
Vizuāli plastisko mākslas terapeitu 
vērtējums par izvērtēšanas instrumentu 
lietojumu praksē

MG. SC .  SAL.  INGA DĒLIŅA

PROF.  DR.  PSYCH .  KRIST ĪNE MĀRTINSONE

RSU,  2021



Aktualitāte 

•Uz mākslu balstītie izvērtēšanas instrumenti (UMBII) – viens no 
klienta/pacienta (kl/p) izvērtēšanas veidiem, kas palīdz vizuāli plastiskajam 
mākslas terapeitam (VPMT) noteikt mākslas terapijas mērķi un sastādīt 
plānu (NVD, 2010);

•UMBII izveidojuši VPMT un tie ir attīstījušies no projektīvajiem zīmējuma 
testiem 20.gs. pirmajā pusē (AATA, b.g.);

•VPMT izmanto tādus UMBII, kurus ir labi apguvušas, un, kuri ir zinātniski 
pamatoti (Betts, 2016; Mārtinsone 2009; NVD, 2010);

•Latvijā ir veikts adaptācijas pirmais posms septiņiem UMBII (Strazdiņa, 2016).



UMBII

Attēlu avots: Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes. Sast. E. Strazdiņa. Rīgas Stradiņa universitāte, 2016.



UMBII raksturojošās pazīmes

•Autors – VPMT;

•Lietošanas mērķis;

•Mākslas materiāls;

•Instrukcija – viens vai vairāki 
zīmējumi, stimulmateriāls, zīmējums + 
stāsts, izpildes laiks, vecuma 
ierobežojumi;

•Novērtēšanas veidlapa, vērtēšanas 
rokasgrāmata, autoru sniegtie 
skaidrojumi.



Aktualitāte

Jaunākie pētījumi liecina, ka UMBII ir izstrādes stadijā, jo pētījumos konstatētas 
vairākas nepilnības, kas ietekmē UMBII zinātnisko stiprumu (Anderson & Gantt, 2009; 

Betts, 2005; Betts, 2006; Ciniņa, 2019; Štrausa, 2020);

Nepieciešamība pēc jauniem UMBII un esošo UMBII uzlabošanas (Betts, 2016; Ciniņa, 

2019; Štrausa, 2020).



Mērķis: noskaidrot VPMT viedokli par UMBII un pieredzi to 
lietošanā, kā arī izstrādāt priekšlikumus to uzlabošanai

Pētījuma jautājumi:

1.UMBII pielietojums;

2.Standartu ievērošana;

3.UMBII trūkumi un ierobežojumi;

4. Ekspertu secinājumi;

5. Ekspertu piedāvātie risinājumi UMBII attīstībai.



Metode: 1. pētījuma posms

1. Kādus UMBII 
profesionāļi 
pielieto savā 
praksē?

2. Kā VPMT 
ievēro UMBII 
autoru noteiktos 
standartus?

3. Kāds ir terapeitu 
viedoklis par UMBII, 
to trūkumiem un 
ierobežojumiem?

Daļēji strukturēta 
telefonintervija

• 23 jautājumi
• 2019. gada augusts-oktobris
• Informatīvā piekrišana
• Audioieraksts
• ~ 1h
• 13 VPMT

Elektroniska aptauja
• 7 jautājumi par VPMT 

pieredzi
• 17 apgalvojumi, Likerta

skala 1-5
• 4 atvērti jautājumi
• 2019. gada oktobris -

novembris
• Informatīva piekrišana
• 12 VPMT 



Metode: 2. pētījumu posms

4. Kādas ir galvenās 
problēmas ar UMBII 
pielietojumu, un kāds 
ir to skaidrojums?

5. Kādi ir ekspertu 
piedāvātie risinājumi 
UMBII attīstībai?

Ekspertu paneļdiskusija
• Delfi metode
• elektroniska
• 4 atvērti jautājumi
• 2020. gada septembris-oktobris
• informatīva piekrišana
• 5 mākslas terapeites, iesaistītas studentu 

apmācībā par UMBII, LMTA vald.loc., 
sertifik.komisijas pārstāve, padziļinātas 
zināšanas par UMBII



Rezultāti (1 no 5)

•UMBII izmantošanas biežums un to skaits;

•Izmantošanas mērķis;

•Izmantošana mākslas terapijas procesa posmos;

•Kl/p diagnožu un vecuma grupu raksturojums, kuriem tiek izmantoti 
UMBII;

•Gadījumi, kad netiek izmantoti UMBII;

•Kādas vēl metodes VPMT pielieto kl/p izvērtēšanā.

1. Kādus UMBII 
profesionāļi 
pielieto savā 
praksē?



Rezultāti (1 no 5) (turpin.)
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Rezultāti (1 no 5) (turpin.)
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Rezultāti (1 no5) (turpin.)
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Rezultāti (2 no 5)

•Instrukcijas sniegšana (instrukcijas teksts, zīmējuma izpildes laiks, 
vecuma posms), mākslas materiāls;

•Vērtēšanas sistēma;

•UMBII psihometriskie rādītāji;

•Veiktās izmaiņas UMBII lietošana;

•Papildus informācija, ko VPMT fiksē ārpus veidlapās prasītajam.

2. Kā VPMT 
ievēro UMBII 
autoru noteiktos 
standartus?
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Rezultāti (2 no 5) (turpin.)



Rezultāti (2 no 5) (turpin.)

•76,9% VPMT sniedz precīzu instrukciju kā autori noteikuši;

•VPMT min atšķirīgu kl/p vecumu, kuram var izmantot UMBII;

•Lielākoties VPMT neapmierina vērtēšanas sistēma – aizpildītas neregulāri 
(par garu, nesaskata jēgu punktu skaitam);

•69,2% VPMT veic papildus piezīmes savos pierakstos;

•53,8% VPMT nepievērš uzmanību UMBII psihometriskajiem rādītājiem;

•Lielākoties VPMT piekrīt, ka pētījumu skaits ir pietiekams.



Rezultāti (3 no 5)3. Kāds ir VPMT 
viedoklis par UMBII, 
to trūkumiem un 
ierobežojumiem?
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Rezultāti (4 no 5)

Ekspertu paneļa dalībnieku biežāk izteiktās problēmas:

❑VPMT nav vienotas izpratnes par UMBII;

❑VPMT pielāgo UMBII, veicot dažādas izmaiņas;

❑VPMT trūkst vienotas rekomendācijas par UMBII izmantošanu, 
neizmantošanu, citu izvērtēšanas metožu pielietošanu;

❑VPMT ir nepilnvērtīgas zināšanas par UMBII.

4. Kādas ir galvenās 
problēmas ar UMBII 
pielietojumu, un kāds 
ir to skaidrojums?



Rezultāti (5 no 5)

1. Informēt LMTA valdi un docētājus par pētījuma rezultātiem un saskaņot tos ar 
VPMT, profesijas standartu, medicīnisko tehnoloģiju;

2. Pārskatīt studiju kursu par UMBII;

3. Regulāri veikt profesionāļu apmācības par UMBII un citām izvērtēšanas metodēm;

4. Informēt VPMT, ka UMBII var izmantot tikai kopā ar papildus standartizētām 
metodēm;

5. Mērķtiecīgi veikt UMBII uzlabošanu, pilnveidošanu, ņemot vērā VPMT vajadzības;

6. Rosināt diskusiju “Kas mums kā VPMT ir vajadzīgs”, lai sekmētu vienotību un 
konsekventumu UMBII lietošanā;

7. Izstrādāt rekomendācijas UMBII izmantošanā.

5. Kādi ir ekspertu 
piedāvātie risinājumi 
UMBII attīstībai?



Secinājumi

1. UMBII ir izstrādes stadijā, tiem ir zems zinātniskais stiprums;

2. VPMT trūkst zināšanu par UMBII un profesionāles neseko līdzi jaunākajiem
pētījumiem un psihometriskajiem rādītājiem;

3. Pētījuma dalībnieces bieži neievēro autoru noteiktos standartus (instrukcija, 
vērtēšanas sistēma) un pielāgo tos savām vajadzībām;

4. UMBII nevar izmantot kā vienīgo, objektīvo mērījumu, uz kuru balstīt hipotēzi un 
sastādīt mākslas terapijas plānu.

Priekšlikumi: iepazīstināt LMTA valdi ar pētījuma rezultātiem un secinājumiem, aicinot 
rosināt diskusiju par turpmāko UMBII izmantošanu; organizēt jaunas apmācības 
profesionāļiem par UMBII; izstrādāt rekomendācijas UMBII un citu izvērtēšanas metožu 
konsekventai lietošanai. 
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Paldies par uzmanību!




