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1. Studiju virziena raksturojums 

 

Studiju virzienā iekļauta II līmeņa profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju 

programma Mūzikas terapija (kods 47722). 

2. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība 

ar augstskolas vai koledžas kopējo mērķi 

 

Studiju virziena mērķi un uzdevumi, kā arī sagaidāmie rezultāti ir saskaņoti ar LiepU 

misiju un LiepU Attīstības stratēģiju. Studiju virziens paredz sagatavot 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 mācības 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. 

Studiju virziena realizācijai pieaicinātie docētāji ir profesionāļi savā specialitātē un 

docē  galvenokārt specifiskos nozares kursus, piemēram, ārste D.Zemīte ir Liepājas 

Reģionālās slimnīcas ārste, bet Rovēna Zarakovska- ārste psihiatre, psihodrāmas 

speciāliste, psihoterapeite. 2014./2015. studiju gadā vidēji studiju virziena realizācijā 

ir iesaistīti 62.8% pamatdarbā strādājošie mācībspēki. 

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

Stiprās puses  

 Regulāra studiju procesa kvalitātes uzlabošana, veicinot pedagogu un 

studējošo sadarbību, nodrošinot demokrātisku atmosfēru studiju procesā. 

 Docētāju akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana, 

darbojoties projektos, piedaloties zinātniskās konferencēs. 
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 Sadarbība ar Liepājas pilsētas un citu pašvaldību Veselības aprūpes dienestiem 

un sociālās labklājības un izglītības jomas institūcijām un profesionāļiem 

prakšu realizēšanā. 

Vājās puses 

 Neaktīva studentu un mācībspēku iesaistīšanās zinātniski pētnieciskajā 

darbībā. 

 Zema mācībspēku zinātniskā publicitāte. 

 Nepilna laika studentiem (saistībā ar pamatdarbu) ierobežotas iespējas 

iesaistīties ERASMUS+ mobilitātes programmā. 

 Mazs studējošo skaits. 

Iespējas 

 Sadarbībā ar vietējām pašvaldībām gūt atbalstu studentu prakses vietu 

nodrošināšanai. 

  Piesaistīt augstas klases profesionāļus kvalifikācijas pilnveidei ar 

ERASMUS+ mobilitātes programmu. 

Draudi 

 Nepietiekamais finansējums zinātnei un mācībspēku lielais noslogojums 

studiju procesā.  

 Nesakārtota LiepU politika maģistrantu prakšu finansēšanai, kas  rada 

apdraudējumu prakšu nodrošinājumam  kvalitātei ilgtspējā. 

 Studējošo finansiālās situācijas nestabilitāte un nespēja segt ar studijām 

saistītās izmaksas. 

 Viena studiju programma virzienā. 

 

4. Studiju virziena attīstības plāns (2012 -2018) 

 

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 

2.  Studijām nepieciešamo 

metodisko resursu 

nodrošinājums 

Bibliotēkas fondu 

papildināšana ar jaunāko 

mūzikas terapijas  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 

Docētāju mobilitāte 

4.  Studentu un 

pasniedzēju  zinātnisko 

Sadarbībā ar Latvijas 

Mākslas terapijas 

2014./2015 

 

Programmas 

mācībspēki 

Izdots publikāciju 

krājums, grāmata, 
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darbu publikāciju 

izdošana 

asociāciju veidot savu 

izdevumu 
 

 

monogrāfija u.c. 

 

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. 

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 

materiālus 

Katru gadu Programmas 

direktore, 

docētāji 

Papildināti studiju 

kursu materiāli. Studiju 

darba norises apjoma 

pieaugums e-vidē 

 

 

Studiju virziena attīstības plāna izpilde par 2014./2015. studiju gadu 

1. Plānotā studentu un pasniedzēju mobilitāte izpildīta daļēji – to veikušas 

M. Paipare un O. Blauzde (Augsburgas Universitātē). Savukārt, studentu 

mobilitāte ir negatīva. Darba dēļ maģistranti nevar savienot savu pamatdarbu ar 

studiju mobilitāti.   

2. Ir pozitīva tendence docētāju un maģistrantu koigajiem zinātniski pētnieciskajiem 

darbiem. Piemēram, M. Paipare kopā ar maģistranti K. Roth  izveidojusi 

publikāciju Inclusion of young children with disabilities  Color of us imagine 6(1), 

2015.pp.125. http://imagine.musictherapy.biz/Imagine/imagine.magazine.html 
 

3. Maģistra darbu tēmu izvēle  ir balstīta nozares aktualitātes un ir vērtējama kā 

praksei nozīmīga. Studiju programmas „Mūzikas terapija” studentu maģistra 

darbu tēmas ir: 

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

 Keitija Roth. Terapijas un pedagoģijas robežas ( vad. Gatis Līdums) 

 Liene Ventere. Sociālie priekšstati sociālajiem darbiniekiem par mūzikas 

terapiju (vad. M. Paipare) 

 Inga Bērziņa Vokālā dziedāšana dusmu mazināšanai bronhiālās astmas 

pacientiem  mūzikas terapijā. (vad. M. Paipare). 

http://imagine.musictherapy.biz/Imagine/imagine.magazine.html
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5. Studiju virziena attīstības plāns (2015-2016) 
 

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 

Izstrādāti  un novadīti 

semināri. 

Sekmēta teorijas un prakses 

vienotība. 

 

 

Piesaistīt 

profesionāļus 

studiju 

programmu 

realizācijā 

Papildināt akadēmisko personālu, piesaistot 

profesionāļus studiju kursu nodrošināšanā. 

2015./2016. 

studiju gads 

un turpmāk 

programmas 

direktore 

Izmaiņas studiju plānos. 

 

Tiek nodrošināta praktisko 

nodarbība sasaiste ar 

profesionālo darbību. 

 

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.  

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. 

 

2015./2016. 

studiju gads 

un turpmāk 

PSDF Veselības 

virziena 

mācībspēki 

 

Izstrādāti un iespiesti mācību 

līdzekļi un zinātniskās 

publikācijas. 

Tiek radītas iespējas 

patstāvīgā darba  un 

sadarbības pilnveidei. 
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6. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus 

pieprasījumam – darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti 

par darba vietu pieejamību studiju programmu absolventiem, 

darba devēju aptaujas rezultāti  
 

2014. /2015.. studiju gadā papildus darba devēju aptauja nav veikta. taču izpētot 

absolventu darbību pēc studijām var secināt, ka darbu izvēlētajā studiju jomā ir 

ieguvuši visi.  2015. gadā Daugavpils Psihoneiroloģiskā slimnīcā tika izveidota jauna 

darba vieta veselības aprūpē un šo vietu ieguva 2012./2013 gada LiepU absolvente. 

LiepU absolventi (2012./2013.) ieguvuši darbu Rezidencē senioriem ar profesionālu 

medicīnisko aprūpi, NRC „Vaivari”, kā arī  Rehabilitācijas centrā “Tērvete”- , VSAC 

“Rīga” Purvciema filiālē. 

Absolventu aptaujas rezultāti apliecina, ka programma ir pieprasīta darba tirgū un tā ir 

konkurētspējīga.  

7. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena 

ietvaros 
 

2015. gada pavasara semestrī docētāju ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros 

veica Mirdza Paipare un Olga Blauzde, apmeklējot Augsburgas Universitātes 

Leopolda Mocarta Mūzikas terapijas centru, vadot lekcijas un praktiskos seminārus 

Mūzikas terapijas studiju programmas maģistrantiem.   

2015. gadā studenti, absolventi un docētāji iesaistījās Dr. R. Hausa meistarklasē 

12. un 13. jūnijā LiepU MTC. 

2015. gada 27.-29. augustā studenti, absolventi un docētāji piedalījās Nordplus 

projekta aktivitātēs Liepājas MTC, kur norisa meistarklases mūzikas terapijā, ko 

vadīja meistari mūzikas terapijā no Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Dānijas un Latvijas: 

 Alice Pehk (Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmija), 

 Esa Ala-Ruona (Juvaskilas Universitāte), 

 Julie Ørnholt Bøtker (Alborgas Universitāte), 

 Mirdza Paipare (Liepājas Universitāte), 

 Vilmante Aleksiene (Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmija), 

 Zita Abramaviciute (Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmija). 

 

2014./ 2015. studiju gadā tika noslēgti trīs līgumi ERASMUS + mobilitātē: 

N.p.k. Augstskolas nosaukums 

1.  Lietuvas mūzikas un teātra akadēmija 

2.  Luisa d`Anunzio mūzikas konservatorija (Itālija) 
3.  Vīnes Mūzikas un skatuves mākslas universitāte ( Austrija) 



 8 

8. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo 

iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība starptautiskajos 

projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju 

finansētajos projektos pārskata periodā 

 

N.p.

k. 

Projekta dalībnieki Projekta raksturojums 

1.  Mirdza Paipare, 

koordinatore  

 

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” 

Project Number: 539899-LLP-1-2013-1-IT-

LEONARDO-LMP 

Projekta tīmekļa vietne:  

http://www.musaproject2014.eu/jobcenter/search-

formupload-cv/  

2.  Mirdza Paipare 

koordinatore LiepU,  

Dalībnieces: 

Olga Blauzde, Līga 

Enģele 

NORDPLUS Higher Education 

„Music performing and creative arts professions 

involved in healthcare: a portal for VET promotion and 

mutual recognition of profiles""(+) 

Nr. NPHE-2014/10319 

 

Apkopojumu par akadēmiskā personāla pētniecisko darbību skatīt LiepU mājas lapā 

zem sadaļas PĒTNIECĪBA & INOVĀCIJAS 

(Pētniecības pārskati  https://www.liepu.lv/lv/263/petnieciba-parskati) 

9. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (profesoru 

grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot to 

uzdevumus studiju virziena un konkrēto studiju programmu 

īstenošanā 
 

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 strādāts pie zinātniskās tēmas: Integrativitātes procesa 

izpēte mūzikas terapijā starpnozaru aspektā. 

M. Paipare piedalījās 1. Starptautiskajā mūzikas terapeitu konferencē Peskārā (Itālija) 

ar ziņojumu. Music Therapy Education in Latvia. 2015. g. 23.-26. aprīlis. 

M. Paipare projekta „Improvise to learn” (franciski - Improvise pour apprendre), proj. 

https://www.liepu.lv/lv/263/petnieciba-parskati
mailto:Latvia.@015
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nr. 2014-1-FR01-KA-204-008550  Lielvārdē šī projekta ietvaros  ar VKKF atbalstu 

rīkotajos  pieaugušo tālākizglītības kursos mūzikas pedagogiem nolasīja ziņojumu: 

Improvizācija mūzikas terapijā. 2015. gada 13. jūlijā. 

M. Paipare ar referātu Mūzikas klausīšanās pedagoģijā, psiholoģijā, mūzikas terapijā 

piedalījās. II starpdisciplinārajā konferencē  Mūzikas pētījumi Latvijā, JVLMA, Rīga 

26.- 27. marts. 

10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā 

studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā 

personāla īstenos 

 

Skatīt 1. pielikumā 

11.  Informācija par ārējiem sakariem 

 

Sadarbība tiek attīstīta ar LiepU Mūzikas terapijas centru. Maģistranti un docētāji 

piedalās visās tā rīkotajās aktivitātēs, piemēram, ikgadējās Vasaras skolās mūzikas 

terapeitiem. Aktīva sadarbība risinās ar Latvijas Mūzikas terapijas asociāciju, Latvijas 

Mākslas terapijas asociāciju apvienību, kura organizē dažādus seminārus un kursus, 

kuru apmeklēšana kļuvusi par normu, lai iegūtu papildus zināšanas, bet absolventiem 

tālākizglītību, lai sertificētos. 

Secinājumi 

 

 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. 

 Pozitīvi ir vērtējamas ārvalstu vieslektoru vizītes, pateicoties ERASMUS+ 

programmai. 

 Studiju programmas maģistrantu tiešais darbs  ietekmē studentu mobilitāšu 

iespējas ārzemēs.  

 Ir jāaktivizē docētāju darbs pie mācību un zinātniski pētnieciskās  literatūras 

izveides, jāveicina starptautisku, atzītu, recenzētu publikāciju radīšanu. 

 Pozitīvi vērtējama maģistrantu prakses iespējas pie mentoriem specialitātē. 

 Nesakārtotā LiepU politika studentu prakšu finansēšanai, rada apdraudējumu 

prakšu nodrošinājumam un kvalitātei ilgtspējā. 

 Mazais studējošo skaits programmā rada apdraudējumu programmas ilgtspējai. 
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 Studiju programmas augstā maksa var radīt nopietnus šķēršļus studentu izvēlei 

studēt šajā programmā 

12. Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 

„Mūzikas terapija” raksturojums 
 

Liepājas Universitātes studiju programma „Mūzikas terapija” (kods 47722)  ir otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma. Programma 

ietverta LiepU studiju virzienā „Veselības aprūpe”, kurš akreditēts līdz 2019. gada 

4. jūnijam. 

Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 5. jūnija lēmums Nr. 

105. Studiju virziena akreditācijas lapas Nr. 103. 

  

 

1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 
 

Studiju programmas mērķis un uzdevumi pārskata periodā nav mainīti. 
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  2.  Tipveida plāns: Studiju programma „Mūzikas terapija”   

                                   

Studiju kursa 

nosaukums 

Studiju gads un semestris 

KRP un pārbaudes formas (I, E) 

S
tu

d
ij

u
 f

o
rm

a 
P

/N
 

Mācībspēka  

vārds, uzvārds; 

zinātniskais/ 

akadēmiskais grāds KRP 

Pilna laika klātienes studijas 

KRP 

Nepilna laika neklātienes studijas 

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 

Obligātās izvēles kursi 

A daļa 28                               28                                 

  

Vispārizglītojošie kursi                                 P   

Speciālā pedagoģija un 

psiholoģija 

2 2  E/ -             2 2  E/ -             N Mag. autum Dina Bethere 

Personības attīstības 

psiholoģija 

2  2 -/E             2  2 -/E             N Dr.psych.Irina Strazdiņa 

Sociālā psiholoģija 2    2  E/ -          2    2  E/ -          N Dr.paed. Daina 

Lieģeniece 

Saskarsmes psiholoģija 2     2 -/E          2     2 -/E          N Mag. psych. Vija Zēlerte 

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

Griškēviča 

Ievads mūzikas terapijā 4 2 2 E/E             4 2 2 E/E             N Mag. mus, ves.apr.Mirdza 

Paipare 

Izpēte un izvērtēšana 

mūzikas terapijā 

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

Paipare 

Improvizācija un 

pašpieredze:klavierspēle 

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

Blauzde 

Improvizācija un 

pašpieredze:vokālās 

prasmes un kustību 

terapijas ievirze 

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

Blauzde 

Mūzikas terapijas 

teorijas un koncepcijas 

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

Paipare 

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 28                28 14 6  5 2              

* I/E ailē(iezīmēta pelēkā krāsā) katrā šūnā ir iestrādātas 8 pārbaužu formas I/E., E/I., E/E., I/I,E/-.,I/-.,-/I., -/E.Pelēkā kolonna atspoguļo Studiju gada divus semestru pārbaudes formas. 
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Nr. 

Studiju kursa 

nosaukums 

Studiju gads un semestris 

KRP un pārbaudes formas (I, E) 

S
tu

d
ij

u
 f

o
rm

a 
P

/N
 

Mācībspēka 

 vārds, uzvārds; 

zinātniskais/ 

akadēmiskais grāds KRP 

Pilna laika klātienes studijas 

KRP 

Nepilna laika neklātienes studijas 

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 

  

Ierobežotās izvēles 

kursi                                                                     

   B daļa 20                20                   

  

Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 

                                 

  

13. Mūzikas terapijas metodika 

individuālajā un grupu 

darbā bērniem un 

pusaudžiem 

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 Mg.paed.Vita Kadiķe 

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 

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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Nr. 

Studiju 

kursa 

nosaukums 

Studiju gads un semestris 

KRP un pārbaudes formas (I, E) 

S
tu

d
ij

u
 f

o
rm

a 
P

/N
 

Mācībspēka 

 vārds, uzvārds; 

zinātniskais/ 

akadēmiskais grāds KRP 

Pilna laika klātienes studijas 

KRP 

Nepilna laika neklātienes studijas 

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. 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 

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 

6     6 -/E          6     6 -/E          N Mag.mus.,ves.apr.Mirdza 

Paipare, Olga Blauzde 

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 

20                20                N   

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                6                   

30. Minhenes 

funkcionālās 

attīstības 

diagnostika 

2     2 -/E          2     2 -/E          N dr.med. Aija Kauliņa 
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31. Meistardarbnīca 

mūzikas 

terapijā 

1 1  I/ -             1 1  I/ -             N Dr.rer.med. Reiners Hauss 

32. Balss 

traucējumi 

1    1  I/ -          1    1  I/ -          N Mag.sc.sal. Baiba Trinīte 

33. Dejas terapija 1       1  I/ -       1        1 -/I        Dr.psych. Sandra Mihailova 

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

Paipare 

  KOPĀ 52                52 1 4  10 8  5 24           

  KOPĀ 100                100                   
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3. Studiju kursu un studiju moduļu raksturojums 
 

 Izmaiņu nav. 

 

4. Studiju programmas organizācija. Studiju programmas 

īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to 

uzdevumus. Studiju programmas īstenošanā nepieciešamā 

mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus  
 

Studiju programmas struktūra un organizācija balstās uz Latvijas augstākās izglītības 

sistēmu reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem un Mākslas terapeita  

profesijas standartu. Pārskata periodā nav veiktas izmaiņas. 

 

5. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 Izmaiņu nav. 

 

6. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju 

metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana) 
 1. tabula 

Maģistra darbu tēmas 2014./2015. studiju gada absolventiem 

N.p.

k. 

Studenta vārds, 

uzvārds 

Tēmas nosaukums latviski Tēmas nosaukums angliski 

1. Inga Strante Mūzikas terapija selektīvā 

mutisma simptomu mazināšanai 8 

gadus vecai meitenei 

Music therapy as elective 

mutism symptoms reduction for 

8 - year old girl 

2. Maija Rozenštoka Mūzikas terapija emocionālo 

funkciju uzlabošanā un agresijas 

un stostīšanās mazināšanā 

pirmsskolas vecuma bērnam ar 

emocionāliem traucējumiem 

Music therapy in improving 

emotional functions and 

decreasing aggression and 

stuttering for emotionally 

disturbed reschooler. 

3. Vivita Zauriņa Individuālā mūzikas terapija 

komunikācijas un sociālās 

mijiedarbības spēju uzlabošanai 

pusaudzei ar autisma spektra un 

garīgās attīstības traucējumiem 

bez verbālas valodas 

Individualized music therapy to 

improve communication and 

social interaction 

capacity of an adolescent with 

autism spectrum  

and mental disorders without 

verbal language. 

4. Ieva Krekovska Mūzikas terapija trauksmes Music therapy to reduce anxiety 
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mazināšanai zēnam ar 

depresīvas uzvedības 

traucējumiem. 

Gadījuma analīze 

for a boy with depressive 

behavioral disorders. Case 

study. 

5. Ingrīda Krasovska Bērna ar Kornēlijas de Langes 

sindromu attīstības analīze: 

mūzikas terapijas  iekļaušana 

multiprofesionālā rehabilitācijas 

procesā 

Developmental analysis of the 

child with Cornelia de Lange 

syndrome: application of music 

therapy in multiprofessional 

rehabilitation process 

6. Solvita Ozoliņa Emocionālo izpausmju 

veicināšana mūzikas terapijas 

procesā bērnam ar specifiskiem 

runas un valodas attīstības 

traucējumiem 

Promoting emotional expression 

of music therapy in children 

with specific speech and 

language disorders. 

7. Ildze Zvaigzne Medicīnas darbinieku priekšstati 

par mūzikas terapiju un tās 

nozīmi veselības aprūpē 

Medical staff perceptions of 

music therapy and its role in 

health care 

 
 

7. Vērtēšanas sistēmā pārskata periodā 

Izmaiņu nav.  

 

8. Studiju programmas izmaksas 

Izmaiņu nav.  

 

9. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības 

standartam vai profesijas standartam un valsts  profesionālās 

augstākās izglītības standartam un citiem normatīvajiem aktiem 

augstākajā izglītībā 

Izmaiņu nav. 

 

10. Visu studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku 

saraksts 

 
Skatīt 1. pielikumu.  
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11. Informācija par studējošajiem 
 

2. tabula  

 

Studiju programmas 

nosaukums 
Kods 

Studējošo 

skaits  

Pirmajā 

studiju gadā imatrikulēto 

studējošo skaits 

Absolventu 

skaits  

 

„Mūzikas terapija” 

Nepilna laika studijas 
47722 10 2 6 

 

 

12. Studējošo aptaujas un to analīze 
 

2014./2015. studiju gadā aptaujāti tika 6 absolventi.  

 Noskaidrojot absolventu 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. 50% 

studējošo atzīst, ka studijās var pilnībā izmantot/ balstīties uz savām 

iepriekšējām zināšanām. 50% studējošo atzīst, ka iepriekšējo pieredzi var 

izmantot daļēji. 

 100% 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 

liecina, ka galvenā pretenzija vai pieprasījums ir mācību materiālam latviešu 

valodā. 

 70% 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 nodaļas 

vadītāja, studentu padomes, kā arī LiepU mājas lapā, sociālajos mēdijos, pie 

informācijas dēļiem u. c. 90% studējošo informāciju saņēmuši un turpinās 
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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 50 % studējošo. 

Taču būtiski atzīmēt, ka prakses saturs ir saskaņots ar programmu studiju 

rezultātiem, tādējādi ne vienmēr studentu paustā  daļējā un kopējā 

neapmierinātība (30% + 10 %) tās plānojumā ir uzskatāma par negatīvu 

rādītāju.  

 Vērtējot studiju procesa kvalitāti (saturu un apjomu), 30% ar to ir pilnībā 

apmierināti, 70% to vērtē kā labu. Arī ar pārbaudījuma kārtošanas veidiem un 

tā saturu pilnībā apmierināti ir 30%, 70% to atzīst kā labu. Arī prakses 

plānošanas kvalitāti 10% studējošo vērtē kā ļoti labu un 50% to atzīst kā labu.  

 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.  

 Neiepriecinošs fakts ir tas, ka studenti neizmanto bibliotēku patstāvīgā darba 

veikšanai. Iespējams tas ir studiju formas pēc, jo nepilna laika studējošie 

augstskolā ir tikai 5 reizes gadā. 

 Kopumā visi studējošie ir izmantojuši konsultācijas pastāvīgo darbu izstrādē, 

taču to biežums ir dažāds. To būtu jāsaista ar patstāvīgo darbu uzdošanas 

biežumu studiju kursos.  

 Analizējot datus kāda veida konsultācijas studenti izmanto, var secināt, ka nav 

viena noteikta prioritāra veida. 10% atzīst, ka labprāt izmanto konsultācijas 

klātienē, tāpat 80% atzīst, ka izmanto iespēju konsultēties elektroniski.  

 Lekcijas 75% -100% apmeklē 100% studējošie 

 

Secinājumi 

 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. 

 Studiju programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki ir atbilstoši studiju 

programmas īstenošanas prasībām. Mācībspēkiem arī jāturpina profesionālās 

kvalifikācijas pilnveide. 

 Jāturpina papildināt literatūras krājumus par mūzikas terapiju Liepājas 

Universitātes bibliotēkā, it īpaši latviešu valodā, apkopojot un izdodot 

pētniecisko rakstu krājumus. 
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 Mūzikas terapijas studiju programmas pilnveides un kvalitātes izvērtēšanas 

nodrošināšanai ir jāpaplašina sadarbība ar dažādām reģiona speciālās 

izglītības,  sociālām un veselības aprūpes institūcijām.  

 Studiju programmā „Mūzikas terapija” studentu skaits ir pietiekošs, lai 

komplektētu grupu nepilna laika studijās.  

 Veselības stāvokļa un/vai darba apstākļu dēļ 2 studenti devušies akadēmiskajā 

atvaļinājumā. Trīs studenti atskaitīti personisku iemeslu dēļ. 

 Studiju programmas studentu vājās svešvalodu zināšanas ietekmē studiju 

programmas apguvi, jo vairums literatūras pieejamas vācu un angļu valodās. 

Arī vieslektori Erasmus+  programmas ietvaros kontaktējas svešvalodā. 

 

Studiju programmas attīstības plāns 2015./2016. studiju gadam 

Uzdevumi Priekšlikumi attīstības 

noteikto  uzdevumu kvalitātes 

pilnveidošanai 

Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais par 

izpildi 

Izpildes 

apliecinājums 

Turpināt 

sadarbību ar 

veselības 

aprūpē 

strādājošajiem 

speciālistiem 

Organizēt teorētiski 

metodiskos seminārus 

Liepājas un Latvijas Veselības 

aprūpes jomas prakšu 

nodrošinātājiem un LiepU 

docētājiem 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. 

Piesaistīt 

profesionāļus 

studiju 

programmu 

realizācijā 

Papildināt akadēmisko 

personālu, piesaistot 

profesionāļus studiju kursu 

nodrošināšanā 

2015./2016.stu

diju gads un 

turpmāk 

programmas 

direktore 

Izmaiņas studiju 

plānos 

 

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 
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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. 

2015./2016. 

studiju gads un 

turpmāk 

PSDF Veselības 

virziena 

mācībspēki 

 

Izstrādāti un 

iespiesti mācību 

līdzekļi un 

zinātniskās 

publikācijas 
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1. pielikums. Informācija par akadēmisko personālu, kas piedalās studiju virziena īstenošanā  

2014./2015.  studiju gadā 
 

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma „MŪZIKAS TERAPIJA” 4772 

  
Vārds, 

uzvārds 
Grāds Amats Kvalifikācija 

ĪSTENOJAMIE STUDIJU KURSI UN MODUĻI, 

(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) 

Klīniskā 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 psiholoģijā 

2011.,Latvijas Universitāte, Maģistra 

zinātniskais grāds psiholoģijā 1999. 

Klīniskā psiholoģija (2 KRP) 

Sociālā psiholoģija (2 KRP) 

 

A 

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) 

 

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  

(uz laiku) 

RSU Rehabilitācijas fakultāte 

Augstākā, RSU, 2000. Ffizioterapeite 

Minhenes funkcionālā attīstības diagnostika (2 KRP) 

 

       C 

9.  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 

10.  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 
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11.  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) 

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) 

A, B 

12.  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 

13.  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 

14.  Rovēna 

Zarakovska  

 Asistente 

(pieņemta darbā  

uz laiku) 

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

 

B 
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15.  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) 

Klīniskā psiholoģija (2 KRP) 

A 

16.  Dace Zemīte  Mg. Asistente 

(pieņemta darbā  

uz laiku) 

Latvijas Medicīnas akadēmija, ārsts, 1998., 

pielīdzināts maģistra līmenim 

Pirmā un neatliekamā palīdzība (1 KRP) B 

 

 




