“Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība” piedāvā

mēneša garumā no 15.oktobra līdz 25.novembrim visā Latvijā!
Pasākuma ietvaros mākslas terapeiti visās četrās tās specializācijās: vizuāli plastiskās mākslas terapijā, drāmas terapijā,
deju un kustību terapijā un mūzikas terapijā, piedāvā atvērtus pasākumus visplašākajai auditorijai – dažādām klientu un
pacientu grupām, bērnu vecākiem, darba kolēģiem un ikvienam interesentam.
Atvērto nodarbību, prezentāciju, lekciju, semināru un meistarklašu apmeklējums ir bez maksas, ar samazinātu samaksu
vai par ziedojumiem.
Pasākumu plāns ir atrodams mājas lapā http://lmtaa.maksluterapija.com/ un tālāk dokumentā:
Kontaktinformācija: maksluterapijasdienas@gmail.com

Mākslu terapija Latvijā ir veselības aprūpes joma, kurā klientu/ pacientu daudzveidīgo veselības un sociālo problēmu risināšanai un pārvarēšanai
individuāli vai grupā terapeitiskās vides un terapeitisko attiecību kontekstā izmanto mākslas līdzekļus, tehnikas un paņēmienus; radošo procesu un
tā rezultātu; un klienta/pacienta refleksiju par šo procesu un/ vai radīto darbu.

NOTIKUŠIE PASĀKUMI
1.Tolerances projekta mākslā “Mīlestības rozīšu skulptūra” un fotogrāfiju izstādes “Mīlestības rozīšu skulptūras tapšanas process” atklāšana
APRAKSTS

Vienas vai vairāku mīlestības rozīšu radīšanas simboliskais vēstījums pauž toleranci vienam pret otru, līdzcilvēku unikalitātes pieņemšanu bez vērtējuma, lai
kādi būtu fiziskie vai garīgie dotumi, un apzināšanos, ka robeža starp spēju un nevarēšanu izdarīt tā, kā agrāk, mēdz būt trausla. Sākotnēji mākslas terapijā
rozītes radījuši cilvēki pēc insulta, bērni ar īpašām vajadzībām un viņu vecāki. Šogad projekts tika turpināts plašākā mērogā, iesaistot Siguldas iedzīvotājus
un viesus mīlestības rozīšu radīšanā ar aicinājumu būt savstarpēji tolerantiem, cienīt sevi un citus ik mirkli tagadnē. Projekts mākslā realizēts sadarbībā ar
Siguldas novada pašvaldību un biedrību “Cerību spārni.” Vairāk par pasākumu:www.visnola.wordpress.com

ORGANIZĒ

Dace Visnola, sertificēta mākslas terapeite, dvisnola@lu.lv sadarbībā ar biedrību “Cerību spārni”

LAIKS

18.10.2016. plkst. 12:00

VIETA

Siguldas sociālo pakalpojumu centrs, Rīgas ielā 1, Sigulda

MĒRĶAUDITORIJA

Ikviens interesents, dalībnieku skaits neierobežots

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Ieeja brīva, nav jāpiesakās

2.Izstādes “Krāsainie sapņi” atklāšana
APRAKSTS

Izstādē tiks izstādīti jauniešu ar īpašām vajadzībām mākslas terapijas sesijās tapušie darbi. Izstāde tapusi sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu,
Siguldas novada pašvaldību un biedrību “Cerību spārni.” Vairāk par pasākumu:www.visnola.wordpress.com

ORGANIZĒ

Dace Visnola, sertificēta mākslas terapeite, dvisnola@lu.lv sadarbībā ar biedrību “Cerību spārni”

LAIKS

18.10.2016. plkst. 12:00

VIETA

Siguldas sociālo pakalpojumu centrs, Rīgas ielā 1, Sigulda

MĒRĶAUDITORIJA

Ikviens interesents, dalībnieku skaits neierobežots

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Ieeja brīva, nav jāpiesakās

3.Informatīvs seminārs „Drāmas terapijas iespējas skolēniem ar intelektuālas attīstības traucējumiem”
APRAKSTS

Informatīvs seminārs divās daļās – "Drāmas terapijas iespējas skolēniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem speciālajā izglītības iestādē" un informācija
par atbalsta grupas veidošanas iespējām skolēnu vecākiem ar praktiskiem drāmas terapijas elementiem.

ORGANIZĒ

Ieva Muktupāvela, speciālās izglītības pedagogs ar darba stāžu 21 gads, drāmas terapeite

LAIKS

20.10.2016. plkst. 17:30 – 19:00

VIETA

Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas attīstības centrs, skolas aktu zāle, Ģertrūdes ielā 18, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Vecāki, kuru bērni mācās speciālajā izglītības iestādē

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Pieteikšanās: Ieva Muktupāvela , tālr. 26167819,bindeie@inbox.lv
Bezmaksas

4. Seminārs “Kā mākslas terapija var man palīdzēt labāk izprast manu bērnu?”
APRAKSTS

Praktiski izglītojošs seminārs vecākiem. Nodarbībā būs iespēja iepazīties ar mākslas terapiju – uzzināt, kā mākslas terapija var palīdzēt izprast bērnu un
mazināt grūtības, kas radušās vecākiem un bērniem, kā arī, vecākiem pašiem izmēģināt dažādas mākslas terapijas tehnikas.

ORGANIZĒ

Elīna Akmane, sertificēta vizuāli plastiskās mākslas terapeite

LAIKS

24.10.2016. plkst.18:30 – 20:30

VIETA

Ģimenes psiholoģijas centrs “Līna”, Miera iela 17-4, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Ikviens interesents.

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Ģimeņu psiholoģijas centrā "Līna", tālr. 29451188, 67379427
Īpašā samaksa: 10.00 eiro (parastā cena 20.00 eiro)

5. Atvērtā nodarbība „Mierīgs vecāks, mierīgs bērns” Vecāku nedēļas ietvaros
APRAKSTS

Deju un kustību terapija balstās nostādnē, ka ķermenis un psihe ir savstarpēji saistīti. Tas nozīmē, ka mūsu psihiskie procesi – domas, atmiņa, uzmanība,
attieksme, kā arī jūtas un emocijas – ietekmē mūsu ķermeni. Tas izpaužas mūsu ķermeņa valodā, saspringumā un atslābumā, kustību stilā un komunikācijā
ar citiem. Tas pats notiek arī pretējā virzienā, līdz ar to izdarot izmaiņas savās ķermeņa izpausmēs un kustībās, mēs varam ietekmēt savus psihiskos
procesus.
Nodarbības laikā varēs uzzināt, kas ir stress un kā tas ietekmē mūsu ķermeni, uzvedību un attiecības; iepazīties ar veidiem, kas palīdz nomierināties un
saglabāt līdzsvaru; kā arī izmēģināt nomierināšanās tehnikas praktiski. Vairāk informācijas http://purinuskola.weebly.com/

ORGANIZĒ

Zanda Lauva, sertificēta deju un kustību terapeite, supervizore

LAIKS

25.10.2016. plkst. 18:00 – 20:00

VIETA

Jauno ģimeņu atbalsta centrā "Pūriņu skola",

MĒRĶAUDITORIJA

Bērnu vecāki un speciālisti, kas strādā ar bērniem. Dalībnieku skaits ir ierobežots.

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Pieteikšanās pa tālr. 26 357 358 vai e-pastu: zanda.lauva@gmail.com
Dalības maksa: par ziedojumiem

Beātes ielā 10, Valmierā

6. Individuāla konsultācija vizuāli plastiskās mākslas terapijā
APRAKSTS

Aicinu apmeklēt individuālās konsultācijas un atklāt, ko mākslas terapija var sniegt Jums. Iepriekšēja pieredze ar mākslas materiāliem nav nepieciešama.

ORGANIZĒ

Zane Veitnere, vizuāli plastiskās mākslas terapeite, http:/zaneveitnere.lv, www.facebook.com/zanesveitneresprakse

LAIKS

01.11.2016. plkst.18:00 – 19:00

VIETA

Pulkveža Brieža iela 15a, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Ikviens pieaugušais un bērns

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa e-pastu: z.veitnere@gmail.com
Maksa: 7 eiro

7. Drāmas terapija kā resursa avots pedagogiem un bērniem
APRAKSTS

Mākslu terapija (tai skaitā drāmas terapija) var palīdzēt audzēkņiem pārvarēt emocionālus pārdzīvojumus, mazināt uzvedības traucējumus, trenēt un attīstīt
sociālās prasmes. Savukārt, pedagogiem pilnveidot profesionālo kompetenci un rast jaunas stratēģijas pedagoģiskā darbā ar audzēkņiem.

ORGANIZĒ

Inese Skukovska, drāmas terapeite, PII ”Annele”, vieslektore RSU un LDTA valdes locekle.

LAIKS

03.11.2016. plkst.10:00 – 13:00

VIETA

Pierīgas izglītības un kultūras un sporta pārvalde. Bruņinieku iela 29/31, Rīga.

MĒRĶAUDITORIJA

Pierīgas pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķi, līdz 20 cilvēkiem vienā reizē.

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Pierīgas IKSP galvenās speciāliste Vija Tomiņa e-pasts: vija.tomina@inbox.lv
Bezmaksas.

8. Iepazīšanās seminārs ar drāmas terapijas metodēm un iespējām sociālajā darbā.
APRAKSTS

Prezentācija un radoša nodarbība par drāmas terapijas metodēm un iespējām sociālajā darbā.

ORGANIZĒ

Līga Rundāne, drāmas terapeite, tālr. 29196433

LAIKS

04.11.2016. plkst. 10:00 – 12:00

VIETA

Kārsavas novada konferenču zāle, Vienības iela 53, Kārsava

MĒRĶAUDITORIJA

Kārsavas novada sociālā dienesta darbinieki

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Pie Kārsavas novada sociālā dienesta vadītājas Anželas Malakānes
Bezmaksas.

9. Seminārs „Pārejas rituāli mākslas terapijā”
APRAKSTS

Cilvēki savā dzīvē laiku pa laikam saskaras ar situācijām, kurās iepriekšējie problēmu risināšanas veidi un paņēmieni vairs nedarbojas. Bieži to sauc par
krīzes situāciju. Un tas attiecas kā uz ārēju, situatīvu krīzi, tā arī uz iekšēju, piem., pusaudžu, pusmūža, identitātes, statusa, utml., krīzi. Mēs katrs meklējam
un arī atrodam visdažādākos veidus, lai minēto situāciju izturētu un pabeigtu. Beļģis Arnolds van Genneps piedāvā izpratni par sliekšņa jeb pārejas rituāliem,
kas saistīti ar 3 fāzēm: atdalīšanās fāzi, sliekšņa fāzi un pievienošanās fāzi. Piemēram, pusaudzis vairs nav bērns, bet vēl nav pieaugušais un viņam šajā
pusaudža, pārejas periodā ir jārealizē noteikti uzdevumi.
Mūsdienās sabiedrība reti piedāvā organizētus rituālus, kas katram palīdzētu veiksmīgi pārvarēt radušos situāciju, izmantojot metaforu - šķērsot sliekšņus.
Savā veidā šodien šo funkciju pilda cilvēka sapņi un dažādi tēli, simboli, kurus var aktivizēt ar mākslas terapiju un mākslas materiālu izmantošanas
starpniecību.

ORGANIZĒ

Ilze Dreifelde – psiholoģe, sertificēta vizuāli plastiskās mākslas terapeite, sertificēta supervizore, pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) un Biznesa,
mākslas un tehnoloģiju augstskolā (RISEBA)

LAIKS

04.11.2016. plkst. 18:30 – 21:30

VIETA

Kultūras, izglītības un atjaunotnes centrs „Miervidi” Sapieru ielā 1, Rīgā. www.miervidi.lv

MĒRĶAUDITORIJA

Ikviens interesents

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Pieteikšanās pa e-pastu: ilze.dreifelde@gmail.com vai pa tālr.nr. 26328834. Dalībnieku skaits ierobežots. Pieteikšanās līdz 2.novembrim.
Dalība ir par ziedojumiem telpu apmaksai un nelielai kafijas pauzei.

10. Prezentācija „Mākslas terapija”
APRAKSTS

Mākslas terapija ir cilvēka dvēseles, emociju, domu, pārdzīvojumu un jūtu atspoguļošana mākslā, kurā izmanto mākslu un radošo procesu terapeitiskā
kontekstā, lai uzlabotu un veicinātu cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labklājību. Pasākumā apskatīsim mākslas terapijas attīstību Latvijā un Daugavpilī.

ORGANIZĒ

Inta Gžibovska, vizuāli plastiskās mākslas terapeite, tālr.nr. 29266621, Mirdza Liepiņa, sertificēta mūzikas terapeite.

LAIKS

04.11.2016. plkst. 12:00 – 12:40

VIETA

VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiska slimnīca", Rehabilitācijas nodaļas konferenču zālē, 2.stāvā, Lielā dārza iela 60/62, Daugavpils

MĒRĶAUDITORIJA

Ikviens interesents

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Bez pieteikšanās ikvienam interesentam.
Bezmaksas.

11. Mākslas terapijas meistarklases – vizuāli plastiskās mākslas terapija, mūzikas terapija
APRAKSTS

Mākslas terapija ir cilvēka dvēseles, emociju, domu, pārdzīvojumu un jūtu atspoguļošana mākslā, kurā izmanto mākslu un radošo procesu terapeitiskā
kontekstā, lai uzlabotu un veicinātu cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labklājību. Pasākumā apskatīsim mākslas terapijas attīstību Latvijā un Daugavpilī.

ORGANIZĒ

Inta Gžibovska, vizuāli plastiskās mākslas terapeite, tālr.nr. 29266621, Mirdza Liepiņa, sertificēta mūzikas terapeite.

LAIKS

04.11.2016. plkst. 14:30 – 15:30

VIETA

VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiska slimnīca", Rehabilitācijas nodaļas telpās 1.stāvā, Lielā dārza ielā 60/62, Daugavpils

MĒRĶAUDITORIJA

VSIA " Daugavpils psihoneiroloģiska slimnīca" medicīnas personāls.
Dalībnieku skaits ir ierobežots: vizuāli plastiskajā mākslas terapijā – 10 cilvēki, mūzikas terapijā – 6 cilvēki

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Pieteikšanās pa tālruni 65402269 (Inta Gžibovska) darba dienās no 8:00 – 15:00
Bezmaksas.

12. Atvērtā nodarbība „Rāmais rīts ar deju un kustību terapiju”
APRAKSTS

Deju un kustību terapija balstās nostādnē, ka ķermenis un psihe ir savstarpēji saistīti. Tas nozīmē, ka mūsu psihiskie procesi – domas, atmiņa, uzmanība,
attieksme, kā arī jūtas un emocijas – ietekmē mūsu ķermeni. Tas izpaužas mūsu ķermeņa valodā, saspringumā un atslābumā, kustību stilā un komunikācijā
ar citiem. Tas pats notiek arī pretējā virzienā, līdz ar to izdarot izmaiņas savās ķermeņa izpausmēs un kustībās, mēs varam ietekmēt savus psihiskos
procesus.
Nodarbības laikā iepazīsim dažādas ķermeņa tehnikas, kas var būt palīdzošas, lai ikdienā saglabātu mieru un līdzsvaru.

ORGANIZĒ

Zanda Lauva, sertificēta deju un kustību terapeite, supervizore

LAIKS

05.11.2016. plkst. 11:00 – 13:00

VIETA

Pulkveža Brieža iela 15a, 106.dzīv., Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Ikviens interesents

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Pieteikšanās pa tālr. 26 357 358 vai e-pastu: zanda.lauva@gmail.com
Dalības maksa: par ziedojumiem telpu apmaksai

13. Diskusiju vakars „Mūzikas terapija bērniem”
APRAKSTS

Diskusiju vakars bērnu vecākiem, vecvecākiem, krustvecākiem un citiem interesentiem. Vakara gaitā caur sarunām un praktisku darbošanos uzzināsiet par
mūzikas terapijas iespējām darbā ar bērniem.

ORGANIZĒ

Santa Zaula, sertificēta mūzikas terapeite; pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja; RPIVA pasniedzēja

LAIKS

07.11.2016. plkst.19:15 – 20:00

VIETA

Lienes Šomases bērnu un jauniešu radošā studija, Lāčplēša iela 60, 4. stāvs, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Bērnu vecāki, vecvecāki, krustvecāki un citi interesenti. Dalībnieku skaits – 8

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Pieteikšanās (līdz 5.11.2016) pa tālr. 27510500 vai e-pastu: santazaula@gmail.com
Dalības maksa – 5 eiro

14. Vakara māksla „Paskaties uz daudzkrāsaino pasauli no putna lidojuma un paver sev daudzkrāsainas iespējas ...”
APRAKSTS

18:30 - 19:00 Tolerances projekta mākslā “Mīlestības rozīšu skulptūra” un fotogrāfiju izstādes apskate par skulptūras radīšanas procesu, kā arī jauniešu ar
īpašām vajadzībām mākslas terapijas sesijās tapušo darbu izstādes “Krāsainie sapņi” apskate.
19:00 - 21:00 Sarunas ar sertificētu mākslas terapeiti Daci Visnolu par mākslas terapiju. Iespēja meklēt mieru un harmoniju, būt saskaņā ar sevi, izveidojot
jauši nejaušo krāsu salikumu. Vairāk par pasākumu: www.visnola.wordpress.com

ORGANIZĒ

Dace Visnola, sertificēta mākslas terapeite, māksliniece, mākslas skolotāja, lektore un radošu semināru vadītāja.

LAIKS

08.11.2016. plkst. 18:30

VIETA

Siguldas sociālo pakalpojumu centrs, Rīgas ielā 1, Sigulda

MĒRĶAUDITORIJA

Dalībnieku skaits ierobežots

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Pieteikšanās: dvisnola@lu.lv
Dalības maksa: par ziedojumiem

15. Iepazīšanās nodarbība „Ar drāmas terapiju – tuvāk sev!”
APRAKSTS

Iepazīšanās ar drāmas terapijas iespējām. Drāmas terapijas grupas nodarbība.

ORGANIZĒ

Līga Rundāne, drāmas terapeite, tālr. 29196433

LAIKS

08.11.2016. plkst. 11:00 – 12:30

VIETA

„Medicīnas centrs 36,6”, Atbrīvošanas aleja 98, Rēzekne

MĒRĶAUDITORIJA

Dažādi interesenti. Dalībnieku skaits ierobežots.

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Medicīnas centra reģistratūrā pa tālr. 23663663
Bezmaksas.

16. Deju un kustību terapija topošajām māmiņām (atvērtā iepazīšanās sesija).
APRAKSTS

Deju un kustību terapeite, dūla apmācībā, fizioterapeite Linda Kante aicina ikvienu topošo māmiņu iepazīt sevi un bērniņu kustībā un atklāt radošu veidu, kā
gatavoties satikšanās mirklim – dzemdībām – ar savu mazuli.

ORGANIZĒ

Linda Kante, deju un kustību terapeite (maģistra grāds), fizioterapeite (bakalaura grāds), dūla apmācībā (specializētie kursi).

LAIKS

08.11.2016. plkst. 14:00 – 15:30

VIETA

VCA poliklīnikā "Pulss 5", Lāčplēša ielā 38, 4. stāvs, 411. telpa, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Grūtnieces. Skaits: 8 – 10

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

E-pasts: linda.kante@gmail.com vai tālr.26984995
Dalības maksa: par ziedojumiem

17. Individuāla konsultācija vizuāli plastiskās mākslas terapijā
APRAKSTS

Aicinu apmeklēt individuālās konsultācijas un atklāt, ko mākslas terapija var sniegt Jums. Iepriekšēja pieredze ar mākslas materiāliem nav nepieciešama.

ORGANIZĒ

Zane Veitnere, vizuāli plastiskās mākslas terapeite, http:/zaneveitnere.lv, www.facebook.com/zanesveitneresprakse

LAIKS

08.11.2016. plkst.18:00 – 19:00

VIETA

Pulkveža Brieža iela 15a, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Ikviens pieaugušais un bērns

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa e-pastu: z.veitnere@gmail.com
Maksa: 7 eiro

18. “MĀ TELPAS” atvēršanas svētki un Mākslu saspēle MĀ TELPĀ
APRAKSTS

MĀ TELPA – mākslu terapijas centrs, ko veido pieredzējuši un profesionāli vizuāli plastiskās mākslas, drāmas, mūzikas, kā arī deju un kustību terapeiti. Tā ir
mākslas telpa personiskajai izaugsmei. MĀ TELPA – saskarsmes punkts dažādu mākslu mijiedarbei, meistarklašu un semināru vieta.
18:00-19:00 – MĀ TELPAS atklāšanas performance (skaņa, kustība, gaisma)
19:00-19:30 – Meistarklase-ceļojums “Mākslu saspēle MĀ TELPĀ”. Ceļojums centra telpās, katrā no tām prezentējot kādu mākslu terapijas virzienu (vizuāli
plastiskā mākslas terapija, drāmas, mūzikas, deju un kustību terapija), iesaistot dalībniekus, iepazīstinot ar virzienu radošā un atraktīvā veidā.

ORGANIZĒ

Simona Orinska, sertificēta deju un kustību terapeite, sertificēta supervizore, m.t. 29394500; e-pasts: Simona.Orinska@gmail.com
Dace Visnola, sertificēta vizuāli plastiskās mākslas terapeite, dvisnola@lu.lv
Sandra Barsineviča, sertificēta mūzikas terapeite, sandra29@inbox.lv
Sandra Hartmane, sertificēta drāmas terapeite, s.hartmane@gmail.com

LAIKS

10.11.2016. plkst. 18:00

VIETA

Mākslu terapijas centrs „MĀ TELPA”, Miera iela 15, k. 3., 2.stāvs, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Ierobežots dalībnieku daudzums

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Dalības maksa: nav
Pieteikšanās: Simona.Orinska@gmail.com

19. Interaktīva iepazīšanās lekcija „Iepazīsimies, Drāmas terapija!”
APRAKSTS

Lekcijas laikā būs iespējams uzzināt drāmas terapijas darbības pamatprincipus un to kā drāmas terapija var palīdzēt risināt dažādas psiholoģiskas un
emocionālas grūtības, kā arī stiprināt personīgos resursus.

ORGANIZĒ

Evija Vilka – Veselības aprūpes maģistre, sertificēta drāmas terapeite, supervizore.
Anna Šteina – Sertificēta drāmas terapeite un sertificēta supervizore. Diplomēta aktrise.

LAIKS

10.11.2016. plkst. 18:30 – 20:30

VIETA

Meža iela 4, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Lai apmeklētu lekciju un drāmas terapiju nav nepieciešamas īpašas mākslinieciskas vai aktieriskas dotības vai iepriekšēja pieredze teātra mākslā!
Maksimālais dalībnieku skaits 15.

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Evija Vilka: e-pasts: evija@radosaprakse.lv, tālr. 26374271 vai Anna Šteina: e-pasts: steina007@inbox.lv, tālr.29171558
Bezmaksas.

20. Prezentācija „Iepazīšanās ar drāmas terapijas iespējām sociālajā darbā”
APRAKSTS

Prezentācija par drāmas terapijas iespējām sociālajā darbā un darbu ar dažādām klientu grupām.

ORGANIZĒ

Līga Rundāne, drāmas terapeite, tālr. 29196433

LAIKS

11.11.2016. plkst. 10:00 – 11:00

VIETA

Rēzeknes novada pašvaldības mazā zāle, Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne

MĒRĶAUDITORIJA

Rēzeknes novada sociālā dienesta darbinieki

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Pie Rēzeknes novada sociālā dienesta vadītājas Silvijas Strankales
Bezmaksas.

21. Grupu nodarbība “Meditatīvā zīmēšana”
APRAKSTS

Aicinu apmeklēt grupu nodarbību un atklāt meditatīvo zīmēšanu, tās spēku un savu radošo potenciālu.

ORGANIZĒ

Zane Veitnere, vizuāli plastiskās mākslas terapeite, http:/zaneveitnere.lv, www.facebook.com/zanesveitneresprakse

LAIKS

12.11.2016. plkst.11:00 – 12:30

VIETA

Pulkveža Brieža iela 15a, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Ikviens pieaugušais, dalībnieku skaits līdz 5 cilvēkiem

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa e-pastu: z.veitnere@gmail.com
Maksa: 7 eiro

22. Muzikāli radošā darbnīca "Mūzikas dziedinošais spēks"
APRAKSTS

Muzikāli radošā darbnīca, kurā būs iespēja iepazīt mūzikas terapijas dziedinošo spēku, mūzikas terapijas metodes personības izaugsmei, pozitīvai pašizjūtai
un labsajūtai.

ORGANIZĒ

Santa Zaula, sertificēta mūzikas terapeite; pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja; RPIVA pasniedzēja

LAIKS

14.11.2016. plkst.19:15 – 20:30

VIETA

Lienes Šomases bērnu un jauniešu radošā studija, Lāčplēša iela 60, 4. stāvs, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Pieaugušie. Dalībnieku skaits – 8

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Pieteikšanās (līdz 10.11.2016) pa tālr. 27510500 vai e-pastu: santazaula@gmail.com
Dalības maksa – 5 eiro

23. Prezentācija "Mūzikas terapijas specifika bērniem ar autiska spektra traucējumiem"
APRAKSTS

Mūzikas terapijai ir pārliecinoša ietekme uz valodas, kognitīviem un sociālo kontaktu (komunikācijas) ierobežojumiem pacientiem ar autiska spektra
traucējumiem. Instrumentālās improvizācijas process apvieno visas maņas un palīdz pacientam regulēt un ietekmē afektu stāvokli. Muzicēšana rada tuvumu
un distanci, padara attiecības dzirdamas un skaidras.

ORGANIZĒ

Aralda Bužere, mākslas terapeite ar specializāciju mūzikas terapijā.

LAIKS

15.11.2016. plkst. 12:30 – 14:30

VIETA

VSIA Piejūras slimnīcas psihiatriskās klīnikas dienas stacionārs II stāvs, 6. kabinets. Jūrmalas iela 2, Liepāja

MĒRĶAUDITORIJA

Ģimenes locekļi, darba kolēģi, u.c. interesenti

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Pieteikšanās pa tālr. 29767598
Bezmaksas

24. Iepazīšanās nodarbība „Ar drāmas terapiju – tuvāk sev!”
APRAKSTS

Iepazīšanās ar drāmas terapijas iespējām. Drāmas terapijas grupas nodarbība.

ORGANIZĒ

Līga Rundāne, drāmas terapeite, tālr. 29196433

LAIKS

15.11.2016. plkst. 18:00 – 19:30

VIETA

„Medicīnas centrs 36,6”, Atbrīvošanas aleja 98, Rēzekne

MĒRĶAUDITORIJA

Dažādi interesenti, īpaši aicināti tie, kam ir emocionālas grūtības. Dalībnieku skaits ierobežots.

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Medicīnas centra reģistratūrā pa tālr. 23663663
Bezmaksas.

25. Individuāla konsultācija vizuāli plastiskās mākslas terapijā
APRAKSTS

Aicinu apmeklēt individuālās konsultācijas un atklāt, ko mākslas terapija var sniegt Jums. Iepriekšēja pieredze ar mākslas materiāliem nav nepieciešama.

ORGANIZĒ

Zane Veitnere, vizuāli plastiskās mākslas terapeite, http:/zaneveitnere.lv, www.facebook.com/zanesveitneresprakse

LAIKS

15.11.2016. plkst.18:00 – 19:00

VIETA

Pulkveža Brieža iela 15a, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Ikviens pieaugušais un bērns

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa e-pastu: z.veitnere@gmail.com
Maksa: 7 eiro

26. Seminārs „Mākslas terapija – neliels ievads teorijā un praksē”
APRAKSTS

Semināra tēmas: Mākslas terapija – četras dažādas specializācijas. Kādos gadījumos var palīdzēt vizuāli plastiskā mākslas terapija? Praktiskais
pielietojums – iespēja pašiem izmēģināt mākslas materiālus.

ORGANIZĒ

Evita Dakse, Mg.sc.sal., vizuāli plastiskās mākslas terapeite, Izglītības, zinātnes un rehabilitācijas nodibinājuma “Fonds VIA VERITAS” valdes
locekle. Tālr.nr. 20203113, E-pasts: dakse.evita@gmail.com

LAIKS

15.11.2016. plkst.10:00 – 12:00

VIETA

Gaismas internātpamatskola, Kaudzīšu iela 31, Gaisma, Stopiņu novads

MĒRĶAUDITORIJA

Gaismas pamatskolas skolotāji

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Bezmaksas

27. Grupas nodarbība „Pietuvoties sev ar mākslas palīdzību”
APRAKSTS

Lai varētu piedzīvot tuvību ar otru, būtiski ir apzināties un iepazīt pašam sevi. Mākslas terapijā saziņas valoda ir māksla. Nodarbībā būs iespēja ar dažādu
mākslas materiālu palīdzību veidot savu portretu (atspoguļot paštēlu). Tiks pārrunāts, kā mūs redz citi (ārējais tēls), un kā piedzīvojam sevi (iekšējais tēls).
Ko par to parāda katra mākslas darbs?

ORGANIZĒ

Elīna Akmane, sertificēta vizuāli plastiskās mākslas terapeite

LAIKS

16.11.2016. plkst.18:30 – 20:30

VIETA

Ģimenes psiholoģijas centrs “Līna”, Miera iela 17-4, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Ikviens interesents. Dalībnieku skaits: līdz 6 cilvēki.

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Ģimeņu psiholoģijas centrā "Līna", tālr. 29451188, 67379427
Īpašā samaksa: 7.00 eiro (parastā cena 20.00 eiro)

28. Ievadlekcija mūzikas terapijā
APRAKSTS

Lekcijas laikā varēs uzzināt par 1) mūzikas terapijas vēsturi un izglītības iespējām, 2) mūzikas terapijas zinātniskajiem pētījumiem, mērķiem un klientu /
pacientu loku; 3) mūzikas terapiju praktiskajā profesionālajā darbībā.

ORGANIZĒ

Solveiga Ilvasa, mūzikas terapeite, e-pasts: solveiga4562@inbox.lv

LAIKS

16.11.2016. plkst.11:00 – 12:00

VIETA

Siguldas pilsētas bibliotēka, Skolas ielā 3, Sigulda

MĒRĶAUDITORIJA

Ikviens interesents.

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Nav jāpiesakās
Ieeja bezmaksas

29. Lekcija ar praktisku darbošanos „Iepazīsti sevi un kolēģus ar mākslas terapiju”
APRAKSTS

Mākslas terapija ir veselības aprūpes nozare, kas būtiski palīdz uzlabot un pārvarēt dažādus veselības traucējumus un mazina dažādu slimību simptomus, jo ir radoša un
iedarbīga terapeitiska metode, ar mērķi izteikt un atpazīt savas emocionālās grūtības un uzlabot pašsajūtu. Mākslas terapija Latvijā nu jau 10 gadu garumā ir ieguvusi gan
profesijas standartu, gan medicīniskās tehnoloģijas, gan izglītības un kompetences programmu Rīgas Stradiņa universitātē, sertifikācijas nolikumu un uz pierādījumiem
balstītu praksi.
Par to, kas ir mākslas terapija, kādām pacientu grupām to lieto un kā tas notiek, būs iespēja iepazīties un pārliecināties, katram piedaloties un līdzi darbojoties praktiskā,
pozitīvo emociju seminārā.

ORGANIZĒ

Dita Baumane-Auza, sertificēta ginekoloģe-dzemdību speciāliste un sertificēta vizuāli plastiskās mākslas terapeite

LAIKS

17.11.2016. plkst.15:30 – 17:30

VIETA

VCA poliklīnika “AURA”, Nīcgales iela 5, Rīga

MĒRĶAUDITORIJA

Ārstniecības personas.

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ lūgums iepriekš reģistrēt savu dalību: dita@auzaart.lv
Dalība: bezmaksas

30. Drāmas terapija kā resursa avots pedagogiem un bērniem
APRAKSTS

Mākslu terapija (tai skaitā drāmas terapija) var palīdzēt audzēkņiem pārvarēt emocionālus pārdzīvojumus, mazināt uzvedības traucējumus, trenēt un attīstīt
sociālās prasmes. Savukārt, pedagogiem pilnveidot profesionālo kompetenci un rast jaunas stratēģijas pedagoģiskā darbā ar audzēkņiem.

ORGANIZĒ

Inese Skukovska, drāmas terapeite, PII ”Annele”, vieslektore RSU un LDTA valdes locekle.

LAIKS

24.11.2016. plkst.10:00 – 13:00

VIETA

Pierīgas izglītības un kultūras un sporta pārvalde. Bruņinieku iela 29/31, Rīga.

MĒRĶAUDITORIJA

Pierīgas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, līdz 20 cilvēkiem vienā reizē.

PIETEIKŠANĀS,
SAMAKSA

Pierīgas IKSP galvenās speciāliste Vija Tomiņa e-pasts: vija.tomina@inbox.lv
Bezmaksas.

