

4. Mākslas terapijas prakse

Jēdzienu definēšana
Izvērtēšana / izvērtējums ir mākslas terapeita darbība pirms uzsākt
mākslas terapijas procesu, lietojot dažādus izvērtēšanas instrumentus,
atbilstoši savai kompetencei, lai (1) izprastu klienta / pacienta situāciju
(vides faktori, kultūras un sociālās iezīmes), personības raksturojumus
(piemēram, noteiktu klientu/pacientu funkcionēšanas līmeni), kognitīvās
spējas u.c., (2) iegūtu dziļāku izpratni par klientu/pacientu tagadnes problēmu / grūtībām un to attīstību, (3) izvērtētu klientu / pacientu resursus un
spējas, (4) izvērtētu klienta / pacienta piemērotību mākslas terapijai, (5)
formulētu mākslas terapijas mērķus (sākotnējais izvērtējums ir mākslas
terapeita darba hipotēzes pamats, kas nosaka mākslas terapijas plāna
izveidi), (6) veiktu risku izvērtēšanu (t.sk., apkārtējās vides izvērtēšanu,
klienta/pacienta fiziskās un emocionālās drošības izvērtēšanu). Nereti
veicot izvērtēšanu ir jāsadarbojas ar citiem speciālistiem, iekļaujoties
komandas darbā.
Paplašinot izpratni par izvērtējumu, var izmantot daudzdimensionālo V. Karkuvas raksturojumu,426 saskaņā ar kuru izvērtējums var
būt: (1) sākotnējs (angl. initial), (2) subjektīvs (pieredze un intuīcija) vai
objektīvs (t.s. cietie fakti un kritēriji), (3) neformāls (angl. informal) vai
formāls (angl. formal), ko nosaka instrumentārija izvēle un procedūra (t.s.,
ņemot vērā psihometriskās instrumentārija īpašības: ticamība, validitāte,
reprezentativitāte u.c.), (4) uz vārdiem (par primāro tiek uzskatīta intervija
vai stāstījums) vai uz mākslu balstīts (klienta/pacienta radītā māksla), (5)
psihodinamiski informēta izvērtēšana. Attiecībā uz pēdējo uzmanību
pievērš klienta/ pacienta kontaktam ar realitāti, psihes aizsardzības mehānismiem, spriež par personības funkcionēšanas līmeni utt.427
Attīstot izpratni par jēdzienu izvērtējums, tas ir jānodala no jēdziena
diagnoze. Izvērtējums atšķirībā no diagnozes, kuras pamatā ir simptomu noteikšana, ir orientēts uz klienta/ pacienta vajadzību un resursu
noteikšanu.
Lielbritānijas Mākslas terapeitu asociācija (BAAT)428 izvērtēšanu un
diagnosticēšanu nošķir, jo ir vispārpieņemts, ka “diagnoze ir slimības
identificēšanas process un tās iedalīšana kategorijā, ņemot vērā simptomus
un pazīmes”.429 Diagnozes uzstādīšana pieprasa lietot formālus diagnosti-

Sastâdîtâja

K. Mârtinsone

426
Karkou V. Assessment and Evaluation in Arts Therapies. // Integrative Art-Therapy – Theory and
Practice. // 6. International rts therapies conference. Rezekne. Rīga: RSU, 2008.
427
Case C., Dalley T. The Handbook of Art Therapy. London: Routledge, 1992.; Gilroy A. Art therapy,
Research and Evidence Based practice. Sage, 2006.
428
The British Association of Art Therapists // http://www.baat.org
429
Gelder M., Mayou M., Cowen P. Shorter Oxford Textbook of Psychiatry. Oxford University Press,
2001.

Rakstu krâjums

1

Izvērtēšana un novērtējums mākslas terapijā

kas kritērijus vai noteiktas vadlīnijas, kuru primārais mērķis ir identificēt
fiziskas vai psihopatoloģiskas novirzes (ICD-10 vai DSM-IV). Piemēram,
DSM-IV ir veikts sistemātisks katra mentālā traucējuma apraksts, ņemot
vērā specifiskas vecuma, kultūras, dzimtes izpausmes; prevalenci, risku;
slimības gaitu; komplikācijas; predisponējošos faktorus; ģimenes paternus; diferenciālo diagnozi. Šis ir process, kurā diagnostiskā hipotēze
tiek pārbaudīta ar mērķi izdarīt secinājumu Šis process fokusējas uz
jautājumu, vai dotā diagnoze tiks vai netiks apstiprināta kā precīza. Taču
tas var sašaurināt skatījumu un neļauj izvērtēt visu pacienta pieredzes
bagātību. Tādēļ mākslas terapijas izvērtējums, atbilstoši BAAT pozīcijai
neietver atbilstību fiksētiem kritērijiem, bet ir hipotēzes formulējums, tā
mērķis ir paplašināt sapratni un izmantot pieredzi tā, lai stimulētu jaunu
domāšanas veidu un pavērtu iespējas. Tiek uzsvērts, ka izvērtēšanā uzmanība jāpievērš daudzveidīgiem aspektiem, ieskaitot biogrāfisko, kultūras,
psiholoģisko un māksliniecisko/radošo pacienta pieredzi. Tā kā hipotēzes
formulēšana prasa sadarbību starp mākslas terapeitu un klientu / pacientu,
tā var mainīties. Vienlaikus tiek norādīts, ka mākslas terapeiti strādā kopā
ar ārstiem, kuri nosaka diagnozi, un mākslas terapeiti šajā procesā nav
tieši iesaistīti, viņu apsvērumi formulējumos un hipotēzēs var būt noderīgi
diagnosticēšanas procesā, to modificējot.
Jāprecizē - hipotēzes formulējums mākslas terapijā atšķiras no psihodinamiskā formulējuma, ko veido ārsts psihoterapeits. Psihodinamiskais
formulējums no speciālista prasa lielu pieredzi un speciālu apmācību
psihodinamiskajās terapijā.
Šī BAAT pozīcija pilnībā saskan ar Latvijas situāciju, kur atbilstoši
Latvijas likumdošanai430 diagnostiku veic ārsts (ārstniecības personas).
Tātad mākslas terapijā gan Latvijā, gan Lielbritānijā veic klienta /
pacienta izvērtēšanu un neuzstāda diagnozi. Izvērtēšanas uzdevums ir
izvirzīt hipotēzes un mākslas terapijas procesā tās pārbaudīt. Mākslas
terapeits var strādāt kopā ar ārstniecības personām, kuras uzstāda diagnozes, kas var palīdzēt mākslas terapeita darbā.
Novērtējums/ novērtēšana ir mākslas terapeita darbība, lietojot
dažādus instrumentus, atbilstoši savai kompetencei, lai novērtētu mākslas
terapijas procesu – progresu / dinamiku un/vai rezultātus. Novērtējumus
mākslas terapijas procesā var veikt vairākkārt, arī veicot starprezultātu
novērtējumu, piemēram, veidojot pārskata sesijas, kurām seko jauns
izvērtējums un tiek noteikti jauni mākslas terapijas mērķi.
Novērtējuma jēdziens attiecas arī uz jautājumu par izmaksu lietderības (angl. cost-benefit) un efektivitātes (angl. cost-effectiveness)
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novērtējumu. Tāpat tas attiecas uz mākslas terapeita prakses novērtēšanu
kopumā (piemēram, fokusējoties uz attiecībām: klients / pacients –
māksla – mākslas terapeits, transference, kontratransference utt.). Īpaša
vieta novērtējumā ir jāatvēl supervīzijām, jo profesionāls darbs prasa savas
prakses regulāru, daudzpusīgu novērtējumu, kur viens no pamatveidiem
ir regulāra supervīzija.
Var izšķirt vairākas novērtējuma formas, piemēram, kvalitatīvs vai
kvantitatīvs novērtējums,431 empīrisks (noteiktu īpatnību konstatācija,
uz kuru pamata tiek izdalīti praktiski secinājumi), vai etioloģisks (tiek
ņemti vērā, piemēram, ne tikai simptomi, bet arī to rašanās cēloņi), vai
tipoloģisks (izpaužas iegūto datu dinamiskā veselumā) u.c.
Ja attiecībā uz izvērtēšanu jāšķir jēdzieni izvērtēšana un diagnoze,
tad attiecībā uz novērtējumu tas jānošķir no jēdzieniem izpēte, pētīšana
un pētījums. Turklāt jāatceras, ka parasti runa ir par pētījumu veselības aprūpē, kas ir “sistemātisks un precīzs izpētes process ar mērķi aprakstīt fenomenu, attīstīt un pārbaudīt izskaidrojošos konceptus un teorijas. Mērķis
ir sniegt ieguldījumu zinātnes zināšanu kopumam [..] un uzlabot veselību,
veselības mērījumus un veselības pakalpojumus”.432 Tā kā pētījums tiek
veikts veselības aprūpē, tad jāizprot vēl vismaz trīs jēdzieni – uz pierādījumiem balstīta medicīna (angl. the Evidence Based Medicine: EBM) ar
uzsvaru uz kontrolētiem, eksperimentāliem (randomizētiem) pētījumiem,
uz izziņu balstīta medicīna (angl. Cognition Based Medicine, CBM) un uz
pierādījumiem balstīta garīgā veselība (angl. the Evidence Based Mental
Health: EBMH) ar lielu uzsvaru uz pieredzē balstītām, sistematizētām
zināšanām.433
Vienkāršoti sakot izpēte ietver (1) empīrisko datu ievākšanas metodes
izvēli saskaņā ar izpētes uzdevumiem; (2) korektu sākotnējo datu ievākšanu un datu apstrādi; (3) analīzi un interpretāciju. Izpēte visos etapos prasa
skaidri izprast un ievērot izvēlēto pētījuma teorētisko pamatu. Jāpiebilst,
ka datu ievākšanā, apstrādē un interpretācijā tradicionāli izdala divus
veidus: klīnisko (kur dominē profesionālā pieredze un intuīcija) un statistisko (kur analizē objektīvus/ kvantitatīvus rādītājus, veic to statistisko
apstrādi). Tomēr mūsdienās izpētē (īpaši klīniskā vidē) aizvien vairāk
tiek izmantota triangulācija, t.i., tiek lietoti dažādi datu ievākšanas avoti
(piemēram, mākslas terapeiti, supervizori, ārsti, psihologi), tiek ieviestas
dažādas datu ievākšanas metodes (piemēram, intervija, novērojums,
431
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Lai arī izvērtējums / izvērtēšana (angl. assessment) un novērtējums
(angl. evalution) ir daļa no mākslas terapijas procesa, tam jāvelta īpaša
uzmanība, jo, kā jau tika uzsvērts iepriekšējā rakstā, izvērtējums ir
pamats mākslas terapijas mērķu izvirzīšanai, bet novērtējums (arī starpnovērtējums) ļauj izdarīt secinājumus par veikto darbu. Iz(no)vērtējuma
raksturojumam mākslas terapijā var izmanot vairākas pieejas. Vienkāršoti
skatoties, atbilstoši mākslas terapijas specifikai, mērķim un izvēlētajam
instrumentārijam, var izdalīt psihometrisko (statistisko), psihodinamiski
informēto (klīnisko), sociāli psiholoģisko pieeju. Šajā rakstā tiek piedāvāts
izvērstāks skatījums, apskatot arī šīs tēmas diskutablos aspektus.
Lai izprastu jēdzienus izvērtējums un novērtējums, pirmkārt, šie
jēdzieni jānodala un jādefinē arī t.s. kaimiņu jeb saistītie jēdzieni - izpēte
(angl. research), pētījums (angl. research / study), diagnostika (angl. diagnostics), slēdziens (kopsavilkums), diagnoze medicīnā, psihodinamiska
hipotēze, hipotēze mākslas terapijā. (Izpētei un pētījumam ir veltīta 6.
nodaļa šajā krājumā.) Otrkārt, tā kā Latvijā mākslas terapijas attīstībai ir
izvēlēts Lielbritānijas modelis, kas pietiekami būtiski atšķiras no ASV pieredzes, tad, lai aktualizētu diskutablos jautājumus un iezīmētu atšķirības,
jāpievēršas arī abu modeļu raksturojumam. Treškārt, jāsniedz konkrēti
instrumentārija piemēri, akcentējot grūtības un diskusijas, kas saistītas ar
to lietojumu. Šie trīs iz(no)vērtējuma aspekti veido raksta pamatu.
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Ph.D. Diāna Vollere (Diane Waller), Londonas universitātes Goldsmita koledžas
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Rakstu krājums “Mākslas terapija: teorija un prakse” sniedz apkopojošu priekšstatu par vienu no mākslu terapijas specializācijām – vizuāli plastiskās mākslas
terapiju (tekstā – mākslas terapiju), tās teoriju un praksi plašākā kontekstā un
specifiku Latvijā. Tiek piedāvāts vairāku autoru teorētiskais devums un pētījumi,
analizējot mākslas terapijas lietošanas iespējas, prakses attīstības perspektīvu,
iezīmējot profesionālās darbības lauku gan topošiem mākslas terapeitiem, gan
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Mākslas terapija: teorija un prakse / Sastādītāja K. Mārtinsone. – Rīga: Drukātava,
2009. 520.lpp.
UDK 613+7.01
Ma 324
261

264

3

Šo aspektu vērtējums palīdz terapeitam novērtēt katra grupas dalībnieka savstarpējo darbību, iekšējo apvienošanos, stilu, komunikāciju
un atsevišķu grupas dalībnieku struktūru un iekšējās grupas dalībnieku
attiecības.
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aptauja), tiek izmantotas dažādas teorētiskās koncepcijas datu analīzē
(piemēram, kreatīvā procesa teorija, analītiski orientētā mākslas terapija
utt.).
Tāpēc mūsdienās mākslas terapijā pastāv vairāki pētījumu veidi,434
kas ir savstarpēji papildinoši: (1) zinātnisks (angl. scientific inquiry) un
māksliniecisks (angl. artistic inquiry); (2) kvalitatīvs (angl. quantitative
methods) un kvantitatīvs (angl. qualitative methods), t.i., pozitīvs vai
konstruktīvisks; (3) randomizēts un nerandomizēts. Jāatceras, ka lietojot
eksperimentālās metodes pētnieks parasti rada apstākļus, kas nodrošina
noteikta mainīgā izpēti, bet neeksperimentālās (aprakstošās) metodes ir
novērojumi, sarunas, intervijas, kas notiek noteiktā vidē.
Par zinātnisku pētījumu parasti atzīst eksperimentālu un / vai randomizētu, kvantitatīvu pētījumu, savukārt mākslinieciska pētījuma izstrāde,
veikšana un izpratne prasa padziļinātas zināšanas kvalitatīvajā pētniecībā.
Kā piemēru nerandomizētam pētījumam var minēt K. Sibetas veikto
pētījumu 20 vēža slimniekiem,435 “kurš ir orientēts uz teorijas izveidi (angl.
theory-building) (Charmaz, 2000) un ietver t.s. refleksīvo kolāžu (angl.
reflexive collage) (Denzin and Lincoln, 2005; autoetnogrāfiju (Hayano,
1979; Ellis & Bochner, 2000), mākslā pamatotu pētījumu (McNiff, 1998).
Datu analīzē tika veikta triangulācija (Richardson, 2000; 934) iekļaujot:
kvalitatīvus (un dažus kvantitatīvus) datus; mākslas terapijas sesiju
pierakstus un mākslas darbu fotogrāfijas (ar atļauju), klientu novērtējumu, aptaujas un citus dokumentus (medicīnisko dokumentāciju), daļēji
strukturētas intervijas. Datu ticamību paaugstināja dalībnieku un kolēģu
aptauja”.
Savukārt kā piemēru randomizētam pētījumam var minēt D. Volleres
vadībā noritošo pētījumu par mākslas terapijas iespējām šizofrēnijas
ārstēšanā.436 Arī šajā pētījumā ir izmantota metodoloģiskā triangulācija,
iekļaujot kvalitatīvus un dažus kvantitatīvus datus; virkni aptauju, strukturētas intervijas, mākslas terapijas sesiju pierakstus.
Mūsdienās izpētes un novērtēšanas aspekti ir cieši savijušies, jo
aizvien vairāk tiek runāts par t.s. pētījumu praksē.437 Tas nozīmē, ka no
profesionāļa sagaida, ka viņš ne tikai paļausies uz savām izjūtām: “jā, viss
notiek ļoti labi!”, bet arī sistemātiski veiks savas prakses revīziju (t.sk.,
Iespiests SIA “Drukātava”, digitālā druka
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Mākslas terapija: pieejas un process
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Lielbritānijas un ASV pieredze

235

139

Pateicoties dažādām vēsturiskām ietekmēm, Lielbritānijā un ASV ir
vērojamas dažādas izvērtēšanas un novērtējuma/ izpētes tradīcijas. Ir vērojama tendence – klīniskā pieeja dominē Lielbritānijā, statistiskā – ASV.
Kā citviet rakstu krājumā minēts, Lielbritānijā mākslas terapijas
saknes ir meklējamas psihiatrijā, tai ir daudz morālu tradīciju un sociālu
aspektu. Tāpēc tur mākslas terapijai vairāk ir raksturīga humānistiskā
un psihodinamiskā pieeja, nevis empīriskā, kā ASV. Turklāt kā būtisks
aspekts jāmin fakts, ka lielākā daļa mākslas terapeitu Lielbritānijā strādā
Nacionālajā Veselības aprūpes sistēmā440. Tas ir darbs multidisciplinārā
komandā, kur, pēc Britu Mākslas terapeitu asociācijas uzstādījuma, mākslas terapeits tieši neiesaistās diagnozes uzstādīšanā, bet ierosina diskusiju
atšķirīgiem profesionāliem skatupunktiem.
Viens no priekšstatiem, kas valda Lielbritānijas mākslas terapeitu
vidē, ir arī tāds, ka principā “līdz galam” nav iespējams atklāt “īsto”
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supervīziju), aktualizējot tādus jēdzienus kā pierādījumos pamatotā prakse (angl. evidence-based practice) un praksē pamatotie pierādījumi (angl.
practice-based evidence), un novērtējot savu praksi (veicot pētījumu praksē) izvēlēties vismaz kādu no fokusiem: (1) klienti/ pacienti (citi) vai/vai
mākslas terapeits (pats), (2) rezultāts (angl. outcome / product research);
(3) process (angl. process research).438
Apkopojot kopīgo izvērtēšanā, novērtējumā un pētījumā, var izdalīt
vairākas kopīgas pazīmes. (1) Tie var būt kvalitatīvi (pamatā balstās uz
interviju, un aktualizē jautājumus par mākslas terapeita intervēšanas prasmēm un interviju apstrādes metožu izvēli un to kompetentu lietojumu)
vai kvantitatīvi (pamatojas uz standartizētiem testiem439 un aptaujām,
un izgaismo jautājumus par kompetences robežām, prasmi izvērtēt
instrumentārija psihometriskās pamata prasības, kā arī veidot (kvazi)
eksperimentālu pētījumu). (2) Tie var būt mākslā balstīti (un uzrunā ne
tikai psihometriskos jautājumus (īpaši attiecībā uz dažādas formalizācijas
pakāpes projektīvajiem testiem un mākslas terapijas instrumentiem), bet
arī jautājumus par sesijās radītās mākslas analīzi un kādas no daudzajām
teorētiskajām pieejām kompetentu izmantojumu). (3) Tie var ietvert citus
aspektus izvērtējumā / novērtējumā / pētījumā: riski; liecības, ko sniedz
citi profesionāļi; liecības, ko sniedz pētījumi u.c.

ņojas ar iepriekšējām sesijām (no galveno tēmu, dalībnieka vai dalībnieku
izmantojamo materiālu, viņu uzvedības un mijiedarbības vienam ar otru
un vadītāju, radīto darbu satura, grupā notiekošo procesu un vērojamo
fenomenu utt. aspekta)? Vai konkrētās un iepriekšējo sesiju gaitā ir kas
tāds, kas atkārtojas un ir raksturīgs dalībnieku rīcībā, pārdzīvojumos, izteikumos un mākslas darbos, (grupas kā vienota veseluma pārdzīvojumos
un uzvedībā), paša mākslas terapeita jūtās un uzvedībā?
Dažādu līmeņu analīzei ir savs mērķis: (а) konstatēt noteiktu saikni
starp personiskajiem uzskatiem un pārliecību un mākslas terapeita attieksmi pret notiekošo sesijas laikā; (b) paskaidrot to, kas notika sesijas
laikā, izmantojot personisko pārliecību un hipotēzes; c) paskaidrot to,
kas notika sesijas laikā, izmantojot tos vai citus teorētiskos priekšstatus
(proti, formulēt darba hipotēzes); (d) konstatēt iespējamo saikni starp personiskajiem uzskatiem un pārliecību un tiem teorētiskajiem priekšstatiem,
kurus mākslas terapeits izmanto, lai izskaidrotu sesijās notiekošo.
Integratīvā analīze ietver mākslas terapeita kopsavilkumu par to, (а)
kādu pieredzi, pēc viņa domām, varējis gūt konkrētais klients / pacients
(grupa) (t.sk. direktīvajā pieejā pildot noteikto uzdevumu); (b) kā tas viņus
ietekmējis; (c) kāda tam varētu būt nozīme, lai atrisinātu īslaicīgus vai
ilglaicīgus mākslas terapijas uzdevumus; (d) kāda tam ir nozīme konkrētā
klienta / pacienta (grupas) turpmākajā darbā.
Papildus, attiecībā uz grupas darba protokolēšanu, jāuzsver, ka
A.Kopitins un J. Svistovska iesaka425 uzmanību pievērst vairākiem momentiem, īpaši, ja tiek veidots mākslas darbs grupā: Kam pieder iniciatīva, kas nobeidz darbu, kādā secībā strādā grupas dalībnieki?, Kuru grupas
dalībnieku radošās idejas tiek atbalstītas - kuru nē?, Kas cenšas strādāt
visā telpā?, Kas no grupas dalībniekiem cenšas “izspiest” citus un uzskatīt
savu tēlu kā labāko?, Kas izvērš iniciatīvu ar grupas dalībnieku radošā
darba izstrādē un, kas demonstrē agresivitāti un nevēlas kontaktēties?,
Kurš cenšas atšķirties, no pārējiem grupas dalībniekiem?, Kur un kas
no grupas dalībniekiem cenšas izvietot savus zīmējumus (centrā, stūros,
sānā, visā telpā)?, Cik vietas, aizņem katrs zīmējums?, Kas strādā neatkarīgi, kas vairāk balstās uz citiem?, Kuru grupas dalībnieku zīmējumi visvairāk patika, un kā uz to reaģēja pārējie grupas dalībnieki?, Vai mainījās
zīmējuma līdera pozīcija vai raksturs?, Kas strādāja visproduktīvāk, un
kas mazāk?, Vai grupas dalībnieku darbība bija haotiska, vai struktūrēta?,
Vai grupas dalībnieki strādāja pēc viena principa, vai katrs pēc sava?, Vai
viņi strādāja kopā, vai viņu darbība bija pretēja?
363
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2.pielikums

Mākslas terapijas protokolēšana
Mākslas terapijas protokolēšana ir nepieciešama gan tāpēc, lai varētu
kontrolēt mākslas terapeita darbu, gan tāpēc, lai viņš pats varētu analizēt
un novērtēt savu darbu. A. Kopitins un J. Svistovska iesaka izmantot
tipveida veidlapu; izvērstu aprakstu pēc shēmas; mākslas terapijas grupas
hronogrammu.424
Tipveida veidlapa tiek aizpildīta katrā sesijā, un tajā var tikt ietverti
šādi punkti: sesijas datums un laiks, sesijas kārtas numurs; sesijas ievaddaļa (aktuālās situācijas izvērtēšana un klienta / pacienta raksturojums),
galvenā tēma / tēmas (tēma, kas sagatavota iepriekš vai tēmas izvēle kopīgi ar klientu / pacientu sesijas laikā), klienta / pacienta izvēlētie mākslas
materiāli un radošās pašizpausmes / darbības veidi, klienta / pacienta
attieksme, izteikumi un neverbālā ekspresija radošās pašizpausmes / darbības laikā, klienta / pacienta refleksija (reakcija) uz radošās pašizpausmes
procesu un rezultātu (mākslas darbu); īss klienta / pacienta radošās darbības rezultāta (mākslas darba) apraksts; klienta / pacienta mijiedarbība ar
mākslas terapeitu (novērotās attiecības, fenomeni un procesi); refleksija
par mākslas darba saturu; mākslas terapeita novērojumi (t.sk. grupas fenomeni un procesi); pašrefleksija; jautājumi supervīzijai.
Izvērsts (grupas) sesiju apraksts pēc shēmas ietver šādus punktus:
uz sesiju neieradušies; vadītājs (vadītāji); sesijas datums un laiks; sesijas
kārtas numurs; sesijas mērķis un uzdevumi; tēma (tēmas), ja ir - izmantotie
uzdevumi���������������������������������������������������������������
; kopējā
�������������������������������������������������������������
gaisotne grupā sākumā, tās vidū un beigās; mijiedarbības kopējais raksturs; kas notika grupā, kā uzvedās atsevišķi dalībnieki
(ko darīja, kā piedalījās apspriešanā); kāda bija vadītāja un viņa asistenta
dalība un mijiedarbība nodarbības gaitā; secinājumi pēc nodarbības, plāni
attiecībā uz turpmāko darbu.
Tipveida veidlapu un izvērsto aprakstu pēc shēmas speciālists var
papildināt ar hipotēzēm, kas ļauj izskaidrot klientu vai pacientu rīcības
motīvus, viņu radīto mākslas darbu jēgu un novēroto mijiedarbību starp
dalībniekiem un viņu pašu. Izteiktās hipotēzes var būt saistītas ar speciālista centieniem izskaidrot arī savas jūtas attiecībā pret darbu grupā.
Var reģistrēt retrospektīvās, dažādu līmeņu un integratīvās analīzes
elementus. Retrospektīvā analīze var saistīties ar mākslas terapeita centieniem atbildēt uz turpmāk minētajiem jautājumiem: kā notiekošais saska-
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Izvērtēšana un novērtējums mākslas terapijā

mākslas darba nozīmi, jo mākslas darbs atspoguļo tā radītāja pieredzi.
Kā norāda ASV mākslas terapeite D. Betsa,441 Lielbritānijā mākslas darba
radīšana un vērošana vairāk ir saistīta ar terapeitisku potenciālu klientam, un šajā procesā obligāti nav jāiekļauj psihometrika. Turklāt mākslas
terapijas iz(no)vērtēšanas attīstītāji ir “pārņemti” ar psihoanalītiskajām
pieejām izvērtēšanas metodēs.
Vienlaikus jāuzsver, ka tieši Lielbritānijā 442 The Art Therapy Practice
£809357) presti�������
Research Network443 (ATRPN) 2005. gadā ieguva balvu (����������������
žajā Lielbritānijas Awards for Allied Health Practitioners and Healthcare
Scientists. Šī balva tiek pasniegta par inovāciju pacientu aprūpē vai
klīnisko servisu, no kura labumu gūst pacienti. Šis apbalvojums bija
atzinība par ATPRN’s ieguldījumu uz pētījumu informētas prakses (angl.
research-informed practice) attīstīšanā klīnikā, norādot uz ATPRN’s lomu
uz pētījumiem balstītas prakses (angl. practice based bvidence) attīstības
veicināšanā un integrācijā ar pierādījumos balstīto praksi (angl. evidence
based practice). Jāuzsver, ka žūrijas komisija bija no dažāda veida un ranga
institūcijām (NHS Scotland, Welsh Assembly Government and the Allied
Health Professions Federation). Tas nozīmē, ka šobrīd tieši Lielbritānijā
norit pasaulē plašākais un dārgākais pētniecības projekts mākslas terapijā.
(Jāuzsver, ka šī projekta veidotāji un supervizori ir tie, kas uzskatāmi par
skolotājiem un konsultantiem Latvijas mākslas terapijas attīstībā).
Amerikas Mākslas terapijas asociācija (AATA)444 nosaka, ka “izvērtēšana ir jebkādu verbālu, rakstisku un mākslas uzdevumu kombinācijas
izmantošana, ko ir izvēlējies profesionāls mākslas terapeits indivīda
funkcionēšanas līmeņa, problēmu veida, iekšējā spēka izvērtēšanai,
lai noteiktu mākslas terapijas mērķus”. Šim nolūkam veic direktīvu vai
nedirektīvu izvērtēšanu, kas var ietvert zīmējumus, gleznojumus un/vai
veidojumus.445
Amerikas Mākslas terapijas asociācijas organizētā pētījuma, kurā piedalījās apmēram trešdaļa AATA mākslas terapeitu, rezultāti ļāva secināt,
ka 31% respondentu sniedz izvērtējuma, novērtējuma un testēšanas pakalpojumus kā daļu no saviem profesionālajiem uzdevumiem.446 Respektīvi,

experience about the establishment of the profession by popularization of
our achievements.
Sixthly, co-operation with employers and society is the motive for the
sustainability of the profession. Recognition and trust have to be seen as
the base for our existence, our work and ability to ensure the achieving the
highest aim of the treatment.
We can conclude that the main tasks are linked to the promotion of
co-operation and integration in different processes and teams.

K. Mārtinsone

441
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p.28-34.
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daudzi Amerikā veiktie pētījumi fokusējas uz noderīgu mākslā balstītu
instrumentu attīstīšanu, veidojot tos kā diagnostikas modeli medicīnā un
psihiatrijā.447
ASV, saskaņā ar stingro tradīciju prasībā pēc (mākslā balstīta) izvērtējuma, precīzāk, diagnostikas, sākotnēji gandrīz katrs no autoriem,
kas rakstīja par mākslas terapiju, izstrādāja arī savas iz(no)vērtējuma
metodes.448 Mūsdienās izvērtēšanu un novērtēšanu / izpēti šajā valstī
diktē psiholoģija un neirozinātnes, kas kognitīvi biheiviorālās paradigmas
ietvaros, pirmkārt, prasa uzrādīt instrumentārija validitātes un ticamības
rādītājus. Arī mākslas terapeitiem izmantojot mākslā balstītos (mākslas
terapijas) iz(no)vērtējuma instrumentus (angl. art-based assessments vai
angl. art therapy assessments), ir jāaktualizē psihometriskas prasības.
ASV šādi mākslā balstītie instrumenti (testi) eksistē, un tie ir paredzēti
dažādām klientu/ pacientu grupām un izmantojami visdažādākos veidos.
Tiesa, to ticamības un validitātes rādītāji ne vienmēr ir augsti.
Tomēr neraugoties uz to, ka pastāv atšķirības dažādu valstu tradīcijās
un pieredzē, profesionālajās vadlīnijās (BAAT un AATA), centienos radīt
ticamus un valīdus izpētes un novērtēšanas instrumentus, mūsdienās
tomēr valda vienprātība jautājumā par to, ka izvērtēšana un novērtējums
ir jāveic nepārtraukti visā mākslas terapijas procesā, apkopojot plašu
informāciju. Tāpat ir skaidrs, ka izvērtēšanas un izpētes ticamību un validitāti nodrošina standartizēts instrumentārijs.449 Vienlaikus jāatzīst, ka,
pagaidām neraugoties uz centieniem radīt standartizētu instrumentāriju
(galvenokārt ASV), mākslas terapeiti tradicionāli lielā mērā pamatojas
uz klientu/pacientu vai mākslas terapeitu subjektīvu interpretāciju par
mākslas darbu. Tāpēc aktualizējas jautājums, kā izvērtēšanā, novērtējumā
un izpētē iekļaut un apvienot subjektīvo un objektīvo aspektu, lai iegūtu
ticamu un valīdu klīnisko informāciju par klientiem / pacientiem, mākslas
terapijas procesu un rezultātu.450
Citiem vārdiem sakot, V. Karkuva no Lielbritānijas norāda,451 mākslas terapeitam, veicot izvērtēšanu (uzsākot mākslas terapiju) un veicot
novērtējumu (noslēdzot mākslas terapiju), kā arī veicot pētījumu praksē,
specifically art therapy in a group. Also a professional base of an art
therapist is discussed – research in practice. Thus it is a cornerstone of the
professional education nowadays.
There are no doubts that despite its varied content this collection of
articles reflects just several aspects of art therapy theory and practice.
Thus, this book can be seen as the beginning of other researches in the
field, as well as a valuable material for practitioners, researchers, students
and people who have interest for usage of arts in their work and for arts
therapists as potential co-operation partners.
At the end of the book several new goals for the arts therapies development in Latvia at the present moment are proposed
Firstly, strengthening of the profession. New arts therapists have
to find their place in the health care setting and to become recognized
specialists among clients/patients and colleagues – health care persons.
It means – to establish practice places and to get involved in the team
work, at the same time – to find and to care for the individual working
style and to strengthen the professional identity. It is important to take
participation in health care system and health care market, which can be
done in different levels.
Secondly, this participation requests development of the research
work, because it is as important to investigate the possibilities for arts
therapies in application as to discuss the results of the research. It is an
important precondition for the strengthening of a new interdisciplinary
branch in health care sciences and to substantiate the work of arts therapists; also – for development of theoretical base of Latvian arts therapies
and for substantiation of professional practice.
Thirdly, taking care of the development of the profession, norms
and regulations as well as the mechanism of the professional self-determination by establishing certification and arraigning supervision have to
be strengthened. Competence of arts therapists has to be improved: the
educational system needs to be developed further and establishment of
practice traditions according to high standards has to be promoted in the
fields of arts therapies services.
Fourthly, possibilities for the formal education in arts therapies have
to be continually improved. Also it is important not to forget about specialists who use art in their work and to promote the development trainings
in continuous education.
Fifthly, co-operation with foreign colleagues has to be supported in
different dimensions – on the level of training programmes, on the level
of personal exchange as well as in the field of researches and sharing the

447
Betts D. J., A systematic analysis of art therapy assessment and rating instrument literature, The
Florida State University School of visual arts and dance, 2005, http://etd.lib.fsu.edu/theses/available/
etd-04182005-220228/unrestricted/Donna_Betts.pdf
448
Turpat.
449
Gilroy A. Art therapy, research and evidence-based practice. London: Sage Publications, 2006.
450
Betts D. J., A systematic analysis of art therapy assessment and rating instrument literature, The
Florida State University School of visual arts and dance, 2005, http://etd.lib.fsu.edu/theses/available/
etd-04182005-220228/unrestricted/Donna_Betts.pdf
Karkou V. Arts Therapies: Similarities and Differences amongst Disciplines // Integrative ArtTherapy – Theory and Practice. Rīga: RSU, 2007.
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izpratnei.
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4. Mākslas terapijas prakse

1.attēls. Pētījumos iegūtās liecības un mākslu terapijas prakse

aicina pārorientēties (skat. 1. attēlu). Šī pārorientācija prasa (1) mākslā
balstītu (angl. arts-based); (2) uz formālām izvērtēšanas / novērtējuma
procedūrām balstītu; (3) uz rezultāta prognozēšanu (angl. consideration
of outcome) orientētu praksi, kā arī; (4) praksi, kas balstās uz teoriju un
pieredzi (angl. practice based on theory and experience), nomainīt (1) uz
pierādījumos balstītu praksi (angl. evidence-based practice) jeb praksi,
ko ietekmē pētījumi (angl. practice informed by research); (2) uz praksē
balstītiem pierādījumiem (angl. practice-based evidence) jeb pētījumu datiem, kuru avots ir prakse (angl. practice generating research evidence).
Būtībā tas nozīmē, ka aizvien pieaug prasība pašattīstīt sevi no refleksīva
praktiķa par zinātnisku praktiķi.452
Izvērtēšana un novērtējums mākslas terapijā
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Latvijā mākslu terapija (angl. arts therapies) ir jauna veselības
aprūpes joma, kurā klientu / pacientu daudzveidīgo veselības un sociālo
problēmu risināšanai un pārvarēšanai individuāli vai grupā izmanto mākslu (četrās specializācijās – vizuāli plastiskās mākslas, mūzikas, dejas un
kustību, drāmas) terapeitiskās vides un terapeitisko attiecību kontekstā.
Mākslu terapijā tiek lietotas verbālas un neverbālas darba formas.
Mākslu terapijas prakse balstās uz priekšstatu par veselību un patoloģiju izpratni plašā kontekstā, uz zināšanām par cilvēka attīstību, psiholoģijas un psihoterapijas teorijām un praksi, uz radošā (mākslinieciskā)
procesa izpratni. Līdz ar to mākslu terapiju raksturo teorētisko zināšanu,
praktisko iemaņu un attieksmju kopums, kas ir attīstījies dažādu nostādņu
daudzveidībā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumiem Nr.
268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā
vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”1 un Ministru kabineta 2009. gada 14. jūlija noteikumiem
Nr. 763 “Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos
Nr.125 „Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”2 noteikto, lai mākslas
terapeits uzsāktu profesionālo darbību, ir jāiegūst otrā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība (maģistra grāds) veselības aprūpē un mākslas terapeita
profesionālā kvalifikācija ar specializāciju vienā no mākslas veidiem (vizuāli plastiskā māksla, deja un kustība, drāma, mūzika). Mākslas terapeita
darba vide var būt veselības vai sociālās aprūpes (pakalpojumu) institūcijas un prakses (piemēram, slimnīcas, garīgās veselības centri, bērnunami,
probācija utt.), izglītības iestādes, citas organizācijas, kā arī privātprakse.
Mākslas terapeits savu darbu veic, sadarbojoties ar citiem speciālistiem,
multiprofesionālas vai daudzdisciplināras komandas sastāvā, vai patstāvī-

Nobeigums

Tātad apkopojot Lielbritānijas un ASV pieredzi, meklējot vidusceļu,
orientējoties uz mūsdienu izpratni par labu praksi, var secināt, ka mākslas
terapeitam ir jāprot izmanot: (1) kvalitatīvu pieeju, kas prasa izkoptas
intervēšanas un novērojuma iemaņas - vērīgumu (t.sk., radošā procesā,
mākslas materiālu izvēle utt.), kā arī zināšanas par interpretāciju veidiem
(klienta / pacienta un mākslas terapeita vai supervīzora interpretācija par
mākslas darbu). (2) Mākslā balstītos instrumentus, kas prasa zināšanas
gan par psihometriskajiem raksturojumiem, gan klīniskajiem, t.sk., izpratni par psihodinamiski – informētu praksi (piemēram, aktualizējot tādus
jēdzienus kā projekcija un projektīvā identifikācija, iemiesojums (angl.
embodiment), māksla kā pārejas objekts (angl. transitional object), kā potenciālā telpa (angl. potential space), koncepcija par terapeitu un mākslu
kā konteineru utt.). Mākslā balstītie instrumenti ir, piemēram, dažādas

Arts Therapies are a new branch of health care in Latvia. They offer
treatment of different health problems and social issues individually or in
group work by providing therapeutic environment and therapeutic relations using art (in four specializations: art therapy, music therapy, dance
movement therapy and drama therapy).
According to the Standard of Arts Therapy Profession, in order to
practice these professions, a person is required to have a Master’s degree
in health care and a professional qualification in one of the arts (art, music,
dance movement and drama).
It is clear that organization of good quality arts therapies practice is an
important precondition for the development of arts therapies professions
in Latvia. Also relevant is the recognition of provided services as well
as the need and demand for arts therapists in the society. Therefore selfpositioning and defining of the framework for professional activities is
an important point for starting and realization of successful professional
work. It should be stressed that the British model has been chosen as the
basis for the development of arts therapies in Latvia.
In this collection of articles attention mostly will be paid to a broader
spectrum of issues in art therapy as well as specifically to art therapy as
one of the branches of arts therapies. The book consists of six chapters
and subchapters. A brief introductory comment is given at the beginning
of each chapter.
The first chapter speaks about the relationship between contemporary
art and art therapy;
The second and third chapter discuss the issues of art therapy development and characterise the present situation also in Latvia. Special
attention is paid to the integrative eclectic approach. This approach is
being developed as the theoretical base for art therapy in Latvia;
The fourth, fifth and sixth chapter introduce issues of art therapy
practice, providing a deeper understanding about art therapy process,

PRIEKŠVĀRDS

Šajā rakstā sniegtais mākslas terapijas procesa vispārīgais raksturojums, izdalot direktīvo un nedirektīvo pieeju, ir noderīgs priekšstata
izveidei. Taču jāatceras, ka vienmēr ir jārespektē gan darba vide, gan
mērķi, gan citi nosacījumi.
Kā būtisks darba pamatkomponents ir terapeitisko robežu ievēršana,
tomēr redzams, ka rakstā minēts vienas sesijas garums. Tas ir uzskatāms
piemērs faktam, ka pirms noslēgt vienošanos ar klientu / pacientu, jāveic
rūpīga dažādu aspektu izvērtēšana (sīkāk sk. nākamajā rakstā). Tāpat
vienmēr jārespektē konkrētās klientu / pacientu grupas raksturojumi,
ņemot vērā potenciālos resursus un grūtības (ir skaidrs, ka atšķiras darbs,
piemēram, ar no alkohola, narkotikām un azartspēlēm atkarīgiem pusaudžiem, depresijas pacientiem un geriatrijas pacientiem).
Diemžēl krājuma apjoma dēļ, nav iespējams izskatīt daudzus specifiskos gadījumus. Taču jācer, ka šis raksts būs pamats pārdomām un meklējumiem, kā arī nepārtrauktai prakses analīzei, kas ir viens no kvalitatīvas
prakses priekšnoteikumiem.

Smeijsters H. Research in practice. Music Therapy Today Vol.VII (4), 2006. p.781-838.
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formalizācijas pakāpes projektīvie testi, kas pamatā aizgūti no psiholoģijas
un radīti psihodinamiskās domāšanas iespaidā pagājušā gadsimta pirmajā
pusē; sesijās veidotās mākslas analīze, izmantojot kādu no daudzajām
teorētiskajām t.sk. filozofiskajām, pieejām; mākslas terapijas instrumenti,
pamatā radīti ASV. (3) Kvantitatīvu pieeju, kas aktualizē jautājumus par
kompetences robežām un prasmi izvērtēt psihometriskas pamata prasības
un testu adaptācijas vadlīnijas (piemēram, aptaujas). (4) Ārējos avotus –
liecības, ko sniedz citi profesionāļi (svarīga ir prasme sadarboties ar citiem
profesionāļiem un iekļaut viņu liecības izvērtējumā, novērtējumā, izpētē)
un liecības, ko sniedz pētījumi (svarīgi ir veikt pētījumu kritisku analīzi).
Nozīmīgi ir respektēt gan kontekstu; gan teorētiskos priekšstatus par
individuālajām atšķirībām, psihisko attīstību, atšķirībām sociālajā vidē
(teorijas sniedz nozīmīgus jēdzieniskus konceptus); gan testu teorijas
vai psihometrikas izpratni; gan pārzināt dažādus interpretācijas tipus.
Jāatceras, ka izvēlētās metodes vienmēr ir saistītas ar pamata teorētiskiem
priekšstatiem, ka instrumenti ir saskaņojami ne tikai intuitīvi, ne tikai teorētiski, bet arī procesuāli, statistiski, un organizatoriski, ka novērojumi,
mērķi, indikācijas, metodes, rezultāti un racionālais (teorija) ir saistīti.

Mākslā balstītā pieeja – iespējas un grūtības
Mākslā balstīto instrumentu lietošana ir saistīta ar mākslas terapijas
prakses specifiku. Varbūt tāpēc nereti no mākslas terapeita sagaida, ka
viņš atšifrēs mākslu, sniedzot viennozīmīgas atbildes uz kādiem jautājumiem. Paradoksāli, bet vispretrunīgākā un vieglāk pārprotamā ir tieši
mākslā balstīto instrumentu lietošana iz(no)vērtēšana mākslas terapijā.
No vienas puses, valda uzskats, ka māksla daudz var pastāstīt ne tikai
par to, ko klients/ pacients jūt, bet arī to, kā viņš redz dzīvi un pasauli,
parādīt unikālo plūdumu no vienām emocijām citās, un atklāt dziļo struktūru, kas ir pamatā šim jūtu plūdumam.453 Klienta / pacienta mākslas darbs
un, ja iespējams, stāstījums par to dod iespēju mākslas terapeitam uztvert
viņa realitāti. Māksla gan klientam / pacientam, gan mākslas terapeitam
palīdz atklāt neapzinātās un vārdos nenosauktās emocijas, sajūtas, izjūtas
un jūtas, kas aktualizējas mākslas terapijas procesā. Tā sniedz ierosmi
pārdomām, asociācijām, sarunas uzsākšanai, jo ikviens zīmējums, gleznojums vai veidojums satur plašu un dziļu informāciju. Mākslas var dod
iespēju saudzīgi un salīdzinoši ātri nonākot pie klientam / pacientam vai

Maija Zakriževska – Mag.psych, Mag.ves.apr., psiholoģe, mākslas
terapeite (vizuāli plastiskā māksla), supervīzore. Daugavpils Universitātes
doktorante sociālajās zinātnēs. Alberta Koledžas lektore un projektu vadītāja, Rīgas Stradiņa universitātes viespasniedzēja. Pētnieciskās intereses:
sociālā psiholoģija, sociālie priekšstati par mākslu terapiju un politiķa tēlu.
Daena Vollere (Diane Waller) – Ph.D., Goldsmitas koledžas mākslas
psihoterapijas profesore, supervīzore, Lielbritānijas Mākslas terapeitu
asociācijas prezidente, Lielbritānijas veselības profesiju padomes (Health
Professions Council) locekle. Pētnieciskās intereses: kultūras jautājumi
terapijā, grupu psihoterapija, mākslas terapeita profesijas socioloģija,
darbs ar šizofrēnijas pacientiem.
Dace Visnola – Dr.paed. (mākslas), Mag.ves.apr., mākslas terapeite
(vizuāli plastiskā māksla), mākslas skolotāja, Sociālā darba un sociālās
pedagoģijas augstskolas “Attīstība” docente, Latvijas Universitātes
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes vieslektore. Pētniecības intereses:
mākslas terapija, simboli, kreativitāte, mākslas izglītība un pedagoģija.

453
Betts D. J., A systematic analysis of art therapy assessment and rating instrument literature, The
Florida State University School of visual arts and dance, 2005, http://etd.lib.fsu.edu/theses/available/
etd-04182005-220228/unrestricted/Donna_Betts.pdf
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tu vai pacientu brīvi vai pēc noteiktas shēmas (tipveida intervija) veidoti
pārskati; klientu vai pacientu mākslas darbu vērtējums pēc formālu un
saturisku kritēriju kompleksa; grupas dinamikas un grupas dalībnieku attiecību vērtējums, kā arī grupas dalībnieku un mākslas terapeita attiecību
vērtējums utt.
Lai novērtētu darba starprezultātus, mākslas terapeits var veidot speciālas sesijas. Mākslas terapeits ne vienmēr visas (starprezultātu) novērtējuma metodes var izmantot patstāvīgi. Bieži vien viņam nepieciešama
citu speciālistu palīdzība, piemēram, ārstu vai psihologu. Pēc vispusīga
mākslas terapijas starprezultātu novērtējuma, ko mākslas terapeits darījis gan patstāvīgi, gan arī kopā ar citiem speciālistiem un klientiem /
pacientiem, viņš sagatavo starpposmu rezumējumu (kopsavilkumu), kura
pamatnolūks ir mākslas terapijas procesa atbilstības mākslas terapijas
mērķiem novērtēšana; turpmākā darba plāna izveidošana un, piemēram,
mākslas terapijas uzdevumu precizēšana un formulēšana ar atbilstošu
pamatojumu.
Šī posma raksturojuma noslēgumā var vēlreiz vērst uzmanību uz to,
ka šī posma mērķis ir, izmantojot mākslu, pakāpeniski paaugstināt klienta /
pacienta (grupas) iesaistīšanos un pašizpausmi, integrējot izpaustā būtību
un jēgu, meklējot risinājumu esošajām grūtībām un stiprināt resursus.
Trešais posms. Mākslas terapijas nobeigums un novērtējums, kurā
pakāpeniska notiek atvadīšanās, tiek izdarīts kopsavilkums, novērtēti
mākslas terapijas rezultāti. Nobeiguma posms aktualizē jautājumus par
mākslas terapijas termināciju, atvadām.
Mākslas terapijas rezultātu novērtējumā var izmantot tos pašus
paņēmienus un metodes, ko lieto mākslas terapijas starprezultātu
vērtējumā. Tāpat kā starprezultātu novērtējumā, mākslas terapeits var
lūgt citu speciālistu (arī koterapeita), kā arī supervizora palīdzību. Šāda
novērtējuma rezultāts ir mākslas terapijas beigu kopsavilkuma izveide. Tā
struktūra ir analoga starprezumējuma struktūrai. Taču atkarībā no tā, vai
runa ir par plānveida vai neplānotu darba pabeigšanu, mākslas terapijas
beigu kopsavilkuma saturs var būt atšķirīgs. Ja darba pabeigšana ir bijusi
plānota, mākslas terapeits atzīmē būtiskākās klienta/pacienta stāvokļa un
uzvedības izmaiņas; šo pārmaiņu atbilstības pakāpi iepriekš izvirzītajiem
mērķiem; rekomendācijas, kas attiecas uz klientu vai pacientu par turpmāko darbu, kā arī nosacījumus un faktorus, kas nepieciešami mākslas
terapijā gūto rezultātu turpmākai uzturēšanai. Ja mākslas terapijas pabeigšana ir neplānota (priekšlaicīga), kopsavilkumā jāfiksē pabeigšanas brīdī
panāktās izmaiņas klienta vai pacienta stāvoklī un uzvedībā (ja tādas ir);
konkrētā klienta/pacienta priekšlaicīgas mākslas terapijas pabeigšanas un
atstāšanas iespējamie iemesli un sekas.

gi, palīdzot klientiem / pacientiem pārvarēt dažādas veselības un sociālās
problēmas, respektīvi, mākslu terapiju var izmantot darbā ar klientiem
/ pacientiem, kuriem ir somatiski, psihiski traucējumi vai psiholoģiskas
problēmas / grūtības.
Tātad mākslas terapeits ir jauna veselības aprūpes profesija Latvijā.
Ir skaidrs, ka kvalitatīva mākslu terapijas prakses organizēšana ir būtisks priekšnoteikums mākslas terapeita profesijas attīstībai Latvijā, kā
arī sniegto pakalpojumu atpazīstamībai un pieprasījumam sabiedrībā.
Tāpēc veiksmīgai profesionālas darbības uzsākšanai un īstenošanai ir
nepieciešama skaidra sevis pozicionēšana un darbības ietvaru definēšana
/ noteikšana. Līdz ar to būtiski ir raksturot mākslu terapijas teorētiskos un
lietišķos pamatus, apzinoties vēsturiskās ietekmes.
Vēl viens šī rakstu krājuma aktualitātes aspekts ir saistīts ar norisēm profesijas attīstībā Eiropā. Analizējot mākslu terapijas attīstību un
mūsdienu situāciju, ir jāņem vērā, ka dažādu valstu vēsturiskā situācija,
uzkrātā pieredze, objektīvie un subjektīvie faktori ir pamats teorētiskām
un praktiskām atšķirībām mākslu terapijas prakses organizācijā – dažādās
valstīs mākslu terapijai ir atšķirīgas formas, statuss un “brieduma” pakāpe. Neraugoties uz šīm atšķirībām, kopumā ir vērojama tendence – veidot
vienotu izpratni par profesiju Eiropā, orientācija uz salīdzināmu izglītību.
Šo procesu koordinē Eiropas Mākslu terapijas izglītības konsorcijs (angl.
The European Consortium for Arts Therapies Education, ECArTE).
Līdz ar to, lai zinātniski korekti veidotu izpratni par mākslu terapiju
Latvijas speciālistu un sabiedrības vidū, nostiprinātu profesijas pamatus,
iezīmētu mākslu terapijas vietu un iespējas veselības un sociālās aprūpes,
kā arī izglītības jomā, un, balstoties uz ārvalstīs izstrādātajām teorijām
(pamatā izvēloties Lielbritānijas modeli, kas veidojies mijiedarbībā ar
Nīderlandes kolēģu pieredzi), definētu Latvijas pieeju, kura ir kļuvusi
/ kļūst par pamatu mākslu terapijas izglītības un prakses attīstībai, tā ir
jāaplūko daudzpusīgi.
Šajā rakstu krājumā uzmanība pamatā ir veltīta gan plašākam jautājumu kontekstam (piemēram, ieskicējot dažādu psiholoģijas un psihoterapijas skolu vēsturisko attīstību un devumu, akcentējot terapiju grupā), gan
specifiski vizuāli plastiskās mākslas terapijai (turpmāk tekstā – mākslas
terapija, angl. art therapy), kas ir viena no mākslu terapijas specializācijām.
Tajā izmanto dažādus vizuāli plastiskās mākslas materiālus, izteiksmes
līdzekļus, tehnikas un darbības (zīmēšanu, grafiku, gleznošanu, kolāžu
un mozaīku, veidošanu no māla un plastilīna, skulptūru veidošanu, instalāciju utt.) domu, priekšstatu, pārdzīvojumu, jūtu, emociju, vajadzību,
problēmu utt. izpausmei un refleksijai. Pie tam estētiskajiem standartiem
255
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Linda Panova – Bac.med., ergoterapeite, Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūras programmas “Mākslas terapija” studente (vizuāli
plastiskā mākslas terapija). Pētnieciskās intereses: mākslas terapija, bērni,
kas cietuši no vardarbības.

te nav primāras nozīmes, galvenais ir process.
Vienā krājumā nav iespējams apvienot visus mākslas terapijas teorijas un prakses daudzveidīgos jautājumus. Piemēram, šajā krājumā ārpus
uzmanības loka paliek darba specifika ar dažādām klientu / pacientu grupām. Tomēr ir jānovērtē, ka rakstu krājumā ir izdevies ieskicēt būtiskus
mākslas terapijas jautājumus.
Te nepieciešama īsa atkāpe, lai uzsvērtu, ka mākslas terapijas attīstībai
Latvijā ir divas spēcīgas ietekmes – no gadsimtu mijas līdz 2004. gadam
to pamatā ietekmēja, ja tā var teikt, Krievijas skola, kuru Latvijā pamatā
pārstāvēja psihiatrs un psihoterapeits, medicīnas zinātņu kandidāts,
Sanktpēterburgas mākslas terapijas asociācijas prezidents Aleksandrs
Kopitins. Viņa pieredze darbā veselības aprūpes vidē, fantastiskā erudīcija, zināšanas par norisēm mākslas terapijas laukā dažādās valstīs, attīstītās
analītiskās prasmes un sarakstītās grāmatas sniedza izpratni par mākslas
terapiju, tās attīstību, praksi.
Kopš 2004. gadā tika izvēlēts Lielbritānijas modelis un uzsākts mērķtiecīgs darbs tā adaptācijai Latvijā. Šo izvēli noteica fakts, ka Lielbritānijā
mākslas terapijas attīstība ir iesākusies jau pagājušā gadsimta 40-os gados,
tāpēc šajā valstī ir uzkrāta ļoti bagāta praktiskā darba pieredze. Turklāt
Lielbritānijā mākslu terapeits kopš 1997. gada marta ir viena no veselības
(aprūpes) profesijām (angl. Allied Health Professions). Protams, ne mazāk
izšķiroša nozīme ir pirmās sadarbības partneres – Ph.D. Kerolas Sibetas,
Karalienes universitātes Belfāstā (angl. Queen’s University Belfast)
mākslas terapijas studiju programmas direktores, mākslas psihoterapeites,
supervīzores atsaucībai un interesei, un vēlāk arī viņas kolēģa, psihologa,
konsultanta un supervīzora Villija Tomsona ieguldījumam. Pateicoties šai
sadarbībai, tika attīstīti kontakti arī ar Ph.D. Daenu Volleri, Britu Mākslas
terapeitu asociācijas prezidenti, Londonas universitātes mākslas psihoterapijas profesori, supervīzori un daudziem citiem Lielbritānijas mākslas
terapeitiem. Jāatzīmē, ka D. Vollere ar situāciju Latvijas mākslas terapijas
attīstības laukā ir iepazīstinājusi Lielbritānijas Veselības aprūpes profesiju
padomi (the Health Professions Council). Gan K.Sibetas, gan D. Volleres
un viņu kolēģu pieredze un ieteikumi tika ņemti vērā, veidojot gan kopīgo
profesijas filozofiju, gan profesijas standartu, gan Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) maģistra studiju programmu “Mākslas terapija”.
Jāatzīmē, ka ne mazāk svarīga loma bija Latvijas entuziastu pūlēm
un neatlaidībai, strādājot pie profesijas izveides, – pēcdiploma izglītību
mākslas terapijā (Praktiskās psiholoģijas institūts “Imaton” (kr. Иматон),
divgadīgā piecu pakāpju apmācības programma, organizēta Rīgā) ieguvušajai Dr.psych. Kristīnei Mārtinsonei un Maijai Zakriževskai (abas šobrīd
ir ieguvušas arī maģistra grādu veselības aprūpē un mākslas terapeita

scapegoat). Zīmējuma dzīves pēdējās stadijas izdzīvošana ir atkarīga
no ieguldījuma, ko mākslinieks ir ielicis objektā. Daži zīmējumi zaudē
savu nozīmi uzreiz pēc tam, kad organiskā saistība ar zīmējumu ir tikusi
apzināti asimilēta, citi turpina būt nozīmīgi ilgi pēc tam. Dispozīcijai var
izmantot vairākas formas: atstāt darbu mākslas terapeitam, tas paliek pie
klienta, tiek iznīcināts. Daži zīmējumi ir kā “grēkāži”, tie tiek “izdzīti
tuksnesī, nesot savu nastu”. Mākslas terapeita atbildība ir iesaistīt mākslu
(angl. response to own attachment to art).420 Kā redzams, mākslas terapeits veic ļoti aktīvu darbu, lai arī šī aktivitāte var šķist pasīva. Mākslas
terapeita galvenais uzdevums ir “konteneirēšana”.421 Svarīgi, ka mākslas
terapeits vienmēr piedzīvo savu personīgo attieksmi pret zīmējumu.
Jāatceras, ka bieži vien klienti / pacienti, kuri ir atnākuši uz mākslas
terapijas sesiju, nav ilgāku laiku darbojušies ar mākslas materiāliem,
tāpēc mērķtiecīgi ir piedāvāt viņiem paeksperimentēt ar krāsām, dažādiem mākslas instrumentiem, kolāžas materiāliem. Tas vajadzīgs, lai viņi
iepazītos ar mākslas materiālu īpašībām un varētu labāk saprast, kuri materiāli viņiem patīk labāk. Izpratne par mākslas materiālu īpašībām palīdz
paplašināt vizuālo valodu un attīstīt iztēli (sk. arī pielikumu apakšnodaļā
Mākslas darbu analīze). Visticamāk sesijās aktualizēsies arī jautājumi
par pašizpausmi kavējošo faktoru – trauksmes, aizsardzības, rezistences
u.c. – pārvarēšanu.
Nozīmīga arī šajā posmā ir prasme sadarboties ar citiem speciālistiem,
iekļaujoties komandas darbā, lai pēc iespējas efektīvāk palīdzētu klientam
vai pacientam. Būtiski ir strādāt atbilstoši savai profesionālajai kompetencei, atpazīt savus profesionālos ierobežojumus un iespējas. Jāuzsver arī
regulāra supervīzija un mākslas terapijas novērtējums, kas nepieciešams
savas prakses kvalitātes nodrošināšanai. Prasība ir veikt mākslas terapijas
sesiju protokolēšanu (sk. 2. pielikumu).
Šajā posmā ir aktualizējams jautājums par mākslas terapijas starprezultātu novērtējumu422, kas prasa pārskatīt plānotās darbības efektivitāti.
Citiem vārdiem sakot, mākslas terapeitam ir jāpārbauda, jāpārskata sava
prakse un jāreflektē par to.
Novērtēt mākslas terapijas starprezultātus var dažādi, to dara pats
mākslas terapeits; to dara mākslas terapeits kopā ar koterapeitu; to dara
mākslas terapeits kopā ar citiem speciālistiem. Noteikti viens no komponentiem savas prakses novērtējumā ir supervīzija.
Daži no mākslas terapijas starprezultātu vērtējuma piemēriem: klien420
Schaverien J. The Revealing Image: Analytical Art Psychotherapy in Theory & Practice. London:
Routledge, 1992. – p.114 – 116.
Turpat. – p.106.
Sīkāk sk. arī nākamajā rakstā “Izvērtēšana un novērtējums mākslas terapijā”.
421
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mākslas terapeitam (pašrefleksijā, supervīzijā) būtiskiem jautājumiem.
No otras puses, ir skaidrs, ka būtiskas grūtības var sagādāt interpretācija, jo radošais darbs jāvēro no dažādiem skatu punktiem, kā individuāls,
sociāls, kultūras faktoru savstarpējas mijiedarbības rezultātus. Turklāt ir
jāatzīst, ka pagaidām ir daudz problēmu, kas saistītas ar mākslas terapijas
iz(no)vērtēšanas instrumentāriju, jo tiem kopumā ir zema validitāte un
ticamība, un tie nav pamatoti ar labu teoriju.454
D. Betsa norāda,455 ka ir vērojams pietiekamas apmācības trūkums
šo instrumentu lietošanā, kā arī mākslas terapeitu ierobežota izpratne
par dažādu instrumentu priekšrocībām un trūkumiem. Grūtību iemesls
ir relatīvi pierastā mākslā bāzēto instrumentu (testu) lietošana, jo daudzi
mākslas terapeiti izmanto iz(no)vērtēšanas instrumentus nezinot, kā
īsti šos instrumentus jālieto, un bez izpratnes par to zemo validitāti un
ticamības trūkumu (īpaši attiecībā uz projektīvajiem testiem). Pilnībā
jāpiekrīt autorei, kura norāda, ka ir vēl kāda problēma, vairāk teorētiska
(filozofiska).
Viens no uzskatiem ir, ka mākslā bāzētie instrumenti ir pretterapeitiski un lietojot šos instrumentus klienti / pacienti tiek izmantoti. Turklāt
daudzi praktiķi domā, ka mākslā bāzētā izvērtēšana ir depersonalizējoša,
jo šie instrumenti neiekļauj subjektīvus elementus, kā piemēram, klienta /
pacienta verbālu sava mākslas darba skaidrojumu. Šis apgalvojums
ir akceptējams, jo arī Latvijā tiek attīstīts uzskats, ka mākslā balstītais
iz(no)vērtējums ir “lietojams” tikai kopā ar situācijas, vides, terapeitisko
attiecību, klienta/pacienta stāstījumu. Tāpēc jāuzsver Š. Maknifs teiktais:
interpretācija mākslas darbam principā ir ļoti subjektīva.456
Būtībā te ir redzama divu viedokļu pretruna – zinātnes prasība pēc
objektivitātes un mākslā ietvertā subjektivitāte. Šīs pretrunas atrisinājums
nav šī raksta uzdevums, īpaši tādēļ, ka, šķiet, tās optimālākais risinājums
ir jau minētā triangulācija. Pretrunas ilustrācijai minēti piemēri.
Mākslas terapeiti mēdz izmantot projektīvos zīmējumus, dažkārt
pievērš uzmanību tikai projektīvā testa idejai par to, ka projektīvie testi
atsedz neapzinātus personības aspektus un uzzīmētais simboliski attēlo
klientu/pacientu, viņa situāciju. Respektīvi, ja cilvēks pēc instrukcijas
uzzīmē koku, tad “koks ir tas, kurš šo koku zīmē” . Bet šis koks var
simboliski attēlot ne tikai pašu klientu/pacientu; tas var attēlot kādu citu
cilvēku; vai gluži vienkārši koku. Tātad eksistē vismaz trīs varianti. Un

Anda Upmale – Mag.psych., Mag.paed., Mag.ves.apr., mākslas
terapeite (vizuāli plastiskā māksla), psiholoģe, supervīzore. Latvijas
Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes lektore, “Veselības
institūta” Mākslu terapijas centra valdes priekšsēdētāja, mākslas terapeite
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā.

Dagmāra Sprūdža – Dr.med., Rīgas Stradiņa universitātes Darba
drošības un vides veselības institūta Higiēnas un arodslimību laboratorijas vadošā pētniece. Darba pieredze eksperimentālā farmakoloģijā, industriālā toksikoloģijā, higiēnisko standartu un normatīvu izstrādē, darba
vides riska faktoru novērtējumā. Veic eksperta darbu par darba vides
riska faktoru toksikoloģisko un higiēnisko novērtējumu. 196 zinātnisko
publikāciju autore.
Henks Smeijsters (Henk Smeijster) – Ph.D., profesors, vecākais pētnieks mākslas terapijas centrā KenVaK Nīderlandē. Pētnieciskās intereses:
pētījumu metodoloģija, mūzikas terapija.

Kerola Sibeta (Caryl Helen Sibbett) – Ph.D., Karalienes universitātes Belfāstā lektore, psihoterapeite, mākslas terapeite, supervīzore.
Pētnieciskās intereses: vēža pacientu aprūpe, darbs ar šizofrēnijas pacientiem, psihoterapija, supervīzija.
Agne Rožlapa – Grase – Bac.psych., Rīgas Stradiņa universitātes
maģistrantūras programmas “Mākslas terapija” studente (drāmas terapija),
psiholoģijas un vācu valodas skolotāja. Pētnieciskās intereses: izdegšanas
sindroms un depresija palīdzētājprofesiju pārstāvjiem; drāmas terapija
darbā ar bērniem un jauniešiem.
Nadežda Pazuhina – Dr.art., Baltijas Starptautiskās akadēmijas
docente. Pētnieciskās intereses: kultūras teorijas un modernās estētikas
problēmas, kā arī vecticības vēsture Latvijā.
Anita Piķe – Mag.kval.vad., ķīmiķe, Rīgas Stradiņa universitātes
Higiēnas un arodslimību laboratorijā. Pētnieciskās intereses: vides riska
faktoru mērījumi, azbesta noteikšana, atpazīšana un novērtēšana darba
vidē un materiālos.
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mūsdienās ir skaidrs, ka pats mākslas darba radītājs zināmā mērā tomēr
var apzināties, ko pauž viņa zīmējums.
Tāpēc vienmēr jāatceras, ka saturiski vērtējums par projektīvo testu
būs neobjektīvs, jo bez darba radītāja sarunas ar mākslas terapeitu nevar
pateikt, ko viņš ir attēlojis un kādu nozīmi ir piešķīris attiecīgajam fenomenam savā darbā. Ja aktualizē jautājumu par mākslā balstīto instrumentu
formu, ar uzsvaru uz vispārīgajiem aspektiem, nevis uz saturu, zīmēm
vai interpretāciju, tad zīmējumu var vērtēt kā pašreizējās (ne pagātnes vai
nākotnes) funkcionēšanas atspoguļojumu. Taču nez vai var viennozīmīgi
piekrist,457 ka vērtēt formu (izmantojot formālo elementu skalas) var būt
noderīgāk nekā vērot uzvedību, kas parādās mākslas darba veidošanas
laikā un ieklausīties komentāros saistībā ar pabeigto darbu. Tiesa, pētījumi458 apstiprina, ka cilvēki depresijā bieži zīmē statiskas figūras, turpretim
mānijas stadijā indivīdiem ir tendence radīt zīmējumus, kas ir krāsaini,
ekspansīvi un pilni kustības. Turklāt, kad pacienta sindromi mazinās,
viņa radītie darbi atkal kļūst “normāli”. Tomēr jāatgādina, ka nozīme ir
arī klienta / pacienta mākslinieciskās sagatavotības pakāpei un spējām.
Tāpat jāņem vērā kultūras un noteiktās vides ietekme, kā arī intelektuālās
attīstības līmenis.
Neraugoties uz sarežģīto situāciju, vēlreiz jānorāda, ka Amerikā
profesionāļi pieprasa, lai mākslas terapijas izvērtēšanas instrumenti būtu
objektīvi, lai tiem būtu atbilstoša mērīšanas skala, lai tiku veikts standartizēts mērījums.459 Jāpiekrīt Š. Maknifam, kurš uzskata, ka šī rigidā,
reducējošā prasība atņem mākslas darbam tā unikalitāti un nozīmi.460
Vēlmi pēc standartizētiem izvērtēšanas instrumentiem H. Vadesone nosauc par ilgošanos pēc maģijas.461 Jāpatur prātā, kā norāda D. Betsa,462 ka
pētījumi par māksliniecisko ekspresiju šizofrēnijas, depresijas un bipolāro
traucējumu pacientiem parāda, ka pacientu darbi ir interesanti un vērtīgi
viņu izpratnei, bet ne diagnozes noteikšanai. Līdzīgas atziņas izteiktas
arī citviet: pēc akūtus šizofrēnijas slimnieku un citu psihiatrijas pacientu
darbu izpētes, varēja secināt, ka vienīgi viens elements bija specifiski rak-
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Indra Majore-Dūšele – Mag.psych., Mag.ves.apr., klīniskā psiholoģe, mākslas terapeite (deju un kustību terapija), psihoterapeite (psihoorganiskā analīze). Supervīzore. Rīgas Stradiņa universitātes Mākslu terapijas
akadēmiskās skolas lektore. Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijas
valdes priekšsēdētāja. Psiholoģe, psihoterapeite, deju un kustību terapeite
Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrā “Miervidi”. Pētnieciskās intereses:
deju un kustību terapija, apzinātības prakse, neirozinātne, terapeitiskās
attiecības

mazina trauksmi; uzturēt robežas, kas palīdz veidot drošu telpu savu jūtu
izpausmei un stiprina pašidentitāti; nodrošināt jūtīgumu pret klienta / pacienta ekspresīvajām vajadzībām, elastību un spēju uz dažādām mijiedarbības formām; nodrošināt brīvu mākslas materiālu pieejamību un izvēli,
lai stiprinātu situācijas kontroles izjūtu; veicināt emociju un jūtu izpausmi
un pārstrādi; palīdzēt stiprināt aizsardzības; iedrošināt būt spontānam/ai;
meklēt un attīstīt / stiprināt klienta / pacienta iekšējos un ārējo resursus;
pārrunāt mākslas darba radīšanas procesu un rezultātu.
Nedirektīvās pieejas kontekstā jāsaskaras arī ar jautājumiem, kas
analītiski orientētās mākslas terapeites Dž. Šavierenas terminoloģijā
runājot,419 ir saistīti ar tēla veidošanas procesu un rezultātu, kā arī ar
mākslas terapeita darbu. Viņa izdala piecas stadijas “zīmējuma” dzīvē.
Autore sniedz katras stadijas raksturojumu no klienta / pacienta (ko viņa
nosauc arī par mākslinieku) pieredzes un mākslas terapeita darba pozīcijas. (1) Identifikācija (angl. Identification). Mākslinieka pieredzē tūlīt pēc
zīmējuma radīšanas “fenomens ir noslēgts” un parādās vērošana, “simpātiska” cieša sasaiste (angl. Sympathetic connection. Gaze). Šajā stadijā reti
mākslas terapeita vārdi pievienojas pieredzei, mākslas terapeitam ir jābūt
klātesošam zīmējuma vērošanā. Viņš vēro efektu, ko zīmējums atstāj uz
klientu un izmanto to, lai vēlāk veidotu komentāru (angl. Witnessing. Less
words). (2) Iepazīšana (angl. Familiarisation). Pēc apskatīšanas zīmējums
klientam ir kļuvis tuvs, pazīstams, viņš sāk saprast pastāvīgo zīmējuma
vēstījumu, darbs tiek skatīts it kā no malas (angl. Becomes familiar. Seen as
outside). Tas ir diferenciācijas sākums. Vārdi joprojām nepalīdz šajā stadijā. Mākslas terapeits pavada klientu vērošanā, lai vēlāk veidotu komentāru
(angl. Witnessing. Less words). (3) Atzīšana (angl. Acknowledgement).
Mākslinieks sāk apzināti atzīt zīmējuma organisku saistību ar sevi, veidojas pārdomas par citiem iespējamiem, iepriekš neapzinātiem, zīmējuma
aspektiem (angl. Sees implications. Conscious speculation). Ir piemēroti,
lai sarunā ar mākslas terapeitu tiktu izpētīts kā vārdi un interpretācijas
palīdz veidot sasaistes (angl. Word exploration. Interpretations may help).
(4) Asimilācija (angl. Assimilation). Notiek radītā materiāla reintegrācija,
tam kļūstot apzinātam, saistība tiek asimilēta. Šī ir papildus vērošanas
stadija (angl. Reintegration, owned.Contemplative). Mākslas terapeitam
nav piemēroti lietot vārdus (angl. Words unlikely to be needed). (5)
Dispozīcija/ atbrīvošana (angl.Disposal). Te izpaužas tiešs iepriekšējās
pieredzes rezultāts. Daži mākslā iemiesotie tēli kļūst (ir pilnvaroti kļūt)
par “talismanu” vai “grēkāzi”. (angl. Art can be empowered: talisman,
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kvalifikāciju RSU). Viņas ir arī vienas no Latvijas mākslas terapijas asociācijas dibinātājām. Ar lielu atdevi profesijas izveidē tāpat strādāja Ieva
Šlosberga, Sandra Dzilna un Rita Zālīte. Vēlāk nozīmīgu devumu sniedza
arī Jāņa Ivana Mihailova plašais redzējums un pieredze, kā pamatā ir gan
kulturologa, gan jurista izglītība un Ievas Vāvernieces pūles, kura palīdzēja uzturēt un pilnveidot kontaktus ar dažādu valstu mākslas terapeitiem.
Profesijas izveide un attīstība nav iespējama ne tikai bez mērķtiecīga
darba, kas nereti prasa aktīvu iesaistīšanos, bet arī sadarbības ar atbilstošām valsts pārvaldes struktūrām. Var teikt, ka šīs aktivitātes pamatā
īstenoja Latvijas Mākslas terapijas asociācijas (dibināta 2003. gada maijā)
biedri.
Būtiska profesijas attīstības kontekstā ir daudzveidīgas prakses
integrācija kas, pamatā balstās uz sadarbību ar kolēģiem ārzemēs, gan izmantojot iespējas stažēties ārvalstīs, gan uzaicināt ārzemju profesionāļus
Latvijā.
Profesijas izveidē liela loma ir bijusi arī ikgadējām starptautiskajām
mākslu terapijas konferencēm, kas septiņu gadu laikā (kopš 2002.gada)
pulcināja mākslas terapeitus un citu nozaru profesionāļus, kā arī visus interesentus, lai kopīgi diskutētu par mākslas terapiju, tās attīstību, izmantošanas iespējām un pakapeniski stiprinātu mākslas terapijas “ienākšanas”
ceļu mūsu valstī. Šo septiņu gadu laikā Latvijā konferencēs (organizācijas
komitejas priekšsēdētāja Kristīne Mārtinsone) ir piedalījušies profesionāļi
no vairāk nekā 20 pasaules valstīm, kas ne tikai sniedza savu skatījumu
un dalījās ar pieredzi mākslas terapijā, bet arī iedrošināja Latvijas entuziastus, izstrādāt nacionālo mākslas terapijas modeli. Ir nozīmīgi, ka
konferences organizētāju pulks bija plašs un tās katru gadu notika citā
Latvijas pilsētā. Visticamāk, ka 2009. gada konference (kas notiks jūlijā
Cēsīs) šajā maratonā būs beidzamā, jo pašreizējie sociāli ekonomiskie
apstākļi un Latvijas mākslas terapeitu potenciāls ļauj izvirzīt un sasniegt
citus mērķus mākslas terapeita profesijas nostiprināšanā un pozicionēšanā. Tomēr iespēja iepazīties un uz “savas ādas” izmēģināt mākslas terapiju
arī turpmāk saglabāsies mākslas terapijas vasaras skolas un dažādu kursu
darbības ietvaros.
Kā viens no būtiskākajiem aspektiem profesijas izveidei jāmin fakts,
ka 2006. gadā RSU tika izveidota Mākslas terapijas akadēmiskā skola
(MTAS), kuras mērķi bija nodrošināt sabiedrības vajadzībām atbilstošu,
valsts un starptautiskajā līmenī atzītu studiju programmu realizāciju; uzskatot studiju kvalitāti un pētniecības darba atbilstību starptautiskajam līmenim par galveno faktoru MTAS stabilai darbībai un sekmīgai attīstībai.

Edīte Krevica – Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūras
programmas “Mākslas terapija” studente (vizuāli plastiskā mākslas terapija), otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība un sociālā darbinieka
kvalifikācija, Rīgas Kurzemes rajona Sociālā dienesta Atbalsta nodaļas
ģimenēm ar bērniem vecākā sociālā darbiniece. Pētnieciskās intereses:
vizuāli plastiskā mākslas terapija, kultūra, simboli.

Ivans Jānis Mihailovs – Mag.iur., Mag.art., Rīgas Stradiņa
universitātes Sociālo zinātņu doktorants, Rīgas Stradiņa universitātes
Komunikācijas fakultātes un Baltijas Starptautiskās akadēmijas Kultūras
vadības nodaļas docents, Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras menedžmenta maģistrantūras viespasniedzējs. Pasniedzēja darbu apvieno
ar jurista praksi. Pētnieciskās intereses: valststiesības, tiesiskā kultūra,
globalizācija, kultūrpolitika, izglītība
Sandra Mihailova – Dr.psych., Mag.paed., Mag.ves.apr., fizioloģe,
psiholoģe, mākslas terapeite (deju un kustību terapija), sertificētā psihoterapeite (Eiropas psihoterapeita sertifikāts). Rīgas Stradiņa universitātes
asociētā profesore, Komunikācijas fakultātes Socioloģijas un psiholoģijas
katedras vadītāja. Supervīzore. Psihoterapeite un mākslas terapeite klīnikā
“Premium Medical” un “Homeopātijas institūtā”. Pētnieciskās intereses:
deju un kustību terapija, jauniešu problēmas, pašizjūta, adiktīvā uzvedība.
Kristīne Mārtinsone – Dr.psych, Mag.paed., Mag.ves.apr., mākslas
terapeite (vizuāli plastiskā māksla), psiholoģe un supervīzore Veselības
institūta Mākslu terapijas centrā. Starptautiskās Psiholoģijas zinātņu
akadēmijas korespondētājlocekle, Rīgas Stradiņa universitātes Mākslas
terapijas akadēmiskās skolas vadītāja, docente. Latvijas Mākslas terapijas
asociācijas valdes priekšsēdētāja. Pētnieciskās intereses: psiholoģijas
vēsture, mākslu terapijas teorija un prakse.

Anda Lase – Bac. psych., Mag.ves.apr., mākslas terapeite (vizuāli
plastiskā māksla) un psiholoģe, Kuldīgas Veselības centrā. Pētnieciskās
intereses: vizuāli plastiskā mākslas terapija darbā ar veciem cilvēkiem.
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