
LMTAA 7. valdes sēde notika attālināti 2022. gada 26.septembrī 

Sēdē piedalās: Viesturs Roziņš, Linda Zunde, Ilze Lejniece, Santa Zaula-
Dūmiņa, Līga Enģele 

1. Protokolētāja iecelšana, darba kārtības apstiprināšana. 
2. Vasaras skola “Uzdzirkstī mākslā” dalībnieku atgriezeniskā saites galvenās tēzes 

un diskusijas apkopojums. 
3. LMTAA valdes rekomendācija iekļaut darbu noteiktu stundu apjomā pie mākslas 

terapijai nozīmīgu pasākumu organizēšanas, dalību profesijas darba grupās kā 
obligātu nosacījumu resertifikācijai. 

4. LMTAA finanšu situācija. 
5. Profesijas standarta izstrādes attīstība. 
6. Medicīnisko tehnoloģiju aktualizēšanas darba grupa. 
7. Neatliekamās medicīniskās palīdzības kursu organizēšana. 
8. Ārstniecības privātprakses reģistrēšanas pieredzes stāsts no Aelitas Vagales, tā 

organizēšana. 
9. Mākslas terapijas dienas decembrī, darba plāna izstrāde. 
10. Anketa par mākslas terapijas pakalpojumu cenu projekts. 
11. Kvalitātes kritēriji, lai pasākums, terapijas grupa, apmācības u.c. tiktu izplatīti 

caur LMTAA un specializāciju asociāciju oficiālajiem saziņas kontiem, 
sociālajiem tīkliem. 

12. Citi aktuālie jautājumi. 
 
 

- Darba kārtība tiek apstiprināta vienbalsīgi 
- Par valdes sēdes protokolisti tiek iecelta Linda Zunde 
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- Kopā saņemtas 48 atbildes 
- Kopumā vasaras skolas organizācija novērtēta pozitīvi 
- Daži no minētiem ieteikumiem/rekomendācijām – atvēlēt vairāk brīvā laika 

programmā, iepriekšēja pieteikšanās meistarklasēm (piemēram, 
elektroniska), ēdienreižu organizēšana izmantojot dabai draudzīgākus 
materiālus, iespēja meistarklases organizēt iekštelpās, vasaras skolu 
organizēt kā ikgadēju pasākumu.  

- LMTAA valdes ierosinājums organizēt nākamo vasaras skolu pēc diviem 
gadiem. 

- Tiek nolemts gada nogalē izveidot aptauju, kur aicināt biedrus atbildēt par 
interesi vasaras skolas norisei nākamajā gadā, kā arī identificēt aktuālās 
tēmas citiem tālākizglītības pasākumiem nākamajam gadam, atbildīgā – 
Darja Krizska-Popova 

- No vasaras skolas diskusijas apkopojuma aktualizēta izskanējusī tēma par 
mākslas terapiju kā monoprofesiju. Nepieciešamība izzināt šo jautājumu. 
Biedrus, kam šis jautājums ir aktuāls, aicinājums sazināties ar valdi, 
informēt par situāciju 

 

 

- Viesturs Roziņš aktualizē grūtību iesaistīt biedrus darba grupās, kas 
saistītas ar profesijai aktuālu jautājumu risināšanu (piemēram, medicīnisko 
tehnoloģiju atjaunošanai) – pietrūkst atsaucības un intereses 

- Ierosinājums – iekļaut darbu noteiktu stundu apjomā pie mākslas terapijai 
nozīmīgu pasākumu organizēšanas, dalību profesijas darba grupās kā 
obligātu nosacījumu resertifikācijai.  

- Tiek nolemts uz nākamo valdes sēdi uzaicināt pievienoties Sertifikācijas 
komisijas prieksšēdētāju Edīti Krevicu jautājuma apspriešanai 

 

 

 

- Linda Zunde iepazīstina ar vasaras skolas finanšu pārskatu 
- Ieņēmumi no dalības maksām lielāki par sākotnēji plānotājiem lielāka 

dalībnieku skaita dēļ 
- Lielākie izdevumi par vasaras skolas norises vietas nomu, ēdināšanu, 

papildus iepriekš neparedzēti izdevumi – telšu noma meistarklašu norisei 
- Uz 26.09.2022 asociācijas kontā 2681,43 EUR 
- Plānotie izdevumi tuvākā nākotnē – par telpu īri resertifikācijai, LĀPPOS 

par sertifikātu izgatavošanu, izmaksas sertifikācijas komisijai un 
grāmatvedei 
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- Uz doto brīdi ir sagatavots pārskatīšanai Profesijas standarts un 4 pielikumi 
par katru specializāciju 

 

 
 

- Viesturs Roziņš aktualizē nepieciešamību visām specializācijām atjaunot 
medicīniskās tehnoloģijas (MT) un iepazīstina ar Zāļu Valsts aģentūras 
(ZVA) izstrādāto jauno dokumentu MT aprakstam 

- Procedūra - katra asociācija iesniedz savu iesniegumu un pielikumu ar 
savas specializācijas MT aprakstu 

- Ja nepieciešamas saturiskas izmaiņas MT, vajadzīgs to pamatot ar 
pētījumiem 

 
 
 

- NMP kursu organizēšana sadarbībā ar lektoru Juri Raudovu 
- Plānotais kursu laiks – novembra beigas/ decembris 
- Santa Zaula-Dūmiņa atbildīgā par kursu organizēšanu 

 
 
 
 

- Aelita Vagale ir atsaukusies dalīties pieredzē par ārstniecības prakses 
reģistrēšanu mākslas terapijā 

- Formāts – tiešsaistes seminārs + diskusija 
- Iespējamais laiks - kādas darba dienas vakarā, oktobra beigas, novembris 
- Viesturs Roziņš sazināsies ar Aelitu Vagali par iespējamo tikšanās datumu 

un laiku 
 
 

- Nepieciešamība izvēlēties virstēmu Mākslu terapijas dienām, lai 
mērķtiecīgi fokusētos uz kādu aktuālu jautājumu 

- Ierosinājumi par resursiem, nepieciešamība rezonēt sabiedrībā, nostiprināt 
mākslas terapijas lomu, mākslas terapeits veselības aprūpes jomā, telpa 
starp mums, robežas 

- Tiek izvērsta diskusija par tēmu robežas, kas ir aktuāla sabiedrības un 
pasaules notikumu kontekstā un to var aplūkot daudzpusīgi – personīgās 
robežas, teritorijas robežas, profesionālās robežas u.tml. Tiek nolemts par 
tēmu “Mūsu robežas” 

- Mākslu terapijas dienām tiek izvēlēts laiks 12.-18.decembris. 
- Tiek izstrādāts plāns - nepieciešams veidot aicinājumu, pieteikšanās anketu 

mākslas terapeitiem, kur piedāvāt un formulēt savu aktivitātes piedāvājumu 
mākslu terapijas dienām, veidot vizuālo materiālu 

- Par vizuālo materiālu atbildīgā Linda Zunde, par uzsaukumu Viesturs 
Roziņš, anketu veidos Ilze Lejniece. Pieteikumu saņemšanas laiks līdz 
6.novembrim. Koordinatore mākslu terapijas dienām Līga Enģele 
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- Viesturs Roziņš prezentē projektu anketai par mākslas terapijas vidējo 

pakalpojuma cenu, ko izstrādājis kopā ar Darju Krizsku-Popovu 
- Mērķis anonīmi un apkopojošā veidā iegūt informāciju par vidējo 

pakalpojuma cenu, kas var būt palīdzoša profesionāļiem 
- Tiek nolemts valdes locekļiem pārskatīt anketu un sniegt ieteikumus 

labojumiem, ja tādi nepieciešami, un tālāk izsūtīt biedriem 
 
 
 

- Viesturs Roziņš atgādina par nepieciešamību katras specializācijas 
asociācijai izvērtēt izplatāmās informācijas kvalitāti oficiālajos saziņas 
kontos un sociālajos tīklos 

- Ierosinājums asociācijām gadījumos, kad tiek pārsūtīta informācija no cita 
avota par kādu pasākumu u.tml., papildināt, piemēram, ar tekstu - 
Uzmanību! Šī ir pārsūtīta ziņa. … asociācija to izplata informatīvos 
nolūkos. Jautājumu gadījumā sazinieties ar ziņas autoriem. 

 
 
 
 

- Viesturs Roziņš ierosina asociācijai abonēt ZOOM kontu valdes sēžu 
norisei, gaidāmajām Mākslu terapijas dienām, kā arī piedāvāt specializāciju 
asociācijām un biedriem iespēju pieteikšanās kārtībā izmantot abonēto 
kontu 

- Balsojumā vienbalsīgi tiek atbalstīts priekšlikums 
- Asociācijas un biedri tiek aicināti sazināties ar LMTAA valdi par vajadzību 

izmantot ZOOM kontu ar profesiju saistītu pasākumu un notikumu norisei 
- Ilze Lejniece ierosina veidot tiešsaistes Google dokumentu, kur pieteikties 

un veidot plānojumu ZOOM konta lietojumam. 
 

- Līga Eņģele dalās ar ziņojumu par izsūtītiem vasaras skolas dalības un 
meistarklašu vadītāju sertifikātiem 49 personām 

- Dalībniekiem, kuri nav vēl snieguši atgriezenisko saiti, nepieciešams izsūtīt 
atgādinājumu aizpildīt anketu, lai saņemtu sertifikātu 

- Ierosinājums nākamajai vasaras skolai – sagatavot atgriezeniskās saites 
anketu jau uz pasākuma norises laiku, lai dalībniekiem būtu iespēja to 
aizpildīt uzreiz 

LŪGUMS visiem biedriem pievērst uzmanību reģistrētas ārstniecības personas apliecinājuma derīguma termiņam, ja Jūs 
neesat sertificējušies – tas ir jāpagarina, un tas vairs nav tik vienkārši izdarāms, ja termiņš ir nokavēts.   
Informācija kā reģistrēties, pagarināt vai atjaunot reģistrēšanos ir atrodams https://maksluterapija.lv/arstniecibas-personu-
registrs/ 
 
LMTAA biedri ir laipni aicināti sniegt savas ierosmes un sekot norisēm! 
LMTAA oficiālais e-pasts: valde@maksluterapija.lv 
Mājaslapa: http://maksluterapija.lv/  
 
Informāciju sagatavoja: 
LMTAA valdes locekle Linda Zunde 
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