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1. Studiju virziena raksturojums 

 
Studiju virzienā iekļauta II līmeņa profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju 
programma Mūzikas terapija (kods 47722). 
 

1.1. Studiju virziena att īst ības strat ēģija, kop īgie m ērķi un 
to saist ība ar augstskolas vai koledžas kop ējo m ērķi 

 
Studiju virziena mērķi un uzdevumi, kā arī 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 būtu atbilstoša ES prasībām un humānisma tradīcijām, lai tās attīstītu 
pētniecisko darbību atbilstoši universitātes profilam un veidotu stabilu pamatu 
mūžizglītībai. LiepU Satversme nosaka, ka LiepU piedāvā un realizē plašu 
universitātes akadēmisko un profesionālo izglītību, kā arī pētnieciskā darba iespējas 
veselības un sociālajā aprūpē, pedagoģijā, sociālajās zinātnēs un dabaszinātnēs. LiepU 
Attīstības stratēģija un  plāns paredz, ka universitātē pakāpeniski tiek veidota vienota 
studiju procesa, klīniskās apmācības un pētniecības organizācija. 
Studiju virziens īsteno koncepciju par studiju satura integritāti (integrēti sociālo, 
veselības un sociālās aprūpes zinātņu sasniegumi) un attīstot studiju un pētniecības 
darba nedalāmību, studiju programmas saturs atbilst arī LiepU tradīcijām, 
zinātniskajam un profesionālajam potenciālam.  
Kopumā studiju virziena būtība ir veidota tā, lai pēc tās absolvēšanas studentiem būtu 
gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskās iemaņas un kompetence, lai strādātu 
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. 

1.2. Studiju virziena un studiju programmu perspekt īvais 
novērtējums no Latvijas republikas interešu viedok ļa 

 
Studiju virziens Veselības aprūpē ir jauns, taču 2012. gadā veiktais studiju virzienā 
iekļautās programmas starptautiskais izvērtējums apliecina pašreiz realizētās 
programmas ilgtspēju un attīstību. Studiju virziena aktualitāti un nozīmību Latvijas 
Republikas interešu kontekstā nosaka profesionālu, kvalificētu un sertificētu mūzikas 
terapeitu trūkums veselības aprūpes, sociālās aprūpes un speciālās izglītības iestādēs. 
To norāda pētījuma rezultāti, kas veikti LiepU PSDF Veselības un sociālā aprūpes 
jomas vienotajā pētījumā par mūzikas terapeitu nepieciešamību darba tirgū izpēte. 
Pētījums uzrādīja vairākus nozīmīgus aspektus profesijas izvēlē, nodarbinātības 
iespējās, darba tirgus piedāvājumu, kā arī  informācijas trūkumu par profesionālu 
mūzikas terapeitu gatavību darbam veselības aprūpē. Daudzas darba vietas atzina, ka 
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finansiālie resursi neļauj pieņemt darbā mūzikas terapeitus. Tas kopumā norāda uz 
mūsu valsts politiku veselības aprūpes jomā. 
Pētījuma rezultāti izmantojami arī salīdzinošā pētījumā ar kaimiņvalsti – Lietuvu. 
 

1.3. Studiju virziena att īst ības pl āns 
 
2012.- 2018. gadam 

N.p.
k. 

Risināmās 
problēmas/uzdevumi 

Pasākumi Izpildes laiks un 
atbild īgais par 
izpildi 

Izpild ītāji 

1.  Zinātniskās darbības 
iespēju paplašināšana 

Maģistrantu piesaistīšana 
docētāju pētniecisko 
jautājumu asistēšanā 

M. Paipare Programmas 
docētāji 

2.  Studijām nepieciešamo 
metodisko resursu 
nodrošinājums 

Bibliotēkas fondu 
papildināšana ar jaunāko 
mūzikas un metodisko 
literatūru  

Katru gadu  
 
docētāji 

Bibliotēkas 
vadītāja 

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 

4.  Studentu un pasniedzēju  
zinātniskos darbu 
publikāciju izdošana 

Sadarbībā ar Latvijas 
Mākslas terapijas asociāciju 
veidot savu izdevumu 

2012./ 2013. Programmas 
mācībspēki 

5.  Studiju procesa 
kvalitātes pilnveide 

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

2013. – 2018. Programmas 
mācībspēki 

6.  Sadarbība ar darba 
devējiem 

Plašāka Veselības aprūpes 
iestāžu prakses (darba) vietu 
apguve 

2012.- 2013. Programmas 
mācībspēki 

7.  Stiprināt starptautisko un 
vietējo partnerību 
speciālistu sagatavošanā 

Starpaugstskolu  
programmu veidošana 

2013.-2017. Programmas 
direktore 

8.  Organizēt studentu 
uzņemšanu pilna laika 
(klātienes) studijās 

Reklāmas pasākumi, 
studējošo apzināšana 

2014.-2016. Programmas 
direktore 

9.  E-studijas Pilnveidot studiju materiālus Katru gadu Programmas 
direktore, 
docētāji 

10.  Profesionālās maģistra 
studiju programmas 
Logopēdija  izstrāde 

Sagatavot programmu 
licencēšanai 

2015.-2016. Dekāne, 
prodekānes 
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1.4. Studiju virziena un studiju programmu atbilst ība 
darba tirgus piepras ījumam – darba un izgl ītības 
tirgus nov ērtējuma rezult āti par darba vietu 
pieejam ību studiju programmu absolventiem, darba 
devēju aptauju rezult āti 

 
Studiju virzienā iekļautās programmas „Mūzikas terapeits” absolventi strādā 
multiprofesionālās komandas sastāvā veselības un sociālās aprūpes iestādēs, kā arī 
izglītības vidē. 
Veselības aprūpē absolventi  sniedz terapijas pakalpojumu sekojošām pacientu 
grupām – cilvēkiem ar uzvedības un emocionāliem traucējumiem, garastāvokļa 
traucējumiem (to skaitā depresīviem traucējumiem, neirotiskiem, ar stresu saistītiem 
un somatoformiem traucējumiem), šizofrēniju, uzvedības sindromiem, kas saistīti ar 
fizioloģiskiem traucējumiem un somatiskiem faktoriem (to skaitā ēšanas traucējumi), 
garīgās attīstības traucējumiem u.c. Sociālajā aprūpē absolventu prasmes un zināšanas  
ir pielietojamas no prettiesiskām darbībām (visu veidu vardarbības) cietušu personu 
sociālajā rehabilitācijas procesā gan bērniem, gan pilngadīgām personām, bērniem un 
jauniešiem ar uzvedības traucējumiem, likumpārkāpumiem, geriatrijas 
klientiem/pacientiem u.c.. 
Veselības aprūpes vidē (mākslas terapeiti mūzikas terapijā  piemēram, Bērnu 
Kl īniskās universitātes slimnīcas (BKUS „Gaiļezers”) strādā - 2 absolventi, SIA 
Piejūras slimnīcā Liepājā – 1 absolvente, SIA Rīgas rajona slimnīcā Siguldā – 
1 absolvente, Daugavpils reģionālajā slimnīcā- 1 absolvente, Liepājas Neredzīgo 
biedrībā – 1 absolvente. Jūrmalā Neirožu klīnikā – 1 absolvente, NRC” Vaivari – 1 
2013./2014.studiju gada absolvente. Absolventi kā mākslas terapeiti mūzikas 
terapijā strādā pie ārstiem privātpraksēs, sociālās aprūpes vidē (krīzes centros, sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūrā) un speciālās izglītības vidēs. Diskusijās 
(profesionālo organizāciju kopsapulcēs) absolventi un darba devēji ir apliecinājuši, ka 
studiju programmas mērķi, programmas saturs ir atbilstošs veselības aprūpes 
vajadzībām. Ir saņemtas atsauksmes par mūzikas terapeitu darbu no VSIA BKUS 
Bērnu psihiatrijas klīnikas vadītājas ( L. Ķeveres) par to, ka „mūzikas terapeitam kā 
ārstniecības personai ir pierādījumos balstītas metodes un intervences, ar kurām 
iespējama piekļuve bērnu emocionālajai sfērai, kas veicina komunikatīvo prasmju 
attīstību, kā arī sekmē valodas, izziņas procesu un uzmanības attīstību”  Pozitīvi ir 
jāvērtē fakts, ka profesionālās mākslas terapeitu organizācijas, kurās darbojās darba 
devēji, iesaistās studiju procesa kvalitātes izvērtēšana un konsultēšanā. Tā Latvijas 
Mūzikas terapijas asociācijas dalība Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju 
apvienībā (LRPOA) garantē mākslas terapeitiem iespēju darboties kā 
multiprofesionālas komandas dalībniekiem veselības aprūpē gan Kurzemes reģionā, 
gan Latvijā kopumā. 
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Lietišķa sadarbība ir izveidojusies ar potenciālajiem darba devējiem1, kuri iesaistās 
Valsts pārbaudījumu komisijas darbā2 un sniedz atgriezenisko saikni par studiju 
programmas resursu iespējām un kvalitāti.  
Kopumā studiju virziena absolventu apmierinātības izpēte ar izvēlēto studiju virzienu 
un programmu liecina, ka 66% - 70% ir pilnībā apmierināti ar izvēli. Aptauja gan 
liecina, ka vidēji 20 -30 % absolventu strādā kvalifikācijai atbilstošā amatā. Tas 
saistīts ar MK Noteikumiem par ārstniecības personu sertifikāciju un resertifikāciju, 
kas izdoti sakarā ar Ārstniecības likuma 26. panta 1. un 2. daļu, 29. panta 1. un 2. daļu 
un 45(1) pantu, kas nosaka, ka mūzikas terapeitam kā ārstniecības personai 
jāsertificējas atbilstošā kārtībā. 2012./2013.studiju gadā sertificēti ir tikai 4 LiepU 
absolventi. 2013./2014.studiju gadā kopumā sertificēti ir 6 absolventi. 
Neskatoties uz to, ka absolventi ir apmierināti ar iegūtajām zināšanām, ir sniegti arī  
ieteikumi studiju virziena un programmu saturiskai un organizatoriskai pilnveidei: 

- veikt regulāru aptauju par lekciju un lektoru darba  kvalitāti; 
- plašāk sistematizēt pieejamus materiālus Moodle vidē; 
- sesiju (lekciju) plānojumu redzēt kādus mēnešus pirms sesijas; 
- piesaistīt vairāk viespasniedzēju. 

 

1.5. Studiju virziena stipro un v ājo pušu, iesp ēju un 
draudu anal īze 

 

Stiprās puses: 
1) akadēmiskais, zinātniskais un vispārējais personāls, 
2) regulāra starptautiska sadarbība un pieredzes iegūšanas iespējas (Erasmus 

programma), 
3) regulāra (studiju plānā iekļauta) meistarklases mūzikas terapijā  realizēšana 

(Hauss u.c.), 
4) iesaistīšanās projektos (Baltijas- Vācijas augstskolu birojs, Leonardo da Vinci) 

Starpaugstskolu sadarbība ( RSU), 
5) LMTAA  (Latvijas mākslu terapijas asociāciju apvienība) un LMta regulāra 

sadarbība un  atbalsts (Vasaras skolas, tālākizglītības kursi, kvalifikācijas 
pilnveides programmas), 

6) Maģistrantu prakses iespējas pie sertificētiem mentoriem mūzikas terapeitiem 
veselības aprūpes iestādēs (VSIA BKUS, Liepājas Neredzīgo biedrība ( 
rehabilitācijas programma), VSIA Jelgavas psihiatrijas un narkoloģijas centrs 
„Ģintermuiža”, VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Ambulatorais 
centrs "Pārdaugava" , VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" 
Ambulatorais garīgās veselības aprūpes centrs "Veldre". 
 

 

                                                           
1 Liepājas pilsētas Domes Vides un veselības daļas vadītāja, Liepājas Speciālās internātpamatskolas direktora vietnieks mācību 
jautājumos, Rehabilitācijas nodaļas virsārste. 
2  Tas pats 
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Vājās puses:  
1) lēna pāreja un holistisku pieeju studiju procesā, satura integrāciju, modulāro 

sistēmu,  
2) prakses trīspusēja nodrošināšana ar samaksu mentoram un supervīzoram, 
3) vāja sadarbība  starp augstskolu un iestādi prakšu vadīšanā.  
4) nepietiekošas supervīziju iespējas, to  nodrošināšana studiju laikā, jo 

maģistranti praksi veic savās dzīves vietās, nepieciešami komandējumi, 
supervizors pagaidām viens 

 
Iespējas:  

1) programmas īstenošanā pilna laika studijās attīstīt e-studijas, nodrošināt 
akadēmiskā personāla iespējas līdzdarboties mūžizglītības un tālākizglītības 
kursos, 

2) jaunas studiju programmas izveide ( akadēmiskais bakalaurs 3 gadi + maģistrs 
2 gadi) 

3) starpaugstskolu programmas izveide un mācībspēku apmaiņa 
4) maģistrantu piesaiste docētāju pētnieciskam darbam, radot kopīgas 

publikācijas  
 
Draudi: 

1) studiju virziena „izdzīvošanas iespējas”, ja tajā ir viena programma veselības 
aprūpes jomā, 

2) tuvāko 5 – 7 gadu demogrāfiskās situācijas prognoze Latvijā liek rēķināties ar 
3 – 8 % samazinājumu studentu skaita ziņā, 

3) veselības aprūpes jomas finansēšanas politika kopumā valstī 
 

1.6. Studiju virziena iekš ējās kvalit ātes nodrošin āšanas 
sist ēmas apraksts 

 
LiepU ir ieviesta un sertificēta Kvalitātes vadības sistēma (turpmāk – KVS) atbilstoši 
ISO9001:2009 standartam. 
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. 
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 
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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.  
KVS ir atrodami LiepU Senātā apstiprināti nolikumi, kas reglamentē studentu, 
mācībspēku un vispārējā personāla savstarpējās darbības. Studiju procesa 
nodrošināšanai būtiskākie ir: Nolikums par pamatstudijām un augstākā līmeņa 
studijām (apstiprināts LiepU Senātā 20.12.2010., ar grozījumiem 18.04.2011., 
19.12.2011.), Liepājas universitātes doktora studiju nolikums (apstiprināts LiepU 
Senātā 2010.24.05., ar grozījumiem 18.06.2012.). 
Pamatojoties uz iepriekš minētajiem dokumentiem Senātā apstiprināti ir vairāki 
noteikumi: Noteikumi par Gala pārbaudījumiem un Valsts pārbaudījumiem 
(apstiprināti LiepU Senātā 20.12.2010., ar grozījumiem 17.12.2012.), Noteikumi par 
mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām (apstiprināti LiepU 
Senātā 21.02.2011.), Noteikumi par studiju kursa / moduļa pārbaudījumiem 
(apstiprināti LiepU Senātā 20.05.2013.), LiepU iekšējās kārtības noteikumi 
studējošiem (apstiprināti LiepU Senātā 21.02.2011.), Darba kārtības noteikumi 
Liepājas Universitātes darbiniekiem (apstiprināti LiepU Senātā 23.05.2011.). 
KVS-ā ir izveidotas procedūras, kas saistītas ar studiju procesa nodrošināšanu. Tās ir: 

a. Personas ierakstīšana studējošo sarakstā 1. kursā (aprakstīts Uzņemšanas 
process, nosakot pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos 
pienākumus un darbība); 

b. Personas ierakstīšana studējošo sarakstā vēlākajos studiju posmos, pārnākot no 
citas augstskolas vai atjaunošanas kārtība (aprakstīts process, nosakot 
pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

c. Personas ierakstīšana studējošo saraktā, ja studējošais maina studiju programmu 
vai studiju formu (aprakstīts process, nosakot pretendentu un administratīvā 
personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

d. Studiju rezultātu atspoguļošana studējošā studiju kartē (aprakstīts process, 
nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos 
pienākumus un darbības); 

e. Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu un atgriešanās pēc akadēmiskā 
atvaļinājuma (aprakstīts process, nosakot studentu, mācībspēku administratīvā 
personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

f. Studējošā izslēgšana no studējošā saraksta pēc paša vēlēšanās (aprakstīts 
process, nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos 
pienākumus un darbības); 

g. Studējošā izslēgšana no studējošo saraksta nenokārtotu akadēmisko saistību dēļ, 
finansiālo saistību dēļ (aprakstīts process, nosakot studentu, mācībspēku 
administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības). 

h. Studentu mobilitātes ERASMUS procesā. 
 

KVS ir izveidotas procedūras, kas reglamentē Studentu vispārējās apmierinātības 
mērīšanu; Darba devēju apmierinātības mērīšanu un Absolventu apmierinātības 
mērīšanu, Akadēmiskā personāla novērtējumu un Prakses vietu novērtējumu. 
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Procedūra paredz katru studiju gadu 2. semestra sākumā veikt Studējošo vispārējās 
apmierinātības aptauju. Aptaujā tiek aptaujāti visi LiepU studenti. Aptaujas rezultāti 
pieejami LiepU KVS-ā.  
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 pašnovērtējumu 
ziņojumos. Vispārējās studentu apmierinātības aptaujas rezultātu kopsavilkums tiek 
aprakstīts LiepU pašnovērtējuma ziņojumā. 
Katru studiju gadu, pamatojoties uz savāktajiem absolventu kontaktiem, tiek veikta arī 
Absolventu aptauja. Aptaujas rezultāti pieejami LiepU KVS-ā, 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 pašnovērtējumu ziņojumos. 
LiepU KVS-ā noteikta kārtība vērtēt katru mācībspēks vienu reizi gadā, izmantojot 
Mācībspēku novērtēšanas anketu. Iegūtie rezultāti glabājās fakultātē.  
LiepU ir izstrādātas studentu prakšu organizēšanas un prakšu vietu novērtēšanas 
procedūras. 
KVS ir izveidota procedūra arī Darba devēju apmierinātības vērtēšanai, kuras ietvaros 
fakultāte organizē darba devēju fokusgrupas un veic gala/valsts pārbaudījumu 
komisiju priekšsēdētāju anketēšanu. 
 LiepU KVS-ā ir izveidota procedūra Studentu un darbinieku ierosinājumu par 
izmaiņām KVS izskatīšana, kura nosaka kārtību, kādā veidā tiek risināti 
problēmgadījumi un veiktas izmaiņas KVS. LiepU darbiniekiem ir iespēja aizpildīt 
Ierosinājumu un problēmu ziņojumus, kurus izskata attiecīgā procesa īpašnieks 
sadarbībā ar KVS vadītāju. Savukārt, LiepU studentiem ir tiesības rakstīt iesniegumus 
par konfliktsituācijām vai problēmām, kuras tiek risinātas fakultāšu vai rektorāta 
līmenī.  
 

1.7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skait ā finanšu 
resursi) un materi āltehniskais nodrošin ājums 

 

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. 
LiepU bibliotēkā nodrošināts studentu darbs brīvpieejas lasītavā un datorlasītavā; ir 
iespējams izmantot bezvadu internetu. Bibliotēkā darbojas datorizēts abonements un 
elektroniskais bibliotēkas katalogs, kas strādā integrētajā sistēmā ALISE. 
Bibliotēka abonē datu bāzes Letonika, LURSOFT, SAGE, EBSCO, Eiropa.lv, Latvijas 
Vēstnesis, Nozare tiešsaistes režīmā, CD-ROM (Unesco Key data on Education, 
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Encyclopedia Britannica) u.c. LiepU bibliotēka sniedz Starpbibliotēku abonementa 
(SBA) un Starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus. Tiek 
izmantoti dokumentu piegādes servisi SUBITO, LNB. 
Bibliotēkas fondi tiek papildināti ne tikai no LiepU budžeta, bet arī ar projektu 
līdzekļiem3. 
 

1.8.  Sadarb ības iesp ējas Latvij ā un ārzemēs attiec īgā studiju 
virziena ietvaros 

 

Studiju virziena ietvaros tiek piedāvātas iespējas studentu un akadēmiskā personāla 
apmaiņas braucieniem ERASMUS programmas ietvaros.  
Pateicoties sadarbībai ar RSU un LMta, studējošajiem ir iespējas piedalīties Vasaras 
skolās, kurās var iegūt praktizējošu kolēģu pieredzi – intervīziju grupās, atbalstu 
supervīziju grupās, kā arī vērot un piedalīties meistardarbnīcās, ko vada ārvalstu 
speciālisti Studiju programmas satura kvalitātes un īstenošanas kvalitāti sekmē arī 
sadarbība ar Latvijas un ārvalstu AII: ir noslēgts sadarbības līgums par studiju 
programmu īstenošanu: Ar Rīgas Stradiņa universitāti, bet Erasmus apmaiņas 
programmu realizēšanai arī ar Augsburgas Universitātes Leopolda Mocarta centru 
attiecīgo maģistra studiju programmu „Māksla un Veselība”, Viļņas Pedagoģijas 
universitātes Sociālās komunikācijas institūtu. Augstas raudzes profesionāļi no 
Augsburgas Universitātes (T. Timmermans un H. U. Šmits) un Viļņas Universitātes 
(V. Aleksiene) palīdz realizēt supervīzijas studiju procesā. V. Aleksiene  2012./13. 
studiju gadā vadīja 1.kursa studentiem profesionālās izaugsmes grupu, kas jāpieredz 
ārpus studiju plānam. 2012./13. studiju gadā  ar lielisku pieredzi par mūzikas terapijas 
pielietojumu psihoterapijā  dalījās Vīnes (Austrija) mūzikas augstskolas absolvente 
(LiepU bijusī studente) Indra Gutāne Zīnere (Siener).  
Studiju virziena ietvaros tiek piedāvātas iespējas studentu un akadēmiskā personāla 
apmaiņas braucieniem ERASMUS programmas ietvaros. 
 

Erasmus studentu mobilitātes izglītības tematiskās grupas sadarbības partneraugstkolas 

N.p.k. 
Augstskolas nosaukums, 
Erasmus kods 

Studiju programma 
ISCED kods, 
studentu skaits 

1.  Ziemeļrietumu Šveices Lietišķo zinātņu 
un Mākslas Universitāte  (Šveice) CH 
BRUGG 02 
http://www.fhnw.ch/international/start_en_i
nternational 

Mūzikas terapija 212-1 

2.  Cīrihes Mākslas Universitāte (Šveice) CH 
ZURICH02 http://www.zhdk.ch/ 

Mūzikas terapija 212-2 

 

                                                           
3 ESF projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" (vienošanās 
Nr.2010/0330/1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/001) ietvaros ir iegādāta zinātniskā un metodiskā literatūra (42 vienības), 
galvenokārt – angļu valodā. 
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Erasmus Docētāju/ Darbinieku izgl ītības tematiskās grupas mobilitātes sadarbības 
partneraugstkolas 
N.p.k. Augstskolas nosaukums, Erasmus kods Studiju programma ISCED kods, 

studentu skaits 
1.  Ausburgas universitāte (Vācija) D 

AUSBURG 01  www.uni-augsburg.de    
Mūzikas terapija 212 

2.  Ziemeļrietumu Šveices Lietišķo zinātņu 
un Mākslas Universitāte (Šveice) CH 
BRUGG 02 

Mūzikas terapija 212 

3.  Cīrihes Mākslas Universitāte (Šveice) CH 
ZURICH02 http://www.zhdk.ch/ 

Mūzikas terapija 212 
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1.9. Studiju programma,  nor ādot to apjomu kred ītpunktos, studiju veidu, ieg ūstamo gr ādu, gr ādu un 
profesion ālo kvalifik āciju vai profesion ālo kvalifik āciju 

 
Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 103, 18.07.2013. 
Studiju virziens akreditēts līdz 2019. gada 4. jūnijam. 
Pielikums studiju virziena akreditācijas lapai Nr. 103: 
 

Nr. 
p.k. 

Studiju programma 

nosaukums kods apjoms 
īstenošanas ilgums, veids 

un forma 
īstenošanas 

vieta 
prasības, uzsākot studijas 

piešķiramais grāds/ 
profesionālā kvalifikācija 

1. Mūzikas terapija 47722 100 
 
 
 
 
 
 

38 
 

2 gadi un 6 mēneši 
pilna laika klātienes 
studijas, 
3 gadi nepilna laika 
neklātienes studijas 
 
 
1 gads nepilna laika 
neklātienes studijas 

Liepāja augstākā izglītība 
 
 
 
 
 
 
mūzikas terapijas speciālista 
kvalifikācija 

Profesionālā maģistra grāds veselības 
aprūpē un mākslas terapeits mūzikas 
terapijā  
 
 
 
 
Profesionālā maģistra grāds veselības 
aprūpē un mākslas terapeits mūzikas 
terapijā  
 

 

 
 
 
 
 
 



14 

 

 
 
 



15 

 

1.10. Studiju virziena īstenošan ā iesaist ītā akadēmisk ā 
person āla uzskait ījums, nor ādot t ā kvalifik āciju un 
pienākumus, tai skait ā studiju programmu un t ās da ļu, 
kuru katrs no akad ēmisk ā person āla īsteno 

 Skatīt 1. pielikumu. 
 

1.11. Studiju virziena īstenošan ā iesaist ītā akadēmisk ā 
person āla pētniecisk ā darb ība un t ās ietekme uz studiju 
darbu, stud ējošo iesaist īšana pētniec ības projektos, k ā 
arī dal ība starptautiskajos projektos, Latvijas Zin ātnes 
padomes un citu instit ūciju finans ētajos projektos 
pārskata period ā 

 
Studiju virziena zinātniskās pētniecības tēmas ir „Veselības un sociālās aprūpes 
optimālas sadarbības kapacitātes veicināšanas iespēju izpēte Latvijā” (vad. 
M. Paipare). Pētījuma rezultāti integrēti šādos studiju kursos: „Ievads mūzikas 
terapijā”., „M ūzikas terapijas teorijas un koncepcijas”. Par pētījuma rezultātiem 
sniegts ziņojums Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un kultūra” 
2013. gada maijā. Dati izmantoti Ineses Paičas maģistra darbā un ir daļa no 
starpvalstu pētījuma par mākslas terapijas prakses iespējām Latvijā un Lielbritānijā 
(I. Paiča, V. Karkoo, K. Mārtinsone). 
 

Projekta 
finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas Nr. Projekta izpildītāji LiepU 

Erasmus 
LLP 

Network Tuning Standards & Quality of 
Educational Programs for Speech-Language 
Therapy in Europe (NetQues) 
177075-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUS-ENWA 
(CPLOL, Francija) 

Baiba Trin īte 
 
 

Rezultāti  Projekta publiskā daļa noslēgusies 2013. gada oktobrī. Izstrādāts dokuments 
NetQues Project Report. Speech and Language Therapy Education in Europe. 
United in Diversity, kurš izplatīts viesiem projekta partneriem. Projekta 
noslēguma konferencē 2013. gada septembrī Ģentē apspriesti projekta rezultāti. 
Līdz 2014. gada martam gala atskaites sagatavošana un iesniegšana Eiropas 
Komisijā. 
 

Erasmus 
LLP 

Arts Therapies for different client / patient 
groups 
Nr. 2011-1-LV1-ERA10-02260 
 

RSU un LiepU studiju 
programmas Mūzikas 
terapija mācībspēki: 
Mirdza Paipare, 
Olga Blauzde, 
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L īga Enģele 
Rezultāti  Rezultātā ir izdots rakstu krājums, kurā apkopoti vasaras skolas dalībnieku 

zinātniskie raksti par pieredzi mūzikas terapijā  dažādām pacientu grupām. 
 

ESF Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība 
Vienošanās Nr. 2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/ 
IPIA/VIAA/003) 
Programma  Pedagogu profesionālās pilnveides 
programmu pilnveide un pilnveidoto 
programmu  kursu vadīšana (lektoru 
pakalpojumi) 

Mirdza Paipare 

Rezultāti  Projekts ietvaros tika vadīti kursi programmā Mūzikas skolotāju profesionālo 
un pedagoģisko kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana. Sniegtas 
ievadlekcijas par muzikālā pārdzīvojuma lomu pedagoģijā un terapijā, kā arī 
vadītas praktiskas supervīzijas. 
 

ESF Eiropas Sociālā fonda un VISC projekts 
Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem 
atbalsta sistēmas izveide 
 Vienošanās Nr. 
2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001 

Gundega Tomele 

Rezultāti  Projekta ietvaros tika vadīti semināri Minhenes funkcionālās attīstības 
diagnostikas metode (MFAD) Liepājas, Rīgas, Jūrmalas, Jelgavas, Jēkabpils, 
Valmieras, Rēzeknes un Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centru 
speciālistiem un ekspertiem. 
 

ESF Eiropas Sociālā fonda un Latvijas Bērnu fonda 
projekts Līdzdalības un pakalpojuma 
uzlabošana vardarbībā cietušo 0 –36 mēnešu 
veco bērnu sociālajā rehabilitācijā 
 Vienošanās Nr. 1DP/ 
1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/008/87 

Gundega Tomele 

Rezultāti  Projekta ietvaros tika vadīti semināri un supervīzijas Minhenes funkcionālās 
attīstības diagnostika (Pirmais dzīves gads) 7 NVO (Ventspils, Talsu, Zantes, 
Dobeles, Allažu, Valmieras un Rugāju krīžu centros) rehabilitācijas/krīžu 
centru speciālistiem (mediķiem, sociālajiem darbiniekiem, audzinātajiem, u.c.) 
par 0–12 mēnešu vecu bērnu attīstības novērtēšanu.  
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1.12. Studiju virziena īstenošan ā iesaist ītā akadēmisk ā 
person āla galveno zin ātnisko publik āciju un 
sagatavot ās mācību literat ūras saraksts p ārskata 
period ā 

  
Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos izdevumos publicētie oriģinālie 
zinātniskie raksti 
 
Karkou V, Martinsone K., Nazarova N., Vaverniece I. Art therapy in the postmodern 
world: Findings from a comparative study across the UK, Russia and Latvia. The Arts in 
Psychotherapy. 2011. Vol. 38, issue 2, p.86-95. Database: ScienceDirect). 
 
Recenzētās zinātniskās monogrāfijas 
 
Deja, kustība, ķermenis. Sast. S. Mihailova, I. J. Mihailovs – Rīga Drukātava, 2013.- 
239. lpp. 
 
Mārtinsone K. (Sast.) Pieaugušo izglītība. Rīga: RaKa, 2012, 216. lpp.  
 
Citās starptautiskās datubāzēs iekļautajos izdevumos publicētie oriģinālie zinātniskie raksti 
 
Paipare M., Kistenmacher S. Musiktherapie in Lettland. Musik und Gesundsein(MuG). 
Ludvig Reichert Verlag, Wiesbaden.Heft 22. S. 38-40. 2012. ISSN:1617-1756 
 
Citi recenzēti zinātniski raksti 
 
 Engele L „Using music therapy for preschool children with specific developmental disorders 
of speech and language”, p.176-185., 2013 Erasmus Intensive Programme Project. Arts 
Therapies for different client/patient groups,  Collection of articles, authors of compilation: 
E.Krevica, K. Martinsone, ISBN: 978-9984-793-17-7 

 
Кристине Мартинсоне, Мирдза Пайпаре, Иван Янис Михайлов, Волдемарс 
Арнис Специфика адаптации студентов магистерских программ „Терапия 
искусств” В Латвийских высших учебных заведениях. Arts Therapy: Realities and 
Prospects. © VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2013. 11.-116. lpp. (ISBN 978-609-
430-186-5) 
 
Paipare, M. Muzikālais pārdzīvojums psiholoģiskajā un terapeitiskajā aspektā.: Sabiedrība, 
integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 
II daļa. – Rēzekne: RA Izdevniecība, 2012., 154. – 162 lpp.( ISSN 1691-5887) 
 
Tomele, G. Rakstu valodas apguves un traucējumu korekcijas priekšnosacījumi Montesori 
pedagoģijā. RA starptautiskās zinātniskās konferences Sabiedrība, integrācija, izglītība 
materiāli 2013.gada 24.-25.maijs. – Rēzekne: RA Izdevniecība, 2013., 222. – 232. (ISSN 
1691-5887) 
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Tēzes konferenču tēžu krājumos 
 
Trinite, B.  The role of vocal hygiene and factors of physical and psychological environment 
in the voice rehabilitation. Rehabilitation in Baltic States 2020: Policy and Practice. Abstract 
book Journal Latvijas Ārsts supplement. 8th Congress of Baltic Association for 
Rehabilitation. 18-19 September 2013, Riga, Latvia, p. 44 
 
Patterson, A., Stansfield, J., Hansson, K., Peleman, M., Trinite, B., Csefalvay, Z. 
Netques: pain, pleasure and positive outcomes of Pan-European project partnership, 
producing and promoting standards in speech and language therapy education. Abstracts 29th 
World Congress of IALP, August 25-29, 2013, Torino, Italy, 206 pp. 
 
Overton Venet, M., Masdottir, T., Heinzelmann, B., Trinite, B., Rygvold, AL, Vernero, 
I., Vlassopoulos, M. CPLOL Education Committee: Working group report, documenting 
forms of clinical practice in initial education in Europe (2009-2012). Abstracts 29th World 
Congress of IALP, August 25-29, 2013, Torino, Italy, 208 pp. 
 
Krilova A., Paipare M.  Verbālās un neverbālās komunikācijas izmaiņas un stereotipisko 
kustību mazināšanās mūzikas terapijas laikā agrīnā vecumposma bērnam ar autiska spektra 
traucējumiem. Abstract book Journal Latvijas Ārsts supplement. 8th Congress of Baltic 
Association for Rehabilitation. 18-19 September 2013, Riga, Latvia, p. 63 

 
Populārzinātniskas publikācijas 
 
Trin īte, B. Orofaringeālā disfāgija. Epidemioloģija, diagnostika, kompensācijas un 
rehabilitācijas iespējas. Publikācija pieņemta publicēšanai žurnāla „Latvijas Ārsts” 2013.gada 
decembra numurā. 
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1.13. Studiju virziena īstenošan ā iesaist īto strukt ūrvien ību 
(piem ēram, profesoru grupu, laboratoriju, instit ūtu) 
uzskait ījums, nor ādot to uzdevumus studiju virziena 
un konkr ēto studiju programmu īstenošan ā 

 

N.p.k. 
Studiju virziena 
īstenošanā iesaistītās 
struktūrvienības 

Uzdevumi studiju virziena un konkrēto studiju programmu īstenošanā 

1. 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.  

2. Logopēdijas centrs 
un Runas un balss 
laboratorija 

Nodrošina mūzikas terapeitu pētnieciskās darbības vidi un 
prasmju 
pilnveidi darbam multiprofesionālā komandā. 
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1.14. Studiju virziena īstenošan ā nepieciešam ā mācību 
pal īgperson āla raksturojums, nor ādot t ā uzdevumus 
studiju virziena un konkr ētu studiju programmu 
īstenošan ā 

 

Mācību palīgpersonāla raksturojums 

N.p.k 
Mācību 
palīgpersonāls 

Atbildīgais Uzdevumi studiju programmas īstenošanā 

1.  Studiju daļa Studiju 
lietvede 

Veic studiju programmā studējošo 
lietvedību, sekmju uzskaitījumu, izziņu 
sagatavošanu. 

 

  Plānotāja  Izstrādā un nepieciešamības gadījumā veic 
korekcijas lekciju plānojumā 

 

2.  Studiju 
programmas 
direktore 

Programmas 
direktore 

Atbilstoši tipveida plānam izstrādā 
ikgadējos studiju plānus, izstrādā ikgadējos 
programmas pašnovērtējuma ziņojumus, 
nodrošina studentus ar informāciju par 
studiju procesu un tam nepieciešamajiem 
materiāliem (studiju kursu programmas, 
informācija par konferencēm u.c.) 
 

3.  PSDF  Prakses 
metodiķe 

Slēdz līgumus ar prakses vietām studējošo 
prakses īstenošanai 

  Fakultātes 
dome 

Apstiprina studiju plānus, izmaiņas studiju 
plānos, apstiprina maģistra darbu tēmas, 
izskata nepieciešamās izmaiņas studiju 
plānos 

 

1.15.  Inform ācija par ārējiem sakariem: 

1.15.1. Sadarb ība ar darba dev ējiem, profesion ālajām 
organiz ācij ām 

N.p.k. 
Profesionālo organizāciju sadarbības 
partneri 

Sadarbības virzieni/ saturs 

1.  Latvijas Mākslu terapijas asociāciju 
apvienība 

Kopīga prakšu organizācija, 
pārraudzība. 
Kopīga pētniecība un publikācijas 

2.  Latvijas Mūzikas terapijas asociācija Sadarbība ar darba devējiem, 
projektu veidošana, relizācija 

3.  Latvijas Rehabilitācijas profesionālo 
organizācijas apvienība 

Darbs multiprofesionālā komandā 

4.  Mūzikas terapijas fonds Sponsoru piesaiste, projektu 
izstrāde un realizācija 

5.  Latvijas Deju un kustību terapijas 
asociācija 

Sadarbība metodiskā un prakses 
jomā 
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6.  Eiropas Mūzikas terapijas konfederācija Pārstāvniecība, informācija, 
tālākizglītība 

7.  Latvijas Supervīzoru apvienība Prakses pārraudzība 
 

N.p.k. Sadarbība ar darba devējiem Sadarbības virzieni 
1.  Bērnu Klīniskās Universitātes slimnīca 

Gaiļezers 
Prakses un darba vietu 
nodrošināšana 

2.  Liepājas pilsētas Sociālais dienests Prakses  un darba vietu 
nodrošināšana 

3.  VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 
centrs" Ambulatorais centrs 
"Pārdaugava"  

Nodrošinātas prakses vietas 

4.  Ambulatorais garīgās veselības aprūpes 
centrs "Veldre” 

Nodrošinātas prakses vietas 

5.  Liepājas Reģionālā slimnīca 
 

Nodrošinātas prakses vietas 

6.  Nacionālais veselības aprūpes cents 
Vaivar 

Nodrošinātas prakses vietas 

7.  VSC „Rīga” Stāmerienes iela 4 
 

Nodrošinātas prakses vietas 

8.  Liepājas Speciālā internātpamatskola 
„Ģintermuiža” Jelgavā 

Nodrošinātas prakses vietas 

9.  Liepājas Piejūras slimnīca 
 

Nodrošinātas prakses vietas 

 
Konstruktīva sadarbība ir izveidojusies ar Liepājas pilsētas domes Vides un veselības 
nodaļu, kura rod iespēju veicināt sadarbību starp mūzikas terapeitiem un veselības 
aprūpē strādājošiem. Tiek organizēti informatīvi  semināri un tikšanās.  
 

1.15.2.  Sadarb ība ar Latvijas un ārvalstu augstskol ām un 
koledž ām, kuras īsteno l īdzīgus studiju virzienus un l īdzīgas 

studiju programmas 
 

N.p.k. Sadarbības augstskolas, koledžas Sadarbības saturs 

1. Rīgas Stradiņa Universitāte Studiju programmas „Mākslas 
terapija” realizācijā, vieslektoru 
apmaiņa, semināri konferences 

2. Augsburgas Universitāte 
Leopolda Mocarta Mūzikas terapijas 
centrs Vācijā 

Erasmus  pasniedzēju mobilitāte 

3. Vi ļņas Pedagoģijas Universitāte 
Lietuvā 

Erasmus pasniedzēju un studentu 
mobilitāte 

4. Vroclavas Universitāte Polijā  Erasmus  pasniedzēju mobilitāte 

5. Bergenas Universitāte Norvēģijā Erasmus studentu prakse 
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Programmai ir noslēgts sadarbības līgums par sadarbību maģistra studiju 
nodrošināšanā, zinātnē un studiju programmas attīstībā ar Rīgas Stradiņu Universitāti. 
Programmā tiek aicināti ārzemju vieslektori, kuri vada intensīvus šauras 
specializācijas kursus (Dr.rer.med. Reiners Hauss). Kā vieslektori studiju programmas 
realizācijā piedalās RSU mācībspēki: S. Mihailova (Dejas terapija, Individuālā un 
grupu konsultēšana mūzikas terapijā), K. Mārtinsone (Individuālā un grupu 
konsultēšana mūzikas terapijā, Zinātniskā pētniecība mūzikas terapijā). 
 

1.15.3. Studējošie, kas stud ējuši ārvalst īs stud ējošo apmai ņas 
programmu ietvaros, nor ādot apmai ņas programmu un valsti 

 
Erasmus studenti (izejošie) 2012/2013 rudens 

N.p.k. Vārds Uzvārds Kurss Programma Augstskola, valsts 

1. Inese Pastare 2. Mūzikas 
terapija 

Brēmenes Integratīvās mūzikas 
terapijas centrs, Vitenes/ 
Herdekes Universitātes bērnu un 
jauniešu klīnika Datenē 
(Vācija) 

2. Lillija Kirsanova 2. Mūzikas 
terapija 

Brēmenea Integratīvās mūzikas 
terapijas centrs, Vitenes/ 
Herdekes Universitātes bērnu un 
jauniešu klīnika Datenē 
(Vācija) 
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2. Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojums par  2013. - 

2014. studiju gadu 

 

Studiju virziena att īst ības pl āna izvērtējums (2013-2014) 
 

N.p.
k. 

Risināmās 
problēmas/uzdevumi 

Pasākumi Izpildes laiks un 
atbild īgais par 
izpildi 

Izpild ītāji Izpildes 
apliecinājums/ 
novērt ējums 

1.  Zinātniskās darbības 
iespēju paplašināšana 

Maģistrantu 
piesaistīšana docētāju 
pētniecisko jautājumu 
asistēšanā 

M. Paipare Programmas 
docētāji 

Publicēti pētījumi 
mūzikas terapijā 

2.  Studijām nepieciešamo 
metodisko resursu 
nodrošinājums 

Bibliotēkas fondu 
papildināšana ar 
jaunāko mūzikas un 
metodisko literatūru  

Katru gadu  
 
docētāji 

Bibliotēkas 
vadītāja 

Papildināti fondi 
 

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 

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. 
Izpildes 
apliecinājumu par 
2013./2014.st.gadu 
skatīt A.pielikuma 
1.punktā 

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 
Izpildes 
apliecinājumu par 
2013./2014.st.gadu 
skatīt 
A.pielikuma2.punk
tā 

6.  Sadarbība ar darba 
devējiem 

Plašāka Veselības 
aprūpes iestāžu 
prakses (darba) vietu 
apguve 

2012.- 2013. Programmas 
mācībspēki 

Sagatavoto 
kvalificēto 
speciālistu darbs 
veselības aprūpē. 

7.  Stiprināt starptautisko un 
vietējo partnerību 
speciālistu sagatavošanā 

Starpaugstskolu  
programmu 
veidošana 

2013.-2017. Programmas 
direktore 

Vienota starptautiska 
programma- 
licencēta  

8.  Organizēt studentu 
uzņemšanu pilna laika 
(klātienes) studijās 

Reklāmas pasākumi, 
studējošo apzināšana 

2014.-2016. Programmas 
direktore 

Studijas pilna laika 
klātienē 

9.  E-studijas Pilnveidot studiju Katru gadu Programmas Papildināti studiju 
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materiālus direktore, 
docētāji 

kursu materiāli. 
Studiju darba norises 
apjoma pieaugums 
e-vidē 

10.  Profesionālās maģistra 
studiju programmas 
Logopēdija  izstrāde 

Sagatavot 
programmu 
licencēšanai 

2015.-2016. Dekāne, 
prodekānes 

Licences saņemšana 
studiju programmas 
realizēšanai 

 
 

A Pielikums       

Studiju virziena attīstības plānā izpildīts: 

Plānotā studentu un pasniedzēju  zinātniskos darbu publikāciju izdošana  

1. 2013./2014.studiju gadā izdoti zinātnisko rakstu krājumi: 

Mūzikas terapija: izglītība un pētniecība, pieredze un prakse Liepa, 2014.,253 
lpp. 

       2. Mākslu terapija dažādām pacientu grupām,    RSU, 2014., 382 lpp. 

Zinātnisko rakstu krājumos  publicēti  Liepājas Universitātes studiju programmas 

docētāju: Dr.rer.med.R.Hausa, docentes Mirdzas Paipares un lektores Līgas Enģeles 

pētījumi. Vairāki zinātniskie raksti tapuši arī sadarbībā ar maģistrantiem un viņu maģistra 

darba pētījumiem. 

3.Uzsākta maģistra darbu tēmu apzināšana studiju programmā „Mūzikas terapija”. 

Maģistranti izvēlējušies vēl l īdz šim nepētītas tēmas: 

Ieva Krekova Mūzikas terapija trauksmes mazināšanai bērniem ar neirozi: gadījuma 

analīze  (vad. M.Paipare) 

Inga Strante Simptomu mazināšana pacientei ar selektīvo mutismu mūzikas terapijā.  

(vad. M.Paipare) 

      Jānis Ginters Mūzikas terapija ieslodzītajiem.  (vad. M.Paipare) 

      Solvita Ozoliņa Pirmsskolas vecuma bērna receptīvo valodas uztveres un emociju   

izpratnes traucējumu mazināšana mūzikas terapijā.( vad. O.Blauzde) 

      Ingrīda Krasovska Mūzikas terapija priekšlaicīgi dzimušajiem ar diagnozi:cerebrālā 

trieka.  (vad. L.Enģele) 

      Ildze Zvaigzne  Sociālie priekšstati mūzikas terapijā (vad. I.Griškēviča) 

         Keitija Roth Terapijas un pedagoģijas robežas ( vad.O. Blauzde) 
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Studiju virziena un studiju programmu atbilst ība darba tirgus 
piepras ījumam – darba un izgl ītības tirgus nov ērtējuma 
rezult āti par darba vietu pieejam ību studiju programmu 
absolventiem, darba dev ēju aptauju rezult āti 

 
Veselības aprūpes vidē NRC „Vaivari” jaunu darbavietu ieguvusi viena 
2012./2013 gada absolvente. 

 
 

Studiju virziena stipro un v ājo pušu, iesp ēju un draudu 
anal īze 

 
Apzinot studiju programmas stiprās puses 2013./2014.studiju gadā - realizējušās 
maģistrantu prakses iespējas pie sertificētiem mentoriem mūzikas terapeitiem 
veselības aprūpes iestādēs (VSIA BKUS, Liepājas Neredzīgo biedrība 
(rehabilitācijas programma), VSIA Jelgavas psihiatrijas un narkoloģijas centrs 
„Gintermuiža”, VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Ambulatorais 
centrs "Pārdaugava" , VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" 
Ambulatorais garīgās veselības aprūpes centrs "Veldre" 

 

Studiju virziena īstenošan ā iesaist ītā akadēmisk ā person āla 
uzskait ījums, nor ādot t ā kvalifik āciju un pien ākumus, tai 

skait ā studiju programmu un t ās da ļu, kuru katrs no 
akadēmisk ā person āla īstenos 

 
Ir veiktas izmaiņas  docētāju sastāvā. 
Darbu programmā uzsākušas: Ingūna Griškēviča,  Dr.psych, studiju kurss- Klīniskā 
psiholoģija; Vita Kadiķe, Mg. paed, ārste, VSAC „Kurzeme” filiāle “Liepāja” –vadītāja, 
studiju kurss -Neirofizioloģija.  

 

Studiju virziena īstenošan ā iesaist ītā akadēmisk ā person āla 
galveno zin ātnisko publik āciju un sagatavot ās mācību 

literat ūras saraksts p ārskata period ā 
 
1. Docentes Mirdza Paipare un Olga Blauzde (stud. programma „Mūzikas terapija” 
piedalījās 1. Baltijas logopēdu kongresā, kurā lasīja referātus par mūzikas terapeitu u 
n logopēdu sadarbības iespējām  pacientu rehabilitācijā. 
2. Dr. rer. med. R.Hauss un doc. M. Paipare (7. – 12. 07. 2014)  piedalījās Pasaules 
Mūzikas terapijas kongresā Austrijā/ Kremsā, kur prezentēja referātu par Mūzikas 
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terapijas izveidi Latvijā „Singing create freedom”: Music therapy academic and 
practice in Latvia. 
Haus, R., Paipare M. Singing creates freedom. Music therapy academic and practice 
in Latvia (2014) .Music therapy today.WFMT  ISSUI ,118.-119.pp ISSN:1610-191X 
http://issuu.com/megmarie85/docs/complete_congress_proceedings_mt_10?e=129758
53/8809348 
 
 
Recenzētās zinātniskās monogrāfijas 
 
Deja, kustība, ķermenis. Sast. S. Mihailova, I. J. Mihailovs – Rīga Drukātava, 2013.- 
239. lpp. 
 
Пайпаре M. Музыкальная терапия ( 2014). В Искусствотерапия / К. Мартинсоне 
[и др.] ; пер. с латыш. А. Карповой . — СПб. : Речь,273 — 296 с.   ISBN 978-5-
9268-1485-6 
 
Citi recenzēti zinātniski raksti 
 
Engele L „Using music therapy for preschool children with specific developmental 
disorders of speech and language”, p.176-185., 2013 Erasmus Intensive Programme 
Project. Arts Therapies for different client/patient groups,  Collection of articles, 
authors of compilation: E.Krevica, K. Martinsone, ISBN: 978-9984-793-17-7 
 
 Engele L. ( 2014) Mūzikas terapija pirmsskolas vecuma  bērnam ar specifiskiem 
runas un valodas attīstības traucējumiem: gadījuma analīze. No zinātnisko rakstu 
krājuma (sast. Paipare M.): Mūzikas terapija: izglītība un pētniecība, pieredze un 
prakse. 
 
Paipare M. (2014) Trauma un tās rehabilitācija mūzikas terapijas praksē: gadījuma 
analīze. No zinātnisko rakstu krājuma (sast. Paipare M.): Mūzikas terapija: izglītība un 
pētniecība, pieredze un prakse.180. – 194.lpp 
 
Žīgure A., Paipare M.,Upmale A. (2014)Mūzikas terapija agresijas mazināšanā 
pusaudžiem ar uzvedības traucējumiem. No zinātnisko rakstu krājuma (sast. Paipare 
M.): Mūzikas terapija: izglītība un pētniecība, pieredze un prakse. 195.- 205.lpp 
 
Leja M., Paipare M.(2014) Mūzikas terapija speciālajā izglītībā. No zinātnisko rakstu 
krājuma (sast. Paipare M.): Mūzikas terapija: izglītība un pētniecība, pieredze un 
prakse. 238. – 249.lpp 
 
Leja M., Paipare M.(2014) Sirds pulsa frekvence un skābekļa piesātinājuma izmaiņas 
arteriālajās asinīs mūzikas terapijas laikā un pēc tās priekšlaicīgi dzimušiem bērniem 
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perinatālās aprūpes centrā. No zinātnisko rakstu krājuma (sast. Paipare M.): Mūzikas 
terapija: izglītība un pētniecība, pieredze un prakse. 206. – 223.lpp 
 
Paipare M., Duhovska J. ( 2014) Mūzikas terapija rehabilitācijā: neiroloģija. No 
zinātnisko rakstu krājuma (sast. Paipare M.): Mūzikas terapija: izglītība un pētniecība, 
pieredze un prakse. 224. – 237. lpp 
 
Кристине Мартинсоне, Мирдза Пайпаре, Иван Янис Михайлов, Волдемарс 
Арнис Специфика адаптации студентов магистерских программ „Терапия 
искусств” В Латвийских высших учебных заведениях. Arts Therapy: Realities and 
Prospects. © VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2013. 11.-116. lpp. (ISBN 978-609-
430-186-5) 

Inform ācija par ārējiem sakariem 
 

 ERASMUS mobilitātes programmas ietvaros 2014. gadā, laika periodā no 2. - 4. 

maijam, LiepU studiju programmas „Mūzikas terapija” studentiem bija iespējas 

apmeklēt lekcijas un meistarklases – seminārus, kurus  vadīja profesors Tonius 

Timmermans un Hanss Ulrihs Šmits no Augsburgas Universitātes Leopolda Mocarta 

Mūzikas terapijas centra Vācijā. Meistarklašu-semināru tēmas:  

1. „M ūzikas terapijas pētījumi bērnu psihosomatikā un jauniešu psihiatrijā”(H.U. 

Šmits), 

2. Psihoterapeitisko tehniku realizācija mūzikas terapijā (T. Timmermans ), 

3. Supervīzija ar mūzikas terapijas līdzekļiem (T.Timmermans, H.U. Šmits). 

 

Mūzikas terapijas centrā (MTC) tika veidota interaktīva tikšanās ar biedrības 

”Dižvanagi„ pārstāvjiem, tādējādi veicinot augstskolas un nevalstisko organizāciju 

sadarbību un veselības aprūpes (mūzikas terapijas) iespējas darbā ar bērniem, kuriem 

ir īpašas vajadzības. Tikšanās reizē piedalījās arī Liepājas pilsētas Domes Veselības 

un vides komisijas vadītāja Ineta Stadgale, kura informēja par pašvaldības iespējām 

konkrētas palīdzības sniegšanā. 
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1. pielikums. Inform ācija par akad ēmisko person ālu, kas piedal ās studiju virziena īstenošan ā 2013./2014. 
studiju gad ā 

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma MŪZIKAS TERAPIJA 4772     
 

  Vārds, 
uzvārds Grāds Amats Kvalifik ācija ĪSTENOJAMIE STUDIJU KURSI UN MODU ĻI, 

(kredītpunktu apjoms) 
Stud. pr. 

daļa 

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) A 

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) 
Kl īniskā prakse (4 KRP) 
 

A, B 
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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 speciālista kvalifikācija, 2006. 
Liepājas Pedagoģiskā augstskola, iegūtā 
kvalifikācija - sākumskolas skolotājs, 
1.-4. kl. mūzikas skolotājs, 
1994. 

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) 
Mūzikas terapijas metodes (2 KRP) 

B 

4. Ingūna 
Griškēviča 

Dr.psych. docente 
(pieņemts darbā 
uz laiku) 
 

Latvijas Universitāte, Doktora 
zinātniskais grāds psiholoģij ā 
2011.,Latvijas Universitāte, Maģistra 
zinātniskais grāds psiholoģij ā 1999. 
 

Kl īniskā psiholoģija (2 KRP) 
 

A 

5. Vita Kadi ķe   asistente 
(pieņemts darbā 
uz laiku) 
 

 Neirofizioloģija (2 KRP) 
 

B 

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) 
 

B 

7. Reiners Haus  Dr. rer. medic. Docents 
(pieņemts darbā 
uz laiku) 
 
 

Witten/ Herdecke universitāte, 
(Vācija),1991. 
LiepU goda doktors 

Meistardarbnīca mūzikas terapijā (1 KRP) 
 

C 

8. Agnese 
Krētaine  

Mg.sc. sal. Asistente  
(pieņemta uz 
laiku) 
 

RSU Rehabilitācijas fakultāte 
Augstākā, RSU, 2000. 
fizioterapeite 

 
Minhenes funkcionālā attīstības diagnostika (2 KRP) 
 

       C 

9. Daina 
Lieģeniece  

Dr.habil.paed. Profesore 
(ievēlēta) 

Latvijas Valsts Universitāte, Pedagoģijas 
doktora grāds, 1993., 
Studijas P.Stučkas Latvijas Valsts 

Sociālā psiholoģija (2 KRP) 
 

A 
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universitāte, Vēstures un filoloģijas 
fakultāte, angļu valodas skolotāja, filologa 
kvalifikācija, 1964. 

10. 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) 
 

A, B 

11. 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) 
 

A, C 

12. 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 kvalifikācija, 2006. 
 

Ievads mūzikas terapijā (4 KRP) 
Mūzikas terapijas teorijas un koncepcijas (2 KRP) 
Mākslas terapija (1 KRP) 
Izpētes un novērtēšanas tehnikas mūzikas terapijā (2 KRP) 
Supervīzija (2 KRP) 
Vērošanas prakse mūzikas terapijā (4 KRP) 
Improvizācija un pašpieredze praksē (2 KRP)  
Izpētes un novērtēšanas tehnikas mūzikas terapijā praksē 
(2 KRP) 
Kl īniskā 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) 

A, B 

13. 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) 
 

A 
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14. 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) 
 

C 

15. Rovēna 
Zarakovska  

 Asistente 
(pieņemta darbā  
uz laiku) 
 

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

B 

16. 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 skolotāja kvalifikācija, 
1989. 

Saskarsmes psiholoģija (2 KRP) 
Kl īniskā psiholoģija (2 KRP) 

A 

17. Dace Zemīte  Mg. Asistente 
(pieņemta darbā  
uz laiku) 

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

Pirmā un neatliekamā palīdzība (1 KRP) B 

 


