbūve un funkcijas, šūnu dalīšanās. Gametoăenēze – cilvēka reproducēšanās pamats. 
Iedzimtība un mainība. Klasiskās ăenētikas pamati. Pazīmju pārmantošanas tipi. Iedzimtības 
molekulārais pamats. Organismu mainība, vides un gēnu loma organismu daudzveidībā. 
Ăenētiskās slimības. Hromosomālās slimības. 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – eksāmens 
 
Literat ūras  saraksts: 
 ieteicamā literatūra 
Bioloăijas rokasgrāmata (V. Egles red.). R., Zvaigzne ABC, 1996. 
Nagle E. Plazmātiskā membrāna.-R:AML, 1994.-10 lpp. 
MisiĦa M., Loža V. Ăenētika ar selekcijas pamatiem. R., Zvaigzne, 1991. 
Madera S. Bioloăija I, II un III daĜa. R., 1998. 1110 lpp. 
Uzdevumi ăenētikā., RSU, 2003. 
 papildus literatūra 
Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Watson J.D. Molecular biology of the cell. 
Garland Pub., NY & London, 1989. 
Cooper G.M. The cell. ASM Press, Sinaer, 1997. 
Lackie S.M. The dictionary of cell biology. Academic Press Limited, London, 1995. 
Openheimer S.B., Lefevre G. Introduction to embryonic development. 3rd ed., Allyn & Bacon, 
Boston, 1989. 
Price P.W. Biological evolution. Nathern Arizona University,USA, 1996. 
Raven P.H., Johnson G.B. Biology. 3rd ed., Mosby year book, 1992. 
Zalcmane V., Groma V. Šūnas ultrastruktūra. RSU, 2004. 
Valoda : latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums:  
 
 
Semestris:  
 

Neiroanatomija un neirofizioloăija  

 
 
2.semestris 

Studiju priekšmeta programmas 
vadītājs: 
 

Asoc. prof. Ināra Logina 

Kred ītpunkti:                                  2 
 

2 KP3 KP 

Akadēmiskā struktūrvienība: Neiroloăijas katedra; PilsoĦu ielā 13, k.35, Rīga; 67069653; 
NEIROLOGKAT@rsu.lv 
 

Studiju priekšmeta statuss studiju programmā: izvēles priekšmets Mākslas terapijas 
akadēmiskās skolas studiju programmā  
 
Studiju priekšmeta apraksts un mērėis – Nervu sistēmas loma un funkcionālie uzdevumi 
organismā; nervu sistēmas funkcionālā uzbūve un morfoloăija, atsevišėu tās daĜu klīniskā 
anatomija, nervu sistēmas fizioloăijas pamati. Galvenie nervu sistēmas dažādu daĜu klīniskie 
bojājumu simptomi un sindromi; redzes, dzirdes, runas un kognitīvo spēju traucējumu izpausmes 
pacientiem. Izpratne par pilnvērtīgas komunikācijas iespējām pacientiem ar nervu sistēmas 
slimībām; neiroloăisko slimību specifiku un raksturīgākajām sūdzībām, slimību prognozi un 
aprūpes principiem, psihoemocionālo atbalstu pacientam un viĦa tuviniekiem. 
              Sniegt studentiem zināšanas par nervu sistēmas anatomijas pamatiem, fizioloăiskajiem 
darbības mehānismiem un galvenajiem klīniskajiem bojājuma sindromiem, neiroloăisko slimnieku 
aprūpes mērėiem un ārstēšanas principiem 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas:   bioloăijā, klīniskās aprūpes pamatos 
 
Studiju rezultāti     
 - zināšanas: studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst pamatzināšanas un 

kompetenci nervu sistēmas funkcionālās uzbūves un klīniskās anatomijas 
jautājumos, galveno nervu sistēmas sindromu un slimību klīniskajās 
izpausmēs 

-  prasmes un iemaĦas: studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst 
iemaĦas neiroloăiskās anamnēzes ievākšanā, slimnieka neiroloăiskajā 
izmeklēšanā, aprūpes uzdevumu noteikšanā  

 
Pārbaudes metode:     Kombinēts rakstisks un mutvārdu eksāmens 
 
Literat ūra:   Baka A., Grunevalds K. Grāmata par aprūpi. Preses nams, 1998 

Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Jumava, 2001 
Weiner W.J., Goltz C.G., Neurology for the non-neurologist, 1989,  J.B.Lippincott 
Co, Phyl., 377 p 

 
Valoda:  

 
Latviešu, angĜu 

 



 284

 
 
Studiju priekšmeta nosaukums –   Farmakoloăija 
 
Semestris – 2 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs – prof. Indulis PurviĦš 
 
Kred ītpunkti  (KP) – 2 
 
ECTS kredītpunkti  – 3 
 
Akadēmiskā struktūrvienība – RSU Farmakoloăijas katedra, PilsoĦu iela 13,  
LV-1002, Rīga, tālrunis 67613517, farmkat@rsu.lv. 
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – izvēles studiju priekšmets akadēmiskā 
maăistra studiju programmā „M ākslas terapija” Mākslas terapijas akadēmiskā skolā. 
 
Studiju priekšmeta apraksts un mērėis – Vispārīgās farmakoloăijas terminoloăijas 
pamatjautājumi. Farmakokinētikas un farmakodinamikas apskats. LīdzekĜi, kuri darbojas 
aferento ceĜu apvidū. Holīnerăiskie un adrenerăiskie līdzekĜi. Medikamenti, kas ietekmē 
centrālās nervu sistēmas funkcijas. Halucinogēni un to ietekme uz mākslu. Audu metabolismu 
ietekmējošie līdzekĜi, tai skaitā hormonālie preparāti un to antagonisti. Imūnos procesus 
ietekmējošie līdzekĜi, kā arī antiblastomatozie medikamenti. Kardiovaskulāro, elpošanas un 
gremošanas orgānu sistēmu ietekmējošie līdzekĜi. Pretparazītu un antiseptiskie līdzekĜi. 
Antibiotikas un sintētiskie antibakteriālie preparāti.  
Studiju priekšmeta mērėis – dot studentiem pamatzināšanas vispārīgajā un speciālajā 
farmakoloăijā.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas – zināšanas anatomijā, fizioloăijā, ėīmijā, bioėīmijā, 
mikrobioloăijā, kā arī atsevišėu slimību simptomātikā.  
 
Studiju rezultāti:  

- zināšanas. Studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti iegūst 
teorētiskās pamatzināšanas un kompetenci farmakoloăijā; 

- prasmes un iemaĦas. Studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti 
pratīs atbilstoši konkrētajai situācijai nosacīti rekomendēt piemērotākos 
medikamentus, lai nodrošinātu optimālu pacientu ārstēšanu un mākslas 
terapijas laikā.  

Pārbaudes metode – Eksāmens. 
Literat ūra –  
PurviĦš I., PurviĦa S. Praktiskā farmakoloăija. – 3. papildinātais izdevums  Rīga, ZāĜu 
infocentrs (ZIC), 2002. – 794 lpp. 
Īsais kurss receptūrā un farmakoloăijā. Mācību līdzeklis profesora I.PurviĦa redakcijā – Rīga, 
RSU, 2008 – 96 lpp. 
G. Biksone. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. Rīga, SIA, 2002, „Karena“ 734 lpp. 
 
Valoda: - latviešu  
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Studiju priekšmeta nosaukums:  Iekšėīgo slimību pamati 
 
Semestris:  2. semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs :   as. profesors Jānis Lācis 
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Iekšėīgo slimību katedra               
   
Studiju priekšmeta mērėis – iegūt priekšstatu par iekšėīgajām slimībām, slimnieku aprūpes 
principiem, izglītošanu un psiholoăisko atbalstu 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi – Izprast slimību etioloăiju un simptomu patoăenēzi. Apgūt 
aprūpes pamatus. Primārā un sekundārā slimību prevencija. Slimnieku un ăimenes izglītošana 
un psiholoăiskais atbalsts. 
 
Studiju priekšmeta saturs –Krupozās un perēkĜu pneimonijas simptomātika. Bronhiālā astma 
un akūtā elpošanas mazspēja: klīniskā aina, pirmā palīdzība. 
Hroniskās nespecifiskās plaušu slimības: hronisks obstruktīvs bronhīts un plaušu emfizēma, 
klīniskā aina. Priekšstats par strutainām plaušu un pleiras slimībām. Plaušu abscess, 
bronhektātiskā slimība, sausais, eksudatīvais pleirīts, pneimotorakss. 
Hroniska elpošanas mazspēja: skābekĜa terapija un hiperbālā oksigenācija. Akūtas un hroniskas 
elpošanas mazspējas slimnieku aprūpe. 
Primārā un sekundārās  arteriālās hipertensijas: klīniskā aina. 
Koronārā sirds slimība, slodzes stenokardija: klīniskā aina. 
Akūts koronārais sindroms: nestabilā stenokardija, akūts miokarda infarkts: priekšstats par 
pirmo palīdzību un ārstēšanu. Akūta sirds mazspēja t.sk. kardiogēns šoks: iemesli, klīniskā 
aina. Hroniska sirds mazspēja. Slimnieku aprūpe. 
Iegūtās vārstuĜu sirdskaites, perikarda saslimšanas, miokardīti un miokardiopātijas. 
Sirds ritma un vadīšanas traucējumi: Kardioloăisko slimnieku aprūpe intensīvās terapijas 
palātā. Slimnieku aprūpe, kuriem implantēti  lekrokardiostimulatori, kardioverteri, stenti, 
vārstuĜu un asinsvadu protēzes. 
KuĦăa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlas slimība. 
Reflukss ezofagīts: klīniskā aina. Aknu ciroze, portālā hipertensija: klīniskā aina.  
Akūtās nieru slimības: glomerulonefrīts un pielonehrīts. Akūta un hroniska nieru mazspēja: 
klīniskā aina, ārstēšana un slimnieku aprūpe. 
Tireotoksikoze, hipotireoze. Tireotoksiska krīze. 
Cukura diabēts: ārstēšana un slimnieku aprūpe. Hiper-  un hipoglikēmiskā  komas; diagnostika 
un pirmā palīdzība. 
Asins slimības. Anēmijas un leikozes. 
Saistaudu sistēmas slimības.  
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  - eksāmens 
 
Literat ūras saraksts: 
 ieteicamā literatūra -   
K.Rudzītis. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. 2005. 
G.Biksone. Medikamentozā ārstēšana un aprūpa. 2002. 
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I.lazovskis. Iekšėīgo slimību pamati. 
I.PurviĦš. Praktiskā farmakoloăija. 
 papildus literatūra – 
Vairogdziedzera slimību diagnostika un ārstēšana. Vadlīnijas. 2002. 
Hronisks pankreatīts. Diagnozes un ārstēšanas standarts. 
J.Leja un citi. Vispārīgā klīniskā patofizioloăiskā fizioloăija. 1983. 
Stabilas stenokardijas novērtēšana un farmakoterapija. Vadlīnijas. 2002. 
Kardiovaskulāro slimību profilakses vadlīnijas. 2007. gada 13. novembris A.Kalvelis. Akūta 
sirds mazspēja. 2005. 
Diabētiskās nefropātijas diagnostika, ārstēšana un pacientu aprūpes principi. Vadlīnijas. 2005. 
Hipertensijas novērtēšanas un ārstēšanas vadlīnijas. 2003. 
N.Andrējevs, T.Andrējeva. Hipertensija gados vecākiem pacientiem. 
A.Kalvelis. Kardioloăija. 2002. 
Akūts koronārs sindroms. Vadlīnijas. 2003. 
Hroniska sirds mazspēja. Diagnostika un ārstēšana. Vadlīnijas. 2006. 
Metabolais sindroms. Vadlīnijas. 2002. 
N.Andrējevs, T.Andrējeva. Sirds mazspēja gados vecākiem pacientiem. 
A.kalvelis. Koronārās sirds slimības sekundārā profilakse. 1999. 
N.Andrējevs, T.Andrējeva. Koronārā sirds slimība gados vecākiem pacientiem. 
 
Valoda: - latviešu  
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Studiju priekšmeta nosaukums:  Speciālā pedagoăija un psiholoăija 
 
Semestris:  2. semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Mirdza Paipare 
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  izvēle  
   
Studiju priekšmeta mērėi: Iepazīstināt studentus ar speciālās, integratīvās pedagoăijas un  
speciālās psiholoăijas teorētiskajām un praktiskajām atziĦām, tādējādi nodrošinot iespējas 
pilnveidot topošo  mākslas terapeitu profesionālās prasmes darbā ar bērniem ar speciālajām 
vajadzībām. 
 
Studiju priekšmeta apraksts: aktivizējoties personu ar speciālajām vajadzībām sociālās 
integrācijas procesam, ir nepieciešams daudzveidīgu attīstības traucējumu piedāvājums. Studiju 
programmas saturā ir iekĜauta informācija par fundamentālajām nostādnēm, aktuālajām 
tendencēm speciālās pedagoăijas, psiholoăijas un izglītības prakses attīstībā. SaskaĦā ar šīm 
tendencēm tiek akcentēta vides nozīme speciālo vajadzību apmierināšanā. Īstenojot studiju 
kursa programmu, tiek nodrošinātas iespējas apgūt zināšanas par speciālo vajadzību 
psihosociālajām pazīmēm, iegūt izpratni par  to izpētes metodēm un prasmes efektīvai 
sadarbībai ar bērniem ar speciālajām vajadzībām un to ăimenēm. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Vispārīgā pedagoăija, Vispārīgā un Attīstības psiholoăija 
 
Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas; diskusijas; darbs mazās grupās; problēmas analīze; 
patstāvīgā darba prezentācija. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: Pedagoăiskās integrācijas priekšnoteikumi un to radīšana 
Latvijā 
Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve. Darbs grupās: referātu/ziĦojumu sagatavošana 
par pedagoăiskās integrācijas priekšnoteikumu realizāciju Latvijas izglītības iestādēs, izglītības 
iestāžu apmeklēšana un to pedagoăiskās darbības vērošana, novērojumu rezultātu izvērtēšana. 
Bērnu ar speciālajām vajadzībām ăimenes situācija Individuālais darbs: speciālās literatūras 
apguve. Darbs grupās: diskusija par tēmu, tikšanās un intervija ar vecāku atbalsta grupas 
pārstāvjiem. Sociālās integrācijas pazīmes ārpusskolas vidē. Individuālai darbs: speciālās 
literatūras apguve. Darbs grupās: sagatavošanās referātam/ ziĦojumam, situāciju analīze, 
pašvaldības dienas centra darbības vērošana un analīze, intervija ar dažādu invalīdu sabiedrisko 
organizāciju pārstāvjiem, izpētes rezultātu analīze un interpretācija. 
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina par tradicionālajām un aktuālajām tendencēm speciālās pedagoăijas un 
psiholoăijas teorijas un prakses attīstībā. Zināšanas par speciālo vajadzību psiholoăiski 
pedagoăiskajām izpausmēm. Izpratne par sociālās vides lomu speciālo vajadzību izpausmju 
reducēšanā. Prasme Maăistranti prot komunicēt un sadarboties ar bērniem ar speciālajām 
vajadzībām un viĦu ăimenēm 



 288

Maăistranti spēj pilnveidot zināšanas par personu ar speciālajām vajadzībām rehabilitācijas un 
attīstības traucējumu korekcijas procesiem, zināšanas par veiksmīgas sadarbības principiem ar 
dažādu vecumu personām ar speciālajām vajadzībām, veicināt mākslas terapeitu līdzdalību 
personu ar speciālajām vajadzībām sociālās integrācijas procesos. 
Maăistrantiem ir pieredze savstarpējo speciālā pedagoga, psihologa, mākslas komunikāciju un 
praktiskās pieredzes apmaiĦā. 
  
Pārbaudes metodes: 80% dalība lekcijās, diskusijās un sistemātiska, patstāvīga teorētiskās 
literatūras apguve. 20% sava sadarbības (pedagoga-vecāku-psihologa-mūzikas terapeita) 
projekta izstrāde un prezentācija 
 
Literat ūra.  
Ieteicamā: 
Apmācības kurss personālam garīgi atpalikušu bērnu un jauniešu iestādēs/ K. Grunevalda red.- 
R.: Zvaigzne ABC, 1994 
Baka, A.  Grunevalds K. Grāmata par aprūpi.- R.: Preses nams, 1998 
Bethere, D. Latvijas sabiedriskās organizācijas personām ar speciālajām vajadzībām: mācību 
līdzeklis.-Liepāja: LiePa, 2001 
LiepiĦa, S. Garīgi atpalikušo bērnu psiholoăija.-R.: Zvaigzne, 1991 
LiepiĦa, S. Speciālās skolas skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem pedagoăiski 
psiholoăiskais raksturojums.- R.: Zvaigzne, 1991 
Mācīšanās traucējumi: no A līdz Z/ R. CimdiĦa red.- R.: RaKa, 1998 
 
Papildus:  
Никитина, М. И. Специальная педагогика.- М.: Смысл, 2001 
Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста.- С- 
Петербург: Питер, 2001 
Bleidick, U. Kognitive Stoerungen. Tuebingen, 1988. 101 S. 
Enziklopädie der Sonderpädagogik, der Heilpädagogik und ihrer Nachbargebiete/ Hrg. Dupuis, 
G. Berlin: Edition Marhold, 1992. 741 S.  
Heimlich, U. Integrative Paedagogik. Stuttgart: Kohlhammer, 2003. 225 S. 
Mutzeck, W. Kooperetive Beratung – Eine Zusatzqualifikation fuer Lehrkraefte an integrtiv 
arbeitenden sonderpaedagogischen Foerderzentren und Beratungsdiensten. Grām.: Mohr, H 
(zusammengestestellt). Integration veraendert Schule. Hamburg: Felhaus Verlag. S. 112. – 127. 
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti:  Behindertenpaedagogik, Дефектология 
 
Valoda: latviešu  
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Studiju priekšmeta nosaukums: Personības izaugsmes grupa  II 
 
Semestris: (saskaĦā ar apstiprināto studiju programmas plānu)    2. 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: Indra Majore - Dūšele 
 
Kred ītpunkti: 2 KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 KP  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  

                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:  brīvā izvēle 
 
Studiju priekšmeta mērėis: dot iespēju attīstīt personības kvalitātes un profesionālās iemaĦas 
mākslas terapijas personiskās pieredzes grupā. 
 
Studiju priekšmeta apraksts: Personiskā pieredze ar dažādām mākslas terapijas tehnikām, 
teorētisko konceptu, starppersonu attiecību un praktisko iemaĦu izpēte un integrācija. 
Starppersonu attiecību, grupas procesa, radošā procesa, verbālo un neverbālo prasmju izpēte 
praktiskā darbībā.                                                                                                                                                                                                                              
 
Studiju metodes un formas: praktisks darbs grupā 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: - 
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina dažādas mākslas terapijas metodes un tehnikas un savu pieredzi saistībā ar 
tām. Maăistranti izprot radošo procesu un spēj to izmantot kā starpnieku attiecībās individuāli 
un grupā. Maăistranti spēj atpazīt un lietot neverbālās komunikācijas modalitāti gan individuālo 
attiecību, gan grupas kontekstā. Spēj reflektēt par radošo procesu un savu pieredzi tajā. Spēj 
saprast un lietot tēlainību, simbolismu un metaforas savai izpausmei mākslas terapijas procesā. 
 
Pārbaudes metodes: aktīva dalība praktiskajās nodarbībās. Personīgās un profesionālās 
izaugsmes dienasgrāmata. 
 
Valoda (kādā tiek realizēts, izvēlēties vajadzīgo): latviešu 
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Studiju priekšmeta nosaukums:  Psihoterapijas virzieni 
 
Semestris:  2.semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Zinta Biseniece 
 
Kred ītpunkti:  2  KP  
 
ECTS kredītpunkti:  3 ECTS  
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Mākslas terapijas akadēmiskā skola, Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV -1007, tālr. 67409252, e-pasts; MTAS@ rsu.lv                  
                                  
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā „M ākslas terapija”:   brīvā izvēle 
 
Studiju priekšmeta mērėis: iepazīstināt studentus ar dažādiem psihoterapijas virzieniem, to 
pamatpostulātiem, darbības principiem un saistību ar mākslas terapiju. 
 
Studiju priekšmeta apraksts:  
Psihoanalītiskā, psihodinamiskā psihoterapija. Geštaltterapija. Humānistiskā psihoterapija. 
Kognitīvi – biheviorālā terapija. Uz risinājumu orientētā, īslaicīgā psihoterapija. Uz ėermeni 
orientētie psihoterapijas virzieni. 
Gadījumstudijas mākslas terapijā, kas sakĦojas katrā no psihoterapijas virzieniem, analīze. 
  
Nepieciešamās priekšzināšanas: Teorijas un vēsture specializācijā, Personības psiholoăija, 
Attīstības psiholoăija, Mūsdienu psihodinamiskā psihiatrija, Psihiatrija un psihofarmakoloăija, 
Māksla filozofija.  
 
Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas; apgūto teorētisko zināšanu konkretizācija semināros; 
praktiskās nodarbības; darbs mazās grupās; situāciju modelēšana. Konsultācijas.  
Maăistrantu patstāvīgais darbs: patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu lasot dotos avotus un 
sagatavoties starpieskaitei - kontroldarbam. Darbs ar datu bāzēm: literatūras meklēšana, 
atlasīšana, analīze, ar mērėi atlasīt divas gadījumstudijas, kas atspoguĜo kāda terapijas virziena 
procesu mākslas terapijā specializācijā. Veikt šo gadījumu kritisku analīzi un sagatavot to 
prezentāciju.   
 
Studiju rezultāti.   
Maăistranti zina dažādu psihoterapijas virzienu pamatkonceptus, būtiskās iezīmes un atšėirības 
dažādu teoriju starpā. 
Maăistranti daĜēji spēj analizēt mākslas terapijas procesu dažādu psihoterapijas virzienu 
ietvaros. 
Maăistrantiem ir pieredze gadījumstudiju analīzē .    
  
Pārbaudes metodes: aktīva dalība semināros, sistemātiska, patstāvīga literatūras apguve. 
Starpieskaite - kontroldarbs. Divu gadījumstudiju prezentācija. 
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Literat ūra.   
Ieteicamā: 
 Kramer, E. Sublimation and Art Therapy. In: J. Rubin, (Ed.) Approaches to Art Therapy. 
London: Routledge. 2001 
Mārtinsone K., Mihailova S.,  Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. Mākslu terapija un 
tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). – Rīga: Rīgas StradiĦa 
universitāte, 2008. – 135.lpp. 
Vick, R.M. A Brief History of Art Therapy. In: C. Malchiodi (Ed.) Handbook of Art Therapy, 
(Chpt.1: pp.5-40). New York: Guilford Press. , 2003 
 
Periodiskie izdevumi:  
The International Journal of Art Therapy: Inscape 
Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association 
The Canadian Art Therapy Association Journal 
Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации. СПб. 
 
Papildus:  
 Jung C.G. The collected works. The archetypes and the collective unconscious. Vol 9. 
Routledge, London, 1980. 
Jungs Karls Gustavs. Dzīve Māksla Politika. Zvaigzne ABC 
Kulbergs Juhans. Dinamiskā psihiatrija. Teorijā un praksē. Jumava. 2001.494. lpp  
 Юнг К.Г. Человек и его символы. М., 1998. 
 
  
www.arttherapy.lv 
 
Valoda: latviešu 
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3.pielikums 

  

 Par augstākās izglītības programmas apgūšanu 

izsniedzamo diplomu un to pielikumu paraugi. 
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RĪGAS  STRADIŅA  UNIVERSITĀTE 

 

 

 

PROFESIONĀLĀ 

MAĢISTRA 

DIPLOMS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija XX X 

Nr. 0000 

 

 

Ar  Māszinību  fakultātes 
maăistra darbu novērtēšanas 

komisijas 200__. gada __. jūnija 
lēmumu Nr. 00__ 

 
Vārds  Uzvārds 

personas kods 000000-00000 
studenta/es  vārds, uzvārds, p.k. 

 
ieguvis/usi  

profesionālo maăistra grādu  
veselības aprūpē  

un mākslas terapeita kvalifikāciju 
ar specializāciju vizuāli plastiskās  

mākslas terapijā 
 
 
 
 
 

 
Z.v. 
Rektors 
 
Dekāns 
 
Maăistra darbu 
novērtēšanas 
komisijas priekšsēdētājs 
 
Rīgā,  200__.gada __. jūnijā 
Reăistrācijas Nr. ___ 
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RĪGAS STRADIĥA UNIVERSIT ĀTE 
 
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 

Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. 
Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu 
dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma 
pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diploma oriăinālā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju 
būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekĜaut norādes par kvalifikācijas 
novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās 
sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

 

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma s ērija XX X  Nr. 0000) 

 

1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU: 

1.1. Vārds: Vārds 

1.2. Uzvārds: Uzvārds 

      1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 00. 00. 0000. 

1.4. Studenta personas kods: 000000 - 00000 

2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

Maăistrs veselības aprūpē un Mākslas terapeita kvalifikācija ar specializāciju 
vizuāli plastiskās mākslas terapijā 

2.2. Galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: 

Medicīnisko (t.sk. psihoterapeitisko), mākslas un sociālo zinātĦu galvenās 
koncepcijas,  kuras attiecas uz mākslas terapeita praksi, un padziĜināta vizuāli 
plastiskās mākslas terapijas teorijas un prakses apguve darbam veselības, sociālās 
aprūpes, izglītības jomā ar dažādām klientu un pacientu grupām.  

2.3. Kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss:  

Rīgas StradiĦa universitāte, valsts akreditēta (13.12.2001.), valsts dibināta 
universitāte 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: Tā pati, kas punktā 2.3. 

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): Latviešu, angĜu 

3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI: 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diploms 

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 2,5 gadi 
(5 semestri), 100 Latvijas kredītpunkti, 150 ECTS kredītpunkti,  04.09.2006. – 
01.02.2009. 

3.3. UzĦemšanas prasības: bakalaura grāds vai augstākā profesionālā izglītība  ar 
tiesībām studēt maăistrantūrā sociālajās zinātnēs psiholoăijā, vai veselības aprūpē 
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un sociālajā labklājībā, vai pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs, vai mākslā, 
pēc sekmīga iestājpārbaudījuma nokārtošanas konkursa kārtībā. 

4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM: 

4.1. Studiju veids: Pilna laika klātienes studijas 
4.2. Programmas prasības:  
� apgūt medicīniskās (t.sk. psihoterapeitiskās), mākslas un sociālo zinātĦu koncepcijas, kuras attiecas uz 

mākslas terapeita praksi;  
� padziĜināt izpratni par mākslu terapijas attīstības tendencēm pasaulē, veicinot jaunāko sasniegumu apguvi 

vizuāli plastiskās mākslas terapijā;  
� apgūt psihodinamiskās un analītiskās, kognitīvi – biheiviorālās un eksistenciāli –humānistiskās 

psihoterapijas nostādnes mākslu  terapijas kontekstā darbam individuāli un grupā;  
� pilnveidot prasmes vizuāli  plastiskās mākslas tehnikās; 
� attīstīt un pilnveidot profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmi klientu/pacientu izpētē un izvērtēšanā 

un vizuāli plastiskās mākslas terapijas procesa realizēšanā;  
� iziet personīgās apmācības terapiju un piedalīties personības izaugsmes grupā; 
� veikt praksi prakses vadītāja (mentora) un supervizora pārraudzībā (26 nedēĜu, pilnas slodzes jeb 26 

kredītpunktu apjomā);   
� veikt patstāvīgu pētījumu vizuāli plastiskās mākslas terapijas specializācijā, rezultātus apkopot maăistra 

darbā, atbilstoši  zinātniskas darbības prasībām. 
 

4.3.  Programmas  sastāvdaĜas  un  personas  iegūtais  novērtējums /atzīmes /       
kredītpunkti: 
 

 

Nr.p.
k. 

Studiju priekšmets Kred ītpunkti  
ECTS 
kredīti 

Vērt ējums 

   

 Obligātā daĜa  
1. Zinātniskā pētījuma metodoloăija 4 6 Ĝoti labi (8) 
2. Medicīnas un biomedicīnas tiesības un ētika 2 3 gandrīz labi (6) 
3. Organisma funkciju regulācija un veselība 2 3 labi (7) 
4. Mūsdienu psihodinamiskā psihiatrija 2 3 labi (7) 
5. Mūsdienu psihosomatiskā medicīna 2 3 Ĝoti labi (8) 
6. Analītiskā un psihodinamiskā pieeja 

mūsdienu mākslu terapijā  
 
2 

 
3 

 
labi (7) 

7. Personīgās apmācības terapija  2 3 iesk.  
8. Personības izaugsmes grupa I 2 3 iesk. 
   

 Obligātās izvēles daĜa  
9. Psihes bioloăiskie pamati I (Anatomija)  2 3 labi (7) 
10. Psihes bioloăiskie pamati II (Normālā 

fizioloăija)  
 
2 

 
3 

 
gandrīz labi (6) 

11. Patoloăija un veselības kontroles pamati 2 3 gandrīz labi (6) 
12. Psihiatrija un psihofarmakoloăija 4 6 gandrīz labi (6) 
13. Pirmā un neatliekamā medicīniskā palīdzība 2 3 viduvēji (5) 
14. Individuālā konsultēšana un psihoterapija 2 3 labi (7) 
15. Grupu konsultēšanas un terapijas 

pamatprincipi 
2 3 gandrīz labi (6) 

16. Klīniskā psiholoăija 2 3 Ĝoti labi (8) 
17. Mākslas filozofija 2 3 labi (7)  
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4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu:  

Atzīme (nozīme) 
Atzīmes īpatsvars šīs 

programmas studentu vidū 
10 (izcili) 1,86% 
9 (teicami) 15,69% 
8 (Ĝoti labi) 46,54% 

7 (labi) 27,13% 
6 (gandrīz labi) 6,38% 

5 (viduvēji) 1,86% 
4 (gandrīz viduvēji) 0,53% 
3-1 (neapmierinoši) 0,00% 

 Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 0,00 

  Obligātās izvēles daĜa atbilstoši specializācijai   
18. Vizuāli plastiskās mākslas terapijas vēsture 

un teorijas 
 
2 

 
3 

 
labi (7) 

19. Simbolu psiholoăija 2 3 gandrīz labi (6) 
20. Vizuāli plastiskās mākslas darbu radīšana 

un analīze  
 
2 

 
3 

 
Ĝoti labi (8) 

21. Vizuāli plastiskās mākslas terapijas metodes 
un tehnikas  

 
2 

 
3 

 
gandrīz labi (6) 

22. Izpēte un izvērtēšana vizuāli plastiskās 
mākslas terapijā  

 
2 

 
3 

 
Ĝoti labi (8) 

23. Ăimenes terapija specializācijā                       2 3 Ĝoti labi (8)  
 Br īvās izvēles daĜa  
24. Farmakoloăija 2 3 Ĝoti labi (8)  
25. Sociālpediatrija  2 3 labi (7) 

Prakse I 
26. Profesionālā dabība mākslu terapijā  

praksē I 
 
2 

 
3 

 
labi (7) 

27. Profesionālā dabība mākslu terapijā  
praksē II 

 
2 

 
3 Ĝoti labi (8) 

28. Individuālā konsultēšana un psihoterapija  
praksē 

 
2 

 
3 

 
izcili (10) 

29. Grupu konsultēšanas un terapijas 
pamatprincipi praksē 

 
2 

 
3 

gandrīz labi(6) 

Prakse II 
30. Vizuāli plastiskās mākslas darbu radīšana 

un analīze praksē 
 
2 

 
3 

 
labi (7) 

31. Izpēte un izvērtēšana vizuāli plastiskās 
mākslas terapijā praksē 

 
2 

 
3 

 
Ĝoti labi (8) 

32. Vizuāli plastiskās mākslas terapija darbā ar 
bērniem un pusaudžiem praksē  

 
4 

 
6 

 
labi (7) 

33. Vizuāli plastiskās mākslas terapija darbā ar 
jauniešiem un pieaugušajiem praksē  

 
4 

 
6 

 
labi (7) 

Prakse III  
34. Klīniskā prakse specializācijā 6 9 teicami (9) 

Maăistra darbs 
35. Vizuāli plastiskās mākslas terapijas metodes 

izdegšanas sindroma mazināšanai medicīnas 
darbiniekiem 

20 30 labi (7) 
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4.5. Kvalifikācijas klase: ,,Standarta” 

  Kvalifikācijas klases ,,Standarta” piešėiršanas kritēriju skat. 6.1. punktā. 
 

 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 

5.1. Turpmākās studiju iespējas: Tiesības studēt doktora studiju programmās 

5.2. Profesionālais statuss: mākslas  terapeits  ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas 
terapijā  

 

6. PAPILDINFORMĀCIJA: 

6.1. Sīkāka informācija:  

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija XX X   Nr. 0000 

Rīgas StradiĦa universitātes profesionālā maăistra studiju programma ,,Mākslas 
terapija” ir akreditēta no XX.XX.XXX. līdz XX.XX.XXXX. 

Papildinājums punktam 4.4. – kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēėina kā av=sum(a*f)/sum(f), 
kur av – svērtā vidējā atzīme, a – studenta iegūtais vērtējums par katru programmas studiju priekšmetu, f – šī 
studija priekšmeta apjoms kredītpunktos. 

Papildinājums punktam 4.5. – kvalifikācijas klase ,,standarta” tiek piešėirta, ja visas studiju programmas 
prasības ir izpildītas. 

6.2. Papildinformācijas avoti:  

Rīgas StradiĦa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija 
Tālrunis: +371 7409252, Fakss: +371 7471815, e-pasts: MTAS@rsu.lv 
 
Akadēmiskās informācijas centra (Latvijas ENIC/NARIC) kontaktinformācija: 
VaĜĦu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija 
Tālrunis: +371 7225155, Fakss: +371 7221006, e-pasts: diplomi@aic.lv  

 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS: 

7.1. Datums: 12.03.2007. 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums:      J. Gardovskis 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: RSU rektors profesors 

7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

 

 

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ:  (Skat. nākamās divas 
lappuses) 
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RĪGAS  STRADIŅA  UNIVERSITĀTE 

 

 

 

PROFESIONĀLĀ 

MAĢISTRA 

DIPLOMS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija XX X 

Nr. 0000 

 

 

Ar  Māszinību  fakultātes 
maăistra darbu novērtēšanas 

komisijas 200__. gada __. jūnija 
lēmumu Nr. 00__ 

 
Vārds  Uzvārds 

personas kods 000000-00000 
studenta/es  vārds, uzvārds, p.k. 

 
ieguvis/usi  

profesionālo maăistra grādu  
veselības aprūpē  

un mākslas terapeita kvalifikāciju 
ar specializāciju deju un kustību  

 terapijā 
 
 
 
 
 

 
Z.v. 
Rektors 
 
Dekāns 
 
Maăistra darbu 
novērtēšanas 
komisijas priekšsēdētājs 
 
Rīgā,  200__.gada __. jūnijā 
Reăistrācijas Nr. ___ 
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RĪGAS STRADIĥA UNIVERSIT ĀTE 
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 

Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. 
Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu 
dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma 
pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diploma oriăinālā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju 
būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekĜaut norādes par kvalifikācijas 
novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās 
sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

 

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma s ērija  XX X Nr. 0000) 

 

1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU: 

1.1. Vārds: Vārds 

1.2. Uzvārds: Uzvārds 

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 00. 00. 0000. 

1.4. Studenta personas kods: 000000 - 00000 

2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

Maăistrs veselības aprūpē un mākslas terapeita kvalifikācija ar specializāciju deju un 
kustību terapijā  

2.2. Galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: 

Medicīnisko (t.sk. psihoterapeitisko), mākslas un sociālo zinātĦu galvenās 
koncepcijas,  kuras attiecas uz mākslas terapeita praksi, un padziĜināta  deju un 
kustību  terapijas teorijas un prakses apguve darbam izglītības, veselības un 
sociālās aprūpes jomā ar dažādām klientu un pacientu grupām.  

2.3. Kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss:  

Rīgas StradiĦa universitāte, valsts akreditēta (13.12.2001.), valsts dibināta 
universitāte 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: Tā pati, kas punktā 2.3. 

      2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): Latviešu, angĜu 

3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI: 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diploms 

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 2,5 gadi 
(5 semestri), 100 Latvijas kredītpunkti, 150 ECTS kredītpunkti, 04.09.2006. –
01.02.2009. 
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3.3. UzĦemšanas prasības: bakalaura grāds vai augstākā profesionālā izglītība  ar 
tiesībām studēt maăistrantūrā sociālajās zinātnēs psiholoăijā, vai veselības aprūpē 
un sociālajā labklājībā, vai pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs, vai mākslā, 
pēc sekmīga iestājpārbaudījuma nokārtošanas konkursa kārtībā. 

4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM: 

4.1. Studiju veids: Pilna laika klātienes studijas 
4.2. Programmas prasības:  
� apgūt medicīniskās (t.sk. psihoterapeitiskās), mākslas un sociālo zinātĦu koncepcijas, kuras attiecas uz 

mākslas terapeita praksi;  
� padziĜināt izpratni par mākslu terapijas attīstības tendencēm pasaulē, veicinot jaunāko sasniegumu apguvi 

deju un kustību terapijā;  
� apgūt psihodinamiskās un analītiskās, kognitīvi – biheiviorālās un eksistenciāli - humānistiskās 

psihoterapijas nostādnes mākslu terapijas kontekstā darbam individuāli un grupā;  
� pilnveidot prasmes deju un kustību tehnikās; 
� attīstīt un pilnveidot profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmi klientu/pacientu izpētē un izvērtēšanā, 

un deju un kustību terapijas procesa realizēšanā; 
�  iziet personīgās apmācības terapiju un piedalīties personības izaugsmes grupā; 
� veikt praksi prakses vadītāja (mentora) un supervizora pārraudzībā (26 nedēĜu, pilnas slodzes jeb 26 

kredītpunktu apjomā);   
� veikt patstāvīgu pētījumu deju un kustību terapijas specializācijā, rezultātus apkopot maăistra darbā, 

atbilstoši  zinātniskas darbības prasībām. 
 

4.3. Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
 

 

Nr.p.
k. 

Studiju priekšmets Kred ītpunkti  
ECTS 
kredīti 

Vērt ējums 

  
Obligātā daĜa 

 

1. Zinātniskā pētījuma metodoloăija 4 6 Ĝoti labi (8) 
2. Medicīnas un biomedicīnas tiesības un ētika 2 3 gandrīz labi (6) 
3. Organisma funkciju regulācija un veselība  2 3 labi (7) 
4. Mūsdienu psihodinamiskā psihiatrija 2 3 labi (7) 
5. Mūsdienu psihosomatiskā medicīna 2 3 Ĝoti labi (8) 
6. Analītiskā un psihodinamiskā pieeja 

mūsdienu mākslu terapijā  
2 

3 labi (7) 

7. Personīgās apmācības terapija  2 3 iesk.  
8. Personības izaugsmes grupa I 2 3 iesk. 

 Obligātās izvēles daĜa  
9. Psihes bioloăiskie pamati I (Anatomija)  2 3 labi (7) 
10. Psihes bioloăiskie pamati II (Normālā 

fizioloăija)  
2 3 gandrīz labi (6) 

11. Patoloăija un veselības kontroles pamati 2 3 gandrīz labi (6) 
12. Psihiatrija un psihofarmakoloăija 4 6 gandrīz labi (6) 
13. Pirmā un neatliekamā medicīniskā palīdzība 2 3 5 (viduvēji) 
14. Individuālā konsultēšana un psihoterapija 2 3 labi (7) 
15. Grupu konsultēšanas un terapijas 

pamatprincipi 
2 3 gandrīz labi (6) 

16. Klīniskā psiholoăija 2 3 Ĝoti labi (8) 
17. Mākslas filozofija 2 3 labi (7)  
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4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu:  

Atzīme (nozīme) 
Atzīmes īpatsvars šīs 

programmas studentu vidū 
10 (izcili) 1,86% 
9 (teicami) 15,69% 
8 (Ĝoti labi) 46,54% 

7 (labi) 27,13% 
6 (gandrīz labi) 6,38% 

5 (viduvēji) 1,86% 
4 (gandrīz viduvēji) 0,53% 
3-1 (neapmierinoši) 0,00% 

 Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 0,00 

Obligātās izvēles daĜa atbilstoši specializācijai  
18. Deju un kustību  terapijas vēsture un 

teorijas 
 
2 

 
3 

 
labi (7) 

19. Kinezioloăija 2 3 gandrīz labi (6) 
20. Deju un kustību improvizācija  un analīze  2 3 Ĝoti labi (8) 
21. Deju un kustību  terapijas metodes un 

tehnikas  
 
2 

 
3 

 
gandrīz labi (6) 

22. Izpēte un izvērtēšana  deju un kustību  
terapijā  

 
2 

 
3 

 
Ĝoti labi (8) 

23. Ăimenes terapija specializācijā   2 3 Ĝoti labi (8) 
Br īvās izvēles daĜa 

24. Farmakoloăija 2 3 Ĝoti labi (8)  
25. Sociālpediatrija  2 3 labi (7) 

Prakse I 
26. Profesionālā dabība mākslu terapijā  

praksē I 
 
2 

 
3 

 
labi (7) 

27. Profesionālā dabība mākslu terapijā  
praksē II 

 
2 

 
3 

Ĝoti labi (8) 

28. Individuālā konsultēšana un psihoterapija  
praksē 

 
2 

 
3 

 
izcili (10) 

29. Grupu konsultēšanas un terapijas 
pamatprincipi praksē 

 
2 

 
3 

gandrīz labi(6) 

Prakse II 
30. Deju un kustību  improvizācija un analīze 

praksē 
 
2 

 
3 

 
labi (7) 

31. Izpēte un izvērtēšana  deju un kustību  
terapijā praksē 

 
2 

 
3 

 
Ĝoti labi (8) 

32. Deju un kustību  terapija darbā ar bērniem 
un pusaudžiem praksē  

 
4 

 
6 

 
labi (7) 

33. Deju un kustību  terapija darbā ar 
jauniešiem un pieaugušajiem praksē  

 
4 

 
6 

 
labi (7) 

Prakse III  
34. Klīniskā prakse specializācijā 6 9 teicami (9) 

Maăistra darbs 
35 Deju un kustību terapijas metodes 

izdegšanas sindroma mazināšanai medicīnas 
darbiniekiem 

 
20 

 
30 

 
labi (7) 
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4.5. Kvalifikācijas klase: ,,Standarta” 

  Kvalifikācijas klases ,,Standarta” piešėiršanas kritēriju skat. 6.1. punktā. 
 

 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 

5.1. Turpmākās studiju iespējas: Tiesības studēt doktora studiju programmās 

5.2. Profesionālais statuss: mākslas  terapeits  ar specializāciju deju un kustību terapijā  
 

6. PAPILDINFORMĀCIJA: 

6.1. Sīkāka informācija:  

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija XX X   Nr.  0000 

Rīgas StradiĦa universitātes profesionālā maăistra studiju programma ,,Mākslas 
terapija” ir akreditēta no XX.XX.XXX. līdz XX.XX.XXXX. 

Papildinājums punktam 4.4. – kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēėina kā av=sum(a*f)/sum(f), 
kur av – svērtā vidējā atzīme, a – studenta iegūtais vērtējums par katru programmas studiju priekšmetu, f – šī 
studija priekšmeta apjoms kredītpunktos. 

Papildinājums punktam 4.5. – kvalifikācijas klase ,,standarta” tiek piešėirta, ja visas studiju programmas 
prasības ir izpildītas. 

6.2. Papildinformācijas avoti:  

Rīgas StradiĦa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija 
Tālrunis: +371 7409252, Fakss: +371 7471815, e-pasts: MTAS@rsu.lv 
 
Akadēmiskās informācijas centra (Latvijas ENIC/NARIC) kontaktinformācija: 
VaĜĦu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija 
Tālrunis: +371 7225155, Fakss: +371 7221006, e-pasts: diplomi@aic.lv  

 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS: 

7.1. Datums: 12.03.2007. 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums:      J. Gardovskis 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats:   RSU rektors profesors 

 

7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

 

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ:    (Skat. nākamās divas 
lappuses) 
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RĪGAS  STRADIŅA  UNIVERSITĀTE 

 

 

 

PROFESIONĀLĀ 

MAĢISTRA 

DIPLOMS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija XX X 

Nr. 0000 

 

 

Ar  Māszinību  fakultātes 
maăistra darbu novērtēšanas 

komisijas 200__. gada __. jūnija 
lēmumu Nr. 00__ 

 
Vārds  Uzvārds 

personas kods 000000-00000 
studenta/es  vārds, uzvārds, p.k. 

 
ieguvis/usi  

profesionālo maăistra grādu  
veselības aprūpē  

un mākslas terapeita kvalifikāciju 
ar specializāciju mūzikas terapijā 

 
 
 
 
 
 

 
Z.v. 
Rektors 
 
Dekāns 
 
Maăistra darbu 
novērtēšanas 
komisijas priekšsēdētājs 
 
Rīgā,  200__.gada __. jūnijā 
Reăistrācijas Nr. ___ 
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RĪGAS STRADIĥA UNIVERSIT ĀTE 
 
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 

Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. 
Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu 
dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma 
pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diploma oriăinālā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju 
būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekĜaut norādes par kvalifikācijas 
novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās 
sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

 

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma s ērija XX X Nr. 0000) 

1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU: 

1.1. Vārds: Vārds 

1.2. Uzvārds: Uzvārds 

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 00. 00. 0000. 

1.4. Studenta personas kods: 000000 - 00000 

2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

Maăistrs veselības aprūpē un mākslas terapeita kvalifikācija ar  specializāciju  
mūzikas  terapijā 

2.2. Galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: 

Medicīnisko (t.sk. psihoterapeitisko), mākslas un sociālo zinātĦu galvenās 
koncepcijas,  kuras attiecas uz mākslas terapeita praksi, un padziĜināta mūzikas 
terapijas teorijas un prakses apguve darbam izglītības, veselības un sociālās 
aprūpes jomā ar dažādām klientu un pacientu grupām.  

2.3. Kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss:  

Rīgas StradiĦa universitāte, valsts akreditēta (13.12.2001.), valsts dibināta 
universitāte 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: Tā pati, kas punktā 2.3. 

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): Latviešu, angĜu 

 

3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI: 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diploms 

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 2,5 gadi 
(5 semestri), 100 Latvijas kredītpunkti, 150 ECTS kredītpunkti, 04.09.2006. – 
01.02.2009. 
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3.3. UzĦemšanas prasības: bakalaura grāds vai augstākā profesionālā izglītība  ar 
tiesībām studēt maăistrantūrā sociālajās zinātnēs psiholoăijā, vai veselības aprūpē 
un sociālajā labklājībā, vai pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs, vai mākslā, 
pēc sekmīga iestājpārbaudījuma nokārtošanas konkursa kārtībā. 

4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM: 

4.1. Studiju veids: Pilna laika klātienes studijas 
4.2. Programmas prasības:  
� apgūt medicīniskās (t.sk. psihoterapeitiskās), mākslas un sociālo zinātĦu koncepcijas, kuras attiecas uz 

mākslas terapeita praksi;  
� padziĜināt izpratni par mākslu terapijas attīstības tendencēm pasaulē, veicinot jaunāko sasniegumu apguvi 

mūzikas terapijā;  
� apgūt psihodinamiskās un analītiskās, kognitīvi – biheiviorālās un eksistenciāli - humānistiskās 

psihoterapijas nostādnes mākslu terapijas kontekstā darbam individuāli un grupā;  
� pilnveidot prasmes mūzikas tehnikās; 
� attīstīt un pilnveidot profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmi klientu/pacientu izpētē un izvērtēšanā, 

un mūzikas terapijas procesa realizēšanā;  
� iziet personīgās apmācības terapiju un piedalīties personības izaugsmes grupā; 
� veikt praksi prakses vadītāja (mentora) un supervizora pārraudzībā (26 nedēĜu, pilnas slodzes jeb 26 

kredītpunktu apjomā);   
� veikt patstāvīgu pētījumu mūzikas terapijas specializācijā, rezultātus apkopot maăistra darbā, atbilstoši  

zinātniskas darbības  prasībām. 
 
 

4.3. Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
 

Nr.p. 
k. 

Studiju priekšmets Kredītpunkti  ECTS 
kredīti 

Vērt ējums 

  
Obligātā daĜa 

 

1. Zinātniskā pētījuma metodoloăija 4 6 Ĝoti labi (8) 
2. Medicīnas un biomedicīnas tiesības un ētika 2 3 gandrīz labi (6) 
3. Organisma funkciju regulācija un veselība  2 3 labi (7) 
4. Mūsdienu psihodinamiskā psihiatrija 2 3 labi (7) 
5. Mūsdienu psihosomatiskā medicīna 2 3 Ĝoti labi (8) 
6. Analītiskā un psihodinamiskā pieeja 

mūsdienu mākslu terapijā  
2 

3 labi (7) 

7. Personīgās apmācības terapija  2 3 iesk.  
8. Personības izaugsmes grupa I 2 3 iesk. 

 Obligātās izvēles daĜa  
9. Psihes bioloăiskie pamati I (Anatomija)  2 3 labi (7) 
10. Psihes bioloăiskie pamati II (Normālā 

fizioloăija)  
2 3 gandrīz labi (6) 

11. Patoloăija un veselības kontroles pamati 2 3 gandrīz labi (6) 
12. Psihiatrija un psihofarmakoloăija 4 6 gandrīz labi (6) 
13. Pirmā un neatliekamā medicīniskā palīdzība 2 3 viduvēji (5) 
14. Individuālā konsultēšana un psihoterapija 2 3 labi (7) 
15. Grupu konsultēšanas un terapijas 

pamatprincipi 
2 3 gandrīz labi (6) 

16. Klīniskā psiholoăija 2 3 Ĝoti labi (8) 
17. Mākslas filozofija 2 3 labi (7)  
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4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu:  

Atzīme (nozīme) 
Atzīmes īpatsvars šīs 

programmas studentu vidū 
10 (izcili) 1,86% 
9 (teicami) 15,69% 
8 (Ĝoti labi) 46,54% 

7 (labi) 27,13% 
6 (gandrīz labi) 6,38% 

5 (viduvēji) 1,86% 
4 (gandrīz viduvēji) 0,53% 
3-1 (neapmierinoši) 0,00% 

 Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 0,00 

 
Obligātās izvēles daĜa atbilstoši specializācijai  

18. Mūzikas  terapijas vēsture un teorijas  2 3 labi (7) 
19. Mūzikas antropoloăija 2 3 gandrīz labi (6) 
20. Drāmas improvizācija  2 3 Ĝoti labi (8) 
21. Mūzikas terapijas metodes un tehnikas  2 3 gandrīz labi (6) 
22. Izpēte un izvērtēšana  mūzikas terapijā 2 3 Ĝoti labi (8) 
23. Ăimenes terapija specializācijā                       2 3 Ĝoti labi (8)  

Br īvās izvēles daĜa 
24. Farmakoloăija 2 3 Ĝoti labi (8)  
25. Sociālpediatrija 2 3 Ĝoti labi (8)  

Prakse I 
26 Profesionālā dabība mākslu terapijā  

praksē I 
 
2 

 
3 

 
labi (7) 

27. Profesionālā dabība mākslu terapijā  
praksē II 

 
2 

 
3 

 
Ĝoti labi (8) 

28. Individuālā konsultēšana un psihoterapija  
praksē 

 
2 

 
3 

 
izcili (10) 

29. Grupu konsultēšanas un terapijas pamatprincipi 
praksē 

 
2 

 
3 

gandrīz labi(6) 

Prakse II 
30. Mūzikas   improvizācija  praksē 2 3 labi (7) 
31. Izpēte un izvērtēšana   mūzikas  terapijā praksē 2 3 Ĝoti labi (8) 
32. Mūzikas  terapija darbā ar bērniem un 

pusaudžiem praksē  
 
4 

 
6 

 
labi (7) 

33. Mūzikas   terapija darbā ar jauniešiem un 
pieaugušajiem praksē  

 
4 

 
6 

 
labi (7) 

Prakse III 
34. Klīniskā prakse specializācijā 6 9 teicami (9) 

Maăistra darbs 
35. Mūzikas  terapijas metodes izdegšanas sindroma 

mazināšanai medicīnas darbiniekiem 
20 30 labi (7) 
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4.5. Kvalifikācijas klase: ,,Standarta” 

  Kvalifikācijas klases ,,Standarta” piešėiršanas kritēriju skat. 6.1. punktā. 

 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 

5.1. Turpmākās studiju iespējas: Tiesības studēt doktora studiju programmās 

5.2. Profesionālais statuss: mākslas  terapeits  ar  specializāciju mūzikas  terapijā  
 

6. PAPILDINFORMĀCIJA: 

6.1. Sīkāka informācija:  

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija XX X   Nr. 0000 

Rīgas StradiĦa universitātes profesionālā maăistra studiju programma ,,Mākslas 
terapija” ir akreditēta no XX.XX.XXX. līdz XX.XX.XXXX. 

Papildinājums punktam 4.4. – kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēėina kā av=sum(a*f)/sum(f), 
kur av – svērtā vidējā atzīme, a – studenta iegūtais vērtējums par katru programmas studiju priekšmetu, f – šī 
studija priekšmeta apjoms kredītpunktos. 

Papildinājums punktam 4.5. – kvalifikācijas klase ,,standarta” tiek piešėirta, ja visas studiju programmas 
prasības ir izpildītas. 

6.2. Papildinformācijas avoti:  

Rīgas StradiĦa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija 
Tālrunis: +371 7409252, Fakss: +371 7471815, e-pasts: MTAS@rsu.lv 
 
Akadēmiskās informācijas centra (Latvijas ENIC/NARIC) kontaktinformācija: 
VaĜĦu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija 
Tālrunis: +371 7225155, Fakss: +371 7221006, e-pasts: diplomi@aic.lv  

 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS: 

7.1. Datums: 12.03.2007. 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums:      J. Gardovskis 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: RSU rektors profesors 

7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

 

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ: 
(Skat. nākamās divas lappuses) 
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RĪGAS  STRADIŅA  UNIVERSITĀTE 

 

 

 

PROFESIONĀLĀ 

MAĢISTRA 

DIPLOMS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija XX X 

Nr. 0000 

 

 

Ar  Māszinību  fakultātes 
maăistra darbu novērtēšanas 

komisijas 200__. gada __. jūnija 
lēmumu Nr. 00__ 

 
Vārds  Uzvārds 

personas kods 000000-00000 
studenta/es  vārds, uzvārds, p.k. 

 
ieguvis/usi  

profesionālo maăistra grādu  
veselības aprūpē  

un mākslas terapeita kvalifikāciju 
ar specializāciju drāmas terapijā 

 
 
 
 
 
 

 
Z.v. 
Rektors 
 
Dekāns 
 
Maăistra darbu 
novērtēšanas 
komisijas priekšsēdētājs 
 
Rīgā,  200__.gada __. jūnijā 
Reăistrācijas Nr. ___ 
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RĪGAS STRADIĥA UNIVERSIT ĀTE 
 
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 

Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. 
Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu 
dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma 
pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diploma oriăinālā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju 
būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekĜaut norādes par kvalifikācijas 
novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās 
sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

 

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma s ērija XX X Nr. 0000) 

1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU: 

1.1. Vārds: Vārds 

1.2. Uzvārds: Uzvārds 

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 00. 00. 0000. 

1.4. Studenta personas kods: 000000 - 00000 

2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

Maăistrs veselības aprūpē un mākslas terapeita  kvalifikācija ar specializāciju 
drāmas terapijā 

2.2. Galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: 

Medicīnisko (t.sk. psihoterapeitisko), mākslas un sociālo zinātĦu galvenās 
koncepcijas,  kuras attiecas uz mākslas terapeita praksi, un padziĜināta drāmas 
terapijas teorijas un prakses apguve darbam izglītības, veselības un sociālās aprūpes 
jomā ar dažādām klientu un pacientu grupām.  

2.3. Kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss:  

Rīgas StradiĦa universitāte, valsts akreditēta (13.12.2001.), valsts dibināta 
universitāte 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: Tā pati, kas punktā 2.3. 

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): Latviešu, angĜu 

3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI: 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diploms 

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 2,5 gadi 
(5 semestri), 100 Latvijas kredītpunkti, 150 ECTS kredītpunkti, 04.09.2006. –01.02.2009. 
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3.3. UzĦemšanas prasības: bakalaura grāds vai augstākā profesionālā izglītība  ar 
tiesībām studēt maăistratūrā sociālajās zinātnēs psiholoăijā, vai veselības aprūpē 
un sociālajā labklājībā, vai pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs, vai mākslā, 
pēc sekmīga iestājpārbaudījuma nokārtošanas konkursa kārtībā. 

4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM: 

4.1. Studiju veids: Pilna laika klātienes studijas 
4.2. Programmas prasības:  
� apgūt medicīniskās (t.sk. psihoterapeitiskās), mākslas un sociālo zinātĦu koncepcijas, kuras attiecas uz 

mākslas terapeita praksi;  
� padziĜināt izpratni par mākslu terapijas attīstības tendencēm pasaulē, veicinot jaunāko sasniegumu apguvi 

drāmas terapijā;  
� apgūt psihodinamiskās un analītiskās, kognitīvi – biheiviorālās un eksistenciāli - humānistiskās 

psihoterapijas nostādnes mākslu terapijas kontekstā darbam individuāli un grupā;  
� pilnveidot prasmes drāmas tehnikās; 
� attīstīt un pilnveidot profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmi klientu/pacientu izpētē un izvērtēšanā, 

un drāmas terapijas procesa realizēšanā;  
� iziet personīgās apmācības terapiju un piedalīties personības izaugsmes grupā; 
� veikt praksi prakses vadītāja (mentora) un supervizora pārraudzībā (26 nedēĜu, pilnas slodzes jeb 26 

kredītpunktu apjomā);   
� veikt patstāvīgu pētījumu drāmas  terapijas specializācijā, rezultātus apkopot maăistra darbā, atbilstoši  

zinātniskas darbības  prasībām. 
 
 

4.3. Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
 

 

Nr.p. 
k. 

Studiju priekšmets Kredītpunkti  ECTS 
kredīti 

Vērt ējums 

  
Obligātā daĜa 

 

1. Zinātniskā pētījuma metodoloăija 4 6 Ĝoti labi (8) 
2. Medicīnas un biomedicīnas tiesības un ētika 2 3 gandrīz labi (6) 
3. Organisma funkciju regulācija un veselība  2 3 labi (7) 
4. Mūsdienu psihodinamiskā psihiatrija 2 3 labi (7) 
5. Mūsdienu psihosomatiskā medicīna 2 3 Ĝoti labi (8) 
6. Analītiskā un psihodinamiskā pieeja 

mūsdienu mākslu terapijā  
2 

3 labi (7) 

7. Personīgās apmācības terapija  2 3 iesk.  
8. Personības izaugsmes grupa I 2 3 iesk. 

 Obligātās izvēles daĜa  
9. Psihes bioloăiskie pamati I (Anatomija)  2 3 labi (7) 
10. Psihes bioloăiskie pamati II (Normālā 

fizioloăija)  
2 3 gandrīz labi (6) 

11. Patoloăija un veselības kontroles pamati 2 3 gandrīz labi (6) 
12. Psihiatrija un psihofarmakoloăija 4 6 gandrīz labi (6) 
13. Pirmā un neatliekamā medicīniskā palīdzība 2 3 5 (viduvēji) 
14. Individuālā konsultēšana un psihoterapija 2 3 labi (7) 
15. Grupu konsultēšanas un terapijas 

pamatprincipi 
2 3 gandrīz labi (6) 

16. Klīniskā psiholoăija 2 3 Ĝoti labi (8) 
17. Mākslas filozofija 2 3 labi (7)  
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4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu:  

Atzīme (nozīme) 
Atzīmes īpatsvars šīs 

programmas studentu vidū 
10 (izcili) 1,86% 
9 (teicami) 15,69% 
8 (Ĝoti labi) 46,54% 

7 (labi) 27,13% 
6 (gandrīz labi) 6,38% 

5 (viduvēji) 1,86% 
4 (gandrīz viduvēji) 0,53% 
3-1 (neapmierinoši) 0,00% 

 Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 0,00 

 
 

Obligātās izvēles daĜa atbilstoši specializācijai  
18. Drāmas terapijas vēsture un teorijas  2 3 labi (7) 
19. Psihodrāma  un sociodrāma 2 3 gandrīz labi (6) 
20. Drāmas improvizācija  2 3 Ĝoti labi (8) 
21. Drāmas terapijas metodes un tehnikas  2 3 gandrīz labi (6) 
22. Izpēte un izvērtēšana  drāmas terapijā 2 3 Ĝoti labi (8) 
23. Ăimenes terapija specializācijā                       2 3 Ĝoti labi (8)  

Br īvās izvēles daĜa 
24. Farmakoloăija 2 3 Ĝoti labi (8)  
25. Sociālpediatrija 2 3 Ĝoti labi (8)  

Prakse I 
26 Profesionālā dabība mākslu terapijā  

praksē I 
 
2 

 
3 

 
labi (7) 

27. Profesionālā dabība mākslu terapijā  
praksē II 

 
2 

 
3 

 
Ĝoti labi (8) 

28. Individuālā konsultēšana un psihoterapija  
praksē 

 
2 

 
3 

 
izcili (10) 

29. Grupu konsultēšanas un terapijas pamatprincipi 
praksē 

 
2 

 
3 

gandrīz labi(6) 

Prakse II 
30. Drāmas  improvizācija  praksē 2 3 labi (7) 
31. Izpēte un izvērtēšana  drāmas terapijā praksē 2 3 Ĝoti labi (8) 
32. Drāmas terapija darbā ar bērniem un pusaudžiem 

praksē  
 
4 

 
6 

 
labi (7) 

33. Drāmas  terapija darbā ar jauniešiem un 
pieaugušajiem praksē  

 
4 

 
6 

 
labi (7) 

Prakse III 
34. Klīniskā prakse specializācijā 6 9 teicami (9) 

Maăistra darbs 
35. Drāmas terapijas metodes izdegšanas sindroma 

mazināšanai medicīnas darbiniekiem 
20 30 labi (7) 
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4.5. Kvalifikācijas klase: ,,Standarta” 

  Kvalifikācijas klases ,,Standarta” piešėiršanas kritēriju skat. 6.1. punktā. 
 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 

5.1. Turpmākās studiju iespējas: Tiesības studēt doktora studiju programmās 

5.2. Profesionālais statuss: mākslas  terapeits  ar specializāciju drāmas terapijā  
 

6. PAPILDINFORMĀCIJA: 

6.1. Sīkāka informācija:  

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija XX X   Nr. 0000 

Rīgas StradiĦa universitātes profesionālā maăistra studiju programma ,,Mākslas 
terapija” ir akreditēta no XX.XX.XXX. līdz XX.XX.XXXX. 

Papildinājums punktam 4.4. – kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēėina kā av=sum(a*f)/sum(f), 
kur av – svērtā vidējā atzīme, a – studenta iegūtais vērtējums par katru programmas studiju priekšmetu, f – šī 
studija priekšmeta apjoms kredītpunktos. 

Papildinājums punktam 4.5. – kvalifikācijas klase ,,standarta” tiek piešėirta, ja visas studiju programmas 
prasības ir izpildītas. 

6.2. Papildinformācijas avoti:  

Rīgas StradiĦa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija 
Tālrunis: +371 7409252, Fakss: +371 7471815, e-pasts: MTAS@rsu.lv 
 
Akadēmiskās informācijas centra (Latvijas ENIC/NARIC) kontaktinformācija: 
VaĜĦu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija 
Tālrunis: +371 7225155, Fakss: +371 7221006, e-pasts: diplomi@aic.lv  

 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS: 

7.1. Datums: 12.03.2007. 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums:      J. Gardovskis 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: RSU rektors profesors 

7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

 

 

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ:     (Skat. nākamās divas 
lappuses) 
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4. pielikums 
 

Apkopojoši saraksti  

par augstākās izglītības programmu 
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4.1.pielikums 
 

Augstākās izglītības programmas  

visu studiju priekšmetu saraksts,  

norādot priekšmetu apjomu, 

īstenošanas plānojumu un  

atbildīgo akadēmisko personālu 
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Augstākās izglītības programmas visu studiju priekšmetu saraksts, norādot priekšmetu 

apjomu, īstenošanas plānojumu un atbild īgo akadēmisko personālu 
 

Nr. Studiju priekšmets 

P
ri

ek
šm

.k
at

eg
. 

K
P

 g
ad
ā 

K
on

tr
ol

es
 v

ei
ds

 

S
em

es
tr

is
    

 
Atbildīgais akadēmiskais 

personāls  

1.  Profesionālā darbība mākslu terapijā 
praksē I 

Obl. 2 Eks. 1 Mg.psych., lekt.v.i I.Majore-
Dūšele 

2.  Medicīnas un biomedicīnas tiesības un 
ētika 

Obl. 2 Eks. 1 MD, dipl. iur., lekt. S.Olsena 

3.  Mākslas filozofija Obl. izv. 2 Eks. 1 Dr.phil., doc. J.Celma 
4.  Psihes bioloăiskie pamati I (Anatomija) Obl.izv. 2 Eks. 1 Ārsta gr., doc.v.i. R.Žagare 
5.  Psihes bioloăiskie pamati II 

 (Normālā fizioloăija) 
Obl.izv. 2 

 
Eks. 1 

 
Dr.babil.med., prof. 
L.Aberberga-Augškalne 

6.  Pirmā un neatliekamā medicīniskā 
palīdzība  

Obl.izv. 2 
 

Eks. 
1 

Mg.paed., māszinības grāds, 
asist. K.Circenis 

7.  Personības psiholoăija Obl.izv. 2 
 

Eks. 1 
 

Dr.psych. , asoc.prof. 
S.Mihailova 

8.  Attīstības psiholoăija Obl.izv. 2 Eks. 1 Mg.psych. lekt. Z.Biseniece 
9.  Vizuāli plastiskās mākslas terapijas 

vēsture un teorijas 
Obl.izv.  
(spec). 

2 
 

Eks. 1 
 

Dr psych., doc. K.Mārtinsone 

10.  Deju un kustību terapijas vēsture un 
teorijas 

Obl.izv.  
(spec). 

2 
 

Eks. 1 
 

Dr.psych. , asoc.prof. 
S.Mihailova 

11.  Mūzikas terapijas vēsture un teorijas Obl.izv.  
(spec). 

2 
 

Eks. 1 
 

Mg.music., doc. M.Paipare 

12.  Drāmas terapijas vēsture un teorijas Obl.izv.  
(spec). 

2 
 

Eks. 1 
 

Sert. ārsts-psihoterapeits 
A.Palkavnieks 

13.  Vizuāli plastiskās mākslas darbu 
radīšana un analīze  

Obl.izv. 
(spec) 

2 
 

Eks. 1 Mg.art., lekt. I.Indāne 

14.  Deju un kustību improvizācija un analīze Obl.izv.  
(spec) 

2 
 

Eks. 1 
 

Mg.psych., lekt.v.i I.Majore-
Dūšele 

15.  Mūzikas improvizācija   Obl.izv. 
(spec) 

2 
 

Eks. 1 
 

Mg.music., doc. M.Paipare 

16.  Drāmas improvizācija  Obl.izv.  
(spec) 

2 
 

Eks. 1 
 

Sert. ārsts-psihoterapeits 
A.Palkavnieks 

17.  Mākslas valoda  Izv.  2 Eks. 1 Mg.art., lekt. I.Indāne 
18.  Kultūras un mākslas vēsture un teorijas Izv. 2 

 
Eks. 1 

 
Mg.iur., Mg.art.,  
doc.v.i. I.J. Mihailovs   

19.  Sociālā psiholoăija Izv. 2 
 

Eks. 1 Mg.psych., lekt. M.Zakriževska 

20.  Organizāciju psiholoăija Izv. 2 
 

Eks. 1 Mg.psych., lekt. M.Zakriževska 

21.  Informāciju tehnoloăijas Izv. 2 Eks. 1 Dr.biol., prof. Uldis  Teibe  
22.  Sociālā aprūpe un sociālais darbs Izv. 2 Eks. 1 Dr.phil., doc.v.i. L.Vilka 
23.  Sociālā politika Izv. 2 Eks. 1 Dr.phil., doc.v.i. L.Vilka 
24.  Cilvēktiesības un autortiesības Izv. 

2 
Eks. 1 Mg.iur., Mg.art.,  

doc. I.J. Mihailovs 
25.  Starpkultūru komunikācija Izv. 2 Eks. 1 Dr.art., as. prof. D.Hanovs 
26.  Zinātniskā pētījuma metodoloăija Obl. 4 Eks. 2 Dr psych., doc. K.Mārtinsone 
27.  Organisma funkciju regulācija un 

veselība 
Obl.  2 

 
Eks. 2 Dr.babil.med., prof. 

L.Aberberga-Augškalne 
28.  Kl īniskā psiholoăija Obl.izv. 2 

 
Eks. 2 Mg.psych., lekt.v.i I.Majore-

Dūšele 
29.  Psihiatrija un psihofarmakoloăija Obl.izv. 4 Eks. 2 Dr. med., as.prof. B.Kupča 

30.  Patoloăija un veselības kontroles pamati Obl.izv.  
 

2 
 

Eks. 2 Dr.babil.med., prof.J.Leja 
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31.  Simbolu psiholoăija Obl.izv.  
(spec) 

2 Eks. 2 Dr psych., doc. K.Mārtinsone 

32.  Kinezioloăija Obl.izv.  
(spec) 

2 Eks. 2 Dr.babil.med., prof. 
L.Aberberga-Augškalne 

33.  Mūzikas antropoloăija Obl.izv.  
(spec) 

2 
 

Eks. 2 Dr.phil., Dr.philol., prof.v.i. 
M.Boiko 

34.  Psihodrāma un sociodrāma  Obl.izv.  
(spec) 

2 
 

Eks. 2 Sert. ārsts-psihoterapeits 
A.Palkavnieks 

35.  Vizuāli plastiskās mākslas darbu 
radīšana un analīze praksē 

Obl.izv. 
(spec) 

2 
 

Eks. 2 Mg.art., lekt. I.Indāne 

36.  Deju un kustību improvizācija un analīze 
praksē 

Obl.izv.  
(spec) 

2 
 

Eks. 2 
 

Mg.psych., lekt.v.i.  
I.Majore-Dūšele 

37.  Mūzikas improvizācija  praksē Obl.izv. 
(spec) 

2 
 

Eks. 2 
 

Mg.music., doc. M.Paipare 

38.  Drāmas improvizācija praksē Obl.izv.  
(spec) 

2 
 

Eks. 2 
 

Sert. ārsts Sert. ārsts-
psihoterapeits A.Palkavnieks 

39.  Izpēte un izvērtēšana vizuāli plastiskās 
mākslas terapijā  

Obl.izv. 
(spec) 

2 
 

Eks. 2 Dr psych., doc. K.Mārtinsone 

40.  Izpēte un izvērtēšana deju un kustību 
terapijā 

Obl.izv.  
(spec) 

2 
 

Eks. 2 Mg.psych., lekt.v.i. I.Majore-
Dūšele 

41.  Izpēte un izvērtēšana mūzikas terapijā Obl.izv. 
(spec) 

2 
 

Eks. 2 Mg.music., doc. M.Paipare 

42.  Izpēte un izvērtēšana drāmas terapijā Obl.izv.  
(spec) 

2 
 

Eks. 2 Sert. ārsts-psihoterapeits 
A.Palkavnieks 

43.  Sociālpediatrija Izv. 2 Eks. 2 Sert.ārste, lekt. A.KauliĦa 
44.  Logopēdija  Izv. 2 Eks. 2 Mg.music., doc. M.Paipare 
45.   DaiĜrades psiholoăija Izv. 2 Eks. 2 Dr. paed., lekt. D.Visnola 
46.  Veselības psiholoăija   Izv.  2 Eks. 2 Dr psych., doc. K.Mārtinsone 
47.  Bioloăija un ăenētika Izv. 2 Eks. 2 Mg.biol., assist. A.Puzuka 
48.  Neiroanatomija un neirofizioloăija Izv. 2 Eks. 2 Dr.med., as.prof. I.Logina  
49.  Farmakoloăija 

 
Izv. 2 Eks. 2 Dr.habil. med.,  

prof. I.PurviĦš 
50.  Iekšėīgo slimību pamati Izv. 2 Eks. 2 Dr.med.,  asoc.prof. J.Lācis 
51.  Speciālā pedagoăija un psiholoăija Izv. 2 Eks. 2 Mg.music., doc. M.Paipare 
52.  Personības izaugsmes grupa II Izv. 2 Eks. 2 Mg.psych., lekt.v.i. I.Majore-

Dūšele 
53.  Psihoterapijas virzieni Izv. 2 Eks. 2 Mg.psych., lekt.v.i. I.Majore-

Dūšele 
54.  Mūsdienu psihodinamiskā sihiatrija Obl.  2 Eks. 3 Dr.med., asoc.prof.G.Ancāne 

55.  Mūsdienu psihosomatiskā medicīna Obl.  2 Eks. 3 Dr.med., asoc.prof.G.Ancāne 

56.  Analītiskā unpsihodinamiskā pieeja 
mūsdienu mākslu terapijā  

Obl.  
2 

Eks. 3 Dr psych., doc. K.Mārtinsone 

57.  Profesionālā darbība mākslu terapijā 
praksē II 

Obl.  
2 

Eks. 3 MD, asist.  I. Mihejeva 

58.  Individuālā konsultēšana un 
psihoterapija praksē 

Obl.  2 
 

Eks. 3 Mg.psych., lekt.v.i. I.Majore-
Dūšele 

59.  Grupu konsultēšanas un terapijas 
pamatprincipi praksē 

Obl.  2 
 

Eks. 3 Dr psych., doc. K.Mārtinsone 

60.  Maăistra darbs I  Obl. 2 Iesk. 3 Dr psych., doc. K.Mārtinsone 
61.  Individuālā konsultēšana un 

psihoterapija  
Obl. izv. 2 

 
 

Eks. 3 Mg.psych., lekt.v.i I.Majore-
Dūšele 

62.  Grupu konsultēšanas un terapijas 
pamatprincipi 

Obl. izv. 2 
 

Eks. 3 Dr.med., asoc.prof. I.Millere 

63.  Ăimenes terapija specializācijā                   Obl.izv.  
(spec)  

2 
 

Eks. 3 Mg.psych. lekt. Z.Biseniece 

64.  Personības  izaugsmes grupa Obl. 2 Iesk. 4 Dr psych., doc. K.Mārtinsone 
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65.  Personīgās  apmācības  terapija  Obl. 2 Iesk. 4 Dr.med., asoc.prof. I.Millere 
66.  Maăistra darbs II Obl. 4 Iesk. 4 Dr psych., doc. K.Mārtinsone 
67.  Vizuāli plastiskās mākslas terapijas 

metodes un tehnikas  
Obl.izv.  
(spec) 

2 Eks. 4 Dr psych., doc. K.Mārtinsone 

68.  Izpēte un izvērtēšana vizuāli plastiskās 
mākslas terapijā praksē 

Obl.izv.  
(spec) 

2 Eks. 4 Dr psych., doc. K.Mārtinsone 
 

69.  Vizuāli plastiskās mākslas terapija darbā 
ar bērniem un pusaudžiem praksē  

Obl.izv.  
(spec) 

4 Eks. 4 Mg.psych. lekt. Z.Biseniece 

70.  Vizuāli plastiskās mākslas terapija darbā 
ar jauniešiem un pieaugušajiem praksē  

Obl.izv.  
(spec) 

4 Eks. 4 Dr psych., doc. K.Mārtinsone 

71.  Deju un kustību terapijas metodes un 
tehnikas 

Obl.izv.  
(spec) 

2 Eks. 4 Mg.psych., lekt.v.i I.Majore-
Dūšele 

72.  Izpēte un izvērtēšana deju un kustību 
terapijā praksē  

Obl.izv.  
(spec) 

2 Eks. 4 Mg.psych., lekt.v.i I.Majore-
Dūšele 

73.  Deju un kustību terapija darbā ar 
bērniem un pusaudžiem praksē  

Obl.izv.  
(spec) 

4 Eks. 4 Mg.psych., lekt.v.i.  
I.Majore-Dūšele 

74.  Deju un kustību terapija darbā ar 
jauniešiem un pieaugušajiem praksē  

Obl.izv.  
(spec) 

4 Eks. 4 Mg.psych., lekt.v.i.  
I.Majore-Dūšele 

75.  Mūzikas terapijas metodes un tehnikas  Obl.izv.  
(spec) 

2 Eks. 4 Mg.music., doc. M.Paipare 

76.  Izpēte un izvērtēšana mūzikas terapijā 
praksē  

Obl.izv.  
(spec) 

2 Eks. 4 Mg.music., doc. M.Paipare 

77.  Mūzikas terapija darbā ar bērniem un 
pusaudžiem praksē 

Obl.izv.  
(spec) 

4 Eks. 4 Mg.music., doc. M.Paipare 

78.  Mūzikas terapija darbā ar jauniešiem un 
pieaugušajiem praksē 

Obl.izv.  
(spec) 

4 Eks. 4 Mg.music., doc. M.Paipare 

79.  Drāmas terapijas metodes un tehnikas  Obl.izv.  
(spec) 

2 Eks. 4 Sert. ārsts-psihoterapeits 
A.Palkavnieks 

80.  Izpēte un izvērtēšana drāmas terapijā 
praksē  

Obl.izv.  
(spec) 

2 Eks. 4 Sert. ārsts-psihoterapeits 
A.Palkavnieks 

81.  Drāmas terapija darbā ar bērniem un 
pusaudžiem praksē 

Obl.izv.  
(spec) 

4 Eks. 4 Sert. ārsts-psihoterapeits 
A.Palkavnieks 

82.  Drāmas terapija darbā ar jauniešiem un 
pieaugušajiem praksē 

Obl.izv.  
(spec) 

4 Eks. 4 Sert. ārsts-psihoterapeits 
A.Palkavnieks 

83.  Maăistra darbs III Obl. 14 Eks. 5  
84.  Kl īniskā prakse specializācijā  

(vizuāli plastiskās mākslas terapijā)  
Obl.izv.  
(spec) 

6 Eks. 5 Dr psych., doc. K.Mārtinsone 

85.  Kl īniskā prakse specializācijā  
(deju un kustību terapijā) 

Obl.izv.  
(spec) 

6 Eks. 5 Mg.psych., lekt.v.i I.Majore-
Dūšele 

86.  Kl īniskā prakse specializācijā  
(mūzikas  terapijā) 

Obl.izv.  
(spec) 

6 Eks. 5 Mg.music., doc. M.Paipare 

87.  Kl īniskā prakse specializācijā  
(drāmas  terapijā) 

Obl.izv.  
(spec) 

6 Eks. 5 Sert. ārsts-psihoterapeits 
A.Palkavnieks 

 
Obl.- obligātie studiju priekšmeti; 
Obl. izv.-  priekšmets ir obligāts, ja nav apgūts iepriekšējā izglītības līmenī (pēc satura, formas, mācību 
līdzekĜiem);  
Obl. izv. spec.- obligātie studiju priekšmeti, atbilstoši specializācijai; 
 Izv.- brīvās izvēles studiju priekšmeti     
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4.2. pielikums 
 

Akadēmiskā personāla raksturojums 
(amats, izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds, 

ievēlēts vai uz laiku pieĦemts darbā,  

pasniedzamie studiju priekšmeti) 
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Pielikums 4.3.  

 

Profesionālās maăistra studiju programmas 

„M ākslas terapija” saturs  
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Profesionālās maăistra studiju programmas 
„M ākslas terapija” saturs (5 semestri) 

 
Kred ītpunktu skaits 

Studiju gadi 
1 2 3 

Semestri 

 
N.p. 
k. 

 
Mācību priekšmets 

 
Atbild īgais docētējs 

 
Priekšm
etu daĜa 

1. 2. 3. 4. 5. 

Zināšanu 
pārbaudes 

veids  

1.  Medicīnas un biomedicīnas 
tiesības un ētika 

Solvita Olsena  Obl.  2     E 

2.  Profesionālā darbība 
mākslu terapijā  praksē I 

Indra Majore- 
Dūšele 

Obl. 2 
 

    E 

3.  Zinātniskā pētījuma 
metodoloăija 

Kristīne Mārtinsone Obl.  4    E 

4.  Organisma funkciju 
regulācija un veselība 

Līga  Aberberga-
Augškalne 

Obl.  
 

2 
 

   E 

5.  Mūsdienu psihodinamiskā 
psihiatrija 

Gunta Ancāne Obl.   2   E 

6.  Mūsdienu psihosomatiskā 
medicīna 

Gunta Ancāne Obl.   2   E 

7.  Analītiskā un 
psihodinamiskā pieeja 
mākslu terapijā 

Kristīne Mārtinsone Obl.   2   E 

8.  Profesionālā darbība 
mākslu terapijā  praksē II 

Illa Mihejeva Obl.   2   E 

9.  Individuālā konsultēšana un 
psihoterapija praksē 

Indra Majore- 
Dūšele 

Obl.  
  

 2 
 

  E 

10.  Grupu konsultēšanas un 
terapijas pamatprincipi 
praksē 

Kristīne Mārtinsone Obl.  
 

 

 2 
 
 

  E 

11.  Maăistra darbs I, II Kristīne Mārtinsone Obl.   2   I 
12.  Personības izaugsmes 

grupa  I 
Kristīne Mārtinsone Obl.    2  I 

13.  Personīgās apmācības 
terapija  

Inga  Millere Obl.    2  I 

14.  Maăistra darbs I, II Kristīne Mārtinsone Obl.    4  I 
15.  Maăistra darbs  III Kristīne Mārtinsone Obl.     14 E 
16.  Mākslas filozofija Helēna Celma Obl. izv. 2     E 
17.  Psihes bioloăiskie pamati I 

(Anatomija) 
Ruta  Žagare Obl.izv 2     E 

18.  Psihes bioloăiskie pamati II 
(Normālā fizioloăija) 

Līga  Aberberga-
Augškalne 

Obl.izv. 2 
 

    E 
 

19.  Pirmā un neatliekamā 
medicīniskā palīdzība 

Kristaps  Circenis Obl.izv. 2 
 

    E 

20.  Personības psiholoăija Sandra Mihailova Obl.izv. 2     E 
21.  Attīstības psiholoăija Zinta Biseniece Obl.izv. 

 
2 
  

   E 

22.  Kl īniskā psiholoăija Indra Majore-
Dūšele 

Obl.izv.  
  

2 
 

   E 

23.  Psihiatrija un 
psihofarmakoloăija 

Biruta Kupča Obl.izv.  4    E 

24.  Patoloăija un veselības 
kontroles pamati 

Juris Leja Obl.izv.  
  

2 
 

   E 

25.  Individuālā konsultēšana un 
psihoterapija  

Indra Majore- 
Dūšele 

Obl.izv.  
  

 2 
 

  E 
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26.  Grupu konsultēšanas un 
terapijas pamatprincipi 

Inga  Millere Obl.izv.  
  

 2 
 

  E 

27.  Vizuāli plastiskās mākslas 
terapijas vēsture un teorijas 

Kristīne Mārtinsone Obl.izv.  
(spec). 

2 
 

    E 

28.  Deju un kustību terapijas 
vēsture un teorijas 

Sandra Mihailova Obl.izv.  
(spec). 

2 
 

    E 

29.  Mūzikas terapijas vēsture 
un teorijas 

Mirdza Paipare Obl.izv.  
(spec). 

2 
 

    E 

30.  Drāmas terapijas vēsture un 
teorijas 

Agris Palkavnieks Obl.izv.  
(spec). 

2 
 

    E 

31.  Vizuāli plastiskās mākslas 
darbu radīšana un analīze  

Ingrida Indāne Obl.izv.  
(spec) 

2     E 

32.  Deju un kustību 
improvizācija un analīze 

Indra Majore- 
Dūšele 

Obl.izv.  
(spec) 

2 
 

 
 

   E 

33.  Mūzikas  improvizācija Mirdza Paipare Obl.izv.  
(spec) 

2 
  

   E 

34.  Drāmas improvizācija  Agris Palkavnieks Obl.izv.  
(spec) 

2 
  

   E 

35.  Simbolu psiholoăija Kristīne Mārtinsone Obl.izv.  
(spec) 

 2    E 

36.  Kinezioloăija Līga  Aberberga-
Augškalne 

Obl.izv.  
(spec) 

 2    E 

37.  Mūzikas antropoloăija MārtiĦš Boiko Obl.izv.  
(spec)  

2 
 

   E 

38.  Psihodrāma un sociodrāma Agris Palkavnieks Obl.izv.  
(spec)  

2 
 

   E 

39.  Vizuāli plastiskās mākslas 
darbu radīšana un analīze 
praksē  

Ingrida Indāne Obl.izv.  
(spec) 

 2    E 

40.  Deju un kustību 
improvizācija un analīze 
praksē 

Indra Majore- 
Dūšele 

Obl.izv.  
(spec) 

 
2 
 

   E 

41.  Mūzikas  improvizācija 
praksē 

Mirdza Paipare Obl.izv.  
(spec)  2 

   E 

42.  Drāmas improvizācija 
praksē 

Agris Palkavnieks Obl.izv.  
(spec)  

2 
 

   E 

43.  Izpēte un izvērtēšana 
vizuāli plastiskās mākslas 
terapijā  

Kristīne Mārtinsone Obl.izv.  
(spec) 

 2    E 

44.  Izpēte un izvērtēšana deju 
un kustību terapijā  

Indra Majore- 
Dūšele 

Obl.izv.  
(spec) 

 2    E 

45.  Izpēte un izvērtēšana 
mūzikas terapijā 

Mirdza Paipare Obl.izv.  
(spec) 

 2    E 

46.  Izpēte un izvērtēšana 
drāmas terapijā 

Agris Palkavnieks Obl.izv.  
(spec) 

 2    E 

47.  Ăimenes terapija 
specializācijā                      

Zinta Biseniece Obl.izv.  
(spec)  

 2 
 

 E 

48.  Vizuāli plastiskās mākslas 
terapijas metodes un 
tehnikas  

Kristīne Mārtinsone Obl.izv.  
(spec) 

   2  E 

49.  Izpēte un izvērtēšana 
vizuāli plastiskās mākslas 
terapijā praksē  

Kristīne Mārtinsone Obl.izv. 
(spec.) 

   2  E 

50.  Vizuāli plastiskās mākslas 
terapija bērniem un 
pusaudžiem praksē  

Zinta Biseniece Obl.izv. 
(spec.) 

   4  E 
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51.  Vizuāli plastiskās mākslas 

terapija jauniešiem un 
pieaugušajiem praksē  

Kristīne Mārtinsone Obl.izv. 
(spec.). 

   4  E 

52.  Deju un kustību terapijas 
metodes un tehnikas 

Indra Majore- 
Dūšele 

Obl.izv.  
(spec) 

   2  E 

53.  Izpēte un izvērtēšana deju 
un kustību terapijā praksē  

Indra Majore- 
Dūšele 

Obl.izv. 
(spec.) 

   2  E 

54.  Deju un kustību terapija 
bērniem un pusaudžiem 
praksē  

Indra Majore - 
Dūšele 

Obl.izv. 
(spec.) 

 

  4 

 

E 

55.  Deju un kustību terapija 
jauniešiem un 
pieaugušajiem praksē  

Indra Majore - 
Dūšele 

Obl.izv. 
(spec.) 

 

  4 

 

E 

56.  Mūzikas terapijas metodes 
un tehnikas  

Mirdza Paipare Obl.izv.  
(spec) 

   2  E 

57.  Izpēte un izvērtēšana 
mūzikas terapijā praksē  

Mirdza Paipare Obl.izv. 
(spec.) 

   2  E 

58.  Mūzikas terapija darbā ar 
bērniem un pusaudžiem 
praksē 

Mirdza Paipare Obl.izv. 
(spec.) 

   4  E 

59.  Mūzikas terapija darbā ar 
jauniešiem un 
pieaugušajiem praksē 

Mirdza Paipare Obl.izv. 
(spec.) 

   4  E 

60.  Drāmas terapijas metodes 
un tehnikas  

Agris Palkavnieks Obl.izv.  
(spec) 

   2  E 

61.  Izpētes un izvērtēšana 
drāmas terapijā praksē  

Agris Palkavnieks Obl.izv. 
(spec.) 

   2  E 

62.  Drāmas terapija darbā ar  
bērniem un pusaudžiem 
praksē 

Agris Palkavnieks Obl.izv. 
(spec.) 

   4  E 

63.  Drāmas terapija darbā ar 
jauniešiem un 
pieaugušajiem praksē 

Agris Palkavnieks Obl.izv. 
(spec.) 

   4  E 

64.  Kl īniskā prakse 
specializācijā (vizuāli 
plastiskās mākslas terapija) 

Kristīne Mārtinsone Obl.izv. 
(spec.) 

    6 E 

65.  Kl īniskā prakse 
specializācijā (deju un 
kustību  terapija) 

Indra Majore - 
Dūšele 

Obl.izv. 
(spec.) 

    6 E 

66.  Kl īniskā prakse 
specializācijā (mūzikas  
terapija) 

Mirdza Paipare Obl.izv. 
(spec.) 

    6 E 

67.  Kl īniskā prakse 
specializācijā (drāmas 
terapija) 

Agris Palkavnieks Obl.izv. 
(spec.) 

    6 E 

68.  Mākslas valoda Ingrida Indāne   Izv.  2     E 
69.  Kultūras un mākslas 

vēsture un teorijas 
Ivans Jānis 
Mihailovs 

Izv. 2 
 

 
 

  E 

70.  Sociālā psiholoăija Maija  Zakriževska Izv. 2     E 
71.  Organizāciju psiholoăija Maija Zakriževska Izv. 2     E 
72.  Informāciju tehnoloăijas Uldis Teibe Izv. 2     E 
73.  Sociālā aprūpe un sociālais 

darbs 
Lolita Vilka Izv. 2 

 
    E 

74.  Sociālā politika Lolita Vilka Izv. 2     E 
75.  Cilvēktiesības un 

autortiesības 
Ivans Jānis 
Mihailovs 

Izv. 2 
     

E 
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76.  Starpkultūru komunikācija Deniss Hanovs Izv. 2     E 
77.  Sociālpediatrija Aija  KauliĦa Izv.  2    E 
78.  Logopēdija Mirdza Paipare  Izv.  2    E 
79.   DaiĜrades psiholoăija Dace Visnola Izv.  2    E 
80.  Veselības psiholoăija Kristīne Mārtinsone Izv.  2    E 
81.  Bioloăija un ăenētika Agrita  Puzuka Izv.  2    E 
82.  Neiroanatomija un 

neirofizioloăija 
Ināra Logina Izv. 

 
2 
 

   E 

83.  Farmakoloăija Indulis PurviĦš Izv.  2    E 
84.  Iekšėīgo slimību pamati Jānis Lācis Izv.   2    E 
85.  Speciālā pedagoăija un 

psiholoăija 
Mirdza Paipare Izv. 

 
2 
    

E 

86.  Personības izaugsmes 
grupa II 

Indra Majore-
Dūšele 

Izv. 
 

2 
    

I 

87.  Psihoterapijas virzieni Indra  Majore - 
Dūšele 

Izv.  2    E 

              
  Ieskaite-I,  eksāmens– E 
 Obl.- obligātie studiju priekšmeti; 
 Obl. izv.-  priekšmets ir obligāts, ja nav apgūts iepriekšējā izglītības līmenī (pēc           
 satura,  formas, mācību  līdzekĜiem).  
 Obl. izv. spec.- obligātie studiju priekšmeti, atbilstoši specializācijai;  
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5.pielikums 

 

Nolikums  par maăistra darba izstrādāšanu  

un aizstāvēšanu 
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Nolikums  

PAR MAĂISTRA DARBA IZSTR ĀDĀŠANU UN AIZSTĀVĒŠANU 

1.  Maăistra grādu piešėir RSU studējošajiem, kuri ir se 

kmīgi apguvuši RSU Senāta apstiprinātās studiju programmas, nokārtojuši studiju programmās 
paredzētos pārbaudījumus un aizstāvējuši maăistra darbu.   

2.  Maăistra darbs tiek izstrādāts un aizstāvēts studiju programmas ietvaros.   

2.1. Maăistra darbs ir patstāvīgi veikts pētījums, kura mērėis ir dot iespēju novērtēt studenta 
gatavību patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanas un iemaĦas pētniecisku un profesionālu 
problēmu risināšanā. 

2.2. Pētījuma tēmas izvēle notiek sadarbojoties studentam, potenciālajam darba vadītājam, 
studiju programmas vadītājam un akadēmiskās struktūrvienības vadītājam.  

2.3. Maăistranti vismaz 6 mēnešus (Eiropas studiju fakultātē 4 mēnešus) pirms paredzētās 
darbu aizstāvēšanas aizpilda RSU maăistra darba tēmas pieteikuma un aizstāvēšanas lapu 
(veidlapa Nr. E-7) un iesniedz studiju programmas vadītājam rakstisku pieteikumu 
pētījumam, kurā pamato tēmas aktualitāti, definē mērėus, uzdevumus, hipotēzi vai 
pētījuma jautājumu un darbā izmantojamās metodes. Biomedicīniska pētījuma gadījumā 
iesniedz arī rakstisku pieteikumu pētījumam par izvēlēto tēmu RSU Ētikas komitejai. 

2.4. Tēmas, darba vadītājus un darbu iesniegšanas termiĦus apstiprina atbilstošā fakultātes 
Domē atbilstoši RSU normatīvajiem aktiem. 

2.5. Ne vēlāk kā 2 nedēĜas pirms paredzētās darbu aizstāvēšanas atbilstošā fakultātes Domē 
apstiprina maăistra darbu recenzentu sarakstu. 

2.6. Studiju programmas vadītājs ir atbildīgs par to, ka vismaz 2 nedēĜas pirms paredzētās 
darbu aizstāvēšanas informācija par darbu aizstāvēšanas laiku un aizstāvēšanas kārtību ir 
publiski pieejama. 

2.7. Aizstāvēšanai pieĦem maăistra darbu, kura apjoms, neskaitot pielikumus, ir 40-50 lpp. 
un Eiropas studiju fakultātes studiju programmās ir 70-80 lpp. latviešu valodā (A4 
formāts) datorsalikumā (Times New Roman 12. raksts), ievērojot 1,5 intervālus starp 
rindām, un atbilst literāri rediăēta rakstīta teksta prasībām.   

 Maăistra darbs ietver: 

• titullapu;   
• anotāciju latviešu val. un svešvalodā;  
• satura rādītāju;   
• ievadu;  
• pētījuma mērėi(-us) un uzdevumus;  
• literatūras apskatu;  
• pētījuma metodes;  
• pētījumu rezultātus;  
• pētījuma rezultātu analīzi;  
• secinājumus, ko var papildināt priekšlikumi;   
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• izmantoto informatīvo avotu sarakstu;  
• pielikumu (kur ā ietilpst arī studenta parakstīts apliecinājumu, ka darbs ir paša 

izstrādāts un nav plaăiāts un rakstisks RSU Ētikas komitejas lēmums par atĜauju 
biomedicīniskam pētījumam).  

2.8. Maăistra darbs ar autora un darba vadītāja parakstiem uz titullapas jāiesniedz divos 
eksemplāros un digitālā versijā (CD formā) vismaz divas nedēĜas pirms paredzētās 
maăistra darba aizstāvēšanas studiju programmas vadītājam, kurš organizē darba 
reăistrēšanu, nodošanu recenzentam un recenzijas saĦemšanu. 

2.9. Darba vadītājs ar parakstu apliecina darba formas atbilstību maăistra darba nolikumam. 

2.10. Darba vadītājs var darbu neparakstīt. Tad darbs tiek nozīmēts aizstāvēšanai, Dekānu 
padomei apstiprinot, studiju programmas vadītāja ieteiktos 2 recenzentus. 

2.11. Pēc iesniegšanas maăistra darbs nav labojams. 

2.12. Recenzents novērtē maăistra darba atbilstību maăistra darbam izvirzītajām prasībām, 
šim Nolikumam un sniedz rakstisku recenziju un priekšlikumu par aizstāvamā darba 
vērtējumu 10 ballu sistēmā (ierakstot veidlapā Nr.E-7) ne vēlāk kā 3 dienas pirms 
maăistra darba aizstāvēšanas. 

2.13. Darba vadītājs Maăistra Darbu Novērtēšanas komisijai iesniedz rakstisku vērtējumu par 
studenta darbu, sadarbību ar darba vadītāju un termiĦu ievērošanu. 

2.14. Maăistrantam ir tiesības 2 dienas pirms aizstāvēšanas iepazīties ar recenziju. 

2.15. Ja recenzenta vērtējums ir zemāks kā 4 balles studentam ir tiesības:             

2.15.1. savu darbu aizstāvēt paredzētajā maăistra darba aizstāvēšanā un galīgo lēmumu 
par darba atbilstību maăistra darba prasībām pieĦem Maăistra Darbu Novērtēšanas 
komisija; 

2.15.2. atteikties no maăistra darba aizstāvēšanas, par to paziĦojot rakstiski pirms 
paredzētās aizstāvēšanas. Aizstāvēt pārstrādāto maăistra darbu var ne ātrāk kā 
nākošajā maăistra darba aizstāvēšanas sesijā.  

3. Maăistra darba aizstāvēšana.  

3.1.Maăistra darba aizstāvēšana notiek atklāti. Tās laikā students 15 minūtēs izklāsta veiktā 
pētījuma aktualitāti, mērėus, uzdevumus, pētījuma rezultātus un secinājumus. 

3.2.Pēc studenta ziĦojuma uzklausīšanas, iepazīšanās ar darba vadītāja, recenzenta rakstisku 
vērtējumu, atbilžu noklausīšanās uz uzdotajiem jautājumiem, diskusijas, komisija savu 
lēmumu pieĦem slēgtā sēdē atklāti balsojot. Darbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā.  

4. Apelācijas kārtību nosaka „Instrukcija par studijām Rīgas StradiĦa universitātē”.   

 

Mācību prorektore                    I.Akota 
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6.pielikums  
 

Rīgas StradiĦa universitāts 

Māszinību fakultātes 

Profesionālās maăistra studiju programmas  

„M ākslas terapija” 
 

MĀCĪBU PRAKSES NOLIKUMS 
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Rīgas StradiĦa universitāte 

Māszinību fakultāte 
Profesionālās maăistra studiju programmas „M ākslas terapija” 

 
MĀCĪBU PRAKSES NOLIKUMS 

 
1. Vispārējie noteikumi 
 
1.1. RSU Māszinību fakultātes mācību prakse ir profesionālās maăistra studiju programmas 

„M ākslas terapija” obligāta sastāvdaĜa. 

1.2. Mācību prakse noris visā studiju procesa laikā. Kopējais mācību prakses apjoms ir 26 
kredītpunkti (KP), kas ir nosacīts ar nepieciešamību izglītojamiem piešėirt profesionālo 
kvalifikāciju.  

1.3. Katrā no mācību semestriem maăistranti veic noteiktu mācību prakses daĜu,  saskaĦā ar 
studiju programmas plānu. Mācību prakses daĜas, apjoms un konkrētie uzdevumi, kas 
veicami katrā prakses daĜā, ir definēti katrai prakses daĜai atsevišėi (skat. Pielikumu 1. 
tabula un 2. tabula).  

1.4. Prakses laikā maăistranti stādā mentora (prakses vadītājs prakses vietā) un supervizora 
(RSU docētājs) pārraudzībā, veicot prakses uzdevumus.  

1.5. Mācību Prakses struktūru veido Prakse I, Prakse II un Prakse III . 

1.6. Prakse I ir vispārīgā prakse, kuras kopējais apjoms ir 8 KP, kuras laikā maăistranti 
nostiprina iegūtās teorētiskās zināšanas un attīsta vispārējās kompetences (sistēmiskās, 
instrumentālās, interpersonālās), kas nepieciešamas mākslas terapeita profesionālajā 
darbā.  

1.7. Prakse II ir prakse specializācijā, kuras kopējais apjoms ir 12 KP un kuras laikā 
maăistranti nostiprina iegūtās teorētiskās zināšanas un attīsta speciālās kompetences, 
kas ir nepieciešamas izvēlētājā mākslas terapijas specializācijā (vizuāli plastiskā, deju 
un kustību, drāmas, mūzikas).  

1.8. Prakse III ir pētnieciskā prakse, kuras kopējais apjoms ir 6 KP un kuras laikā 
maăistranti nostiprina iegūtās teorētiskās zināšanas un attīsta pētnieciskās kompetences, 
kas ir nepieciešamas mākslas terapeita profesionālajā darbā.   

1.9. Prakse noris saskaĦā ar Rīgas StradiĦa universitātes Studiju reglamentu I un šo 
Nolikumu. 

 
2. Galvenie mērėi 
 

2.1. Mācību prakses mērėis ir mākslas terapeitu sagatavošana profesionālajam darbam 
veselības un sociālās aprūpes un izglītības vidē un, saskaĦā ar RSU attīstības 
stratēăiju, pakāpeniski veidot vienotu studiju procesa, klīniskās apmācības un 
pētniecības organizāciju. 

 
2.2. Šī mērėa sasniegšana tiek nodrošināta, risinot sekojošus uzdevumus: 

2.2.1. sistemātiski, pakāpeniski un mērėtiecīgi nostiprinot maăistrantu zināšanas un 
attīstot praktiskas iemaĦas, kā arī veidojot attieksmi, kas ir nepieciešama mākslas 
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terapeitam saskaĦā ar Mākslas terapeita profesijas standartu un studiju programmā 
formulētajiem sagaidāmajiem rezultātiem;  

2.2.2. plānojot un organizējot prakses norisi darbam ar dažādām klientu vai pacientu 
grupām; 

2.2.3. attīstot maăistrantu spējas paškritiski izvērtēt savu darbību un izaugsmi. 

 

3. Prakses organizēšanas un norises kārt ība. 
 

3.1. Mācību prakses vietas organizē un sadali pa prakses vietām veic prakses metodiėis, 
vienojoties ar attiecīgo iestādi un prakses vadītāju prakses vietā. 

 

3.2. Prakses vieta ir veselības vai sociālās aprūpes, vai izglītības iestāde. RSU slēdz 
līgumus ar prakses vadītāju prakses vietā par attiecīgā/o maăistranta/u mācību 
prakses realizēšanu.  

3.3. Prakses vadītājs prakses vietā nozīmē maăistrantam klientus vai pacientus un 
pārrauga viĦa darbu, kā arī nodrošina nepieciešamos priekšnoteikumus tā veikšanai. 

3.4. Visā prakses laikā maăistranti veic supervīzijas pie RSU docētāja.  

3.5. Mācību praksei noslēdzoties, mentors slēgtā aploksnē iesniedz atsauksmi par 
praktikantu un prakses norisi, kā arī ieteikumus prakses novērtēšanai.  

 
3.6. Prakses I un Prakses II vērtēšana notiek saskaĦā ar prakses apjomu kredītpunktos 10 

ballu sistēmā. Prakses novērtējumu veic supervizors, Ħemot vērā mentora 
ieteikumus.   

 
3.7. Prakses III vērtēšana notiek saskaĦā ar prakses apjomu kredītpunktos 10 ballu 

sistēmā. Prakses novērtējumu veic speciāli nozīmēta komisija, Ħemot vērā mentora 
ieteikumus.  
 

3.8. Ja students praksi nav strādājis (slimības vai kādu citu iemeslu dēĜ), vai arī saĦēmis 
par darbu prakses laikā neapmierinošu vērtējumu, tad viĦš nākamajā studiju gadā 
netiek pārcelts. 
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Pielikums 
1.tabula  

Prakses I apjoms un uzdevumi  
Kat. 

 
Prakses I daĜa KP/ 

ECTS 
Prakses I uzdevumi  

Obl.  Profesionālā 
darbība mākslu 
terapijā praksē I 

2/3 1.Mentora pārraudzībā veikt multiprofesionālas / daudzdisciplināras 
komandas darba novērošanu darba vidē (veselības / sociālās aprūpes / 
izglītības jomā).  
2. Iepazīties ar komandas locekĜu darba pienākumiem, kompetences 
robežām.  
3. Veikt refleksiju par organizācijas kultūru.  
4. Supervīzēt savu pieredzi. 
5. Sagatavot prezentāciju „Kas ir mākslas terapeits un viĦa darbs” un 
prezentēt to komandas sapulcē.  
6. Sagatavot rakstisku eseju, analizējot savu pieredzi pēc dotajiem 
kritērijiem.  

Obl.  Profesionālā 
darbība mākslu 
terapijā praksē 
II 

2/3 1. Mentora pārraudzībā veikt vismaz trīs dažādu pacientu/ klientu 
izvērtēšanu, uzmanību pievēršot klientu/ pacientu grūtībām un 
resursiem.  
2. Supervīzēt savu pieredzi.  
3. Izstrādāt iespējamos mākslas terapijas mērėus darbam 
rehabilitācijas komandā vismaz diviem dažādiem klientiem/ 
pacientiem un izstrādāt iespējamo mākslas terapijas plānu vienam no 
viĦiem.  
4. Supervīzēt savu pieredzi specializācijas kontekstā.  
5. Prezentēt mākslas terapijas plānu specializācijā vienam klientam/ 
pacientam. 

Obl.  Individuālā 
konsultēšana un 
psihoterapija 
praksē  

2/3 1. Mentora pārraudzībā veikt daĜēji strukturētas intervijas ar diviem 
dažādiem pacientiem/klientiem, lai ievāktu viĦu dzīves vēsturi, un 
sagatavot viĦu anamnēzi atbilstoši dokumentācijas noformēšanas 
prasībām.  
2. Izvērtēt: klienta / pacienta problēmu, grūtības, situāciju, personību, 
pacienta / klienta spējas un resursus, kas var tikt izmantoti mākslas 
terapijas procesā, kā arī novērtēt klienta / pacienta apkārtējās vides 
faktorus, kultūras un sociālās iezīmes.     
3. Supervīzēt vismaz vienu gadījumu.  
4.Izvērtēt klientu/ pacientu piemērotību mākslas terapijai 
specializācijā.  
5.Vienam no pacientiem/ klientiem noteikt iespējamo sadarbības 
mērėi un izstrādāt iespējamo mākslas terapijas plānu.  
5. Supervīzēt savu pieredzi specializācijas kontekstā.  
6. Prezentēt mākslas terapijas plānu specializācijā vienam klientam/ 
pacientam. 

Obl.  Grupu 
konsultēšanas 
un terapijas 
pamatprincipi 
praksē  

2/3 1.Mentora pārraudzībā veikt piecas daĜēji strukturētas intervijas ar 
pacientiem vienā klīniskā vidē ar mērėi izvērtēt klienta / pacienta 
problēmu, grūtības, situāciju, personību, spējas un resursus, kā arī 
novērtēt klienta / pacienta apkārtējās vides faktorus, kultūras un 
sociālās iezīmes. 
2. Izvērtēt klientu/ pacientu piemērotību grupas terapijai.  
3. Supervīzēt savu pieredzi.  
4. Izvērtēt klientu/ pacientu piemērotību mākslas terapijai 
specializācijā. 
5. Izvirzīt iespējamos mākslas terapijas grupas mērėus un izveidot 
mākslas terapijas grupas plānu.  
6. Supervīzēt savu pieredzi specializācijas kontekstā.  
7. Prezentēt mākslas terapijas grupas plānu specializācijā.  

 Kopā 8/12  
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2.tabula  

Prakses II apjoms un uzdevumi 
Prakse vizuāli plastiskā mākslas terapijas specializācijā  
Prakses II daĜa KP/ 

ECT
S 

Prakses II uzdevumi  

Vizuāli plastiskās 
mākslas darbu 
radīšana  un analīze 
praksē 

2/3 1.Izvēlēties atbilstošu pasīvās mākslas terapijas metodi vismaz 
diviem klientiem/pacientiem ar konkrētu mērėi, un veikt tās analīzi 
pēc noteiktiem kritērijiem.  
2.Aktualizēt veidus, kā var tikt veicināts radošums un spontanitāte.  
3.Pielietot kreativitātes atraisīšanas metodes grupā vai individuāli 
(vismaz divas sesijas) mentora pārraudzībā. 
4. Izvēlēties divus dažādus klientu darbus un sagatavot šo darbu un 
procesa analīzi pēc noteiktiem kritērijiem, izvēloties vismaz divas 
teorētiskās pieejas.  
5.Veikt savas pieredzes supervīziju.  
6.Rakstiski veikt mākslas terapijas procesa specializācijā analīzi pēc 
noteiktiem kritērijiem.  

Izpēte un izvērtēšana 
vizuāli plastiskās 
mākslas terapijā 
praksē  

2/3 1.Veikt mākslas terapijas sesiju novērošanu un hospitāciju mentora 
pārraudzībā.  
2.Pēc novērošanas, atbilstoši kritērijiem, veikt divu pacientu/ klientu 
sesijās radīto darbu izvērtējumu, analizēt to tapšanas procesu, 
terapeitiskās attiecības, kā arī savus potenciālos resursus un grūtības.  
3.Aktualizēt terapeitiskās attiecības un vērtības.  
4.Veikt savas pieredzes supervīziju.  
6.Rakstiski veikt mākslas terapijas procesa specializācijā analīzi pēc 
noteiktiem kritērijiem. 

Vizuāli plastiskā 
mākslas terapija darbā 
ar bērniem un 
pusaudžiem praksē  

4/6 1.Mentora pārraudzībā veikt klientu/ pacientu izvērtēšanu un  veikt 
mākslas terapiju individuāli (vismaz 20 sesijas vai stundas) un grupā 
(vismaz 10 sesijas).  
2.Dokumentēt praksi.  
3.Veikt savas prakses supervīziju.  
4.Rakstiski sagatavot prakses atskaiti un viena gadījuma analīzi.  
5.Prezentēt gadījumu. 

Vizuāli plastiskā 
mākslas terapija darbā 
ar jauniešiem un 
pieaugušajiem praksē  

4/6 1.Mentora pārraudzībā veikt klientu/ pacientu izvērtēšanu un  veikt 
mākslas terapiju individuāli (vismaz 20 sesijas vai stundas) un grupā 
(vismaz 10 sesijas).  
2.Dokumentēt praksi.  
3.Veikt savas prakses supervīziju.  
4.Rakstiski sagatavot prakses atskaiti un viena gadījuma analīzi.  
5.Prezentēt gadījumu. 

Prakse deju un kustību terapijas specializācijā  
Prakses II daĜa KP/ 

ECTS 
Prakses II uzdevumi  

Deju un kustību 
improvizācija un 
analīze praksē  

2/3 1.Pielietot kustību improvizācijas tehnikas ar mērėi atraisīt 
spontanitāti un radošumu vismaz 3 sesijas individuāli vai grupā 
mentora pārraudzībā.  
2.Veikt refleksiju par to kā tika veicināts radošums un spontanitāte.  
3.Sagatavot savas radošās darbības izvērtēšanu grupā pēc 
noteiktiem kritērijiem.  
4.Veikt savas pieredzes supervīziju.  
5.Rakstiski veikt mākslas terapijas procesa specializācijā analīzi 
pēc noteiktiem kritērijiem. 

Izpēte un izvērtēšana 
deju un kustību terapijā 

2/3 1.Veikt deju un kustību terapijas sesiju novērošanu un hospitāciju 
mentora pārraudzībā.  
2.Pēc novērošanas, atbilstoši kritērijiem, sagatavot divu pacientu/ 
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praksē  klientu kustību profilu izvērtējumu, izvērtēt terapeitiskās attiecības, 
kā arī savus potenciālos resursus un grūtības.  
3.Aktualizēt terapeitiskās attiecības un vērtības.  
4.Veikt savas pieredzes supervīziju.  
6.Rakstiski veikt mākslas terapijas procesa specializācijā analīzi 
pēc noteiktiem kritērijiem. 

Deju un kustību 
terapija darbā ar 
bērniem un 
pusaudžiem un  praksē  

4/6 1.Mentora pārraudzībā veikt klientu/ pacientu izvērtēšanu un  veikt 
mākslas terapiju individuāli (vismaz 20 sesijas vai stundas) un 
grupā (vismaz 10 sesijas).  
2.Dokumentēt praksi.  
3.Veikt savas prakses supervīziju.  
4.Rakstiski sagatavot prakses atskaiti un viena gadījuma analīzi.  
5.Prezentēt gadījumu. 

Deju un kustību 
terapija darbā ar 
jauniešiem un 
pieaugušajiem praksē  

4/6 1.Mentora pārraudzībā veikt klientu/ pacientu izvērtēšanu un  veikt 
mākslas terapiju individuāli (vismaz 20 sesijas vai stundas) un 
grupā (vismaz 10 sesijas).  
2.Dokumentēt praksi.  
3.Veikt savas prakses supervīziju.  
4.Rakstiski sagatavot prakses atskaiti un viena gadījuma analīzi.  
5.Prezentēt gadījumu. 

Prakse mūzikas terapijas specializācijā  
Prakses II daĜa KP/ 

ECTS 
Prakses II uzdevumi  

Mūzikas improvizācija  
praksē   

2/3 1.Apgūt praktiskās iemaĦas aktīvajā un receptīvajā mūzikas 
terapijā, pielietojot tās praktiski.  
2.Pielietot dažādas mūzikas terapijas metodes grupā vai individuāli 
diviem klientiem/ pacientiem mentora pārraudzībā.  
3.Sagatavot savas radošās darbības izvērtēšanu grupā pēc 
noteiktiem kritērijiem.  
4.Veikt savas pieredzes supervīziju.  
5.Rakstiski veikt mākslas terapijas procesa specializācijā analīzi 
pēc noteiktiem kritērijiem. 

Izpēte un izvērtēšana  
mūzikas terapijā praksē  

2/3 1.Veikt mūzikas terapijas sesiju novērošanu un hospitāciju mentora 
pārraudzībā.  
2.Pēc novērošanas, atbilstoši kritērijiem, sagatavot divu klientu/ 
pacientu muzikālās darbības izvērtējumu, terapeitiskās attiecības, 
kā arī savus potenciālos resursus un grūtības.  
3.Aktualizēt terapeitiskās attiecības un vērtības.  
4.Veikt savas pieredzes supervīziju.  
6.Rakstiski veikt mākslas terapijas procesa specializācijā analīzi 
pēc noteiktiem kritērijiem. 

Mūzikas terapija darbā 
ar bērniem un 
pusaudžiem un  praksē  

4/6 1.Mentora pārraudzībā veikt klientu/ pacientu izvērtēšanu un  veikt 
mākslas terapiju individuāli (vismaz 20 sesijas vai stundas) un 
grupā (vismaz 10 sesijas).  
2.Dokumentēt praksi.  
3.Veikt savas prakses supervīziju.  
4.Rakstiski sagatavot prakses atskaiti un viena gadījuma analīzi.  
5.Prezentēt gadījumu. 

Mūzikas terapija darbā 
ar jauniešiem un 
pieaugušajiem praksē  

4/6 1.Mentora pārraudzībā veikt klientu/ pacientu izvērtēšanu un  veikt 
mākslas terapiju individuāli (vismaz 20 sesijas vai stundas) un 
grupā (vismaz 10 sesijas).  
2.Dokumentēt praksi.  
3.Veikt savas prakses supervīziju.  
4.Rakstiski sagatavot prakses atskaiti un viena gadījuma analīzi.  
5.Prezentēt gadījumu. 
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Prakse drāmas terapijas specializācijā  
Prakses II daĜa KP/ 

ECTS 
Prakses II uzdevumi  

Drāmas  improvizācija 
praksē  
 

2/3 1.Aktualizēt veidus, kā var tikt veicināts radošums un spontanitāte 
darbā ar klientu / pacientu.  
2.Pielietot kreativitātes atraisīšanas metodes grupā vai individuāli 
(vismaz trīs sesijas), izmantot dažādus dramatiskās izteiksmes 
veidus mentora pārraudzībā.  
3.Sagatavot savas radošās darbības izvērtēšanu grupā pēc 
noteiktiem kritērijiem.  
4.Veikt savas pieredzes supervīziju.  
5.Rakstiski veikt mākslas terapijas procesa specializācijā analīzi 
pēc noteiktiem kritērijiem. 

Izpēte un izvērtēšana 
drāmas terapijā  

2/3 1.Veikt drāmas terapijas sesiju novērošanu un hospitāciju mentora 
pārraudzībā. 
2.Pēc novērošanas, atbilstoši kritērijiem, sagatavot divu pacientu/ 
klientu dramatiskās izteiksmes veidu izvērtējumu, terapeitiskās 
attiecības un savus potenciālos resursus un grūtības.  
3.Aktualizēt terapeitiskās attiecības un vērtības.  
4.Veikt savas pieredzes supervīziju.  
6.Rakstiski veikt mākslas terapijas procesa specializācijā analīzi 
pēc noteiktiem kritērijiem. 

Drāmas terapija darbā 
ar bērniem un 
pusaudžiem   praksē  

4/6 1.Mentora pārraudzībā veikt klientu/ pacientu izvērtēšanu un  veikt 
mākslas terapiju individuāli (vismaz 20 sesijas vai stundas) un 
grupā (vismaz 10 sesijas).  
2.Dokumentēt praksi.  
3.Veikt savas prakses supervīziju.  
4.Rakstiski sagatavot prakses atskaiti un viena gadījuma analīzi.  
5.Prezentēt gadījumu. 

Drāmas terapija darbā 
ar jauniešiem un 
pieaugušajiem praksē  

4/6 1.Mentora pārraudzībā veikt klientu/ pacientu izvērtēšanu un  veikt 
mākslas terapiju individuāli (vismaz 20 sesijas vai stundas) un 
grupā (vismaz 10 sesijas).  
2.Dokumentēt praksi.  
3.Veikt savas prakses supervīziju.  
4.Rakstiski sagatavot prakses atskaiti un viena gadījuma analīzi.  
5.Prezentēt gadījumu. 

 
 

3.tabula  
Prakses III apjoms un uzdevumi 

Prakses III daĜa KP/ 
ECTS 

Prakses III uzdevumi  

Kl īniskā prakse 
specializācijā 
 
 
 

6/9 Lai attīstītu vienotu studiju procesa, klīniskās apmācības un 
pētniecības organizāciju, praksē mentora pārraudzībā integrēt 
pētniecības elementus. Veikt savas prakses regulāru supervīziju. 
Rakstiski sagatavot prakses atskaiti, izdalot pētniecisko aspektu. 
Prezentēt prakses atskaiti. 

 
 
 
 
MZF fakultātes dekāne                                              Dr. med., as. prof. Inga Millere 
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7.pielikums 
  

Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 21.10.2008. sēdes  
 

protokols Nr. 1-2/21.10.08.  
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8. pielikums  

 

Pārējo akreditācijai nepieciešamo  

dokumentu saraksts 
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Pārējo akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts 

 
 

N.p.k. Dokumenta  nosaukums Dokumenta atrašanās vieta un saĦemšanas 
iespējas   

1. Mākslas terapijas akadēmiskās skolas 
Nolikums 

RSU Mākslas terapijas akadēmiskajā skolā  
Dzirciema ielā 16, A korp., 111.kab. 

2. RSU uzĦemšanas noteikumi maăistra 
studiju programmās 2007./2008. 
akadēmiskajam gadam 

RSU Mākslas terapijas akadēmiskajā skolā  
Dzirciema ielā 16, A korp., 111.kab. 

3. Studiju iekšējās kārtības noteikumi  RSU Mākslas terapijas akadēmiskajā skolā  
Dzirciema ielā 16, A korp., 111.kab. 

4. RSU studiju reglaments I  RSU Mākslas terapijas akadēmiskajā skolā  
Dzirciema ielā 16, A korp., 111.kab. 

5. RSU senāta lēmums par pašvērtējuma 
ziĦojuma apstiprināšanu   

RSU Mākslas terapijas akadēmiskajā skolā  
Dzirciema ielā 16, A korp., 111.kab. 

6. Mākslas terapeita profesijas standarts 
 

RSU Mākslas terapijas akadēmiskajā skolā  
Dzirciema ielā 16, A korp., 111.kab. 

7. Sadarbības līgums ar Belfāstas karalisko 
universitāti 

RSU Mākslas terapijas akadēmiskajā skolā  
Dzirciema ielā 16, A korp., 111.kab. 

8. Studējošo aptauja RSU Mākslas terapijas akadēmiskajā skolā  
Dzirciema ielā 16, A korp., 111.kab. 

9. Darba devēju apliecinājumi   par mākslas 
terapijas speciālistu nepieciešamību 

RSU Mākslas terapijas akadēmiskajā skolā  
Dzirciema ielā 16, A korp., 111.kab. 

10. RSU maăistratūras studiju programmas 
„M ākslas terapija” 2008./2009. 
akadēmiskajā gadā plānoto ieĦēmumu un 
izdevumu tāme  

RSU Mākslas terapijas akadēmiskajā skolā  
Dzirciema ielā 16, A korp., 111.kab. 

 

 
 


