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Ievaddaļa

Mākslas terapeits ir funkcionālais speciālists - ārstniecības persona, kas ieguvusi otrā līmeņa 

profesionālo augstāko medicīnisko izglītību un darbojas atbilstoši savai kompetencei 

ārstniecībā (Ārstniecības likums).

Mākslu terapeitu praksei saistošie dokumenti: 

- Ārstniecības likums

- Pacientu tiesību likums

- Medicīniskās tehnoloģijas «Deju un kustību terapija», «Mūzikas terapija», «Drāmas terapija», «Mākslas 

terapija»

- Latvijas Mākslas terapeitu ētikas kodekss. 



Mākslu terapeitu darba vide Latvijā

Mākslas terapeitu galvenā darba vide (Paiča, Mārtinsone, Karkuva, 2014)

Veselības aprūpes iestāde 39.2% Izglītības iestāde 21.6%

Privātprakse 19.6% Sociālās aprūpes iestāde 13.7%

Biznesa struktūra 2% Nevalstiskā organizācija 2%

Citur 2%



Problēma

Dažādās darba vidēs ir atšķirīgi regulējumi un darba devēja noteikta kārtība, kas ietekmē 

to, kā tiek organizēts mākslu terapeitu darbs ar pacientiem/klientiem.

Līdz šim nav bijuši pētījumi, kas pievērstos mākslu terapeitu prakses organizatoriskajiem 

aspektiem ar bērnu klientu/pacientu grupu, tāpēc pētījumā tiek izmantota induktīva 

pieeja. 

Noskaidrot, kas ir praktizējošu mākslu terapeitu nosauktie 

organizatoriskie aspekti darbā ar bērnu klientu/pacientu grupu. 

Pētījuma mērķis
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Fokusgrupā un intervijās uzdotie jautājumi

1) Ko jūs uzskatāt par savas prakses ar bērniem organizatoriskajiem aspektiem? 

2) Kā jūs organizējat sadarbību ar bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem?

3) Kā jūs organizējat sadarbību ar bērnu?

4) Vai jūs strādājat ar bērniem tiešsaistē un ja jā, tad kā jūs organizējat savu praksi ar 

bērniem strādājot attālināti? 



Rezultāti



Darba vides ietekme uz mākslu terapeitu prakses ar 
bērniem organizāciju

Mākslu terapeitu citāti no intervijām:

▪ «Skolas vidē tas (prakses organizācija -

aut.piez.) ļoti bieži ir saistīts ar iekšējo struktūru 

un vajadzību mehānismiem.»

▪ «Tā kā tā vide bija ļoti haotiski organizēta, tad es 

mēģināju iedibināt sistēmu, kur sociālais 

darbinieks tomēr aktualizē, kurus bērnus man 

primāri ir jāņem.»

▪ «Runāšu par bērnu slimnīcu, kā tas šobrīd tiek 

organizēts. Mums ir pamainījusies sistēma.»

Datu analīzes procesā konstatētā saikne:

Piemēram, sesiju skaits: 

▪ Veselības aprūpes iestādē – 10 sesiju standarts;

▪ Izglītības iestādēs – 10 vai vairāk sesijas, ar 

iespēju turpināt mākslu terapiju vienu vai vairākus 

skolas semestrus;

▪ Privātpraksē – saskaņā ar mākslas terapeita un 

bērna likumisko pārstāvju vienošanos. 



Mākslu terapeitu prakses ar bērnu klientu/pacientu grupu 
organizācijas komponenti



Datu analīze - triangulācija

2020. gada jūlijs – Microsoft Word lietotne

▪ 5 galvenās tēmas ar apakštēmām 

(ekskluzīvas katrai no galv.tēmām): 

- Mt darba organizācija konkrētā darba vidē;

- Mt sadarbība ar citiem speciālistiem;

- MT sesiju organizēšana;

- Mt sadarbība un komunikācija ar bērna vecākiem;

- Mt sadarbības ar bērnu organizēšana

2021. gada marts – Nvivo programma

• 3 galvenās tēmas ar apakštēmām 

(nav ekskluzīvas katrai no galv. tēmām)

- Darba vides ietekme uz Mt prakses ar bērniem 

organizāciju;

- Mt sadarbība ar citiem speciālistiem, organizējot 

praksi ar bērniem;

- Sadarbības ar klientu/pacientu organizācija.

• 14 prakses organizācijas komponenti.



Secinājumi

Mākslu terapeiti strādā ar bērnu klientu/pacientu grupu dažādās darba vidēs un darba videi 

un tās nosacījumiem ir ietekme uz prakses ar bērniem organizatoriskajiem aspektiem;

Ir nepieciešams izpētīt, kā atšķiras Mt prakses organizācija ar bērnu klientu/pacientu 

grupu dažādās darba vidēs;

Mt nosauktie organizatoriskie aspekti darbā ar bērnu klientu/pacientu grupu ietver darba 

vides ietekmi uz prakses organizāciju, sadarbību ar citiem speciālistiem un sadarbības 

ar klientu/pacientu organizēšana.  

3 galveno tēmu ietvaros ir identificēti 14 mākslu terapeitu prakses ar bērniem 

organizācijas komponenti.

Turpmākā izpēte:
Šī pētījuma rezultāti ar dokumentu analīzes rezultātiem veidos kritērijus Mākslu terapeitu 

aptaujas izveidei, kas pētīs kā tiek organizēta Mt prakse ar bērnu klientu/pacientu grupu 

dažādās darba vidēs Latvijā.



Paldies par uzmanību!
liva.kupca@gmail.com


