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Latvijā MT profesionālie 
pamatpienākumi noteikti  
mākslu terapijas 
medicīniskajās tehnoloģijās

Medicīniskās tehnoloģijas 
nosaka MT procesā 
terapeitiskā ietvara kritērijus -
kabineta/ telpas iekārtošanu, 
sesijas ilgumu un skaitu u.c.

2010. 2021.

IEVADS



MĒRĶIS

Noskaidrot kā terapeitiskais ietvars laiks un telpa tiek realizēts un īstenots šobrīd

praksē, mākslas terapijas procesā.

Kā praksē ir iespējams īstenot pirms 11 gadiem medicīniskajās tehnoloģijās noteikto,

laika un telpas ietvarā.



MT telpas/kabineta 

iekārtošana
MT sesija ilgums

un skaits

• atbilstoši specializācijas prasībām

• pietiekami liela

• lai pacients justos

fiziski droši un komfortabli

MT medicīniskās tehnoloģijas nosaka: 

• sesijas ilgums:

30 / 60 / 90/ 120  min.

• sesiju skaits:

4-5 sesijas dienā individuāli 

vai 2 grupas dienā

vai 1 grupa un 3 pacienti dienā



Instrumentārijs

fokusgrupas
intervija

1.Kāds ir 
praktizējošo 
mākslas terapeitu 
viedoklis par 
terapeitiskā ietvara 
laiks praksē?
2.Kāds ir 
praktizējošo 
mākslas  terapeitu 
viedoklis par 
terapeitiskā ietvara 
telpa praksē?

Procedūra

23.07.2020.

tiešsaistē

Zoom platformā

informēta 
piekrišana

Dalībnieki (n=9)

-mākslas terapeiti
-pārstāv visas
specializācijas
-praktizē dažādās   
darba vidēs
-ar  pieredzi 
-sertificēti

Datu analīzes 
metode
tematiskā analīze
(Braun&Clarke,2006)



Citāts

Piemērs

«..pamatā individuāls 
pacients  45 
minūtes, un tad 
paredzēts 15 
minūtes dokumentu 
kārtošanai un 
pārslēgšanās..»

Primārais kods

• individuāls pacients  
45 minūtes, 15 
minūtes dokumentu 
kārtošanai un 
pārslēgšanās

Apakštēmas

• individuālā sesija-
45 min.

• starplaiks. 
dokumentu 
kārtošanai

Virstēmas

• vienas MT sesijas 
ilgums

• starplaiks starp 
sesijām

METODE



Mākslu terapijas LAIKA ietvars

Apakštēmas (17) Piemēri

MT individuālās sesijas ilgums

sesijas ilgums bērniem

sesijas ilgums pieaugušajiem

individuālās sesijas laiku 50-60 min.

bērniem sesija ir pietiekoša 30 min.

pieaugušais 45 min. 

MT grupas sesijas ilgums grupas sesijas garums-atkarīgs no darba struktūras

MT sesijas ilgums veselības vidē

izglītības vidē

privātpraksē

darbs stacionārā 30 min.

skolā 40 min.

sesijas laiks 1,5 

starplaiks -dokumentu veikšanai dokumentu kārtošanai un pārslēgšanās 10-15 min.

MT sesiju plānojums- psihiatrijas vidē

izglītības vidē

rehabilitācijas vidē

ierobežots process

psihiatrijā sesiju plānojums-neparedzams

izglītības iestādē var strādāt visu  mācību gadu

terapija 1 reizi nedēļā

ierobežo pacienta terapiju grafiks stacionārā

Mt medicīniskajās tehnoloģijās noteiktais pacientu skaits 

noteiktā pacientu skaita ievērošana 

medicīnas vidē pacientu skaits

noteikts skaits – 5 pacienti, MT tiek pasargāti ar šo 

ir darba vietas kur ņem vērā noteikto skaitu

ir darba vietas, kur tās neņem vērā



Virstēmas (6) Piemēri

vienas MT sesijas ilgums 30,45,50,60 min.

MT grupas sesijas ilgums 60 min., ja grupa lielāka tad  90 min.

MT sesijas ilgums dažādās  mākslu  

terapijas darba vidēs

speciālajā izglītības iestādē, ne 

vienmēr plānotās 30 min. izmanto

starplaiks-dokumentu kārtošanai 10-15 min.

sesiju cikla  ilgums īstermiņa, neierobežots

pacientu skaits dienā 10 pacienti dienā

Mākslu terapijas LAIKA ietvars



Apakštēmas (11) Piemēri

atsevišķa MT telpa

norobežota telpa

MT kabineta tehniskā specifikācija

savs kabinets

onkoloģiskajiem pacientiem norobežota telpa

grīdas segums, pietiekami augsti griesti, rekvizīti

MT telpa kopā ar citiem speciālistiem

MT telpas trūkumi

MT telpas būtiskie aspekti

telpa jādala ar citiem speciālistiem

bez logiem, pārstimulēta

MT telpas iekārtojums

robežu jautājums dalot MT telpu

privāts MT process

robežu aspekts- ja telpa jādala

drošības izjūta par privātumu

MT process palātā

MT process ārā

terapijas process pie gultas, nav privāti

citā vidē, pieredze strādājot ārā

terapeitiskais telpas aspekts strādājot ārā -pieredze par telpas svarīgumu

Mākslu terapijas TELPAS ietvars



Virstēmas (5) Piemēri

specializācijai atbilstošs mākslu 

terapijas kabinets

atbilstoši iekārtots savs  kabinets

telpa, kura nav specifiski paredzēta 

tikai mākslu terapijai

MT grupa notiek fizioterapijas zālē

privātums grūtības nodrošināt pacienta 

privātumu, ja MT telpu dala ar citiem 

speciālistiem

mākslu terapija ārpus kabineta telpām vide būtiska

terapeitiskais telpas aspekts telpas aspekts pats par sevi ir 

terapeitisks

Mākslu terapijas TELPAS ietvars



REZULTĀTI

Medicīniskajās tehnoloģijās minētais sesiju ilgums mākslu terapijai 30/60/90/120

minūtes -praksē atšķiras.

Medicīniskajās tehnoloģijās noteiktais maksimālais skaits-5 pacienti dienā, praksē

atšķiras. Praksē darba vietās gan ievēro, gan neievēro noteikto pacientu skaitu

dienā.

Parādās tāda laika kategorija, kā starplaiks starp sesijām- dokumentu kārtošanai,

pierakstu veikšanai, lai sagatavotos nākošajai sesijai.

Medicīniskajās tehnoloģijās minētais telpas ietvars atbilstoši specializācijas

vajadzībām praksē ir atšķirīgs. Ne vienmēr MT notiek piemērotā telpā. Mākslas

terapija notiek arī ārpus telpas/kabineta- pie pacienta gultas palātā, Covida laikā

ārā vai notiekot attālināti.



SECINĀJUMI

Praksē pārsvarā izmanto noteiktās medicīniskās tehnoloģijas – laika un telpas

ietvara aspektā.

Terapeitiskais ietvars- laiks un telpa tiek raksturots dažādi. Atbilstoši attiecīgai

darba videi, klientu/pacientu grupai.

Laika ietvars tiek pielāgots un piemērots atbilstoši pacientu/ klientu vajadzībām un

organizācijas noteikumiem, arī neievērojot sesijas ilgumu un pacientu/ klientu

skaitu dienā, kā tas noteikts medicīniskajās tehnoloģijās.

Telpas ietvars praksē  tiek pielāgots atbilstoši darba videi un iespējām. Ne vienmēr   

MT notiek tikai piemērotā telpā. 

Medicīniskās tehnoloģijas nenosaka laika un telpas ietvaru MT, kura  notiek ārpus 

telpas/kabineta.



PALDIES PAR UZMANĪBU!


