
1 

 

 
 

 

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE 

 

 

STUDIJU VIRZIENA 

VESELĪBAS APRŪPE 

pašnovērtējuma ziņojums 

 

 

 

 

 

 

Liepāja, 2019 

 

Apstiprināts LiepU Senāta sēdē 2019.gada 28.janvārī 

Protokola Nr. 7 

Senāta priekšsēdētāja: Dr. philol., asociētā profesore Zanda Gūtmane 

 



 

 

2 

 

Saturs 

1. Studiju virziena raksturojums .............................................................................................................. 4 

1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar universitātes attīstības 
stratēģiju .............................................................................................................................................. 4 

1.2. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības pamatprincipi, 
perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto valsts attīstības 
prioritāšu viedokļa ............................................................................................................................... 5 

1.3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam, darba devēju 
aptaujas rezultāti ................................................................................................................................. 7 

1.4. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze .................................................. 8 

1.5. Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra ............................................................................. 9 

1.6. Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais nodrošinājums ........ 10 

1.6.1. Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas 
nodrošināšanai, kā arī akadēmiskā personāla pētniecības darbības nodrošināšanai. Finansējums 
literatūras iegādei un elektronisko datu bāzu abonēšanai ........................................................... 10 

1.6.2. Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācija, tā atbilstība studiju virzienam 
atbilstošo studiju programmu īstenošanai .................................................................................... 13 

1.7. Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju virziena ietvaros ...................... 13 

1.8. Informācija par ārējiem sakariem .......................................................................................... 19 

1.8.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs ............. 19 

1.8.2. Augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika studiju 
virziena īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz studiju un pētniecības procesu ... 21 

1.8.3. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji .... 21 

1.8.4.Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju 
virzienus un līdzīgas studiju programmas ...................................................................................... 23 

1.8.5. Studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u. tml. ............ 23 

1.9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas................................................................................. 24 

1.9.1. Ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu iekšējās pašnovērtēšanas 
un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība ....................................................... 24 

1.9.2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas noteiktas Standartos 
un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā ................................... 25 

1.9.3. Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas, ja likvidē vai reorganizē kādu no 
studiju virzienam atbilstošajām studiju programmām .................................................................. 25 

2.Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas ‘’Mūzikas terapija” studiju 
programmas pašnovērtējuma ziņojums ................................................................................................ 27 

2.1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un 
profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi .................................................................................. 27 

2.2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti ........................................................................ 28 



 

 

3 

 

2.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu). Ja studiju 
programmu paredzēts īstenot svešvalodās, ir noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude30 

2.4. Studiju programmas tipveida plāns ............................................................................................ 32 

2.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana:  izmantotās studiju metodes un formas, 
tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes 
studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) .............................. 39 

2.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar 
atsaucēm uz informācijas avotiem .................................................................................................... 40 

2.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas licencēšanas 
ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši) ................ 41 

2.8. Pielikumi ..................................................................................................................................... 42 

2.8.1. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti, pievienojot studiju kursu aprakstus 
tajās valodās, kurās tiek īstenotas studijas .................................................................................... 42 

2.8.2.Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem 
normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai skaitā ja iegūstamā kvalifikācija ir reglamentēta 
profesija ......................................................................................................................................... 42 

2.8.3. Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija .................................................................. 45 

2.8.4. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 
Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības 
valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām ............................................................ 45 

2.8.5.Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā........................................................... 48 

2.8.6. Studējošo aptaujas un to analīze ......................................................................................... 48 

3. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plānu ............................................................................ 50 

Studiju programmas “Mūzikas terapija” attīstības plāns 2017.- 2018. ............................................. 53 

Studiju programmas “Mūzikas terapija” attīstības plāns 2018.- 2019. ............................................. 54 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums ....................................... 57 

 



 

 

4 

 

 

1. Studiju virziena raksturojums 
 

1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar universitātes 
attīstības stratēģiju 

 

Studiju virziena mērķi, uzdevumi un sagaidāmie rezultāti ir saskaņoti ar LiepU misiju un LiepU 
Attīstības stratēģiju. Studiju virziens paredz sagatavot augstas kvalitātes speciālistus, veselības aprūpes 
jomā, kuru iegūtās zināšanas, prasmes un attieksmes ir atbilstoša ES prasībām un humānisma 
tradīcijām, lai tās attīstītu pētniecisko darbību atbilstoši universitātes profilam un veidotu pamatu 
mūžizglītībai. LiepU Attīstības stratēģija un plāns paredz, ka universitātē pakāpeniski tiek veidota 
vienota studiju procesa, klīniskā mācību un pētniecības organizācija. 

Studiju virziens saskaņots ar LiepU Satversmi, kas nosaka plašu universitātes akadēmisko un 
profesionālo izglītību, kā arī pētnieciskā darba iespējas veselības un sociālajā aprūpē, pedagoģijā, 
sociālajās zinātnēs un dabaszinātnēs.  

Studiju virziens balstās uz studiju satura integritāti (integrēti sociālo, veselības un sociālās aprūpes 
zinātņu sasniegumi) un studiju un pētniecības darba nedalāmību.  
Pēc programmas absolvēšanas studentiem ir gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskās iemaņas un 
kompetence, kas ļauj strādāt izglītības, sociālajā un veselības aprūpē. Pēc sekmīgas maģistra 
programmas apguves studenti iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, un absolventam ir 
iespēja turpināt izglītību doktorantūras programmā Latvijā vai citās augstskolās Eiropā. 

LiepU attīstības virzieni definēti LiepU Stratēģijā 2016.–2020. gadam. (Pieejama: 
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf). 

Studiju virziena attīstības tendences atklājas arī Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes (PSDF) 
pašnovērtējuma ziņojumos un pilnveides plānos. Studiju virziena attīstībā un realizācijā respektēti 
LiepU mērķi – daudzveidīgas pētniecības, studiju un inovatīvo darbību izmantošana, kas nodrošina 
starptautiski atzītu augstāko izglītību, attīstītu zinātni un pētījumus izglītības zinātnē un pakalpojumos. 
Studiju virziena atbilstība LiepU Stratēģiskās attīstības virzieniem atspoguļota 1.tabulā. Studiju 
virziena attīstības stratēģija pieejama (https://www.liepu.lv/lv/1002/studiju-virzienu-20142015). 

 

1. tabula 

Studiju virziena atbilstība LiepU stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem 

LiepU stratēģijas aspekti Studiju  virziena atbilstība 

Virsmērķis 

Nodrošināt pētniecībā balstītas, reģionam 
nepieciešamas, Latvijas un starptautiskā mērogā 
konkurētspējīgas un kvalitatīvas augstākās 
profesionālās, akadēmiskās izglītības un mūžizglītības 
ieguves iespējas, veicinot zināšanās un profesionālajās 

 

Piedāvā starpdisciplināru pieeju studiju virziena īstenošanā. 
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kompetencēs balstītu tautsaimniecības attīstību un 
radošas, kultūrorientētas sabiedrības nostiprināšanos. 

Filozofijas aspekti: 

 Atvērtība un tolerance.  

 Zinātnisko pētījumu, teorētisko studiju un prakses 
integrācija, veicinot pētniecībā balstītas 
starptautiski atzītas studijas.  

 Augstākās izglītības iestādes darbības 
internacionalizācija. 

 Studējošo līdzdalība studiju programmas pilnveidē. 

 Mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju ieviešana un 
izmantošana. 

Studiju virzienā iekļautas studiju programmas saturs ietver atvērtību 
jaunajam, inovatīvajam, izprotot globālos un lokālos, sociālpolitiskos, 
sociālās labklājības, ekonomiskos un izglītības procesus, paredzot 
profesionālo kompetenču pilnveidi radošai pašpieredzei un darbībai 
dažādās sociālās vidēs, izmantojot komunikāciju tehnoloģijas un 
resursus. 

Studiju programmas apguve sniedz padziļinātas zināšanas un kritisku 
izpratni par veselības aprūpes izglītības nacionālajām iezīmēm, 
sabiedrības sociokultūras aspektiem un attīstības tendencēm vienotajā 
Eiropas izglītības telpā.  

Misija 

Būt par Liepājas un Kurzemes izglītības, zinātnes, 
inovāciju un kultūras attīstības veicinātāju, kas 
nodrošina konkurētspējīgas, reģiona attīstībai 
nepieciešamas, valstiski un starptautiski nozīmīgas 
studijas, īsteno ar studijām saistītu, valstiski un 
starptautiski atzītu pētniecību un sekmē sabiedrības 
ilgtspējīgu attīstību. 

Vērtības 

Cilvēks. Sadarbība. Izaugsme. Latvija.  

Studiju process, studiju programmu saturs un sagaidāmie rezultāti ir 
orientēti uz profesionalitāti, kompetenču apguvi un ilgtspēju, kā arī 
prasmi piedalīties pētnieciskajās aktivitātēs. 

Studiju virzienā iekļauto studiju programmu saturs orientē studentus 
uz izpratni par ieguldījumu sociālo problēmu risināšanā, dzīves 
kvalitātes uzturēšanā un konkurētspējas nodrošināšanā savas un 
nākamo paaudžu ilgtspējīgā attīstībā. 

Virzienā iekļautās programmas īstenošana nodrošina studuntiem 
zinātniskās pētniecības aktualizāciju, radot plašu izpratni par pētījumu 
metodoloģijas daudzveidību; profesionālās un zinātniskās izaugsmes 
iespējas, iegūstot bakalaura un maģistra grādu sociālajā darbā; sekmē 
zinātniskās pētniecības un sociālā darba teoriju tālāku attīstību, kas 
nodrošina sociālā darba prakses pilnveidošanu dažādos izglītības 
līmeņos. 

 

1.2. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības pamatprincipi, 
perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto 

valsts attīstības prioritāšu viedokļa 
 

Studiju programmas perspektīvais novērtējums, veikts ņemot vērā nacionāla līmeņa attīstības 
plānošanas dokumentos izvirzītās valsts attīstības prioritātes, Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības 
kopējo stratēģiju īstenošanā, kā arī studiju programmas atbilstība Eiropas augstākās izglītības telpas 
veidošanas rekomendācijām. 

Mūzikas terapija ir veselības aprūpes joma, kurā izmanto mākslu (mūziku) un radošo procesu 
terapeitiskā kontekstā, lai uzlabotu un veicinātu personas garīgo, emocionālo un fizisko labklājību. 
Saskaņā ar pieejamajiem pētījumiem par mākslas/mūzikas terapijas pielietojumu un efektivitāti darbā 
ar dažādām klientu un pacientu grupām, mākslas/mūzikas terapiju var izmantot, lai mazinātu 
konkrētas saslimšanas vai traucējuma simptomus (piemēram, mazināt depresiju, trauksmi u.c. ar 
garīgām funkcijām saistītus traucējumus, palīdzēt iemācīties kompensatoras tehnikas fizisku 
ierobežojumu gadījumā, u.tml.), strādā ar cilvēka pamatproblēmu ietekmējošiem faktoriem (viņa 
domāšanu, jūtām, uzvedību un dzīves veidu), izmantojot atbalstošās mākslas/mūzikas terapijas 
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principus, palīdz pārvarēt traumatisku pieredzi un mazināt slimības, traucējuma vai problēmas radītās 
sekas vai strādā ar problēmu preventīvā kontekstā. Mūzikas terapija ir izmantojama rehabilitācijas 
procesā, garīgu, somatisku un psihosomatisku saslimšanu gadījumos, psiholoģisku, sociālu un 
emocionālu problēmu gadījumos, kā arī situācijās, kad cilvēkam nav specifisku grūtību, bet viņa 
mērķis ir radoša pašizpausme, personības izaugsme un dzīves kvalitātes uzlabošana (avots: Latvijas 
Mākslas terapijas asociācija: www.arttherapy.lv). Tāpat mākslas/mūzikas terapija ir efektīva hronisku 
pacientu psihosociālās rehabilitācijas procesā. Tādējādi secināms, ka mākslas/mūzikas terapiju var 
pielietot gan preventīvā, gan ārstnieciskā nolūkā, gan uzrunājot kontekstuālos (psiholoģiskos un 
sociālos) aspektus rehabilitācijas ietvaros, sekmēt personas atgriešanos darba tirgū un sabiedrībā, lai 
saglabātu savu ekonomisko autonomiju.  

Mākslas/mūzikas terapija kā profilakses un veselības aprūpes joma ir saistoša virknei nacionāla līmeņa 
plānošanas dokumentos izvirzītajām valsts un ES līmeņa plānošanas prioritātēm, t.sk. 

 LR Saeimas 2012.gada 20.decembrī apstiprinātajam Latvijas Nacionālās attīstības plānam 
2014.-2020.gadam, kurš nosaka, ka viens no valsts attīstības stūrakmeņiem ir vesels un 
darbīgs cilvēks. 

 Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, kur akcentēts, ka laba sabiedrības 
garīgā jeb psihiskā veselība ir būtisks nosacījums stabilas, drošas un labklājības sabiedrības 
veidošanai, kā arī norādīts uz situāciju, kurā demogrāfiskās situācijas un emigrācijas dēļ 
vecāka gadagājumi cilvēki kļūst par darbatirgus resursu, tādēļ nepieciešams nodrošināt 
iedzīvotāju pēc iespējas garāku un veselīgāku mūžu, kā arī dzīves kvalitāti. Tāpat arī norādīts 
uz nepieciešamību samazināt saslimstību un mirstību no neinfekcijas slimībām, mazinot riska 
faktoru negatīvo ietekmi uz veselību, kā arī pēc vajadzību pēc optimālas fiziskas aktivitātes un 
līdzdalības. 

 Health 2020 uzstādījumu par sabiedrību, kam piemīt dzīvesspēks (resilience) jeb spēja 
attīstīties arī mainīgos apstākļos un turpināt labi funkcionēt arī pēc krīzēm, kā arī veselība kā 
bioloģisku, sociālu un personīgo faktoru kopums, nepieciešamība nodrošināt ne vien fizisko 
veselību, bet spēju līdzdarboties sabiedrībā, spēju (psiholoģiski un ekonomiski) kontrolēt savu 
dzīvi visos tās aspektos un būt aktīvam (t.sk. ekonomiski aktīvam) līdz mūža galam.  

Raugoties uz studiju programmas atbilstību Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas 
rekomendācijām, jāsecina, ka LiepU kopumā un studiju programma – integrējot LiepU Attīstības un 
darbības stratēģiju – atbilst minētajām rekomendācijām. Savukārt, analizējot studiju programmas 
atbilstību Boloņas procesam, kas integrēts MK Noteikumos Nr. 512 “Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, jānorāda, ka studiju programmas ilgums pārsniedz 
Noteikumos definēto 2 gadu robežu, tādēļ plānots uzsākt programmas pārstrukturizāciju, kas tiks 
pabeigta līdz akreditācijai 2019.gadā. 

Studiju virzienā tiek sekmēta daudzpusīga izglītības pieredze, kas nodrošina kompetenču attīstību 
personīgajai un profesionālajai pašizpausmei mainīgos apstākļos. Lai tas īstenotos tiek respektēta 
sadarbības atvērtība un brīvprātīga partnerība gan ar valsts iestādēm, gan pašvaldības, gan 
nevalstiskajām organizācijām. Būtisks ir arī mūsdienu sabiedrības tīklojums, kas veicina studējošo un 
docētāju mobilitāti nacionālā un starptautiskā mērogā. 
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1.3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam, 
darba devēju aptaujas rezultāti 

 
LiepU nodrošina bāzes izglītību un kvalitatīvu zināšanu apguvi Veselības aprūpes jomā. Studiju 
process ir organizēts studiju kursu veidā un tiek balstīts uz problēmbalstītas un uz pozitīvu risinājumu 
balstītas izglītības konceptu, kas nodrošina absolventu sekmīgu iekļaušanos darba tirgū, nodrošinot 
nepieciešamās prasmes indiviuālā un grupu mūzikas terapijā. Studiju procesā tiek nodrošināta sekmīga 
prakses un teorijas mijiedarbība.  

Studiju virziena absolventu iespējas darba tirgū nosaka profesijas standarts, pēc kura mūzikas terapeits 
var strādāt izglītības, sociālajā un veselības aprūpes vidē. Pastāvošais mūzikas terapeitu pieprasījums 
darba tirgū varētu būt lielāks, tāpēc mūzikas terapeita profesionālā darbība negarantē stabilu vietu 
darba tirgū. 

2016. gadā maģistra darba izstrādē veiktais pētījums,, kurā tika iesaistīti sociālajie darbinieki (sociālo 
darbinieku sociālie priekšstati par mūzikas terapiju)un medicīnas darbinieki (Medicīnas darbinieku 
sociālie priekšstati par mūzikas terapiju), liecināja par ļoti zemo informētību par mūzikas terapeita 
profesiju un tās nepieciešamību, it īpaši reģionos, kuri ir attāli no lielākām pilsētām. Vairums darba 
devēju – apmēram 56% zina par mūzikas terapiju un tās lomu cilvēku atveseļošanā, taču norādīja uz 
finansiālo resursu trūkumu, kas liedz šo speciālistu iekļaut multiprofesionālā komandā.  

2017./2018. gadā var norādīt uz situācijas izmaiņu.Darba devēji, kuri pieņēmuši praksē studiju 
programmas “ Mūzikas terapija” studentus, bieži aicina viņus patstāvīgā darbā, īpaši sociālās aprūpes 
un izglītības vides iestādēs, piemēram 2017. gadā Liepājas un Saldus pilsētas pašvaldībās darbu 
uzsāka mūzikas terapeiti. Jau 2 gadus Labklājības ministrija veic iepirkumus Latvijas plānošanas 
reģioniem un pašvaldībām, lai īstenotu deinstitucionalizācijas (DI) procesu, kuros aicina darboties arī 
serytificētus mākslas terapeitus. 2017. gadā sertificējušies 4 LiepU studiju programmas Mūzikas 
terapija absolventi. 2017./2018. studiju gadā PMSP “Mūzikas terpijas” absolventi strādā arī Kuldīgas 
novadā.   

Kopumā var secināt, ka darba devēji, kuri pārstāv veselības, sociālās aprūpes un izglītības jomas, 
atzinīgi novērtē mākslas terapeitu darbību un sniedz prakses un darba iespējas.Pieaudzis (par 40%) ir 
darba vietu skaits, kuras piedāvā mūzikas terpeita štata vietu Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrā, 
NRC“Vaivari, Bērni klīniskā universitātes slimnīcā, u.c.  

Taču ņemot vērā to, ka programma sagatavo speciālistus darbam (primāri) veselības aprūpē, nākotnē 
nepieciešams: 

 pilnveidot īstermiņa mākslas terapijas metožu un tehniku apguvi, kas uzlabo pacienta 
funkcionēšanu, saskaņā ar reālistiski uzstādītu mērķi, ne vairāk kā 5-10 sesiju laikā (kas 
saskan ar pacienta pieejamību stacionārā vai ambulatori), 

 radīt dziļāku izpratni par cilvēka anatomiju, fizioloģiju un patoloģiju un funkcionēšanu 
lietotāja līmenī, 

 uzlabot studējošo komunikācijas un sadarbības prasmes darbam komandā, 
 pilnveidot studējošo prasmes mākslas terapijas procesa dokumentēšanā; 
 pilnveidot sadarbību ar profesionālajām asociācijām un likumdevējiem, lai precizētu 

mākslas terapeita statusu sociālās aprūpes un izglītības vidē;  
 nepieciešams veikt skaidrojošo darbu, t.sk. darba devēju vidē, lai rastu skaidrību par 

mākslas terapeita iespējām dažādu traucējumu mazināšanā, kā arī specifiskajām iespējām un 
prasmēm, kas to atšķir no citiem funkcionālajiem speciālistiem. 
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LiepU studiju virziens „Veselības aprūpe” ir vienīgais Kurzemes reģionā, kas sagatavo mūzikas 
terapeitus ( mākslas terapeitus mūzikas terapijā).  

1.4. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 
 

Studiju virziena „Veselības aprūpe” SVID analīze (skatīt 2. tabulu) veikta pamatojoties uz: 1) 
LiepU attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam, 2) Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes 
pašnovērtējuma ziņojumiem par pārskata periodu, 3) studiju programmas “Mūzikas terapija” 
pašnovērtējumā iekļautajiem materiāliem pārskata periodā. 

2. tabula 

Studiju virziena SVID analīze 

IEKŠĒJIE FAKTORI 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 
- Pieejami mācību metodiskie mācību materiāli 

latviešu valodā, kā arī plašs literatūras klāsts 
svešvalodās (t.sk. e-resursi) 

- Pietiekama tehnoloģiskā bāze mācību procesa 
nodrošināšanai  

- Konstruktīva starptautiskā sadarbība 
- Pietiekams prakses vietu skaits, t.sk. ir pieejama 

(Erasmus finansēta) prakses vietas ārvalstīs; prakses 
norise ir pietiekami aprobēta 

- Visa studiju procesa laikā studējošie attīsta 
pētnieciskās prasmes 

- Profesionālo apvienību un darba devēju iesaiste 
studiju satura aktualizēšanā atbilstoši tirgus 
prasībām 

- Studējošo sniegtā atgriezeniskā saite par studiju 
procesu 

- Produktīvs kontakts un profesionāli veidotas 
attiecības ar docētājiem  

- Regulārs darbs studiju procesa kvalitātes 
uzlabošanā, veicinot pedagogu un studējošo 
sadarbību un nodrošinot demokrātisku atmosfēru 
studiju procesā 

- Docētāju kvalifikācijas izaugsme, darbojoties 
projektos, piedaloties zinātniskās konferencēs. 

- Veiksmīga sadarbība ar Liepājas pilsētas  un citu 
valsts un pašvaldību institūcijām un NVO prakšu 
realizēšanā 

- Daudzveidīga zinātnisko atziņu un pētniecības 
popularizēšana.(Maģistrantu un docētāju zinātniski 
pētnieciskā darbība fiksēta/apkopota un izdota 
zinātnisko rakstu krājumā “Mūzikas terapija I: 
pētniecība, prakse, pieredze”Zinātnisko rakstu 
krājums. Sast. Paipare M., LiePA., 2017.) 

- Produktīvs docētāju un maģistrantu pētnieciskais 
kopdarbs, kas rezultējās ar dalību zinātniskaos 
kongresos, konferencēs, Vasaras/Ziemas skolās. 

- Pašvaldības finansiāls atbalsts vieslektoru piesaistei 
studiju procesā.  

- Ilgstoša sadarbība ar Latvijas Mākslu terapijas 
asociaciju apvienību. 

- Tiek piešķirts snieguma finasējums docētāju 
zinātniski pētnieciskā darba finasējumam.  
 

- Atbilstošas kvalifikācijas docētāju trūkums. 
- Nepietiekama reflektantu, darba devēju un sabiedrības 

izpratne par mākslas/mūzikas terapiju un tās vietu/funkciju 
veselības aprūpē, izglītības vidē 

- Nepietiekoša specializācijas kursu īstenošanā iesaistītā 
akadēmiskā personāla zinātniskā  darbība (aizstāvēti 
promocijas darbi, publikācijas starptautiski citējamos 
izdevumos) 

- Nepietiekošs LiepU E-vides aizpildījums un  pielietojums 
gan no studējošo, gan docētāju puses 

- Ierobežotas svešvalodas zināšanas  atsevišķiem 
studentiem, kas mazina LiepU bibliotēkā pieejamās 
zinātniskās literatūras izmantošanas iespējas un kavē 
mobilitāti. 

- Problemātiski maģistrantiem ir iesaistīties 
ERASMUS+mobilitātes programmā, jo ikdienā ir jāveic 
pamatdarbs un studijas organizētas  nepilna laika studiju 
formā. 

- Profesijas standarta aktualizēšana, ko šobrīd Latvijas 
Mākslu terapijas asociāciju apvienība pārskata  atbilstoši 
mūsdienu prasībām.  

- Vav veikta studiju kursu kartēšana, atbilstoši 
Profesijas standartam 

- Mazaktīva studentu un mācībspēku iesaistīšanās zinātniski 
pētnieciskajās aktivitātēs. 

-  
-  
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ĀRĒJIE FAKTORI 

IESPĒJAS DRAUDI 
- E-vides un citu tehnoloģisko risinājumu aktīvāka 

integrēšana studiju procesā 
- Tālmācības metožu (piem. video/skype lekcijas) un 

tehnoloģiju ieviešana studiju procesā 
- Starptautiskā sadarbība kopīgu pētniecības un 

izglītības projektu, kā arī docētāju mobilitātes 
veicināšanai 

- Akadēmiskā personāla kvalifikācijas un 
profesionālās meistarības paaugstināšana 

- Studiju programmas atpazīstamības veicināšana 
sadarbībā ar profesionālajām asociācijām 

- Materiālās bāzes pilnveidošana, mērķtiecīgi 
papildinot un labojot esošos mūzikas instrumentu, 
u.c.  

- Veidot bakalaura līmeņa studiju programmu, 
logiskai studiju pēctecībai un jaunu kvalifikāciju 
piedāvājums 

- Vietējās pašvaldības atbalsts studentu prakses 
vietu nodrošināšanai 
Iiespējas papildināt zināšanas ERASMUS+ 
mobilitātes programmās 

- Docētāju zinātniskā un metodiskā potenciāla 
paaugstināšana, kvalificētu vieslektoru piesaiste 

- Materiālās bāzes pilnveidošana ar mūsdienu 
prasībām atbilstošu aprīkojumu un tehnoloģijām 

- Pētniecības jomu un tematikas attīstīšana atbilstoši 
valsts pētniecības prioritātēm, kā arī saistībā ar 
pilsētas un reģiona stratēģiskās attīstības 
vajadzībām, izmantojot sadarbības saiknes ar 
sociālajiem partneriem. 

- Pētījuma rezultātu publiskošanas intensitātes 
palielināšana 

- Studējošo skaita samazinājums  
- Nepietiekams valsts atbalsts, nelabvēlīga sociāli 

ekonomiskā situācija kopumā un pārmaiņas veselības 
nozarē 

- Nepieciešamība īsināt un pārstrukturēt studiju 
programmu, lai atbilstu MK Noteikumiem Nr. 512 
“Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu”, kas rada vēl lielāku risku 
saistībā ar studiju intensitāti, salīdzinoši īsā laikā 
apgūstot darbu jaunā profesijā  

- Nepietiekošs profesijas normatīvais nostiprinājums 
sociālās aprūpes un izglītības vidēs  

- Studiju virzienā “Veselības aprūpe” ir tikai viena 
studiju programma  

- Nepietiekamais finansējums zinātnei un mācībspēku 
lielais noslogojums dažādu nelietderīgu un ne vienmēr 
pamatotu dokumentu rakstīšanā 

- Materiālās situācijas pasliktināšanās, iedzīvotāju 
maksātspējas pazemināšanās un studentu nespēja segt 
ar studijām saistītās izmaksas. 

- Jauno zinātnieku motivācijas zudums turpināt 
pētniecības un akadēmisko karjeru Latvijā. 

- Jaunu speciālistu piesaiste studiju programmai 
 

 
 

1.5. Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra 
 

Studiju virziens „Veselības aprūpe” tiek īstenots Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē. Fakultātē 
virziena administrēšanā atbildīgās personas ir fakultātes dekāns un virziena vadītājs sadarbībā ar 
programmas direktori.  

 Studiju virziena pārvaldības efektivitāte tiek nepārtraukti pilnveidota. Studiju virziena 
pārvaldības shēma ir pievienota 1. attēlā. 
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1. attēls. Studiju virziena „ Veselības aprūpe” pārvaldības shēma 

 

Studiju virziena pārvaldība notiek saskaņā ar LiepU Senātā apstiprinātiem dokumentiem, kuri 
reglamentē administratīvā, akadēmiskā personāla un studējošo savstarpējās attiecības, balstīti uz 
demokrātijas principiem (skat. https://kvs.liepu.lv/) 

LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju programmu veidošanu, 
licencēšanu un akreditāciju. Pamatojoties uz izmaiņām studiju programmu/virzienu akreditācijā, 
izstrādājama normatīvo dokumentu bāze (procedūras, noteikumi), kas palīdz ieviest gan jaunus studiju 
virzienus, gan programmas. Atsevišķas procedūras nosaka gan studiju kursu, gan studiju plānu 
sagatavošanu, apstiprināšanu un izmaiņu vadību. Ir izveidotas procedūras, kuras reglamentē nodarbību 
ikgadējo studiju plānu izveidi un to izmaiņu vadību, kā arī nodarbību sarakstu sagatavošanu un 
izmaiņu vadību.  

 

1.6. Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais 
nodrošinājums 

 

1.6.1. Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas 
nodrošināšanai, kā arī akadēmiskā personāla pētniecības darbības nodrošināšanai. 

Finansējums literatūras iegādei un elektronisko datu bāzu abonēšanai 
 

LiepU ikgadējais kopējais budžets sastāv no naudas plūsmas budžeta, ko veido augstskolas ienākošie 
un izejošie naudas līdzekļi plānotajam kalendārajam gadam. Finanšu resursi studiju virzienam 
atbilstošo studiju programmu īstenošanas veido: 

 valsts pamatbudžeta transferti augstākajai izglītībai, 
 studiju maksas ieņēmumi. 

Virziena vadītājs 
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Studiju maksa tiek segta no fizisko un/vai juridisko personu līdzekļiem. Studiju maksu apmēru, 
atlaides un samaksas kārtību katram studiju gadam nosaka un apstiprina LiepU Senāts. 

Naudas līdzekļu izdevumu plānošana notiek atbilstoši LiepU normatīvajiem dokumentiem par 
pamatbudžeta plānošanu, nosakot: personāla likmju skaitu nākamajam katram akadēmiskajam gadam, 
kā arī atlīdzības plānu katram budžeta gadam (personāla likmju skaitu var pārskatīt un precizēt, ņemot 
vērā uzņemšanas rezultātus) un fakultāšu finanšu resursu noteikto procenta apmēru, kas tiek piešķirts 
no attiecīgās fakultātes pārraudzībā esošo studiju jomu kopējiem finanšu resursiem plānotajam 
kalendārajam gadam atbilstoši Kārtībai fakultāšu finanšu resursu piešķiršanai un izmantošanai. 

LiepU infrastruktūra ir pietiekoša un piemērota studiju virziena darbības īstenošanai. Iekārtotajās 
studiju auditorijās ir iespējas izmantot internetu, audio, video un projekcijas aparatūras, multimedijus, 
kā arī datorus studentu vajadzībām; ir iespēja izmantot datorklases. Studiju virziena realizācijai tiek 
nodrošināta iespēja strādāt Mūzikas terapijas centrā, kur ir iekārtota vide videogrāfijas un  mācību 
supervīziju veikšanai. 

Maģistrantu rīcībā ir bibliotēka ar abonementu un brīvpieejas lasītavu, kā arī ir iespēja pavairot un 
iesiet studijām nepieciešamos materiālus. 

Bibliotēkas darbs no 1992. gada tiek nodrošināts, izmantojot bibliotēku informācijas sistēmu „Alise”, 
kas ietver visu bibliotekāro procesu (bibliogrāfisko datu apstrādi, komplektēšanu, cirkulāciju – lasītāju 
reģistrāciju un informācijas vienību izsniegšanu/saņemšanu, pasūtīšanu/rezervēšanu, OPAC, WebPAC 
u. c.) automatizāciju.  

LiepU elektroniskais katalogs nodrošina ne tikai bibliotēkas krājumā esošo izdevumu, bet arī 
bibliogrāfiskās informācijas meklēšanu bibliotēkas veidotajās lokālajās datubāzēs (Akadēmiskā 
personāla publikāciju datu bāzē, Maģistra un promocijas darbu datu bāzē, Noslēguma darbu datubāzē). 
Katalogu ir iespējams izmantot attālināti, pieslēdzoties Liepājas Universitātes katalogam 
(http://alise.liepu.lv) vai virtuālajam Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogam 
(http://alise.liepu.lv/Alise/lv/federatedsearch.aspx). Maģistrantiem ir iespēja no jebkuras vietas 
pieslēgties bibliotēkai un sekot līdzi grāmatu izsniegumam, nodošanas termiņiem, pieprasīt termiņa 
pagarinājumu, kā arī rezervēt nepieciešamo literatūru, vai iestāties rindā pēc tās. 

Par informācijas resursu jaunumiem iespējams uzzināt universitātes tīmekļa vietnē 
(http://www.liepu.lv/lv/223/jaunieguvumi) un LiepU bibliotēkas ikmēneša informatīvajā biļetenā 
„Lasonis”. Liepājas Universitātes bibliotēka sniedz Starpbibliotēku abonementa (SBA) un 
Starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus. Veiksmīga sadarbība notiek ar 
dokumentu piegādes servisu SUBITO, Latvijas Nacionālo bibliotēku u.c. Latvijas un ārvalstu 
bibliotēkām. 

Bibliotēkas krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar Komplektēšanas politiku un KVS procedūru A-
10-2 Bibliotēkas fondu komplektēšana. Komplektēšana notiek pēc LiepU mācībspēku un pētnieku 
pieprasījumiem, atbilstoši LiepU studiju un pētniecības virzieniem. Grāmatas tiek iepirktas gan 
Latvijā, gan ārzemēs. Iegādājoties grāmatas, tiek meklētas un pētītas izdevīgākās iegādes vietas. 
Nepieciešamais eksemplāru skaits tiek saskaņots ar mācībspēkiem. 

Drukātā veidā lasītavā pieejami 10 nosaukumu žurnāli pedagoģijā (Das Kind, Forum Logopadie, 
Mans Mazais, Annas Psiholoģija, Логопед u.c.), elektroniski e-LiepU ir pieejami izdevumi Skolas 
Vārds, Pirmsskolā, Pirmsskolas Izglītība un Vecākiem, bet, izmantojot Liepājas Universitāte abonētās 
tiešsaistes datu bāzes „Letonika”, „EBSCO eBooks Academic Collection”, „EBSCO Academic 
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Complete”, „ScienceDirect”, “Cambridge Journals Online”, „Scopus” un “Web of Science”, kuras ir 
pieejamas arī ārpus augstskolas telpām, kopumā izglītībā un pedagoģijā ir pieejami vairāk nekā 1000 
žurnālu. 

LiepU Zinātnes padome koordinē visu fakultāšu un zinātnisko institūtu zinātniskās un mācību 
metodiskās literatūras izdošanu izdevniecībā LiePA.  

Mācību un zinātniskās literatūras izdošanu finansē projekti, fiziskās un juridiskās personas (Liepājas 
pilsētas Dome), kā arī LiepU pamatbudžetā izdevniecībai paredzētais finansējums. 

PSDF studiju virziena realizācijai katru gadu tiek piešķirts LiepU finansējums, kas tiek izlietots šādām 
pozīcijām: 

1) docētāju dalībai starptautiskās konferencēs (gan Latvijā, gan ārzemēs), kas atspoguļojas 
ikgadējās zinātniski pētnieciskās darbības sasniegumu un radošās darbības atskaitēs, tādējādi 
apliecinot finansējuma izmantošanas lietderību.  

2) atalgojuma nodrošināšanai pieaicinātajiem profesionāļiem, 

2) finansējums izmantots jaunu studiju metodisko materiālu iegādei un materiāli tehniskās bāzes 
nodrošinājumam iespēju robežās. 

Studiju programmas īstenošanai ik gadu tiek piešķirti līdzekļi no Liepājas pilsētas Domes atbalsta 
finansējuma vieslektoru piesaistei. 

 

3.tabula  

Studiju virziena īstenošanā iesaistītās struktūrvienības 

N. 
p.k. 

Studiju virziena 
īstenošanā 
iesaistītās 

struktūrvienības 

Uzdevumi studiju virziena studiju programmu īstenošanā 

 Mūzikas terapijas 
centrs 

Nodrošina studentu praktisko apmācību un sniedz konsultatīvo palīdzību personām ar 
īpašām vajadzībām Kopš 2013. gada Mūzikas terapijas centrs veic zinātniski pētniecisko 
darbību mūzikas terapijas zinātnes jomā, nodrošina studiju programmas Mūzikas terapija 
kvalitāti, ilgtspēju un tālāku attīstību profesionālā un akadēmiskā līmenī, sekmē inovatīvu 
metožu un pieeju popularizēšanu un ieviešanu praksē, 

Attīsta zinātnisko, profesionālo un starpdisciplināro sadarbību ar LiepU struktūrvienībām, 
Latvijas Mūzikas terapijas  asociāciju, Liepājas reģionālo slimnīcu, Liepājas Izglītības 
pārvaldi un citām Latvijas un ārvalstu institūcijām, 

Veic zinātniskās literatūras un metodisko materiālu uzkrāšanu un sistematizēšanu, 
inovatīvu metožu un pieeju popularizēšanu un ieviešanu praksē, organizē zinātniski 
metodiskos seminārus un izstādes, 

Sniedz ārstniecisko un rehabilitatīvo palīdzību bērniem un pieaugušajiem ar dažādām 
saslimšanām, realizē konsultatīvo palīdzību mūzikas terapeitiem ( individuālā un grupu 
supervīzijās), bērniem un viņu vecākiem un par mūzikas terapijas jautājumiem. 

1.  Logopēdijas 
centrs 

Nodrošina studentu praktiskās mācības un sniedz konsultatīvo palīdzību personām ar runas 
un valodas traucējumiem. Kopš 2012. gada Logopēdijas centrs veic zinātniski pētniecisko 
darbību logopēdijas zinātnes jomā, nodrošina studiju programmas Logopēdija kvalitāti, 
ilgtspēju un tālāku attīstību profesionālā un akadēmiskā līmenī, sekmē inovatīvu metožu 
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un pieeju popularizēšanu un ieviešanu praksē, attīsta zinātnisko, profesionālo un 
starpdisciplināro sadarbību ar LiepU struktūrvienībām, Latvijas Logopēdu asociāciju, 
Liepājas reģionālo slimnīcu, Liepājas Izglītības pārvaldi un citām Latvijas un ārvalstu 
institūcijām. 

2. Runas un balss 
izpētes 
laboratorija 

Runas un balss izpētes laboratorijā studentiem tiek nodrošināta iespēja attīstīt un 
pilnveidot pētnieciskās un profesionālās prasmes praktisko nodarbību, logopēdiskās 
prakses, studiju un bakalauru darbu izstrādes ietvaros, izmantojot jaunākās izmeklēšanas 
un korekcijas metodes logopēdijā. 

5. DIF Nodrošina specializāciju studiju kursu docēšanu dažādu zinātņu jomās. 

6. PSDF prakses 
metodiķe 

 Sagatavo prakšu līgumus, informē studējošos par prakses laikiem, piedalās prakses 
instruktāžas konferencē un noslēguma konferencēs. 

 

 

1.6.2. Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācija, tā atbilstība studiju 
virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai 

 
Studiju virziena realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācija ir atbilstoša studiju programmas 

specifikai un īstenošanas nosacījumiem, kā arī normatīvo aktu prasībām veselības aprūpes jomā. Mācībspēki ir 
profesionāļi savā zinātnes nozarē, kas apliecinājuši savu kompetenci nozares pētniecībā un e-vides izmantošanā 
studiju procesā, kā arī piedalījušies starptautiskos projektos un izstrādājuši mācību līdzekļus un materiālus. Studiju 
virziena studiju programmas īstenošanā ir piesaistīti arī profesionāļi savā specialitātē ar praktiskā darba stāžu 
attiecīgajā jomā - galvenokārt tajos studiju kursos, kas saitīti ar specifiskiem medicīnas nozares kursiem, tādējādi šo 
docētāju maiņa par labu pamatdarbā strādājošajiem nav iespējama. 

Studiju virziena akadēmiskā personāla raksturojums, norādot informāciju, vai mācībspēki ir ievēlēti 
akadēmiskajā amatā un cik no tiem ir ar doktora zinātnisko grādu, ir atspoguļots 4. tabulā. 

 
Studiju virziena realizācijai pieaicinātie docētāji ir profesionāļi savā specialitātē un docē galvenokārt 
specifiskos nozares kursus, piemēram, psihoterapijas virzieni, psihiatrija un psihosomatiskā medicīnā, 
pirmā un neatliekamā medicīniskā palīdzība, neirofizioloģija. 2015./2016.; 2016/ 2017.; 2017/2018. 
studiju gadā mācībspēku sastāvs nav mainījies. 

 

1.7. Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju virziena ietvaros 
 

. 

Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā Liepājas Universitāte ir reģistrēta kā viena 
zinātniskā institūcija (reģistrācijas Nr. 172085, 15.09.2008.), tāpēc institūtu un fakultāšu darba 
koordinēšanā svarīga loma ir Zinātnes padomei, zinātnes budžeta sadalē un izlietojuma pārraudzībā – 
arī Budžeta komisijai. 

Zinātniskās darbības un pētniecības pārvaldības koleģiālā institūcija ir Zinātnes padome, kas atbilstoši 
Liepājas Universitātes Satversmes 18. punktam pārzina zinātniskās pētniecības darba organizācijas un 
koordinācijas jautājumus, kas saistoši visām LiepU zinātņu nozarēm, tostarp mūzikas un medicīnas 
zinātnēm. 
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LiepU pamatbudžetā no pašieņēmumiem tiek veidots zinātniskās darbības attīstības fonds, kura mērķis 
ir palielināt starptautiski citējamo publikāciju un monogrāfiju skaitu, atbalstīt dalību starptautiskās 
konferencēs, īpaši tajos gadījumos, kad pētniekiem vai mācībspēkiem nav projektu finansējuma. 
Fonda lielums katru gadu ir mainīgs, tas pilnībā nefinansē visus pieteikumus, tomēr ir veicinājis 
starptautiski citējamu publikāciju stabilitāti vairākos LiepU pētniecības virzienos, arī mūzikas un 
medicīnas zinātnēs.  

LiepU Zinātnes padome koordinē visu fakultāšu un zinātnisko institūtu zinātniskās un mācību 
metodiskās literatūras izdošanu izdevniecībā LiePA. Mācību un zinātniskās literatūras izdošanu 
finansē projekti, fiziskās un juridiskās personas, kā arī LiepU pamatbudžetā izdevniecībai paredzētais 
finansējums.  

LiepU mācībspēku zinātniski pētnieciskā un radošā darbība un tās rezultāti tiek veikta saskaņā ar 
Zinātniskās darbības stratēģijā 2016.–2020. gadam noteiktajiem mērķiem un sasniedzamajiem 
rezultātiem.  

Zinātniski pētnieciskā (radošā) darbība norisinās saskaņā ar ikgadējo plānu, ko apstiprina LiepU 
Senāts. Pārskats par akadēmiskā personāla veikto zinātnisko un radošo darbību pašnovērtējuma 
ziņojuma atskaites periodā ir pieejams https://sciencelatvia.lv/#/pub/institucijas_publ_parskats/254278 
Studiju virziena realizācijā iesaistītie mācībspēki darbojas LiepU pētniecības struktūrvienībās, piemēram, 
zinātnes un radošuma nedēļas ietvaros tiek organizētas tikšanās ar Liepājas Domes Sociālā dienesta sociālās 
palīdzības daļas darbinieci Selgu Briķi, pārrunas par Sociālās palīdzības iespējām pašvaldībā, par mūzikas 
terapijas sesiju organizēšanu bērniem ar īpašām vajadzībām.  

Kopā ar maģistrantiem tiek turpināts darbs pie zinātniskās tēmas: Integrativitātes procesa izpēte 
mūzikas terapijā starpnozaru aspektā. 

Pārskata periodā docente Mirdza Paipare un studiju programmas absolvente Keitija Roth piedalījās 10. 
Eiropas mūzikas terapeitu kongresā Vīnē 5.- 10 jūlijā 2016. gadā, kur notika grāmatas Music Therapy 
Training Programmes in Europe: Thema and Variations atvēršanas svētki. Grāmatā ir sniegta 
informācija, ka Liepājas Universitātes studiju programma “Mūzikas terapija” ir viena no 10 studiju 
programmām Eiropā. 

Kvalifikācijas pilnveide un kvalifikācijas paaugstināšana docētājiem 

2016. gadā docente Olga Blauzde ieguva mūzikas terapeita sertifikātu. 
2017. gadā lektore Līga Eņģele ieguva mūzikas terapeita sertifikātu. 
2017.g. 29.janvārī LiepU Mūzikas terapijas centrs sadarbībā ar Latvijas Mūzikas terapijas asociāciju, 
organizējā “Ziemas skolas” profesionālās pilnveides kursus “Mūzika un kustība. T Vigrama kustību 
protokols pacientiem ar kustību traucējumiem.”  
2018. gada 12. – 15. jūliijā programmas docētāji (M. Paipare, L.Enģele) piedalījās Mūzikas terapijas 
grupā, ko vadīja prof. Vilmante Aleksiene (Lietuva)  
2017. gadā no 25. līdz 26. augustam “Vasaras skolas” notika tālākizglītības kursi “Spēļu terapija 
mūzikas terapeitiem” (vad. Keitija Roth, Londona, Lielbritānija). 
2017.gada 14. jūnijā Paipare M.. piedalījās teorētiski- praktiskajā seminārā RSU Rehabilitācijas 
fakultātes studiju programmas pilnveidošanai un attīstībai. 
2017.gada 28.aprīlī Paipare M. vadīja kursus projekta “Pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides“ A programmu “Tikšanās mūzikā: Jaunas pieejas speciāās mūzikas izglītībā “ (Rīgas Dome, 
Rīgā) 
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2017.gada 30. novembrī Paipare M. lasīja lekciju “Mūzikas terapeita profesionālā darbība”. Liepājas 

Neredzīgo biedrībā.  

Mobilitāte  
 

1. 2017. gadā lektore Līga Enģele Erasmus+ mobilitātes ietvaros vadīja lekcijas mūzikas terpijā 
Ročesteras Tehnoloģiju Universitātē (ASV). 

Zinātniskās konferences/ kongresi (uzstāšanās ar referātiem), mobilitātes 

2016./2017. 

1. Paipare M, Blauzde O, Enģele L. Development of Music Therapist`s professional 
competence in the pedagogical process. 2nd International Conference on Lifelong 
Education and Leadership for All-ICLEL LiepU, 2016.gada 23. jūlijs 

2. Paipare M. Musik-Hören und musikalisches Erlebnis als Dialog mit sich selbst. 
Internationaler wissenschaftlicher Kongress an der Stiftung Universität 
Hildesheim„Vielfalt und Demokratie – Identitätssuche in unübersichtlichen Zeiten“13. 
– 16. September, 2016 

3. Paipare M.(2017) Mūzikas terapija cilvēkiem ar mentālās attīstības traucējumiem. 
Mūzikas terapija I: Pētniecība, pieredze, prakse. Zinātnisko rakstu krājums. LiePA 56.- 
65.lpp. 

2017./2018. 

1. Paipare, M., Mihailova, S. (2017). Trauma and Its Rehabilitation in Music Therapy 
Practice. 3 rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-
ICLEL. 

2. Paipare, M., Blauzde, O., Enģele, L. (2017). Performed overviews and analysis of 
researches in Music Therapy within the framework of master’s papers. 3 rd 
International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL. 

3. Paipare,M., Enģele,L., Blauzde,O. Reasons for choosing the Music Therapy study 
programme and its professional competences. 4th International conference on 
lifelong education and leadership for all ICLEL 2018 / July 3-5, 2018/ Lower Silesia 
University Wroclaw(Poland). 

4. Paipare, M. Music and Movement interaction in Music Therapy. Vilnius Universitetas 
Medicinos fakultetos Klinikines medicinos institutas Psichiatrijos klinika. /Mokslineje-
praktines konference “Muzika ir sveikata” (Mūzika un veselība) 2018.31.07. 

5. Paipare, M. piedalījās ar referātu “5. Internationalen Kongress der Mozart & Science 
2017- Multidisziplinaritaet, Neuroscience und Demenz in der Musiktherapie”. 2017. 
gadā no 10.līdz 11. novembrī Kremsā/Austrija. 

 

Publikācijas 

2016./2017. 
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1. Roth K., & Paipare M. (2016) Liepaja, Latvia in:Music Therapy Training Programmes in 
Europe: Thema and Variations. Edited by Stegemann T.Schmidt H.U., Fitzthum E. 
Timmermann T., Reicher Verlag S.104- 114.ISBN:978-3-95490-179-1. 

2. Paipare M.,Samuseviča A. (2016). Mūzikas terapeita profesionālā attīstība izglītības procesā. 
Pedagoģija: Teorija un prakse. VIII Zinātnisko rakstu krājums. Liepa: 128-136.lpp ISSN 
1407-9143. 

3.  Paipare M. (2016) Mūzikas terapeitiskā iedarbība. Mākslas terapijas izglītības desmit gadi 
Rīgas Stradiņa Universitātē. No ieceres līdz profesijai. Rīga.RSU.27.-31.lpp. ISBN 978-9984-
793-99-3. 

4. Paipare M. (2016) Improvisation in Music Therapy. In: Improvise to learn. Learn to 
improvise. Tools for Improvisation. www.improplus.eu  66.-75.pp. ISBN 978-9934-18-187-0  

Nolasīti zinātniskie referāti: 

2017./2018. 
 

1. Paipare, M., Enģele, L., Blauzde, O. (2018). Applying the Research Skills for Development of 
Bachelor Thesis.Society, Integration, Education Rroceedling of the International Scientilic 
Conference May 25th-26th, 2018 Volume V., Rezekne. 206.-212 pp., 

2. Paipare, M.,Enģele, L., Blauzde, O. Reasons for choosing the Music Therapy study 
programme and its professional competences. 4 th International conference on lifelong 
education and leadership for all ICLEL 2018 / July 3-5, 2018/ Lower Silesia University 
Wroclaw-POLAND ( pieņemts publicēšanai). 

 

Akadēmiskā personāla pētnieciskās un radošās darbības rezultātu integrācija studiju procesā nodrošina 
studiju kursu programmu satura pilnveidi un veicina studentu pētniecisko darbību. Docētāju 
pētnieciskais darbs atspoguļojas studiju kursu saturā kā novitāte, bet sagatavotie mācību līdzekļi 
sekmē studiju kursu apguvi, palīdz veiksmīgāk organizēt patstāvīgo darbu un atvēl vairāk laika 
diskusijām. Docētāju pētījumu tematika un pētnieciskās darbības virzieni atklāj mūzikas terapijas 
integritātes aspektus izglītības un medicīnas kontekstā. 

Studentu zinātniskā darba sasaiste ar mācībspēku zinātnisko darbību – akadēmiskā personāla 
pētnieciskās darbības integrācija studiju procesā izpaužas kā viņu zinātniski metodiskajās publikācijās 
atspoguļoto pētnieciskās darbības metožu un secinājumu ieviešana praksē, atbilstošu  maģistra darbu 
tēmu piedāvāšanā studentiem un studējošo iepazīstināšanā ar pētniecības metožu izmantojumu šo 
darbu izstrādē. Studiju virziena studentu pētījumu tematika un pētnieciskās darbības virzieni atklāj 
valsts un reģiona aktuālās problēmas mūsdienu sociālo problēmu kontekstā saistībā ar izvēlēto 
kvalifikāciju. Pētījumi gan saturiski, gan organizatoriski tiek plānoti atbilstoši studiju programmu 
specifikai un atspoguļo konkrētus sociālā darba aspektus saistībā ar studiju programmas izvirzītajiem 
mērķiem. 

Daļēji ir īstenota studentu zinātniskā darba sasaiste ar mācībspēku zinātnisko darbību. Inovatīvu 
tēmu un praktiski izmantojamu rezultātu aktualizēšana saistībā ar mācībspēku zinātnisko darbību tiek 
īstenota maģistra darbos (skatīt 4. tabulā). 

 
 
 

4.tabula 
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PMSP „Mūzikas terapija” maģistra darba tēmas  

Nr. Vārds, uzvārds Tēma 

  (2015./2016.st.g.) 

1. Bērziņa Inga  Dziedāšana un elpošanas vingrinājumi dusmu mazināšanai bronhiālās astmas pacientiem 
mūzikas terapijā 

2. Butāne Līga Īstermiņa mūzikas terapija trauksmes mazināšanai grupā bērnu ar invaliditāti vecākiem 

3. Ginters Jānis Mūzikas terapijas pielietojuma iespējas Latvijas penitenciārajā sistēmā 

4. Roth Katie Jane   Mūzikas terapijas procesa izpratnes veidošana plašākā psihoterapijas kontekstā: instrumenta 
“Bērnu psihoterapijas Q-set” pielietojamības iespējamība mūzikas terapijā 

5. .Stumpe Ieva   Mākslu terapija Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Lielbritānijā: Salīdzinošais pētījums 

6. Šelvaha Anete Vertikāla virziena roku kustību attīstība Retta sindroma pacientei pēc mūzikas terapijas 

7. Ventere Liene Sociālo darbinieku sociālie priekšstati par mūzikas terapiju un tās pielietošanu sociālo 
pakalpojumu jomā Latvijā 

8. Vilka-Brežģe Vineta Interpersonālas mijiedarbības veicināšana mūzikas terapijā dziļu garīgās attīstības traucējumu 
un Bardē – Bīdla sindroma gadījumā 

9. Zvaigzne Ildze Medicīnas darbinieku priekšstati par mūzikas terapiju kā vienu no mākslu terapijas veidiem 

  (2017./2018.st.g.) 

1. Līga Valaine Mākslā balstītu iz/novērtēšanas instrumentu pielietojums mūzikas terapijas praksē Latvijā 

2. Iveta Vēra Kuldīgas novada pedagoģisko darbinieku viedoklis par mūzikas terapiju un tās nepieciešamību 
dažādu traucējumu novēršanai vispārējās izglītības iestādēs. 

 

Nozīmīgākie nacionāla un starptautiska līmeņa pētnieciskie projekti, kas realizēti atskaites periodā no 
2016. gada atspoguļoti 5. tabulā, savukārt detalizēts īstenoto projektu aktivitāšu raksturojums 

atrodams LiepU zinātniskās un radošās darbības pārskatos (https://www.liepu.lv/lv/263/petniecibas-
parskati). 
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5. tabula 

Būtiskākie atskaites periodā realizētie projekti 

Nr. p.k. Projekta nosaukums 
LiepU –projekta 
īstenotājs 
/partneris 

Projektā 
iesaistītais 
akadēmiskais 
personāls 

Projektā 
iesaistītie 
studējošie/ 
jomas 
profesionāļi 

1. 2016.gadā docētāju iesaistīšanās starptautiskā projektā: 
LLP – LEONARDO DA VINCI / Multilateral Projects 

Project Title: “MUSic performing and creative Arts 
professions involved in healthcare: a portal for VET 
promotion and mutual recognition of profile – MUSA 
”Projekta  numurs: 539899-LLP-1-2013-1-IT-
LEONARDO-LMP.Projekta tīmekļa vietne: 
http://www.musaproject2014.eu/jobcenter/search-
formupload-cv/ 

Projektā piedalījās 6 partneri no 5 valstīm: Itālija, Anglija, 
Polija Turcija, Latvija.Projekta vadītāja no Latvijas 
docente  

LiepU – 
sadarbības 
partneris 

 

Mirdza Paipare LMta biedri1 

2. Sadarbības projekta Interreg Lietuva-Latvija ietvarā 

Sadarbības partneris Sadarbības veids (kopīgs projekts, 
kopīgi rīkota konference, kopīgas publikācijas vai tml.) 

LiepU;Liepājas 
Reģionālā 
slimnīca 

Šauļu Universtāte  

Mirdza Paipare,  

Olga Blauzde 

 

3, ESF projekts Nr. 9.2.2.2./16/I “Sociālo pakalpojumu 
atbalsta sistēmas pilnveide”darbības “Sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojuu ieviešanas metodiku izstrādi, 
aprobāciju izmēģinājums projektos un 
izmēģinājumprojektu novērtēšana”ietvaros  

īsteno mūzikas 
terapijas 
individuālos 
pakalpojumus 
bērniem ar 
funkcionāliem 
traucējumiem 

L. Enģele   

4.  ESF projekts Nr. 9.2.2../15/I/004  “Kurzeme visiem” 
sadarbībā ar Liepājas pilsētas un Grobiņas pilsētas sociālā 
dienesta  darbības programmu “Izaugsme un 
nodarbinātība deinstucionalizācijas ( DI) pasākumos 

īsteno mūzikas 
terapijas 
individuālos 
pakalpojumus 
bērniem ar 
funkcionāliem 
traucējumiem 

L.Enģele un O. 
Blauzde 

 

 

 

 

                                                             

1 Latvijas Mūzikas terapijas asociācija 
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1.8. Informācija par ārējiem sakariem 
 

1.8.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs 
 

Studiju virziena ietvaros turpinās ilggadēja sadarbība ar Liepājas pilsētas domes Sociālo dienestu un tā 
pakļautībā esošajām institūcijām – ne tikai prakšu nodrošināšanā, bet arī piedaloties dažādās 
aktivitātēs: 

 sadarbība prakses vietu nodrošināšanā. Līdztekus LiepU PSD fakultātes iniciētajiem līgumiem 

ar prakses vietām, studiju programma ik gadu iniciē  jaunus bezatlīdzības prakses līgumus, kas 
tiek slēgti ar pašvaldību, valsts un privātām institūcijām, 

 partneru dalība Valsts pārbaudījumu komisijās,  

 dalība studiju programmas plānošanas aktivitātēs, kuru ietvaros tiek precizēts studiju kursu 
saturs, profesionālajai darbībai nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetence, u.tml.  

 studiju programma arī uztur ciešas sadarbības ar profesionālajām organizācijām, kuras 
apvieno LiepU studiju programmas absolventus: Latvijas Mūzikas terapijas asociāciju, kā arī 
jumta organizāciju – Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība. Sadarbība īstenojas 
sekojošos veidos:  

o konsultācijas studiju programmas plānošanā, 

o sadarbība profesijas atpazīstamības veicināšanā, 

o savstarpējas konsultācijas likumdošanas iniciatīvu izstrādē un virzīšanā,  
o supervīziju plānošana un apmeklēšana, atbilstoši darba slodzei. 

Studiju programmas vadība attīstības jautājumos arī konsultējas ar starptautisko profesionālo 
organizāciju, piemēram - Eiropas Mūzikas terapijas konfederācijas (European Music Therapy 
Confederation: http://emtc-eu.com 
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6. tabula 

Informācija par sadarbības ar darba devēju organizācijām un citiem sadarbības partneriem 
ietekmi uz studiju virziena īstenošanu 

Sadarbības partneri Sadarbības saturs 

Veselības aprūpes vide 

 Bērnu Klīniskās universitātes slimnīca novietne 
“Gaiļezers” 

 Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” 

 Nacionālais rehabilitācijas centrs “Līgatne” 

 VSIA “Piejūras klīnika” 

 Jelgavas Psihoneiroloģiskā slimnīca 
“Ģintermuiža” 

 Nacionālais rehabilitācijas centrs “Tērvete” 

 SIA Klīnika “Piramīda 3” 

 Latvijas Rehabilitācijas centrs Liepājas filiāle. 

 Veselības centrs  Jelgavā 

 Neirožu klīnika Dzintaros 

 Latvijas Autisma centrs 

 Rīgas rajona slimnīca 

 Rehabilitācijas centrs “ Tev līdzās” 

Prakšu vietu nodrošinājums un mentora pieejamība 
atbilstoši profesijas standartam; 

 Uz praksi balstītu pētījumu realizēšanas iespējas. 

Sociālās aprūpes vide  

 VSAC “Rīga” 

 Biedrība”Rīgas pilsētas Rūpju bērns” 

 Sociālās aprūpes centrs Kurzemes filiāle 

 Sociālās aprūpes centrs “Saulessvece” 

 Dienas aprūpes centrs “Saule” 

 Aprūpes un rehabilitācijas centrs “Saule” 

 Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests 

 Liepājas Neredzīgo biedrība. 

 Aizputes sociālās aprūpes dienas centrs 

 Vaiņodes Krīžu centrs 

 Attīstības centrs “Pūriņu skola” 

Prakšu vietu nodrošinājums un mentora pieejamība 
atbilstoši profesijas standartam; 

Uz praksi balstītu pētījumu realizēšanas iespējas. 

Speciālā izglītība 

 P.Jurjāna mūzikas skola speciālās izglītības klase 

 Bērnu un jauniešu centrs “Junda” 

 Jumpravas speciālā internātpamaskola 

Prakšu vietu nodrošinājums un mentora pieejamība 
atbilstoši profesijas standartam; 

Uz praksi balstītu pētījumu realizēšanas iespējas. 
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 Liepājas 1.speciālā internātpamatskola 

 Rīgas 5.speciālā internātpamatskola 

 Pirmsskolas iestāde “Sparģelītis” 

 Jelgavas Pirmsskolas iestāde “Rotaļa ” 

 Vaiņodes Internātpamatskola 

 Rīgas 71. Internātpamatskola 

 Rīgas 4. Internātpamatskola 

 PPII  “Mazputniņi Garkalnes novads 

 Purmsātu speciālā Internātpamatskola 

 Liepājas 2. Bērnu mūzikas skola, speciālās 
izglītības klase. 

 Aizkraukles speciālā internātpamatskola 

 

1.8.2. Augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika 
studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz studiju un pētniecības 

procesu 
 

LiepU internacionalizācijas plāna mērķis: noteikt uzdevumus universitātes internacionalizācijai, kas 
ietver starptautisku studiju programmu realizēšanu, ārvalstu studentu piesaisti un atlasi, starptautiskās 
mobilitātes īstenošanu, starptautiskās sadarbības veidošanu, kā arī starptautiskas studiju vides 
nodrošināšanu. Internacionalizācija ir nozīmīga LiepU darbā: tā nodrošina studiju programmu un 
procesu attīstīšanu atbilstoši starptautiskajā praksē pieņemtajiem kvalitātes kritērijiem, dod iespēju 
pasniedzējiem paplašināt starptautisko sadarbību, iesaistoties starptautiskos studiju un zinātnes 
projektos vai programmās, un piesaistīt ārvalstu pasniedzējus. LiepU internacionalizācijas dimensijas 
iekļautas LiepU Attīstības stratēģijā 2016.-2020. gadam (pieejams: 
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_attistibas%20strategija%202016-
2020_ar%2005_06_2017__IZM%20apstiprinajumu.pdf ) 

Atbilstoši Eiropas Padomes Konvencijai par augstākās izglītības kvalifikāciju atzīšanu Eiropas reģionā 
(1997), LiepU ir izstrādātas 3 KVS procedūras apmaiņas programmas realizēšanai: 

1) S-5-I LiepU studentu ERASMUS+ apmaiņas studiju organizēšana ārvalstīs 
https://kvs.liepu.lv/procedura_v2.php?p=10 

2) S-5-III LiepU studentu ERASMUS+ prakses organizēšana ārvalstīs 
https://kvs.liepu.lv/procedura_v2.php?p=12 

3) S-5-II Apmaiņas studentu (t.sk. ERASMUS+) uzņemšana LiepU 
https://kvs.liepu.lv/procedura_v2.php?p=11 

 

1.8.3. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji 
 
Sadarbība zinātniskās pētniecības jomā ir izveidojusies ar Viļņas Edukoloģijas Universitāti (Lietuva), 
starptautisku zinātnisku konferenču organizēšanā - Starptautiskā mūžizglītības un vadības 
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konference/ICLEL- International Conference on Lifelong Learning and Leadership for All 
(www.iclel.com), kur organizatoriskās komitejas locekļu vidū bija lektore L.Enģele. Konferences 
izdotais rakstu krājums tiek indeksēts Web of Science datu bāzē.  

Sadarbības rezultāti atspoguļoti (7.tabulā) 

 7. tabula 

Studiju virziena akadēmiskā personāla izejošās mobilitātes (Erasmus+ programma) 

  
 

Pārskata periods 

Akadēmiskā 
personāla 

pārstāvja vārds, 
uzvārds 

Augstskola, uz kuru pārstāvis 
devies 

Apmaiņas mērķis 

 

 

2016./2017. 

 

Līga Enģele 
Sakarijas Universitāte, Valsts 
Konservatorija(SU, Turcija)  

Nolasīt lekcijas par tēmām: „Development of music 
therapy in Latvia”, „Improvisation as important part of 
music therapy for children with special needs”.Vadīt 
semināru „Improvisation and its application in music 
therapy”. 

2017/2018 Līga Eņģele 

Sakarijas Universitāte, Hendekes 
Pedagoģijas fakultāte(SU, Turcija) 

 

Nolasīt lekcijas par tēmu: „Latvian folk music and the 
way how music teachers in Latvia schools use folk music 
for developing Latvian identity. 

Vadīt semināru:„Folk music elements in Latvian and 
Turkish culture/ Improvisation together/theme- Latvian 
folk song „Tumša nakte, zaļa zāle”. 

2017./2018. Līga Enģele 
Ročesteras Tehnoloģiju Institūts  
Liberal Arts Department (RIT, USA) 

Nolasīt lekcijas par tēmām:„Music therapy study 
programme in Liepaja University”,„Music therapy 
practice in Liepaja Music therapy centre, case studies”.  

Iepzīties ar Liberal Arts īstenotajām studiju programmām 
un to realizēšanas iespējām (mūzikas virzienā). 

2015./2016.  Mirdza Paipare 

Viļņas Edukoloģijas Universitāte ( 
Lietuva) 

 

Nolasīt lekcijas  “Music therapy study programme in 
Liepaja University”, vadīt meistarklasi (Mūzikas terapijas 
metodes un tehnikas veselības un sociālajā aprūpē 
senioriem. 

2016./2017.  Mirdza Paipare 

  Augsburgas Universitāte 

L.Mocarta Mūzikas terapijas centrs ( 
Vācija) 

Nolasīt lekcijas  Music therapy study programme in 
Liepaja University, Vadīt praktisku semināru “Muzikālais 
pārdzīvojums autobiogrāfijās”’ 

2017/2018. Mirdza Paipare 
Viļņas Mūzikas un Teātra akadēmija 
( Lietuva) 

Nolasīt lekciju„Development of music therapy in Latvia”, 
Novadīta meistarklase “Muzikālā pārdzīvojuma pieredze 
mūzikas terapijā.”  

 

2018./2019*   Mirdza Paipare 
Ankāras Ankara Yıldırım Beyazıt 
University, Turcijs Valsts 
konservatorija 

Nolasīt lekciju„Development of music therapy in Latvia”, 
Novadīt meistarklase “Muzikālā pārdzīvojuma pieredze 
mūzikas terapijā.”  

 

2016./2017  Olga Blauzde 
 Augsburgas Universitāte 

L.Mocarta Mūzikas terapijas centrs ( 

 Nolasīt lekciju “Mūzikas terapija un mūzikas 
pedagoģija”- kopīgais, atšķirīgas. Meistardarbnīca: 
Mūzikas terapijas metodes un tehnikas 
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Vācija 

2017./2018  Olga Blauzde 
 Šauļu Universitāte  

(Lietuva) 

Nolasīt lekciju “Mūzikas terapija un mūzikas pedagoģija”- 
kopīgais, atšķirīgas. Meistardarbnīca: Mūzikas terapijas 
metodes un tehnikas 

2018./2019*  Olga Blauzde 
Ankāras Ankara Yıldırım Beyazıt 
University, Turcijs Valsts 
konservatorija 

Nolasīt lekciju “Mūzikas terapija komunikācijai cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām”. Meistardarbnīca: Mūzikas 
terapijas metodes un tehnikas 

 

 

1.8.4.Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju 
virzienus un līdzīgas studiju programmas 

 

Sadarbību ar RSU nosaka beztermiņa vienošanās, kas paredz gan docētāju apmaiņu, gan zinātniskās 
pētniecības attīstīšanu savstarpējā sadarbībā.Tādējādi tapuši vairākas kopējas publikācijas un grāmatas 
par mākslas/mūzikas terapeitu darbu ar dažādām pacientu grupām. Sagatavota izdošanai grāmata 
“Supervīzija” ( 2017), kurā dalību ņēmušas LiepU docentes: Mirdza Paipare un Olga Blauzde. 

Šobrīd studiju programmas galvenie partneri un kontakti atrodas Ziemeļvalstīs (Ālborgas universitāte 
(Dānija), Jiveskilas universitāte (Somija), Baltijā (Lietuvas Teātra un mūzikas akadēmija, Viļņas 
Edukoloģijas universitāte, Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmija) un citviet Eiropas Savienībā. - 
Vīnes Mūzikas un mākslas universitāte (Austrija), Augsburgas Universitātes Leopolda Mocarta centru 
(Vācija). Tiek meklētas iespējas, lai atsauktos uz mūzikas terapeitu- meistaru uzaicināšanu 
meistarklašu vadīšanai. Vēlēšanos izteikuši Jyvaskilas Universitātes profesori: J.Erkkila, Esa Ala 
Ruona ( pašreizējais EMTC ģenerālsekretārs), Zviedrijas pārstāve Eiropas Mūzikas terapijas 
konfederācijas Ģenerālajā asamblejā Ruut Walius, kura vienlaikus ir Eiropas mūzikas terapeitu 
reģistra vadītāja. Pārskata akadēmiskajā gadā paplašināts sadarbības partneru loks, pateicoties 
līdzdalībai starptautiskajā projektā MUSA. 

1.8.5. Studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u. tml. 
Nav.
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1.9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 
 

1.9.1. Ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu iekšējās pašnovērtēšanas 
un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība 

 

2016.gada Senāta sēdē tika apstiprināta Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016.–2020. gadam. 
Stratēģijā nodefinēts LiepU virsmērķis – „nodrošināt pētniecībā balstītas, reģionam nepieciešamas, 
Latvijas un starptautiskā mērogā konkurētspējīgas un kvalitatīvas augstākās profesionālās, 
akadēmiskās izglītības un mūžizglītības ieguves iespējas, veicinot zināšanās un profesionālajās 
kompetencēs balstītu tautsaimniecības attīstību un radošas, kultūrorientētas sabiedrības 
nostiprināšanos”, un noteikti studiju un mūžizglītības attīstības mērķi, zinātniskās darbības, 
pētniecības un inovāciju attīstības mērķi, cilvēkresursu pārvaldības mērķi, finanšu pārvaldības mērķi 
un projektu pārvaldības mērķi ar rezultatīvajiem rādītājiem.  

Lai nodrošinātu virsmērķa un mērķu izpildi, LiepU ir jāņem vērā ārējās prasības kvalitātes 
nodrošināšanai un sadarbības partneru un iesaistīto pušu viedoklis. Lai realizētu virsmērķi un mērķus 
LiepU izmanto attīstības un plānošanas dokumentus un iekšējo kvalitātes vadības sistēmu (turpmāk – 
KVS), kura ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2009 standartam (LiepU kvalitātes nodrošināšanas shēmu 
skatīt 3.attēlā).  

 

 2. attēls. LiepU kvalitātes nodrošināšanas shēma 
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LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju programmu veidošanu, 
licencēšanu un akreditāciju. Pamatojoties uz izmaiņām studiju programmu/ virzienu akreditācijā, 
izstrādāta normatīvo dokumentu bāze (procedūras, noteikumi), kas palīdz ieviest gan jaunus studiju 
virzienus, gan programmas. Atsevišķas procedūras nosaka gan studiju kursu, gan studiju plānu 
sagatavošanu, apstiprināšanu un izmaiņu vadību. Ir izveidotas procedūras, kuras reglamentē nodarbību 
ikgadējo studiju plānu izveidi un to izmaiņu vadību, kā arī nodarbību sarakstu sagatavošanu un 
izmaiņu vadību. 

LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju procesu - uzņemšanu, studiju 
gaitu, prakses, apmaiņas ERASMUS+ studiju iespējas, gala/valsts pārbaudījumus. Ir izveidotas 
procedūras par mācībspēku novērtēšanu, studentu vispārējās apmierinātības aptauju, absolventu un 
darba devēju viedokļu noskaidrošanu. 

Sistēmā ir aprakstītas arī procedūras, kuras nodrošina atbalstu studiju procesa nodrošināšanai – 
personāla vadība, finanšu vadība, IT, bibliotēkas un saimniecisko resursu vadība, dokumentu vadība, 
projektu vadība, informācijas aprites un sabiedrības informēšanas vadība, kā zinātnes un pētniecības 
vadības procesi. 

Nolikumu, noteikumu un citu normatīvo dokumentu izstrādē un to izpildes kontrolē aktīva ir LiepU 
Studentu padomes izvirzīto pārstāvju darbība. Studenti darbojās šādās LiepU institūcijās: LiepU 
Satversmes sapulcē, LiepU Senātā, Fakultāšu domēs, Studiju padomē, Zinātnes padomē, Bibliotēkas 
padomē, Stipendiju piešķiršanas komisijā, LiepU Senāta stipendijas piešķiršanas komisijā, Kredītu 
piešķiršanas komisijā, Studiju programmu Padomēs. 

 

1.9.2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas noteiktas 
Standartos un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā 

 

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ESG standarta prasībām atspoguļota 
1.pielikumā, kurā katram ESG kritērijam ir norādīti atbilstošie LiepU Senāta apstiprinātie dokumenti 
vai rektora rīkojumi, kā arī atbilstošā KVS procedūra, kas apliecina universitātes darbības atbilstību 
standartam.  

1.9.3. Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas, ja likvidē vai reorganizē kādu no 
studiju virzienam atbilstošajām studiju programmām 

 

Studiju programmu likvidēšanas gadījumā LiepU ir noslēgusi līgumu ar, kas realizē līdzīgas studiju 
programmas, kas apliecina, ka Studiju turpināšanas iespējas garantē Vienošanās ar RSU, kur ir 
analoga maģistrantūras  programma “Mākslas terapija”. 
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Liepājas universitāte 

 

 

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas  

 

 

Studiju programmas “Mūzikas terapija (47722) pašnovērtējuma ziņojums 

 

2015./2016.studiju gads 

2016./2017.studiju gads 

2017./2018. studiju gads 

 

 

 

 

 

 

Liepāja, 2018         
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2.Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
‘’Mūzikas terapija” studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums 

 

2.1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā 
kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi 

 

Studiju programmas nosaukums: Profesionālā maģistra studiju programma „Mūzikas terapija“. 

Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē 

Profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija: Profesionālais maģistra grāds 
veselības aprūpē un mākslas terapeitamūzikas terapijā kvalifikācija.  

Studiju virziens Veselības aprūpe akreditēts līdz 2019. gada 4. jūnija 

Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 5. jūnija lēmums Nr. 105.  Studiju 
virziena akreditācijas lapas Nr. 103. 

Studiju programmas mērķi un uzdevumi:  

Studiju programmas mērķis: sniegt iespēju apgūt profesionālu izglītību mūzikas terapijā, atbilstoši 
Valsts izglītības standartam un Mākslas terapeita profesijas standartam; teorētiski un praktiski 
sagatavot profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošus mākslas terapeitus mūzikas terapijā, kuri 
spētu vadīt mūzikas terapijas sesijas/nodarbības bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, lai 
sekmētu viņu integrāciju sabiedrībā un uzlabotu dzīves kvalitāti. 

Uzdevumi: 

1.  sniegt zināšanas mūzikas terapijā, speciālajā pedagoģijā, psiholoģijā un medicīnā, sagatavojot 
kompetentus speciālistus, kuri spēj adekvāti izprast un efektīvi risināt profesionālos un 
pētnieciskos uzdevumus sadarbībā ar klientiem/pacientiem un citu nozaru profesionāļiem; 

2. apgūt mūzikas terapijas praktiskās un metodiskās kompetences iz(no)vērtēšanā , muzikālās 
darbības plānošanā, dokumentācijas veidošanā, izvēloties piemērotākās mākslas terapijas 
metodes un tehnikas, saskaņā ar klienta/pacienta vajadzībām, izvērtēt un izskaidrot 
klientam/pacientam mūzikas terapijas procesu un tā rezultātus; 

3. apgūt un pielietot zinātniskās refleksijas spējas mākslas terapeita mūzikas terapijā praksē, 
pilnveidot pētnieciskā darba prasmes, lai izstrādātu pētījumus izvēlētajā specializācijā, prastu 
tos kritiski izvērtēt un atspoguļot pētījuma rezultātus;  

4. iegūt iemaņas mūzikas terapijas darba organizācijā, pārvaldē, komunikācijā un 
multiprofesionālas komandas darbā ; 

5. - veicināt studentu kā topošo mākslas terapeitu mūzikas terapijā motivāciju profesionālajai 
izaugsmei un sevis pilnveidei tālākizglītībai un mūžizglītībai, attīstot uzņēmību, iniciatīvu, 
atbildību profesionālajā darbībā. 
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2.2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 
 

Studiju programmas rezultāti atbilst studiju programmas mērķiem un uzdevumiem, kas balstīti uz 
mākslas terapeita profesiju regulējošajiem normatīviem (skat. 2.pielikumu), kā arī veidoti saskaņā ar 
Eiropas Mūzikas terapijas konfederācijas (European Music Therapy Confederation: http://emtc-
eu.com)  

Saskaņā ar augstāk minēto, studiju programmas absolventi būs apguvuši:  

Zināšanas.  Pēc studiju programmas apguves studējošie būs apguvuši vispusīgas un specializētas 
zināšanas un izpratni, kas ļaus: 

1. aprakstīt un izskaidrot medicīniskās, sociālo zinātņu un mākslas koncepcijas, kuras attiecas uz 
mākslas terapeita praksi mūzikas terapijā; 

2. izskaidrot, salīdzināt un novērtēt mākslas terapijas mūzikas terapijā, attīstības vēsturi un mūsdienu 
jaunākos sasniegumus speciālās izglītības, veselības un sociālās aprūpes kontekstā.  

Prasmes. Studiju programmas apguves rezultātā maģistranti pratīs: 

1. iz/novērtēt klientu/pacientu veselības stāvokli savas kompetences ietvaros; 

2. izstrādāt un realizēt mākslas terapijas plānu, atbilstoši specializācijai, individuāli vai grupā, 
pielietojot integratīvi eklektisko pieeju, saskaņā ar profesionālās ētikas prasībām, strādājot 
patstāvīgi vai multiprofesionālas komandas sastāvā; 

3. izvēloties darba metodes/intervences darbā ar dažādām klientu/pacientu grupām, piemērot uz 
pierādījumiem balstīto praksi mākslu/mūzikas terapijā, un, ja nepieciešams, lietot jaunas pieejas; 

4. novērtēt mākslas/mūzikas terapijas, atbilstoši specializācijai, izmantošanas efektivitāti 
klientu/pacientu veselības nostiprināšanā un uzlabošanā, un pamatot izdarītos lēmumus; 

5. izveidot pētniecības pamatprincipiem atbilstošu pētījuma projektu mākslu/mūzikas terapijā,  to 
īstenot, apkopot un prezentēt iegūtos rezultātus; 

6. patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un tālāku mācīšanos.  

Kompetence. Studiju programmas apguves rezultātā studējošie spēs: 

1. patstāvīgi vai, strādājot multiprofesionālas/interdisciplināras komandas sastāvā, darbā ar dažādām 
klientu/pacientu grupām individuāli vai grupā, pielietot mūzikas terapijas medicīnisko tehnoloģiju, 
atbilstoši konkrētajai situācijai un klientu/pacientu vajadzībām; 

2. atbilstoši konkrētai situācijai un klienta/pacienta vajadzībām pielietot teorijas, mūzikas terapijas 
metodes/intervences un tehnikas, un, ja nepieciešams, lietot jaunas pieejas; 

3. plānot un veikt pētījumus mūzikas terapijā; 

4. praksē īstenot ētisko atbildību, izprotot savas darbības iespējamo ietekmi uz indivīdu, grupu un 
sabiedrību; 

5. patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt profesionālās problēmas, argumentēti izskaidrot un diskutēt 
par mūzikas terapiju gan ar nozares speciālistiem, gan nespeciālistiem. 

Studiju programmas rezultāti atbilst Latvijas mākslas terapeita profesijas standartā aprakstītajām 
zināšanām, prasmēm un kompetencēm. Tie formulēti atbilstoši Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 
7.līmeņa studijām noteiktajiem studiju rezultātiem.  
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Profesionālā maģistra studiju programmā “Mūzikas terapija” tiek organizētas nepilna laika studijas. 
Lekcijas un nodarbības neklātienē notiek 5 – 6 reizes studiju gadā no piektdienas līdz trešdienai, 
vidējais kontaktstundu skaits nedēļā – 40 - 44. Nozīmīgu studiju daļu veido studējošo patstāvīgais 
darbs individuāli un komandās, t.sk. lekciju materiālu nostiprināšana, sistemātiski lasot norādītos 
avotus, veicot rakstiskus uzdevumus, patstāvīgi gatavojoties praktiskajām nodarbībām, utml.   

Atbilstoši normatīviem par profesionālajām maģistra studiju programmām, profesionālās prasmes 
studējošie  nostiprina praksē, kas mijoties ar teorētiskajiem kursiem, caurvij visu studiju procesu. 
Prakses apjoms ir 26 KP jeb aptuveni ceturtā daļa no programmas apjoma, un pārskata gadā to veidoja 
seši atsevišķi notiekoši prakses kursi (sk. informāciju zemāk studiju tipveida plānā).  

Prakses norisi regulē LiepU Pedagoģijas un Sociālā darba fakultātes Domē apstiprināts Prakses 
nolikums. Uzsākot prakses kursu, tiek organizēta ievadinstruktāža, kurā studējošie saņem informāciju 
par prakses uzdevumiem un prasībām prakses kursa sekmīgai nokārtošanai, kā arī – instrukcijas un 
ieteikumus par darba organizēšanu prakses vietā.  Katrā prakses vietā studējošajiem ir obligāti 
pieejams mentors, kurš sniedz atbalstu un uzraudzību, savukārt otrajā studiju gadā, intensīvās klīniskās 
prakses periodā, studentiem ir pieejamas arī regulāras supervīzijas, kurās tie analizē  savu pieredzi un 
gūst atgriezenisko saiti un praktisku atbalstu problēmsituācijās.   

 Pirmā gada maģistranti veic Vērošanas praksi (4 KRP apjomā), kuras ietvaros hospitēja mūzikas 
terapijas  sesiju dažādās darba vidēs (veselības aprūpē un/vai sociālajā aprūpē, speciālajā 
izglītībā, privātpraksē) un, pasniedzēja ( prakses vadītāja) pārraudzībā analizējot novēroto, guva 
izpratni par profesionālās darbības daudzveidību un iespējām, sadarbību komandā, supervīzijas 
nozīmi profesionālajā izaugsmē un profesionālās kompetences robežām. Vērošanas prakse 
sekoja teorētiskajam kursam Ievads mūzikas terapijā un praksē, kā arī Mūzikas terapijas teorijas 
un koncepcijas, kuru mērķis ir attīstīt studējošā izpratni par profesijas filozofiju, profesionālo 
darbību, biopsihosociālo pieeju klienta/ pacienta iz/novērtēšanā un darbības plānošanā, sadarbību 
ar citiem funkcionālajiem speciālistiem, profesijas tiesiskajiem un ētiskajiem aspektiem, kā arī 
galvenajiem tiesību un ētikas principiem un profesionālās darbības organizēšanu mākslas 
terapijā. 

 Otrā gada maģistranti veic  praksi (īstenoti divi studiju kursi – Individuālā  un grupu terapija 
bērniem un pusaudžiem (6 KRP) un Individuālā un grupu terapija jauniešiem un pieaugušajiem 
(6 KRP). Prakse tiek organizēta veselības un sociālās aprūpes, kā arī speciālās izglītības iestādēs, 
kur studējošie pieredz darbu ar dažāda vecuma klientiem/pacientiem ar somatiskām 
saslimšanām, garīgās veselības traucējumiem, neiroloģiskām, psihiatriskām saslimšanām. 
Prakses ietvaros studējošie, strādājot ar klientiem/pacientiem individuāli un grupās, veic pacientu 
izvērtēšanu, sagatavoja un īstenoja pacientu grupas specifikai (diagnozei) un konkrētā 
klientu/pacientu  situācijai atbilstošu mūzikas terapijas plānu, kā arī novērtēja un dokumentēja 
mūzikas terapijas procesu un tā rezultātu. Izpētes un novērtēšanas tehnikas mūzikas terapijā 
praksē (2 KRP) maģistranti integrēja apgūtās zināšanas, pielietojot praksē iz/novērtēšanas 
instrumentu pielietojumu dažādām klientu/pacientu grupām. 

Praksē pieredzētais tiek: 

1.  pārrunāts iknedēļas supervīzijās grupā konferences režīmā Skyp intervijās, 
2. dokumentēts prakses dienasgrāmatā, kas, praksei  noslēdzoties, bija jāuzrāda prakses 

vadītājam, 
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3. dokumentēts sesiju protokolos, kuri, praksei noslēdzoties, bija jāiesniedz prakses 
vadītājam.  

Abu prakses kursu noslēgumā studējošais izstrādāja un aizstāvēja gadījuma analīzi, kura veidota pēc 
noteiktas struktūras, ilustrēta ar video piemēriem un ietver nozīmīgu pašrefleksijas daļu, kurā students 
sniedz informāciju savu pieredzi praksē, profesionāli stiprajām un ne tik stiprām, bet attīstāmām 
pusēm. Otrajā studiju gadā īstenotā prakse teorētiski balstās uz visiem programmā iepriekš apgūtajiem 
studiju kursiem (sk. 4.punktu). 

Prakse tika īstenota tādās vietās, kur jau strādā (sertificēti) mūzikas terapeiti, un ar kurām LiepU 
noslēgti līgumi. kā Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs (ambulatorie centri “Pārdaugava” un 
“Veldre”), Nacionālais Rehabilitācijas centrs “Vaivari” un Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca 
novietne “ Gaiļezers”, kuru darbības mērogs ļauj studējošajiem pieredzēt saskarsmi ar pacientiem ar 
visdaudzveidīgāko diagnožu spektru. Prakse īstenota arī sadarbībā ar Liepājas, Jelgavas, Rīgas Domes 
Izglītības un kultūras departamentiem, kuru pakļautībā atrodas speciālās skolas un sociālās aprūpes 
centri Liepājā, Rīgā, kā arī iestādēm reģionos, kas atbilst izvirzītajam kritērijam par mentora 
pieejamību un ir ģeogrāfiski izdevīgākas studējošajiem (iestādes Jelgavā, Ērgļos, Venstpilī, Valmierā, 
Aizkrauklē, Ogrē, u.c.). 

Trešā gada maģistranti Klīniskajā praksē (4 KRP) veic uzdevumus, kuri pietuvināti maģistra darba 
izstrādei (gadījuma analīze, kvalitatīvs, kvantitatīvs pētījums prakses vietā, korekti ievācot datus un 
analizējot iegūtos rezultātus), savukārt Pētnieciskā darba  praksē (4 KRP) tiek apkopoti pētnieciskie 
rezultāti, aprobēti un aizstāvēti eksāmenā, kurā prezentē maģistra darba praktisko daļu visa maģistra 
darba kontekstā. 

Otrā gada maģistranti studiju kursā Pētījums praksē īsteno pētījuma projektu, kurā integrē iepriekš 
teorētiski apkopoto citu pētnieku pieredzi attiecīgā gadījuma kontekstā un pētnieciskās iemaņas, t.sk. 
veidojot izpētes procesa plānu un mūzikas terapijas  plānu konkrētai pacientu (izpētes grupai), korekti 
izvēloties instrumentāriju, definējot iekļaušanas un izslēgšanas kritērijus, ētiski atbilstoši veicot 
pētījuma dalībnieku (klientu/pacientu) informēšanu par viņu tiesībām un pētījuma procesu, kā arī 
īstenojot sastādīto plānu. Kursa noslēgumā studējošais gatavo pētījuma projektu, pašrefleksiju par  
pieredzēto un paveikto, atklājot tālāko pētījuma gaitas perspektīvi.   

 

2.3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu). Ja 
studiju programmu paredzēts īstenot svešvalodās, ir noteikta reflektantu svešvalodu 

zināšanu pārbaude 
 

Pārskata periodā studijām programmā pēc sekmīga iestājpārbaudījuma nokārtošanas konkursa kārtībā 
uzņēma reflektantus ar bakalaura grādu vai kvalifikācijas diplomu valsts akreditētā studiju 
programmā. Studiju programmā var iestāties reflektants ar 2. līmeņa augstāko izglītību, kurš spējīgs 
nokārtot iestājpārbaudījumus.  

Programma tiek īstenota valsts valodā, tādēļ reflektantiem nav noteikta svešvalodu zināšanu pārbaude.  

Uzņemšana studiju programmā „Mūzikas terapija” notiek, balstoties uz LiepU apstiprinātiem 
Uzņemšanas noteikumiem, kas nosaka sekojošu iestājpārbaudījumu saturu:  



 

 

31 

 

1. Pārrunas par motivāciju studijām, iepriekšējo pieredzi mūzikas terapijā pieredzi darbā ar 
cilvēkiem, kuriem ir īpašas vajadzības. Pārrunas iekļuj arī informāciju par reflektanta 
pētnieciskajām interesēm; 

2. Profesionālo iemaņu pārbaudījums- iestājeksāmens: klavieru un vokālā improvizācija. 

Augstāk minētais iestājpārbaudījumu kopums ļauj pārbaudīt reflektanta atbilstību darbam 
palīdzošā profesijā, izzināt tā studiju motivāciju un priekšstatus par apgūstamo profesiju, un 
mākslinieciskās prasmes, kā arī gūt priekšstatu par pētnieciskajām interesēm, kas ļauj secināt par 
reflektanta spēju kopumu, uzsākot studijas. 
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2.4. Studiju programmas tipveida plāns  
 

-/I 
                       

 -/E   Tipveida plāns: Studiju programma Mūzikas terapija  
  

                        

Nr
. Studiju kursa nosaukums 

Studiju gads un semestris 
KRP un pārbaudes formas (I, E) 

St
ud

ij
u 

fo
rm

a 
P/

N
 

Mācībspēka  
vārds, uzvārds; zinātniskais/ 

akadēmiskais grāds 
KR
P 

Pilna laika klātienes studijas 

KR
P 

Nepilna laika neklātienes studijas 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

1
. 

2
. 

I/E 
3
. 

4
. 

I/E 
5
. 

6. 
I/
E 

1. 
2
. 

I/E 3. 
4
. 

I/E 
5
. 

6. 
I/
E 

  
Obligātās izvēles kursi A 

daļa 26                   26                       

  Vispārizglītojošie kursi                                         P   

1. 
Speciālā pedagoģija un 
psiholoģija 2 2   E/ -              2 2   E/ -              N Dr.paed. Dina Bethere 

2. 
Personības attīstības 
psiholoģija 2   2  -/E             2 2    -/E             N Dr.psych.Irina Strazdiņa 

3. Sociālā psiholoģija 2         2 E/ -        2         2  -/E       N Dr.psych.Ingūna Griškēviča 

4. Saskarsmes psiholoģija 2         2  -/E       2       2    -/E 
 

    N Mag. psych. Vija Zēlerte 

5. Klīniskā psiholoģija 2         2  -/E       2         2  -/E       N Dr.psych.Ingūna Griškēviča 

6. Ievads mūzikas terapijā 4 2 2 E/
E 

            4 2 2 E/
E 

            N Mag. mus, ves.apr.Mirdza 
Paipare 
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7. Izpētes un novērtēšanas 
tehnikas mūzikas terapijā 

2   2  -/E             2   2  -/E             N Mag. mus, ves.apr.Mirdza 
Paipare 

8. Improvizācija un 
pašpieredze:klavierspēle 

2 2   E/ -              2 2   E/ -              N Mag.mus., ves.apr. Olga 
Blauzde 

9. Improvizācija un 
pašpieredze:vokālās prasmes 
un kustību terapijas ievirze un 
vokālās prasmes 

2   2  -/E             2   2  -/E             N Mag.mus., ves.apr. Olga 
Blauzde 

10. Mūzikas terapijas teorijas un 
koncepcijas 

2 2   E/ -              2 2   E/ -              N Mag. mus, ves.apr.Mirdza 
Paipare 

11. Individuālā un grupu 
konsultēšana mūzikas terapijā 

4       2 2 E/
E 

      4       2 2 E/
E 

      N Dr.psych Sandra Mihailova, 
Dr.psych.Kristīne Mārtinsone 

  KOPĀ 26                   26 
1
4 6   5 2             
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  Tipveida plāns: Mūzikas terapija   

Nr. 
Studiju kursa 

nosaukums 

Studiju gads un semestris 
KRP un pārbaudes formas (I, E) 

St
ud

iju
 f

or
m

a 
P/

N
 

Mācībspēka 
 vārds, uzvārds; 

zinātniskais/ 
akadēmiskais grāds KRP 

Pilna laika klātienes studijas 

KRP 

Nepilna laika neklātienes studijas 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 

  
Ierobežotās izvēles 

kursi                                             

   B daļa 20                   20                       

  

Nozares 
profesionālās 

specializācijas kursi 
 

      
 

                                  

13. 

Mūzikas terapijas 
metodika 
individuālajā un 
grupu darbā bērniem 
un pusaudžiem I; II 

4   2  -
/E 

2   E/ 
-  

      4   2  -
/E 

2   E/ 
-  

      

N 

Mag. mus. Ves. apr. Olga 
Blauzde, Mag.sc.educ Līga 
Enģele 

14. Mūzikas terapijas 
metodika 
individuālajā un 
grupu darbā 
jauniešiem un 
pieaugušajiem 

2         2  -
/E 

      2       2    -
/E 

      

N 

Mag. mus. ves. apr. Olga 
Blauzde,Mag.mus.,ves.apr. 
Mirdza Paipare 

15. Zinātniskā pētniecība 
mūzikas terapijā 

2       2   E/ 
-  

      2         2  -
/E 

      
N Dr.psych. Kristīne Mārtinsone 

16. Neirofizioloģija 2   2  -
/E 

            2   2  -
/E 

            
N dr.med. Vita Kadiķe 
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17. Cilvēka anatomija un 
fizioloģija 

2 2   E/ 
-  

            2 2   E/ 
-  

            
N Dr.paed. Olga Glikasa 

18. Psihoterapijas 
virzieni 

2   2  -
/E 

            2   2  -
/E 

            
N Dr.psych.Sandra Mihailova 

19. Pētījums praksē 
mūzikas terapijā 

2       1 1 E/ 
-  

      2       1 1 E/ 
-  

      
N 

Mg.mus, Mg.sc.sal Mirdza 
Paipare 

20. Psihiatrija un 
psihosomatiskā 
medicīna 

2   2  -
/E 

            2   2  -
/E 

            

N dr.med. Rovena Zarakovska 

21. 
Pirmā un neatliekamā 
palīdzība 

2 2   E/ 
-  

            2 2   E/ 
-  

            
N dr.med.Dace Zemīte 

  KOPĀ 20                   20 3 6   6 6         N   
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  Tipveida plāns: Mūzikas terapija 

  

Nr. 
Studiju kursa 

nosaukums 

Studiju gads un semestris 
KRP un pārbaudes formas (I, E) 

St
ud

ij
u 

fo
rm

a 
P/

N
 

Mācībspēka 
 vārds, uzvārds; 

zinātniskais/ 
akadēmiskais grāds KRP 

Pilna laika klātienes studijas 

KRP 

Nepilna laika neklātienes studijas 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 

  B daļa 0                   0                       

  Prakse 26                   26                       

22. Vērošanas prakse 
mūzikas terapijā 

4   4  -
/E 

            4   4  -
/E 

            N Mag.mus.,ves.apr.Mirdza 
Paipare,  

23. Izpētes un 
novērtēšanas 
tehnikas mūzikas 
terapijā praksē 

2       2   E/ 
-  

      2       2   E/ 
-  

      N 

Mag.mus.,ves.apr.Mirdza 
Paipare 

24. Individuālā un 
grupu terapija 
bērniem un 
pusaudžiem praksē 

6       6   E/ 
-  

      6       6   E/ 
-  

      N 
Mag.mus.,ves.apr.Mirdza 
Paipare, Olga Blauzde, 
Mag.sc.educ Līga Enģele 

25. Individuālā un 
grupu terapija 
jauniešiem un 
pieaugušajiem 
praksē 

6         6  -
/E 

      6         6  -
/E 

      N 

Mag.mus.,ves.apr.Mirdza 
Paipare, Olga Blauzde 
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26. Klīniskā prakse 4             4     4             4   E/ 
-  

N Mag.mus.,ves.apr.Mirdza 
Paipare, Olga Blauzde, 
Mag.sc.educ Līga Enģele 

28. Pētnieciskā darba 
prakse 

4               4   4             4    -
/E 

N Mag.mus.,ves.apr.Mirdza 
Paipare, Olga Blauzde, 
Mag.sc.educ Līga Enģele 

  Gala/valsts 
pārbaudījumi 

22                   20                   N 
  

29. Kvalifikācijas 
eksāmens 

2             2                   2       Mag.mus.,ves.apr.Mirdza 
Paipare, Olga Blauzde, 
Mag.sc.educ Līga Enģele 

29. Maģistra darbs 20               20   20               20  -
/E 

N Mag.mus.,ves.apr.Mirdza 
Paipare, Olga Blauzde, 
Mag.sc.educ Līga Enģele 

  Brīvās izvēles kursi 
C daļa 

6                   5                     
  

30. Minhenes 
funkcionālās 
attīstības 
diagnostika 

1         1 I/ -       1         1 I/ -       N 

Mg.sc.sal. Agnese Krētaine 

31. Meistardarbnīca 
mūzikas terapijā 

1 1   I/ -             1       1   I/ -       N 
Dr.Gerhards Tučeks  

32. Balss attīstīšana 1       1   I/ -       1       1   I/ -       N Mag.sc.sal. Baiba Trinīte 

33. Profesionālā 
izaugsmes grupa 

1   1  -/I             1   1  -/I               Dr.sc.educ. Vilmante 
Aleksiene/Mg.sc.sal. Ineta 
Heinsberga 

34. Supervīzija 1         1  -/I       1         1  -/I         Mg.mus. Mag. sc.sal. Mirdza 
Paipare 

35 Logopēdija 1         1  -/I                 1 I/ -         Mg.paed. Gundega Tomele 
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  KOPĀ 54                   51 1 4   10 8   5 24       

  KOPĀ 100                   97                       
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2.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana:  izmantotās studiju metodes un 
formas, tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji 

un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, 
pārbaudes formas un kārtība) 

 

Profesionālā maģistra studiju programma „Mūzikas terapija” tiek īstenota nepilna laika neklātienes formā, 
100 KP apjomā 6 semestru laikā, kur pirmie pieci semestri noslēdzas ar sesiju, kuras laikā tiek pārbaudītas 
studējošo iegūtās zināšanas prasmes, tiek kārtots kvalifikācijas eksāmens, bet sestā semestra noslēgumā 
maģistranti aizstāv maģistra darbu.  

Studiju programmas saturs tiek īstenots galvenokārt sadarbībā ar LiepU Pedagoģijas un Sociālā darba 
fakultātes mācībspēkiem. Ilggadēja sadarbība ar RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas, kā arī 
Rehabilitācijas katedru mācībspēkiem (t.sk. arī pieaicinātajiem pasniedzējiem –arī no ārvalstīm: Vācijas, 
Lietuvas), kuru vadībā studenti: 

 apgūst konsultēšanas pamatus:konsultēšanu individuāli un grupās, psihoterapijas virzienus, 
zinātnisko pētniecību mūzikas terapijā; 

 gūst pieredzi profesionālās izaugsmes grupā, kā arī papildus studijām LiepU, studenti ārpus 
augstskolas dodas personīgās apmācības terapijā un attīsta muzikāli mākslinieciskās prasmes 
atbilstoši individuālajām vajadzībām ; 

 attīsta pētnieciskā darba iemaņas – pētījuma metodoloģiju, pētījuma datu apstrādi. Jau sākot ar trešo 
studiju semestri notiek darbs pie maģistra darba izstrādes; 

 pirmajā studiju gadā maģistranti dodas vērošanas praksē, bet otrajā studiju gadā - praksē, kur 
nostiprina savu izpratni un praktiskās iemaņas darbā ar individuāliem pacientiem un pacientiem 
grupā veselības un sociālās aprūpes, kā arī speciālās izglītības iestādēs, bet prakse (iespēju robežās) 
organizēta tikai tajās iestādēs, kurās nodarbināts diplomēts mūzikas terapeits un/vai ārstniecības 
persona, kura, uzņemoties mentora pienākumus, rūpējas par maģistranta ienākšanu prakses vietā, 
uzņemas atbildību par studenta rīcību; 

 Savukārt, medicīnas un veselības zinātņu kursi (kopumā 10 KRP apjomā) – anatomija un fizioloģija, 
psihiatrija un psihosomatiskā medicīna, neirofizioloģija, pirmā un neatliekamā palīdzība, kā arī 
medicīniskās rehabilitācijas pamati un darbs multidisciplinārā komandā tiek docēti no praktizējošiem 
ārstiem Liepājas Reģionālās slimnīcas u.c medicīnas iestādēm.  

 Studiju procesā visbiežāk pielietotās studiju formas ir kontaktstundas (lekcijas un nodarbības, 
semināri un supervīzijas), konsultācijas, studentu patstāvīgais darbs, prakse ārpus augstskolas, kā arī 
personīgās apmācības terapija un māksliniecisko prasmju attīstīšana specializācijā (atbilstoši 
individuālajai nepieciešamībai).  

 Studijās prevalē aktīvās mācību metodes, kas ļauj integrēt iegūtās zināšanas ar praktiskām iemaņām: 
interaktīvās metodes, diskusijas, lomu spēles, simulācijas, projektu izstrāde (t.sk. videofilmu, 
prezentāciju veidošana), mācību pētījumi. Pateicoties LiepU tehniskajam nodrošinājumam, 
docētājiem ir iespēja izmantot multimediju tehnoloģijas, integrējot audio, video u.c. informācijas 
nodošanas formas, kā arī arvien aktīvāk izmantojot e-vides piedāvātās iespējas.  

Pateicoties izvēlētajām mācību metodēm, maģistranti apgūst prasmi strādāt gan individuāli, gan 
komandā, raksturot un kritiski analizēt, kā arī risināt ar profesionālo darbību saistītās situācijas un problēmas.  
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Vērtēšana studiju programmā notiek atbilstoši darba apjomam – kredītpunktos, un kvalitātei, katra 
studiju kursa noslēgumā studentam saņemot vērtējumu atkarībā no pārbaudījuma veida: ieskaitīts vai 
vērtējumu 10 ballu sistēmā, ja studiju kursa noslēguma pārbaudījums ir eksāmens. Studiju kursa aprakstā – 
tātad, studentiem pieejami – ir definēti sagaidāmie studiju rezultāti prasmju un zināšanu formā, kā arī to 
pārbaudes un novērtēšanas metodes, definēti vērtēšanas kritēriji. Informāciju par studiju kursā veicamajiem 
uzdevumiem un vērtēšanas kritērijiem studenti arī saņem no docētāja katra studiju kursa sākumā. Apgūto 
zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanā izmanto tādas vērtēšanas metodes kā rakstiskus eksāmenus, 
testus, esejas, mutiskus eksāmenus, referātus, diskusijas vai prezentācijas, gadījumu analīzi, lomu spēles un 
tai sekojošu analīzi. Vērtēšanas kritēriji tiek apstiprināti realizējošo katedru sēdēs un ir pieejami e-vidē, kā 
arī docētājs ar tiem iepazīstina, uzsākot studiju kursu.  

Studiju noslēgumā maģistranti aizstāv patstāvīgi izstrādātu pētījumu – maģistra darbu, kā arī kārto 
kvalifikācijas eksāmenu, kur sagatavo klīniskā gadījuma analīzi un demonstē praktiskās iemaņas, prasmes un 
sagatavotību atbilstšo profesijai nepieciešamajām kompetencēm. Studiju programmai ir veiksmīga sadarbība 
ar veselības aprūpes profesionāļiem, kas sniedz maģistrantu profesionālās sagatavotības vērtējumu, 
piedaloties Valsts pārbaudījumu komisiju darbā.  

 

2.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar 
atsaucēm uz informācijas avotiem 

 

Saskaņā ar Latvijas Mūzikas terapijas asociācijas sniegtajiem datiem, LiepU studiju programmas 
“Mūzikas terapija” absolventi nodarbināti privātpraksēs, kā arī veselības aprūpes, kā arī sociālās aprūpes un 
speciālās izglītības vidēs sekojošās institūcijās (skat.8. tabulā): 

8.tabula. 

Studiju programmas “Mūzikas terapija” absolventu nodarbinātība  

Veselības aprūpes vide Sociālās aprūpes vide Speciālā izglītība  

 Bērnu Klīniskās universitātes 
slimnīca novietne “Gaiļezers” 

 Nacionālais rehabilitācijas centrs 
“Vaivari” 

 Nacionālais rehabilitācijas centrs 
“Līgatne” 

 VSIA “Piejūras klīnika” 

 Jelgavas Psihoneiroloģiskā 
slimnīca “Ģintermuiža” 

 Nacionālais rehabilitācijas centrs 
“Tērvete” 

 SIA Klīnika “Piramīda 3” 

 Latvijas Rehabilitācijas centrs 
Liepājas filiāle. 

 VSAC “Rīga” 

 Biedrība”Rīgas pilsētas Rūpju 
bērns” 

 Sociālās aprūpes centrs 
Kurzemes filiāle 

 Sociālās aprūpes centrs 
“Saulessvece” 

 Dienas aprūpes centrs “Saule” 

 Aprūpes un rehabilitācijas 
centrs “Saule” 

 Liepājas pilsētas Domes 
Sociālais dienests 

 Liepājas Neredzīgo biedrība. 

 Aizputes sociālās aprūpes 

 P.Jurjāna mūzikas skola 
speciālās izglītības klase 

 Bērnu un jauniešu centrs 
“Junda” 

 Jumpravas speciālā 
internātpamaskola 

 Liepājas 1.speciālā 
internātpamatskola 

 Rīgas 5.speciālā 
internātpamatskola 

 Pirmsskolas iestāde 
“Sparģelītis” 

 Jelgavas Pirmsskolas iestāde 
“Rotaļa ” 

 Vaiņodes Internātpamatskola 
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 Veselības centrs  Jelgavā 

 Neirožu klīnika Dzintaros 

 Latvijas Autisma centrs 

 Rīgas rajona slimnīca 

 Rehabilitācijas centrs “ Tev 
līdzās” 

 

 

dienas centrs 

 Vaiņodes Krīžu centrs 

 Attīstības centrs “Pūriņu skola” 

  

 Rīgas 71. Internātpamatskola 

 Rīgas 4. Internātpamatskola 

 PPII  “Mazputniņi Garkalnes 
novads 

 Purmsātu speciālā 
Internātpamatskola 

 Liepājas 2. Bērnu mūzikas 
skola, speciālās izglītības 
klase. 

 Aizkraukles speciālā 
internātpamatskola 

 

Kontekstā ar nodarbinātību jāmin, ka mākslas terapeita mūzikas terapijā profesionālā nodarbinātība ir skaidri 
noteikta veselības aprūpes vidē, kur mākslas terapeits definēts kā ārstniecības persona, funckcionālais 
speciālists, kura manipulācija tiek apmaksāta no veselības aprūpes budžeta, ja tiek veikta multiprofesionāla 
komandas darba ietvaros. Savukārt, sociālās aprūpes un speciālās izglītības vidēs mākslas terapeita loma nav 
normatīvi nostiprināta. Neskatoties uz to, daļa mākslas terapeitu jau šobrīd ir nodarbināti minētajās vidēs, 
tomēr viņu amata nosaukums neatspoguļo vai attālināti atspoguļo saistību ar mākslas terapiju. Darbs ar 
likumdevējiem, lai sakārtotu nodarbinātību minētajās vidēs, tādējādi, ir būtisks tuvāko gadu uzdevums, kas 
veicams sadarbībā ar profesionālajām asociācijām. 

Studiju noslēgumā studējošie kārto valsts pārbaudījumus, kurš sastāv no maģistra darba aizstāvēšanas un 
kvalifikācijas eksāmena.  

 

2.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas 
licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir 

bijuši) 
 

Studiju programma “Mūzikas terapija” LiepU studiju virziena “Veselības aprūpe” ietvaros tika 
akreditēta 2013.gadā (saskaņā ar LR Izglītības un Zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas sēdes 
2013.gada 7.jūnija lēmumu Nr. 124). 
Ieteikumi: 

1. Vietējais akadēmiskais personāls būtu  vairāk jāiesaista pētniecībā. Pārskata periodā tapušas 
vērā ņemamas zinātniskas publikācijas. Vairāk par to var lasīt veselības aprūpes virziena 
ziņojumā. 

2. Studentu iesaistīšna dalībai starptautiskajās zinātniskajās konferencēs. 2016.gada jūlijā Vīnē 
piedalījās ar prezentāciju 3.kursa absolvente Keitija Roth.Tapušas arī kopīgas publikācijas 
un zinātniski raksti Eiropā izdotos krājumos un pasaules Mūzikas terapijas 
izdevumos/žurnālos: www.imagine.musictherapy.biz; http://approaches.primarymusic.gr  

3. Studentu mobilitāte būtu jāpastiprina. Diemžēl studentu mobilitāti neizdodas pilnveidot, jo 
neklātienes studenti ikdienā ir darba attiecībās un/vai līdztekus studijām audzina bērnus 

4. Valodu prasmes jāuzlabo. Ar katru gadu studējošo valodas prasmes uzlabojas. 



 

 

42 

 

5. Programmai jābūt aktīvākai, piesaistot valsts un starptautiska (Eiropas) finansējums 
pētniecībai un infrastruktūras attīstībai. 2015./16. studiju gadā studiju programmu apmeklēja 
un vadīja meistarklases profesore Elena Fitzthum no Vīnes un as.profesore Vilmante 
Aleksiene no Viļņas Edukoloģias Universitātes, pateicoties Erasmus plus programmas 
atbalstam 
 
 

2.8. Pielikumi 
 

2.8.1. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti, pievienojot studiju kursu aprakstus tajās 
valodās, kurās tiek īstenotas studijas 

 

Studiju kursus skat. LiepU T diskā. 

 

2.8.2.Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas 
standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem 

augstākajā izglītībā, tai skaitā ja iegūstamā kvalifikācija ir reglamentēta profesija 

Studiju programma balstās uz likumdošanā noteiktajiem nosacījumiem par otrā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības standartu, Mākslas terapeita profesiju standartu, kas nosaka precīzas zināšanas un 
prasmes, kas jāprot, apgūstot studiju programmu pilnā apjomā: 

Atbilstība profesijas standartam 

          9. tabula 

Zināšanas Profesijas standartā norādīto zināšanu  
nodrošinošie 

 studiju kursi 

Zināšanu līmenis 

Priekšstats Izprat-
ne 

Pielie- 

tošana 

Bioloģisko, medicīnisko, sociālo, psiholoģisko 
zinātņu galvenās koncepcijas, kuras attiecas uz 
mākslas terapeita specifisko praksi  

Speciālā pedagoģija un psiholoģija 

Sociālā psiholoģija 

Attīstības psiholoģija 

Klīniskā psiholoģija 

Saskarsmes psiholoģija 

Cilvēka anatomija un fizioloģija 

Neirofizioloģija 

Psihoterapijas virzieni 

Psihiatrija un psihosomatiskā medicīna 

Pirmā un neatliekamā palīdzība 

Supervīzija 

  

 

* 

* 

* 

* 

^ 

* 

* 

* 

* 

* 
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Mākslas terapijas dokumentēšanā Ievads mūzikas terapijā  

Izpēte un izvērtēšana mūzikas terapijā 

  * 

Mākslas terapijas vēsturē, teorijās un 
koncepcijās, saskaņā ar specifisko praksi 

Mūzikas terapijas teorija un koncepcijas 

Mākslas terapija 

  

 

* 

Mākslas terapijas metodēs, saskaņā ar specifisko 
praksi 

Mūzikas terapijas metodika individuālajā 
un grupu darbā ar bērniem, pusaudžiem, 
jauniešiem un pieaugušajiem 

  * 

Metodoloģijā un zinātniski pētnieciskajā darbā Zinātniskā pētniecība  mūzikas terapijā 

Izpēte un izvērtēšana mūzikas terapijā 
praksē 

  * 

* 

Mākslas terapijas speciālista ētikā, saskaņā ar 
specifisko praksi 

Ievads mūzikas terapijā  

 Veselības un sociālā rehabilitācija 

  * 

Mākslas un mākslas radīšanas tehnikās, saskaņā 
ar specifisko praksi (vizuālās mākslas terapijas 
speciālistiem – zīmējumu un skulptūru analīze; 
mūzikas terapijā  – klavierspēle un improvizācija 

Improvizācija un pašpieredze: 

(klavierspēlē, kustību terapijas ievirze un 
vokālās prasmes)  

Dejas terapija (izvēle) 

  * 

 

Specifiskās prasmes mūzikas  terapeita  profesijā 

Specifiskās prasmes Studiju kursi 

veidot kontaktu ar klientu Ievads mūzikas terapijā  

Saskarsmes psiholoģija 

Sociālā psiholoģija 

Individuālā un grupu konsultēšana mūzikas terapijā  

Personības attīstības psiholoģija                                                                                        

veikt klienta izvērtēšanu/novērtēšanu Izpētes un novērtēšana mūzikas  

Izpētes un novērtēšanas tehnikas mūzikas terapijā praksē 

izvēlēties metodi atbilstoši klienta /pacienta  vajadzībām un 
risināmajai problēmai mākslas terapijas kontekstā 

Mūzikas terapijas metodika individuālajā un grupu  darbā ar bērniem, 
pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem 

izvērtēt sava darba rezultātus, saskaņā ar specializāciju 
mākslas terapijā  

Ievads mūzikas terapijā 

 Izpētes un novērtēšanas tehnikas mūzikas terapijā                                                                            
Izpētes un novērtēšanas tehnikas mūzikas terapijā praksē 

Zinātniskā pētniecība mūzikas terapijā 

pārrunāt sadarbības rezultātu ar klientu                              Klīniskā psiholoģija 

Saskarsmes psiholoģija  

Supervīzija 

Individuālā un grupu konsultēšana mūzikas terapijā 

 

Studējošo prakses plānojumu un darba devēja nodomu līgumu par studējošo prakses nodrošināšanu, norādot 
prakses vietu skaitu un laikposmu, kad prakse tiks nodrošināta 
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Studiju programmā ir ievērota augstākās profesionālās izglītības studiju programmas specifika: orientācija uz 
maģistrantu teorētisko zināšanu nostiprināšanu praktiskajās nodarbībās, patstāvīgajā darbā un praksē, 
tādējādi nodrošinot nepieciešamās prasības profesionālā grāda un kvalifikācijas ieguvei. Programmas saturs 
ir atbilstošs un veicina profesionālās kompetences pilnveidi un nodrošina absolventu konkurētspēju darba 
tirgū. 

Studiju priekšmetu programmas ir veidotas, lai tiktu realizēti studiju programmas mērķi, ievērojot studiju 
priekšmetu pēctecību, uzsverot patstāvīgā darba nozīmi, akcentējot intensīvu profesionālo un pētniecisko 
kompetenču attīstību  

Prakses plānotas 26 KRP apjomā un tiek realizētas dažādās speciālās izglītības, sociālās aprūpes un veselības 
aprūpes iestādēs. Prakses laikā studējošie saņem prakses supervīzora regulāru atgriezenisko saiti. Prakšu 
pēctecība, saistība un atbilstība studiju programmas teorētiskajai daļai atspoguļota 10. tabulā. 

10. tabula 

Prakšu pēctecība un saistība ar teorētisko daļu 

 1. kurss 2. kurss 3. kurss 

    

Teorētiskā daļa Vispārizglītojošie, nozares 
teorētiskie kursi (A daļa) – 

6 KRP 

Nozares profesionālās 
specializācijas kursi – 22 
KRP, prakse  4 KRP:  

Vērošanas prakse mūzikas 
terapijā 

Vispārizglītojošie un 
nozares teorētiskie kursi 
(A daļa) – 6 KRP 

Nozares profesionālās 
specializācijas kursi –20 
KRP 

Prakse 14 KRP: Izpētes un 
iz(no)vērtēšanas prakse 
mūzikas terapijā, 
individuālā un grupu 
prakse mūzikas terapijā ar 
bērniem, un 
pieaugušajiem 

Prakse– 8 KRP klīniskā un pētnieciskā 
darba prakse un maģistra darba izstrāde 
20 KRP. 

 

Prakšu organizāciju un vadību nosaka Noteikumi par praksi2. Prakšu dokumentācija un grafiki ir pieejami 
LiepU mājas lapā. Visām praksēm ir izstrādāti mērķi, uzdevumi, metodiskie un izdales materiāli, un prakses 
dokumentēšanas nosacījumi. Uzsākot praksi studenti tiek reģistrēti „Prakses līgumu reģistrācijas žurnālā”, 
noformē trīspusēju Līgumu par sadarbību prakses laikā. Prakses ievadinstruktāžā piedalās docētājs – prakses 
konsultants, prakses metodiķis. Praksi iestādē vada mentors. Pēc prakses notiek noslēguma konference, kurā 
students prezentē savus prakses rezultātus un iesniedz metodiķim prakses novērtējumu3 un prakses vietas 
izvērtējumu4, prakses konsultantam prakses pašnovērtējumu. Noslēgumu konferencē tiek analizēti prakšu 
rezultāti, nepieciešamības gadījumā precizēts studiju kursu saturs, tādējādi nodrošinot atgriezenisko saikni. 
Mentors prakses vietā nozīmē maģistrantam klientus/ pacientus un pārrauga viņa darbu, kā arī nodrošina 
nepieciešamos priekšnoteikumus tā veikšanai. Visā prakses laikā maģistranti veic supervīzijas pie LiepU 
docētāja. Arī meistarklašu ietvaros norit praktiskie semināri un metožu iepazīšana praktiskā veidā. 

                                                             

2 Noteikumi par praksi Liepājas Universitātē ( apstiprināti Senāta sēdē 14.12.2009, protokols nr.5, lēmums Nr. 185. 
3 KVS procedūra Prakses vērtējums (S-4-2) 
4 KVS procedūra Prakses vietas izvērtējums (S-4-3) 
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2.8.3. Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 
 
Pārskata periodā nav izmaiņu. 
        

2.8.4. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas 
(ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu 

augstskolu vai koledžu studiju programmām 
 

Mūzikas terapijas programmas salīdzinājums ar līdzīgām programmām Latvijā un Eiropā. 

Analoga programma Latvijā ir II līmeņa profesionālā Maģistra studiju programma Mākslas terapija Rīgas 
Stradiņa universitātē (RSU). Studiju ilgums šajā programmā ir 2,5 gadi, iegūstamais KP apjoms – 100. Šajā 
programmā ir Mūzikas terapijas specializācijas bloks, kas atbilst LiepU studiju programmas plānojumam (LiepU 
un RSU vienošanās paredz, ka tā realizāciju nodrošina LiepU studiju programmas pasniedzēji). LiepU studiju 
programma vairāk orientēta uz bērnu un pieaugušo neiroloģijas pacientiem, bet RSU programmai piemīt vairāk 
akadēmisks raksturs un tās metodiskie akcenti ir vērsti vairāk uz psiholoģisku traumu un 
psihiatriski/psihosomatiskiem pacientiem. Abas programmas īsteno Radošo un psihodinamisko pieejas mūzikas 
terapijā, tādējādi, iezīmējot patstāvīgo virzienu – integratīvi eklektisko virzienu mākslu terapijā Latvijā. 

Līdztekus veikts salīdzinājums ar analogām studiju programmām Eiropā (izmantots EMTC – Eiropas mūzikas 
terapijas konfederācijas izveidotais  Mūzikas terapijas studiju programmu reģistrs) 

12. tabula  

Studiju programmu salīdzinājums ar ārvalstu augstskolu programmām 

 

 Liepājas 
Universitātē 

Rīgas Stradiņa 
Universitāte(RSU) 

Boloņas 
Universitāte 

(Itālija )  

Juvaskilas 
Universitāte 

(Somija) 

Kredītpunktu 
apjoms 

100/150 ECTS 100/150 ECTS 180 ECTS 120 ECTS 

Studiju ilgums, 
studiju veids 

 3 gadi nepilna 
laika studijās 

2,5 gadi pilna laika 
studijās 

3 gadi nepilna                   

 laika studijās                       

2 gadi nepilna laika 
studijas 

Kvalifikācija Mākslas terapeits 
mūzikas terapijā  

Maģistra grāds 
veselības aprūpē 

 

Mākslas terapijas 
speciālists 

Maģistra grāds 
veselības aprūpē 

Maģistrs 
mūzikas              

un mākslas 
terapijā         

(Master  of Art 

Maģistra     grāds 
mūzikas terapijā 
(Music             
Master of Music 
therapy) 
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therapy)                      

Studiju 
programmas 
saturs 

Kursi mūzikas 
terapijā, 

Kursi medicīnā; 
kursi psiholoģijā, 
psihoterapijā, 
prakse, 
supervīzijas 

Kursi mūzikas 
terapijā, 

Kursi medicīnā; kursi 
psiholoģijā, 
psihoterapijā.Personi
skā terapija, prakse, 
supervīzijas 

Kursi 
psiholoģijā,             

Neiropsiholoģijā
, personības 
attīstībā,          

psihiatrijā un               

mūzikas 
terapijas  

 epistemoloģijā.                             

Satura dominante uz 
humānistisko, 
receptīvo, analītisko 
un psihodinamisko 
virzienu mūzikas 
terapijā. 

Studiju 
programmas 

struktūra 

 

 

 

Vispārizglītojošie 
kursi 12 KP 

nozares teorētiskie 
pamatkursi un 
kursi, kas attīsta 
sociālās, 
komunikatīvās un 
organizatoriskās 
iemaņas15 KP 

Nozares 
profesionālās 
specializācijas 
kursi 21 KP 

prakse – 26 KP, 

maģistra darba 
izstrāde un valsts 
pārbaudījums – 
maģistra darba 
aizstāvēšana – 20 
KP. 

  

Studiju kursi, kas 
nodrošina jaunāko 
sasniegumu apguvi 
nozares teorijā un 
praksē – 7 KP 
Pētnieciskā darba, 
jaunrades darba, 
projektēšanas darba 
un vadībzinību 
studiju kursi – 5 KP 

Bioloģijas, 
medicīnas/veselības 
aprūpes galvenās 
koncepcijas, kuras 
attiecas uz mākslas 
terapijas speciālista 
praksi – 58 KP 

Psiholoģijas kursi – 
2-14 KP prakse – 26 
KP, maģistra darba 
izstrāde un valsts 
pārbaudījums – 
maģistra darba 
aizstāvēšana – 20 
KP. 

 

Mūzikas 
terapija,     

Psihopatoloģija, 
psihiatrija,                   

 klīniskā prakse,         
darbs ar  
pieaugušajiem             

Mūzikas  

terapeitu zināšanu un 
prasmju 
aktualizācija, 

pētnieka    prasmju 
apguve, pašpieredze; 
klīniskā                                           
prakse 

Nosacījumi 
reflektantiem 

Bakalaura grāds 
pedagoģijā, 
psiholoģijā, 
veselības aprūpē, 
sociālajā darbā,  

Bakalaura grāds 
pedagoģijā, 
psiholoģijā, veselības 
aprūpē, sociālajā 
darbā,  muzicēšanas 

Iepriekšējā 
augstākā 
izglītība: 

psiholoģijā vai 

Iepriekšējā augstākā 
izglītība: 

Mūzikas terapijā, 
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muzicēšanas 
pieredze 

pieredze mūzikā. 

Eksāmenu 
prasības  

iekļauj labu 
viena 

 instrumenta 
spēli, 

 labus 
improvizatora 
dotumus; 

 vokālās un 
instrumentālās 

mūzikas 
pierakstīšanas 
spējas. 

 psiholoģijā vai 
mūzikā. 

Eksāmenu prasības  

iekļauj labu viena 

 instrumenta spēli, 

 labus improvizatora 
dotumus, 

 vokālās un 
instrumentālās 

mūzikas 
pierakstīšanas spējas. 

Studiju 
programmas 

C daļa 
6 KRP – izvēles 
studiju kursi no 
liela piedāvāto 
studiju kursu 
saraksta 

6 KRP – izvēles 
studiju kursi no liela 
piedāvāto studiju 
kursu saraksta 

Izvēles iespējas 

 ir dotas  

variējot studiju 
kursus 

 iepriekšējā 

 programmas 
daļā. 

Izvēles iespējas 

 ir dotas  

variējot studiju 
kursus 

 iepriekšējā 

 programmas daļā. 

 

Secinājumi: 

Salīdzinājums atklāj to, ka LiepU programma īpaši neatšķiras no RSU studiju programmas, taču atšķirības 
vērojams no citām Eiropas programmām vairākos aspektos. Kopumā var secināt, ka: 

1. iegūstamais grāds. LiepU, RSU programma un Eiropas augstskolas piedāvā programmas, kuras 
beidzot var iegūt maģistra grādu mākslā ( Mag. art) ar specializāciju mūzikas terapijā vai Mūzikas 
terapeita maģistra diplomu.  

2. neviena no Eiropas augstskolām nepiedāvā maģistra grādu veselības aprūpē ar kvalifikāciju Mākslas 
terapeits mūzikas terapijā. LiepU piedāvā kvalifikāciju – Mākslas terapeits mūzikas terapijā. 

3.  Eiropas studiju programmās mazāk stundu programmā ir atvēlētas praksei, kontaktam ar pacientu 
un supervīzijām.  

4. Mūzikas terapijas programmu ilgums ir 2-3 gadi, kas atbilst arī LiepU programmas ilgumam - 3 
gadi.  

5. maģistra programmu salīdzinājums mūzikas terapijā ļauj secināt, ka imatrikulācijas noteikumi ir 
vienoti Eiropas studiju programmās: iepriekšēja augstākā izglītība (psiholoģijā, mūzikā, mūzikas 
terapijā, sociālajās vai medicīnas jomās), nokārtojot iestājpārbaudījumus: improvizācija uz 
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instrumenta, pārrunas u. c. mākslas terapeitam mūzikas terapijā nepieciešamās muzikālās spējas. 
Citādi ir, piemēram, Juvaskilas universitātē, kur maģistra studijām uzņem tikai pēc teorētiskām un 
klīniskām studijām mūzikas terapijā. Līdzīga iespēja tiek dota arī LiepU maģistrantiem, kuri jau 
ieguvuši mūzikas terapijas speciālista kvalifikāciju – studēt 1 gadu izlīdzinošajā kursā, apgūt studiju 
priekšmetus, kas nepieciešami maģistrantam un veikt izpēti, datus apkopojot maģistra darbā. 

 

2.8.5.Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 
 
Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

 1.kurss 
2015./2016. ..2 
2016./2017.  ..6 
2017./2018. …5 

 

2.8.6. Studējošo aptaujas un to analīze 
 

2015./2016. studiju gads 
Noskaidrojot absolventu (11) viedokli par studiju programmu kopumā var secināt, ka 80% studējošo ir 
apmierināti ar izvēlēto studiju programmu, 20% studējošo pauž daļēju apmierinātību. Vairāk par pusi (60%) 
studējošo izvēlēto programmu atzīst par konkurētspējīgu Latvijā. 40% atzīst, ka tā ir daļēji konkurētspējīga. 
Līdz ar to studējošie kopumā atzīst, ka programma sagatavo darba tirgus vajadzībām konkurētspējīgus 
darbiniekus.  Pozitīvi var vērtēt iespēju studiju procesā izmantot savu iepriekšējo pieredzi. Tas apliecina 
izglītības nepārtrauktību, zināšanu integrāciju un pārnesi. Tā 50% studējošo atzīst, ka studijās var pilnībā 
izmantot/ balstīties uz savām iepriekšējām zināšanām. 50% studējošo atzīst, ka iepriekšējo pieredzi var 
izmantot daļēji. 70% maģistrantu atzīst, ka studiju kursi papildina  viņu vispārējo redzesloku. 
Analizējot studējošo apmierinātību ar studiju maksas atbilstību studiju kvalitātei, var secināt, ka 30% to atzīt 
par pilnīgi apmierinošu, 30% par daļēji apmierinošu. 30% studējošos tā daļēji nepamierina un 10% 
studējošos tā pilnībā neapmierina.  
Analizējot studiju organizācijas formālo pusi, var secināt, ka kopumā studenti ir apmierināti ar nodarbību 
plānojumu. 60% tas pilnībā apmierina un 20% daļēji apmierina. Ar nodarbību plānojumu pilnībā nav 
apmierināti 20% , minot savlaicīgu neziņu par lekciju sadalījumu-plānojumu. Līdzīgi studenti pauž savu 
apmierinātību arī ar studiju kursu plānojumiem pa semestriem.  

Studējošo apmierinātība ar literatūras un metodisko materiālu nodrošinājumu (pilnībā 20%, daļēji 80%) 
liecina, ka galvenā pretenzija vai pieprasījums ir mācību materiālam latviešu valodā. Savukārt, 80% 
studējošo pozitīvi vērtē informācijas pieejamību par studiju programmu. Šie dati apliecina programmas 
direktora kvalitatīvo darbu. 80% studējošo pilnībā ir apmierināti ar programmas direktoru darbību. 
Informāciju par studiju procesu studenti var saņemt arī no dekāna un prodekāna, studentu padomes, kā arī 
LiepU mājas lapā, sociālajos mēdijos, pie informācijas dēļiem u.c. 90% studējošo informāciju saņēmuši un 
turpinās saņemt no programmas direktora, 10% to nav darījuši un neplāno arī turpmāk darīt, bet saņem no 
studiju biedriem, savukārt 90% studējošo izmanto arī LiepU mājas lapu informācijas saņemšanai, 100% 
izmanto un turpinās izmantot informācijas saņemšanu e-pastā.  
Analizējot studējošo apmierinātību ar prakses organizāciju un saturu, var secināt, ka veiksmīgu tās 
plānojumu atzīst 90% studējošo un ar prakses saturu pilnībā vai daļēji, taču ar tās plānojumu ir apmierināti 
tikai 40 % studējošo, bet 50% daļēji apmierinati. Taču būtiski atzīmēt, ka prakses saturs ir saskaņots ar 
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programmu studiju rezultātiem, tādējādi ne vienmēr studentu paustā  daļējā un kopējā apmierinātība (60% + 
40 %) tās plānojumā ir uzskatāma par pozitīvu rādītāju.  
Analizējot datus kāda veida konsultācijas studenti izmanto, var secināt, ka nav viena noteikta prioritāra 
veida. Tā 10% atzīst, ka labprāt izmanto konsultācijas klātienē, tāpat 80% atzīst, ka izmanto iespēju 
konsultēties elektroniski.  
Lekcijas 75% -100% apmeklē 100% studējošie. 

Secinājumi  

Pētītā studentu apmierinātība ar patstāvīgo darbu, tā organizāciju atklāj, ka 60% studentu nedomā, ka tas 
būtu kā īpaši jāorganizē no docētāju puses. Tas apliecina studentu autonomiju un prasmi plānot savu darbu. 
20% studējošo vēlētos, lai patstāvīgais darbs būtu speciāli organizēts.  
Pavisam neiepriecinošs fakts ir tas, ka studenti neizmanto vai noslogotības un nepilna laika studiju formas 
dēļ neizmanto bibliotēku patstāvīgā darba veikšanai. Kopumā visi studējošie ir izmantojuši konsultācijas 
pastāvīgo darbu izstrādē, taču to biežums ir dažāds. To būtu jāsaista ar patstāvīgo darbu uzdošanas biežumu 
studiju kursos.  
 

2016./2017. gads 

Studiju programmas stiprās puses: 

 Plašs un saturīgs priekšmetu piedāvājums; iespējams iepazīties ar ārvalstu pieredzi (Lietuva, UK, 
Austrija); 

 Ļoti pietuvinātas reālajai videi, praktiski pielietojamas;  
 Atbilstoši sadarbības līgumam, iespēja apmeklēt vieslektoru lekcijas RSU; 
 Ieinteresēti, pretīmnākoši pasniedzēji! 

 Pieaicināti vieslektori, 
Studiju programmas vājās puses: 

  Brīžiem liekas, ka nav saskaņotības starp pasniedzējiem, lekciju tēmām un saturu; 
 Trūkst plāna, struktūras; grūti salikt visu loģiskā secībā; 
 Ne visos priekšmetos ir piemēroti lektori! 

 
Studentu aptaujas vājās puses norāda uz to, ka studiju programmai nepieciešams veikt studiju programmas, 
tajā ietilpstošo studiju kursu rezultātu un standartu savstarpējās atbilstības analīzi (kartēšanu), kā arī to 
atbilstība EKI/LKI līmeņiem. Ir nepieciešams veikt  atsevišķu docētāju nomaiņu un īstenot koordinējošas 
darbības, lai panāktu docētāju ciešāku sadarbību. Tāpat arī jāprecizē un jāoptimizē specializāciju kursu 
apraksti un jāveic savstarpēji saskaņota uzdevumu izstrāde. 

2017./2018. gads 

Studiju programmas stiprās puses: 

 Iespēja darboties praktiski, ne tikai teorētiski, maz kursabiedru – individuālā pieeja; 
 Labs atbalsts no pasniedzējiem; 
 Ļoti spēcīgs atbalsts no mācībspēku puses. Ļoti liela iegūta praktiskā / metodiskā pieredze; 
 Var mācīties neklātienē; 
 Daudzveidīgi studiju priekšmeti; iespējas redzēt praktiskos sesijas materiālus; programmas struktūra; 
 Praktiskās nodarbības; pasniedzēji – praktizējoši mūzikas terapeiti; 
 Praktiskā pieredze, augsta līmeņa speciālistu lekcijas, kvalitatīvs saturs. 
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Studiju programmas vājās puses: 

 Pasniedzēju starpā ir neskaidrības, kas ko mācījis, tiek dublēta viela. 
 Pārāk liela summa par mācībām un diezgan maz mācību dienas gadā; 
 Neliela nekonkrētība uzdotajos uzdevumos / eksāmenos (kas jāveic mājās). Iespējams nedaudz 

padziļinātāku informācijas iegūšanu no pasniedzējiem, kuru priekšmets ir sekundārais; 
 Maza iekšējā nesakārtotība plānojot B kursus vai praksi; 
 Pārāk daudz jāveido POVERPOINT prezentācijas; 

Aptaujas rezultāti norāda uz nepieciešamību labāk strukturēt studiju kursus, mājas uzdevumus un prasības 
eksāmenu vērtējumam. 

 

3. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plānu 
 
Secinājumi  

1. Studiju programmas īstenošanas laikā, nodrošinot profesionālās kvalifikācijas un profesionālā 
maģistra grāda vienlaikus ieguvi, tiek ievērots studiju programmai atbilstošais profesijas standarts un 
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarts.  

2. Studiju programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki ir atbilstoši studiju programmas īstenošanas 
prasībām. Mācību spēkiem arī jāturpina tālākizglītoties. 

3. Jāturpina papildināt literatūras krājumus par mūzikas terapiju Liepājas Universitātes bibliotēkā it 
īpaši latviešu valodā, apkopojot un izdodot pētniecisko rakstu krājumus. 

4. Mūzikas terapijas studiju programmas pilnveides un kvalitātes izvērtēšanas nodrošināšanai ir 
jāpaplašina sadarbība ar dažādām reģiona speciālās izglītības, sociālām un veselības aprūpes 
institūcijām.  

5. Studiju programmā „Mūzikas terapija” studentu skaits ir pietiekošs, lai komplektētu grupu nepilna 
laika studijās.  

6. Studiju programmas studentu svešvalodu zināšanas  noteikti ietekmē studiju programmas apguvi, jo 
vairums literatūras pieejamas vācu un angļu valodās. Arī vieslektori Erasmus programmas ietvarā 
kontaktējas svešvalodā. 

 

11. tabula  

Studiju virziena attīstības plāns 2012.- 2018. gadam 

N.p.
k. 

Risināmās 
problēmas/uzdevumi 

Pasākumi Izpildes laiks 
un atbildīgais 
par izpildi 

Izpildītāji Izpildes 
apliecinājums/ 

novērtējums 

1.  Zinātniskās darbības iespēju 
paplašināšana 

Maģistrantu 
piesaistīšana docētāju 
pētniecisko jautājumu 
asistēšanā 

M. Paipare Programmas 
docētāji 

Publicēti pētījumi mūzikas 
terapijā 

M.Paipare& K.Roth 
(skat.ziņojumā) 

2.  Studijām nepieciešamo 
metodisko resursu 
nodrošinājums 

Bibliotēkas fondu 
papildināšana ar 
jaunāko mūzikas 
terapijas  un metodisko 

Katru gadu  

 

Bibliotēkas 
vadītāja 

Papildināti fondi 
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literatūru  docētāji 

3.  Studentu un mācībspēku 
mobilitātes paaugstināšana  

Studentu iesaistīšana 
ārējo sakaru centra 
projektos Erasmus 
programmas apguve, 
bilateriālie 
starpaugstskolu līgumi 

Katru  gadu 

 

Studenti, 
programmas 
direktore, 

Ārējo  sakaru 
daļa 

Studentu un docētāju 
mobilitāte 

Docētāju mobilitāte 

( daļēji izpild., skatīt 
ziņojumā) 

4.  Studentu un pasniedzēju  
zinātniskos darbu 
publikāciju izdošana 

Sadarbībā ar Latvijas 
Mākslas terapijas 
asociāciju veidot savu 
izdevumu 

2012./ 2013. 

 

 

Programmas 
mācībspēki 

Izdots publikāciju krājums, 
grāmata, monogrāfija u.c. 

Izdots 1. zin. rakstu 
krājums Mūzikas terapja, 
2014. 

5.  Studiju procesa kvalitātes 
pilnveide 

Pētniecisko darbu 
(maģistra darbu) 
izstrādes tēmas izvēle 
un izstrādes uzsākšana 
pirmajā studiju gadā 

2013. – 2018. Programmas 
mācībspēki 

Profesionālā maģistra 
programmā maģistra darbu 
tēmas izvēle un noteikšana 
pēc studiju uzsākšanas 
1.kursā 

6.  Sadarbība ar darba 
devējiem 

Plašāka Veselības 
aprūpes iestāžu prakses 
(darba) vietu apguve 

2012.- 2013. Programmas 
mācībspēki 

Sagatavoto kvalificēto 
speciālistu darbs veselības 
aprūpē. 

Ir apgūtas vairākas jaunas 
darba  vietas veselības un  
sociālajā aprūpē. Darbs 
jāturpina 

7.  Stiprināt starptautisko un 
vietējo partnerību 
speciālistu sagatavošanā 

Starpaugstskolu  

programmu veidošana 

2013.-2017. Programmas 
direktore 

Vienota starptautiska 
programma- licencēta 
Neizdodas pagaidām 

8.  Organizēt studentu 
uzņemšanu pilna laika 
(klātienes) studijās 

Reklāmas pasākumi, 
studējošo apzināšana 

2014.-2016. Programmas 
direktore 

Studijas pilna laika 
klātienē 

Nav izpildīts 

9.  E-studijas Pilnveidot studiju 
materiālus 

Katru gadu Programmas 
direktore, 
docētāji 

Papildināti studiju kursu 
materiāli. Studiju darba 
norises apjoma pieaugums 
e-vidē 

10.  Studiju procesa kvalitātes 
pilnveide, pēc studiju 
attīstības ieteikumiem 

Pētniecisko darbu 
(maģistra darbu) 
apkopošana zinātnisko 
rakstu krājumos 

2016.-2017. Programmas 
direktors, 
docētāji 

Izdots 1. zin. rakstu 
krājums Mūzikas terapijai 
2017 

 

11.  Profesionālās bakalauru 
studiju programmas Sociālā 
labklajība un rekreācija ( 
vai tml) izstrāde 

Sagatavot programmu 
licencēšanai 

2016.-2017. Dekāne, 
prodekāne 

Licences saņemšana 
studiju programmas 
realizēšanai 

Sagatavošanā 
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                              12. tabula  

Studiju programmas “Mūzikas terapija” attīstības plāns 2016.- 2017. 

Uzdevumi Priekšlikumi attīstības 
noteikto  uzdevumu 
kvalitātes pilnveidošanai 

Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais par 
izpildi 

Izpildes 
apliecinājums 

Rezultāts 

Turpināt 
sadarbību ar 
veselības 
aprūpē 
strādājošajiem 
speciālistiem 

Organizēt teorētiski 
metodiskos seminārus 
Liepājas un Latvijas 
Veselības aprūpes jomas 
prakšu nodrošinātājiem 
un LiepU docētējiem par 
studiju programmu 
„Mūzikas terapija” 
prakses organizāciju un 
norisi. 

2015./2016. 

studiju gads 
un turpmāk 

Jomas virziena 
vadītāja, 
programmas 
direktore, prakses 
vadītāji 

Saplānoti un novadīti 
semināri. 

2015./2016.studiju 
gada izpildes 
rezultātus skatīt  

Sekmēta teorijas un 
prakses vienotība; 

Iepazīstināti Valsts 
pārbaudes komisijas 
locekļi (tostarp ārsti) ar 
atklāto gadījuma izstrādi 
kvalifikācijas eksāmenā. 
Ir apgūtas jaunas darba 
vietas veselības aprūpē 

Turpināt 
piesaistīt 
profesionāļus 
studiju 
programmu 
realizācijā 

Papildināt akadēmisko 
personālu, piesaistot 
profesionāļus studiju 
kursu nodrošināšanā 

2015./2016.st
udiju gads un 
turpmāk 

programmas 
direktore 

Izmaiņas studiju 
plānos 

 

Tiek nodrošināta 
praktisko nodarbība 
sasaiste ar profesionālo 
darbību. 

Praksei piesaistīta Dace 
Stieģele- praktizējoša 
sertificēta mūzikas 
terapeite 

Turpināt 
aktualizēt 
profesionālā 
maģistra darbu 
tēmu izvēli 

Liepājai, reģionam un 
veselības, sociālā un 
izglītības darba aktualitātei 
atbilstošu un nozīmīgu 
izpētes tēmu piedāvājums 

Visu  gadu M.Paipare, 
O.Blauzde,  
L.Enģele, 
I.Griškēviča,  
K.Mārtinsone 

Izvērtētas un 
apstiprinātas  maģistra 
darbu tēmas atbilstoši 
aktualitātēm veselības 
aprūpes  jomā 

Izstrādāti profesionālā  
Liepājai, reģionam un 
citām pašvaldībā aktuālo 
problēmu izpētei.  
Aizstāvēti maģistra 
darbi.  

Docētāju darbs 
pie mācību un 
zinātniski 
pētnieciskās 
literatūras 
izveides.  

 

Aktivizēt  docētāju darbu 
pie mācību un zinātniskās 
literatūras izveides, lai 
radītu plašākas iespējas 
patstāvīgā darba 
pilnveidei un 
zinātniskajai pētniecībai 
mūzikas terapijā. 

 

2016./2017. 
studiju gads 
un turpmāk 

PSDF Veselības 
virziena 
mācībspēki 
 

Izstrādāti un iespiesti 
mācību līdzekļi un 
zinātniskās 
publikācijas 

Tiek radītas iespējas 
patstāvīgā darba  un 
sadarbības pilnveidei. 

Izdota grāmata, 
sagatavots zinātnisko 
rakstu krājums. 
Sagatavoti un publicēti 
zinātniskie raksti 
starptautiskām datu 
bāzēm.  

Studiju 
programmas 
pārstrukturizāc
ija 

uzsākt programmas 
pārstrukturizāciju, kas 
tiks pabeigta līdz 
akreditācijai 2019.gadā. 

2017- 2019. PSDF Veselības 
virziena 
mācībspēki 
 

Jauni studiju plāni, 
atbilstoši MK 
Noteikumos Nr. 512. 

Sagatavots studiju 
programmas plāns 2 
gadu studiju ilgumam. 
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13. tabula  

Studiju programmas “Mūzikas terapija” attīstības plāns 2017.- 2018. 
                              

Uzdevumi Priekšlikumi attīstības 
noteikto  uzdevumu 
kvalitātes pilnveidošanai 

Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais par 
izpildi 

Izpildes 
apliecinājums 

Rezultāts 

Turpināt 
sadarbību ar 
veselības 
aprūpē 
strādājošajiem 
speciālistiem 

Organizēt teorētiski 
metodiskos seminārus 
Liepājas un Latvijas 
Veselības aprūpes jomas 
prakšu nodrošinātājiem 
un LiepU docētējiem par 
studiju programmu 
„Mūzikas terapija” 
prakses organizāciju un 
norisi. 

2017./2018. 

studiju gads 
un turpmāk 

Jomas virziena 
vadītāja, 
programmas 
direktore, prakses 
vadītāji 

Saplānoti un novadīti 
semināri. 

2017./2018.studiju 
gada izpildes 
rezultātus skatīt  

Sekmēta teorijas un 
prakses vienotība; 

 

Iepazīstināti Valsts 
pārbaudes komisijas 
locekļi (tostarp ārsti) ar 
atklāto gadījuma izstrādi 
kvalifikācijas eksāmenā. 
Ir apgūtas jaunas darba 
vietas veselības aprūpē 

Turpināt 
piesaistīt 
profesionāļus 
studiju 
programmu 
realizācijā 

Papildināt akadēmisko 
personālu, piesaistot 
jaunus profesionāļus 
studiju kursu 
nodrošināšanā 

2017./2018.st
udiju gads un 
turpmāk 

programmas 
direktore 

Izmaiņas studiju 
plānos 

 

Tiek nodrošināta 
praktisko nodarbība 
sasaiste ar profesionālo 
darbību. 

Praksei piesaistīta Dace 
Stieģele- praktizējoša 
sertificēta mūzikas 
terapeite 

Turpināt 
aktualizēt 
profesionālā 
maģistra darbu 
tēmu izvēli 

Liepājai, reģionam un 
veselības, sociālā un 
izglītības darba aktualitātei 
atbilstošu un nozīmīgu 
izpētes tēmu piedāvājums 

Visu  gadu M.Paipare, 
O.Blauzde,  
L.Enģele, 
I.Griškēviča,  
K.Mārtinsone 

Izvērtētas un 
apstiprinātas  maģistra 
darbu tēmas atbilstoši 
aktualitātēm veselības 
aprūpes  jomā 

Izstrādāti profesionālā  
Liepājai, reģionam un 
citām pašvaldībā aktuālo 
problēmu izpētei.  
Aizstāvēti maģistra 
darbi.  

Docētāju darbs 
pie mācību un 
zinātniski 
pētnieciskās 
literatūras 
izveides.  

 

Aktivizēt  docētāju darbu 
pie mācību un zinātniskās 
literatūras izveides, lai 
radītu plašākas iespējas 
patstāvīgā darba 
pilnveidei un 
zinātniskajai pētniecībai 
mūzikas terapijā. 

 

2016./2017. 
studiju gads 
un turpmāk 

PSDF Veselības 
virziena 
mācībspēki 
 

Izstrādāti un iespiesti 
mācību līdzekļi un 
zinātniskās 
publikācijas 

Tiek radītas iespējas 
patstāvīgā darba  un 
sadarbības pilnveidei. 

Izdota grāmata, 
sagatavots zinātnisko 
rakstu krājums. 
Sagatavoti un publicēti 
zinātniskie raksti 
starptautiskām datu 
bāzēm.  

Studiju 
programmas 
pārstrukturizāc
ija 

uzsākt programmas 
pārstrukturizāciju, kas 
tiks pabeigta līdz 
akreditācijai 2019.gadā. 

2017- 2019. PSDF Veselības 
virziena 
mācībspēki 
 

Jauni studiju plāni, 
atbilstoši MK 
Noteikumos Nr. 512. 

Sagatavots studiju 
programmas plāns 2 
gadu studiju ilgumam. 
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Kopsavilkums 

1. Ir izdots 2.zinātnisko rakstu krājums: Mūzikas terapija I: pētniecība, pieredze, prakse.  
2. Turpināt darbu pie studiju programmas pārstrukturēšanas, atbilstoši MK Noteikumos Nr. 512. 

“Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. 
3. Izstrādāt tālākizglītības sagatavošanas kursus medicīnā, tādējādi saglabājot kredītpunktus 

specializācijai un jaunu studiju kursu apguvei studiju programmā. 
4. Turpināt darbu pie maģistru darbu tēmu aktualizācijas un docētāju un maģistrantu zinātniskās 

sadarbības, gatavojot kopīgas publikācijas. 
5. Izvērtēt atsevišķu docētāju atbilstību un īstenot docētāju koordinējošas darbības, lai panāktu docētāju 

ciešāku sadarbību. Tāpat arī precizēt specializāciju kursu aprakstus un veicināt savstarpēji saskaņota 
uzdevumu izstrādi. 

6. Veikt studiju programmu, tajā ietilpstošo studiju kursu rezultātu un standartu savstarpējās atbilstības 
analīzi ( kartēšanu), kā arī  pielīdzināt to atbilstība EKI/LKI līmeņiem. 

7. Veikt studiju kursu rezultātu kartēšanu atbilstoši Profesijas standartam, kuru plānots paveikt pēc tam, 
kad tiks aktualizēts standarts, kurš pēdējo reizi pārskatīts 2010.gadā.  

8. Uzsākt pārejas uz divgadīgu studiju programmu realizāciju un plānot darbības Profesijas standarta 
aktualizēšanai. 

 
 

14. tabula 

Studiju programmas “Mūzikas terapija” attīstības plāns 2018.- 2019. 
Uzdevumi Priekšlikumi attīstības 

noteikto  uzdevumu 
kvalitātes pilnveidošanai 

Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais par 
izpildi 

Izpildes 
apliecinājums 

Rezultāts 

Turpināt 
sadarbību ar 
veselības 
aprūpē 
strādājošajiem 
speciālistiem 

Organizēt teorētiski 
metodiskos seminārus 
Liepājas un Latvijas 
Veselības aprūpes jomas 
prakšu nodrošinātājiem 
un LiepU docētējiem par 
studiju programmu 
„Mūzikas terapija” 
prakses organizāciju un 
norisi. 

2018./2019. 

studiju gads 
un turpmāk 

Jomas virziena 
vadītāja, 
programmas 
direktore, prakses 
vadītāji 

Saplānoti un novadīti 
semināri. 

2018./2019.studiju 
gada izpildes 
rezultātus skatīt  

Sekmēta teorijas un 
prakses vienotība; 

 

Iepazīstināti Valsts 
pārbaudes komisijas 
locekļi (tostarp ārsti) ar 
atklāto gadījuma izstrādi 
kvalifikācijas eksāmenā. 
Ir apgūtas jaunas darba 
vietas veselības aprūpē 

Turpināt 
piesaistīt 
profesionāļus 
studiju 
programmu 
realizācijā 

Papildināt akadēmisko 
personālu, piesaistot 
jaunus profesionāļus 
studiju kursu 
nodrošināšanā, sākotnēji 
kā asistentus 

2018./2019.st
udiju gads un 
turpmāk 

programmas 
direktore 

Izmaiņas studiju 
plānos 

 

Tiek nodrošināta 
praktisko nodarbība 
sasaiste ar profesionālo 
darbību. 

Praksei piesaistīta Dace 
Stieģele- praktizējoša 
sertificēta mūzikas 
terapeite, Tiek 
nodrošināta paaudžu 
maiņa priekšmetā  



 

 

55 

 

Turpināt 
aktualizēt 
profesionālā 
maģistra darbu 
tēmu izvēli 

Liepājai, reģionam un 
veselības, sociālā un 
izglītības darba aktualitātei 
atbilstošu un nozīmīgu 
izpētes tēmu piedāvājums 

Visu  gadu M.Paipare, 
O.Blauzde,  
L.Enģele, 
I.Griškēviča,  
K.Mārtinsone 

Izvērtētas un 
apstiprinātas  maģistra 
darbu tēmas atbilstoši 
aktualitātēm veselības 
aprūpes  jomā 

Izstrādāti profesionālā  
Liepājai, reģionam un 
citām pašvaldībā aktuālo 
problēmu izpētei.  
Aizstāvēti maģistra 
darbi.  

Docētāju darbs 
pie mācību un 
zinātniski 
pētnieciskās 
literatūras 
izveides.  

 

Aktivizēt docētāju darbu 
pie mācību un zinātniskās 
literatūras izveides, lai 
radītu plašākas iespējas 
patstāvīgā darba 
pilnveidei un 
zinātniskajai pētniecībai 
mūzikas terapijā. 

 

2018./2019. 
studiju gads 
un turpmāk 

PSDF Veselības 
virziena 
mācībspēki 
 

Izstrādāti un iespiesti 
mācību līdzekļi un 
zinātniskās 
publikācijas 

Tiek radītas iespējas 
patstāvīgā darba  un 
sadarbības pilnveidei. 

Izdota grāmata, 
sagatavots zinātnisko 
rakstu krājums. 
Sagatavoti un publicēti 
zinātniskie raksti 
starptautiskām datu 
bāzēm.  
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15.tabula 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums 
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma Mūzikas terapija 

  
Vārds, 

uzvārds 
Grāds Amats Kvalifikācija 

ĪSTENOJAMIE STUDIJU KURSI UN MODUĻI, 

(kredītpunktu apjoms) 

1. Dina Bethere  

 

Dr.paed. Asociētā 
profesore 

(ievēlēta) 

Liepājas Universitāte, pedagoģijas doktora zinātniskais 
grāds., 2011. 

Ļeņingradas Pedagoģiskā Universitāte, defektoloģijas 
fakultāte-vājdzirdīgu un nedzirdīgu bērnu krievu valodas 
un literatūras skolotājas un pirmsskolas iestāžu 
surdopedagoģes kvalifikācija, 1991 

Speciālā pedagoģija un psiholoģija (2 KRP) 

2. Olga Blauzde  Mg.paed., 
Mg.mus., 

Mg.sc.sal. 

Docente 

(ievēlēta) 

Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmija, kvalifikācija – kora 
diriģents, mūzikas priekšmetu pedagogs, 1981. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, mūzikas terapijas 
speciālists, 2003. 

Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 
maģistrantūra, 1996. 

Improvizācija un pašpieredze: klavierspēle (2 KRP) 

Improvizācija un pašpieredze: kustību terapijas ievirze un vokālās prasmes (2 
KRP) 

Individuālā un grupu terapija bērniem un pusaudžiem praksē (3 KRP) 

Individuālā un grupu terapija jauniešiem un pieaugušiem praksē (4 KRP) 

Mūzikas terapijas metodika individuālajā un grupu darbā bērniem un pusaudžiem 
(2 KRP) 

Mūzikas terapijas metodika individuālajā un grupu darbā jauniešiem un 
pieaugušiem (1 KRP) 

Pētnieciskā darba prakse (4 KRP) 

Klīniskā prakse (4 KRP) 

3. Līga Enģele  Mg.sc. 

educ. 

Mg.sc.sal. 

Lektore 

(ievēlēta) 

Liepājas Universitāte,  profesionālais maģistra grāds 
veselības aprūpē, 2009. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātņu maģistra 
grāds pedagoģijā, 2007. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, mūzikas terapijas 

Individuālā un grupu terapija bērniem un pusaudžiem praksē (3 KRP) 

Mūzikas terapijas metodika individuālajā un grupu darbā bērniem un pusaudžiem 
I (2 KRP) 

Pētnieciskā darba prakse (4 KRP) 
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speciālista kvalifikācija, 2006. Liepājas Pedagoģiskā 
augstskola, iegūtā kvalifikācija - sākumskolas skolotājs, 1.-
4. kl. mūzikas skolotājs, 1994. 

Mūzikas terapijas metodes (2 KRP) 

4. Ingūna 
Griškēviča 

Dr.psych. docente 

(pieņemts darbā 
uz laiku) 

Latvijas Universitāte, Doktora zinātniskais grāds psiholoģijā 

2011., Latvijas Universitāte, Maģistra zinātniskais grāds 
psiholoģijā 1999. 

Klīniskā psiholoģija (2 KRP) 

Sociālā psiholoģija (2 KRP) 

5. Vita Kadiķe Mg.paed.  asistente 

(pieņemts darbā 
uz laiku) 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija izglītības zinātņu maģistra 
grāds pedagoģijas teorijā un vēsturē, 2003 

Rīgas Medicīnas institūts pediatrijas fakultāte, ārsta pediatra 
kvalifikācija, 1985 

Neirofizioloģija (2 KRP) 

 

6. Olga Glikasa  Dr.paed. Docente 

(ievēlēta) 

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, pedagoģijas doktora 
grāds, 1996.; 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts, bioloģijas un ķīmijas 
skolotājs, 1966. 

Cilvēka anatomija un fizioloģija (2 KRP) 

 

7. Agnese 
Krētaine  

Mg.sc. sal. Asistente  

(uz laiku) 

RSU Rehabilitācijas fakultāte 

Augstākā, RSU, 2000. fizioterapeite 

Minhenes funkcionālā attīstības diagnostika (2 KRP) 

 

8. Kristīne 
Mārtinsone  

Dr. psych 
Mg. sc. Sal. 

Profesore 

(pieņemta darbā 
uz laiku) 

RSU Mākslas terapija, 2008.  
Mākslas terapeite 
LU PPI, doktorantūra, psihologs, supervīzore 

Individuālā un grupu konsultēšana mūzikas terapijā (1 KRP) 

MediP181 Zinātniskā pētniecība mūzikas terapijā (2 KRP) 

 

9. Sandra 
Mihailova  

Dr. psych 
Mg. sc. Sal. 

Docente 

(pieņemta darbā 
uz laiku) 

RSU Mākslas terapija,  
Mākslas terapeite, 2008. 
LU PPI, doktorantūra, psihologs, psihoterapeite 

Individuālā un grupu konsultēšana mūzikas terapijā (1 KRP) 

Dejas terapija (1 KRP) 

Psihoterapijas virzieni (2 KRP) 

10. Mirdza 
Paipare  

Mg.sc.sal. 
Mg.mus. 

Docente 

(ievēlēta) 

Liepājas Universitāte, maģistra grāds  

veselības aprūpē, 2009., 

JV Latvijas Valsts Konservatorija kordiriģentu nodaļā, kora 
diriģente, mūzikas priekšmetu pedagogs, 1979., 

Liepājas pedagoģijas akadēmija mūzikas terapeita 

Ievads mūzikas terapijā (4 KRP) 

Mūzikas terapijas teorijas un koncepcijas (2 KRP) 

Mākslas terapija (1 KRP) 

Izpētes un novērtēšanas tehnikas mūzikas terapijā (2 KRP) 
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kvalifikācija, 2006. 

 

Supervīzija (2 KRP) 

Vērošanas prakse mūzikas terapijā (4 KRP) 

Improvizācija un pašpieredze praksē (2 KRP)  

Izpētes un novērtēšanas tehnikas mūzikas terapijā praksē (2 KRP) 

Klīniskā prakse (4 KRP) 

Pētnieciskā darba prakse (4 KRP) 

Individuālā un grupu terapija jauniešiem un pieaugušiem praksē (2 KRP) 

Mūzikas terapijas metodika individuālajā un grupu darbā jauniešiem un 
pieaugušiem  (1 KRP) 

Maģistra darbs (20 KRP) 

11. Irina Strazdiņa  Dr.psych. Docente 

(ievēlēta) 

Latvijas Universitāte, psiholoģijas doktora grāds, 1994. 

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, pirmsskolas 
pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja kvalifikācija, 1985. 

Personības attīstības psiholoģija (2 KRP) 

 

12. Baiba Trinīte  Dr, med. 
Mg.sc.sal. 

Lektore 

(ievēlēta) 

Rīgas Stradiņa Universitāte, Medicīnas zinātņu doktors, 
2013., 

RSU, Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē, 
2003.,  

Krievijas Valsts pedagoģijas universitāte (St.Pēterburga), 
Logopēdijas nodaļa, kvalifikācija- logopēde, skolotāja 
bērniem ar smagiem runas traucējumiem, pirmsskolas 
iestāžu skolotāja logopēde, 1992 

Balss traucējumi (2 KRP) 

 

13. Rovēna 
Zarakovska  

 Asistente 

(pieņemta darbā 
uz laiku) 

Rīgas Medicīnas institūts, ārsts, 1989. Psihiatrija un psihosomatiskā medicīna (2 KRP) 

 

14. Vija Zēlerte  Mg.psych. Lektore 

(ievēlēta) 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds psiholoģijā, 1997., 

Ļeņingradas universitāte, praktiskā skolu psihologa 
kvalifikācija, 1987. 

Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūtā, iegūta pamatskolas 

Saskarsmes psiholoģija (2 KRP) 

Klīniskā psiholoģija (2 KRP) 
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skolotāja kvalifikācija, 1989. 

15. Dace Zemīte  Mg.med. Asistente 

(pieņemta darbā  
uz laiku) 

Latvijas Medicīnas akadēmija, ārsts, 1998., pielīdzināts 
maģistra līmenim 

Pirmā un neatliekamā palīdzība (1 KRP) 

16. Gundega 
Tomele 

Mg. paed. 

Mg. sc. educ 

Lektore 

Pētniece 

Pedagogs Logopēdija (1 KRP) 

17. Svetlana 
Lanka 

Mg.sc.educ. Lektore Sociālais darbuinieks Pirmā un neatliekamā palīdzība (1 KRP) 

18. Velga Sudraba Dr.med Docente(Pieņemt 
darbā uz laiku) 

1987-1993 - Latvijas Medicīnas akadēmiju, vispārējās 
prakses ārsts1993-1996 - LMA, psihoterapijas rezidentūra 
2008-2011 - RSU doktorantūra Sertificēts ārsts, narkologs, 
psihoterapeits 

Psihiatrija un psihosomatiskā medicīna (2 KRP) 
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1.pielikums 

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ESG standarta prasībām 

 

ESG kritērijs LiepU Senāta apstiprinātais dokuments / 
rektora rīkojums 

KVS procedūra 

1.1.Augstskolām jābūt 
QA politikai 

LiepU Attīstības stratēģija 2016-2020 

https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strate
gija_2020_majas%20lapai.pdf 

 

1.2. Programmu 
veidošana un 
apstiprināšana 

 

“Noteikumi studiju programmu/ virzienu 
izstrādei, licencēšanai un akreditācijai” 

S-7 Studiju kursu izstrādāšana, 
apstiprināšana un izmaiņu vadība 

Par studiju kursu aprakstu izstrādāšanu, 
aktualizēšanu un izmantošanu. Procedūrā 
skaidri definēti kursa autora, studiju 
programmas direktora un fakultātes dekāna / 
nodaļas vadītāja pienākumi studiju kursa 
izstrādei un aktualizēšanai, ka arī noteikta 
kārtība kursa publiskošanai sistēma LAIS. 
Procedūrā noteikta arī kārtība studiju kursa 
un mācībspēka darba novērtēšanai. 

1.3.Studentcentrēta 
mācīšanās, pasniegšana 
un nevērtēšana 

Noteikumi par studiju kursa pārbaudījumiem 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

  

 

 

 

 

Nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts 
pārbaudījumiem un valsts noslēguma 
pārbaudījumiem 

https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi  

 

Noteikumi par mācībspēku un studējošo 
savstarpējiem pienākumiem un tiesībām 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

 

 

S-2-I Studiju rezultātu atspoguļošana 
studējošā studiju kartē  

Procedūrā aprakstīti mācībspēku pienākumi 
un termiņi studiju kursu pārbaudījumu 
vērtējumu ierakstīšanai LAIS, fakultāšu 
atbildīgo darbinieku pienākumi, kontroles 
mehānisms. 

 

 

S-3-III Studējošā izslēgšana no studējošo 
saraksta, izsniedzot diplomu 

Procedūrā aprakstīta kārtība, valsts/gala 
pārbaudījumu organizēšanai – studentu un 
darbinieku pienākumi, darbības un termiņi. 

1.4. Uzņemšana, studiju 
gaita, diplomatzīšana 

 

Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās 
2016./2017. studiju gadam  

Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 
2016./2017. studiju gadam 

Uzņemšanas noteikumi doktorantūras studijās 

S-1-I-V_Vienotā pieteikšanās 
pamatstudijām. Procedūrā aprakstīta kārtība 
un darbības uzņemšanas pamatstudijās 
procesa organizācijai – atbildības un 
pienākumi gan studentiem, gan LiepU 
uzņemšanas darbiniekiem 
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2016./2017. studiju gadam 

https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-
noteikumi 

 

S-1-I Personas ierakstīšana studējošo 
sarakstā 1.kursā. Procedūrā aprakstīta 
kārtība un darbības uzņemšanas 
maģistrantūrā un doktorantūrā  

(arī papilduzņemšanai) procesa organizācijai 
– atbildības un pienākumi gan studentiem, 
gan LiepU uzņemšanas darbiniekiem 

Nolikums par pamatstudijām un augstākā 
līmeņa studijām  

https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi 

 

Doktora studiju nolikums  

https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi 

S-1-II Personas ierakstīšana studējošo 
sarakstā vēlākos studiju posmos, pārnākot 
no citas augstskolas vai atjaunošanās 
kārtībā 

Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā notiek 
studentu uzņemšana vēlākajos posmos – 
studentu un darbinieku pienākumi, darbības 
un termiņi. 

 

S-1-III Personas ierakstīšana studējošo 
sarakstā, ja studējošais maina studiju 
programmu vai studiju formu 

Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā notiek 
studiju formas vai studiju programmas– 
studentu un darbinieku pienākumi, darbības 
un termiņi. 

 

S-2-II Akadēmiskā atvaļinājuma 
piešķiršana  

Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā tiek 
piešķirts akadēmiskais atvaļinājums – 
studentu un darbinieku pienākumi, darbības 
un termiņi. 

 

S-2-III Atgriešanās no akadēmiskā 
atvaļinājuma 

Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā notiek 
studentu atgriešanās no  akadēmiskā  
atvaļinājuma – studentu un darbinieku 
pienākumi, darbības un termiņi. 

 

S-3-II Studējošā izslēgšana no studējošo 
saraksta nenokārtotu akadēmisko vai 
finansiālo saistību dēļ 

Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā tiek 
students tiek eksmatrikulēts finansiālo vai 
akadēmisko parādu dēļ – studentu un 
darbinieku pienākumi, darbības un termiņi. 

Klausītāju reģistrācijas un uzskaites kārtība 
Liepājas Universitātē 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

 

LiepU iekšējās kārtības noteikumi  



 

 

63 

 

studējošajiem 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

Noteikumi par praksi LiepU 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

 

Ar praksi saistītie dokumenti 

https://www.liepu.lv/lv/675/praksu-dokumenti 

S-4 Prakšu organizēšana un prakšu vietu 
novērtēšana 

Procedūrā aprakstīta kārtība  prakses 
organizēšanai – studentu un darbinieku 
pienākumi, darbības, dokumenti, termiņi. 

Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU 
studentiem studiju mobilitātei Erasmus+ 
apmaiņas programmā 

https://www.liepu.lv/lv/49/studentu-studiju-
mobilitate  

 

 

 

Exchange Programme for Outgoing Students 

https://www.liepu.lv/en/66/exchange-
programme-for-outgoing-students 

 

 

Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU 
studentiem prakšu mobilitātei Erasmus+ 
apmaiņas programmā 

https://www.liepu.lv/lv/50/studentu-praksu-
mobilitate 

S-5-I LiepU studentu ERASMUS+ 
apmaiņas studiju organizēšana ārvalstīs 
Procedūrā aprakstīta kārtība LiepU studentu 
studiju organizēšanai ārvalstīs – studentu un 
darbinieku pienākumi, pieteikumi, 
reģistrācija, līgumi, salīdzinājuma protokoli 
un studiju kursu atzīšana. 

 

S-5-II Apmaiņas studentu (t.sk. 
ERASMUS+) uzņemšana LiepU 

Procedūrā aprakstīta kārtība ERASMUS+  
studentu studiju organizēšanai LiepU – 
studentu un darbinieku pienākumi pieteikumi, 
līgumi, lekciju saraksti. 

 

S-5-III LiepU studentu ERASMUS+ 
prakses organizēšana ārvalstīs 

Procedūrā aprakstīta kārtība LiepU studentu 
prakses organizēšanai ārvalstīs – studentu un 
darbinieku pienākumi, pieteikumi, 
reģistrācija, līgumi. 

 Stipendiju piešķiršanas nolikums 

https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi 

 

Noteikumi par konkursu uz valsts budžeta 
finansētajām studiju vietām 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

 

Kārtība studiju kursu atzīšanai Liepājas 
Universitātē 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

 

Noteikumi par studiju kursa pārbaudījumiem 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi 

S-2-I Studiju rezultātu atspoguļošana 
studējošā studiju kartē 

Procedūrā aprakstīti mācībspēku pienākumi 
un termiņi studiju kursu pārbaudījumu 
vērtējumu ierakstīšanai LAIS, fakultāšu 
atbildīgo darbinieku pienākumi, kontroles 
mehānisms. 

Nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts 
pārbaudījumiem un valsts noslēguma 
pārbaudījumiem 

https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi  

S-3-III Studējošā izslēgšana no studējošo 
saraksta, izsniedzot diplomu 

Procedūra aprakstīta kārtība studējošo valsts/ 
gala pārbaudījumu organizēšanai un diplomu 
sagatavošanai. 
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1.5.Akadēmiskais 
personāls  

Standarts: 

augstskolām jānodrošina 
savu pasniedzēju 
kompetence. 

Procedūrām savu 
pasniedzēju 

pieņemšanai darbā jābūt 
taisnīgām un atklātām. 

Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos  

https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi 

 

 

 

A-5-I Akadēmiskā personāla atlase un 
novērtēšana 

Procedūrā aprakstīta mācībspēku darba 
kvalitātes novērtēšana un iespējamās rīcības 
nepilnību novēršanai.  

 

LiepU personāla attīstības politika 2012.–
2018. 

(nav publiski pieejama, ir KVS) 

1.6. Mācību līdzekļi un 
atbalsts studentiem 

Visa informācija par bibliotēkas piedāvājumu 
pieejama LiepU mājas lapas sadaļā 
BIBLIOTĒKA: 

- Aktuālā informācija par jaunumiem 
https://www.liepu.lv/lv/137/aktualitates 

-  Lasītava (elektroniskie katalogi, uzziņas, 
grāmatas, periodika, kopēšana) 
https://www.liepu.lv/lv/197/katalogi  

- Elektronisko resursu lasītava (elektroniskie 
katalogi, internets, datubāzes pieejamie 
katalogi 
https://www.liepu.lv/lv/824/elektroniskie-
resursi 

Brīvpieejas mācību materiāli           
https://moodle.liepu.lv/login/index.php  

Brīvpieejas datortklase 

 A-10-II Bibliotēkas fonda komplektēšana  

Procedūrā aprakstīta kārtība LiepU 
bibliotēkas fondu papildināšanai, 
pamatojoties uz mācībspēku pieprasījumiem 
par nepieciešamo literatūru 

1.7. Informācijas vadība Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi 
https://www.liepu.lv/lv/1002/studiju-virzienu-
20142015  

(tiek aprakstīta informācija par studiju 
programmu atbilstību darba tirgum;  analizēti 
iepriekšējo periodu studiju virzienu attīstības 
plāni un veidoti jaunie nākamajam periodam 
paredzētie studiju virzienu attīstības plāni;  
aprakstīti studiju virzienam pieejamie resursi 
(tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais 
nodrošinājums studējošo un absolventu skaitu; 
studentu un absolventu aptaujas rezultātiem; 
analizēta programmas attīstības plāna izpilde 
iepriekšējā periodā un veidots  programmas 
attīstības plāns nākamajam periodam.) 

Ziņojuma izstrādē piedalās fakultātes 
administrācija, darbinieki un studējošo 
pārstāvji, tiek apstiprināts fakultātes domē. 

Fakultāšu pašnovērtējumi 

(tiek aprakstīts fakultātes vadības darbs 
studiju jomā; fakultātes iekšējā komunikācija 
un informācijas aprites sistēma; studentu 
sekmju analīze; studentu skaita dinamikas un 
studiju pārtraukšanas iemeslu analīze, kā arī 
analizēts iepriekšējā perioda fakultātes 
pilnveides plāns un izvirzīti uzdevumi 
nākamajam periodam). 

Ziņojuma izstrādē piedalās fakultātes 
administrācija, mācībspēki, darbinieki un 
studējošo pārstāvji, tiek apstiprināts fakultātes 
domē. 

 

1.8. Sabiedrības 
informēšana 

Par augstskolas darbību - vadības pārskats 

https://www.liepu.lv/lv/1047/vadibas-parskats 

par studiju programmām un kritērijiem 
uzņemšanai tajās: 

Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās 
2016./2017. studiju gadam  

Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 

Vadības pārskats.  

 

 

 

 

Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās 
2016./2017. studiju gadam  
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2016./2017. studiju gadam 

Uzņemšanas noteikumi doktorantūras studijās 
2016./2017. studiju gadam 

https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-
noteikumi 

programmu sagaidāmajiem rezultātiem un 
piešķiramo kvalifikāciju: 

https://www.liepu.lv/lv/30/pamatstudijas 

https://www.liepu.lv/lv/1001/sakumskolas-un-
pamatskolas-macibu-prieksmetu-skolotajs  

https://www.liepu.lv/lv/265/magistrantura  

https://www.liepu.lv/lv/279/doktorantura  

par izmantotajām pasniegšanas, mācīšanās un 
pasniegšanas un vērtēšanas procedūrām, 
minimālās sekmīgās atzīmes 

Kārtība studiju kursu atzīšanai Liepājas 
Universitātē 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi   

 

Noteikumi par studiju kursa pārbaudījumiem 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

 

Nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts 
pārbaudījumiem un valsts noslēguma 
pārbaudījumiem 

https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi  

 

 par absolventiem: 

https://www.liepu.lv/lv/971/jaunie-absolventi--
specialisti-sava-joma  

Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 
2016./2017. studiju gadam 

Uzņemšanas noteikumi doktorantūras studijās 
2016./2017. studiju gadam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VS-1-III Absolventu apmierinātības 
mērīšana 

Katru studiju gadu tiek teikta arī elektroniska 
absolventu aptauja, pamatojoties uz 
savāktajiem absolventu kontaktiem. Aptaujas 
rezultāti pieejami LiepU KVS, rezultāti tiek 
sagatavoti gan fakultāšu griezumā, gan katrai 
studiju programmai atsevišķi, ko attiecīgi tad 
fakultātes dekāns iekļauj fakultātes 
Pašnovērtējuma ziņojumā un studiju 
programmu direktori studiju programmu/ 
studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumos. 

1.9. Programmu 
apsekošana un regulāra 
pārbaude  

Standarts: 

augstskolas periodiski 
izvērtē programmas, lai 
pārliecinātos, ka tās 

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi 
https://www.liepu.lv/lv/1002/studiju-virzienu-
20142015 

 

VS-1-I Studentu vispārējās apmierinātības 
mērīšana  

Katru studiju gadu 2. semestra sākumā teikt 
veikta Studējošo vispārējās apmierinātības 
aptauja. Aptaujā tiek aptaujāti visi LiepU 
studenti. Aptaujas rezultāti pieejami LiepU 
KVS, rezultāti tiek sagatavoti gan fakultāšu 
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sasniedz mērķus un, ka 
tās atbilst studentu un 
sabiedrības vajadzībām. 

griezumā, gan katrai studiju programmai 
atsevišķi, ko attiecīgi tad fakultātes dekāns 
iekļauj fakultātes pašnovērtējuma ziņojumā 
un studiju virzienu pašnovērtējumu 
ziņojumos. Kopējais studentu viedoklis un 
komentāri pieejami LiepU KVS sistēmā. 

 

VS-1-II Darba devēju apmierinātības 
mērīšana 

Darba devēju apmierinātību LiepU tiek 
analizēta, veicot gala/valsts pārbaudījumu 
komisiju priekšsēdētāju anketēšanu, kā arī 
iekļauj prakses izvērtējuma veidlapā 
 jautājumus par studentu teorētiskajām 
zināšanām, praktiskajām iemaņām un 
ieteikumiem turpmākām studijām un darbam. 

 

VS-1-III Absolventu apmierinātības 
mērīšana 

Katru studiju gadu tiek teikta arī elektroniska 
absolventu aptauja, pamatojoties uz 
savāktajiem absolventu kontaktiem. Aptaujas 
rezultāti pieejami LiepU Kvalitāte vadības 
sistēmā, rezultāti tiek sagatavoti gan fakultāšu 
griezumā, gan katrai studiju programmai 
atsevišķi, ko attiecīgi tad fakultātes dekāns 
iekļauj fakultātes Pašnovērtējuma ziņojumā 
un studiju programmu direktori studiju 
programmu/ studiju virzienu pašnovērtējumu 
ziņojumos. 

 

 


