
Mūzikas terapijas klīniskās nodarbības 
(klātienē) 
Pandēmijas krīzes laikā daudzas mūzikas 
terapijas iestādes ir slēgtas, lai gan daži mūzikas 
terapeiti turpina iesākto. Klātienes terapijas 
gadījumā, mūzikas instrumenti un vide tiek 
iztīrīta pirms un pēc katras sesijas. Lielāko daļu 
pūšamo instrumentu ir aizliegts izmantot 
paaugstināta inficēšanās riska dēļ. Lai iegūtu 
lielāku drošības sajūtu, klienti sesijās var 
izmantot savus instrumentus. Ir svarīgi, lai 
terapeiti un klienti mazgātu rokas un ievērotu 
fiziskās distancēšanas vadlīnijas. Lai saglabātu 
piet iekamu attā lumu no neaizsargā t iem 
dalībniekiem, mūzikas terapeiti var piedāvāt arī 
tiešsaistes sesijas caur logiem vai no dārza. Šis 
darba veids var ierobežot mūzikas terapijas 
iespējas klātienē, bet tas var būt ļoti vērtīgs 
izolētiem cilvēkiem. 

Attālinātas sesijas (pa tālruni vai tiešsaistē) 
Izmantojot tādas programmas kā Skype, Zoom, 
WhatsApp, FaceTime, Teams un Hangouts, 
mūzikas terapeiti var piedāvāt attālinātas sesijas 
pa tālruni vai tiešsaistē. Ir jābūt skaidrai 
privātuma politikai attiecībā uz programmas 
izvēli un veidu, kā tā tiek lietota. Mūzikas 
terapeiti piedāvā šo pakalpojumu, lai nodrošinātu 
pastāvīgu atbalstu, un tas nav paredzēts kā 
pastāvīga alternatīva “dzīvajām” sesijām. 
Tiešsaistes sesijās var nebūt iespējams piedāvāt 
mūzikas terapiju tieši tā, kā parasti. Mūzikas 
veidošana tiešsaistē bieži ir apgrūtināta interneta 
ātruma un sliktas skaņas kvalitātes dēļ, taču ir 
iespējas, kas var darboties labi. Daži piemēri:

• Dziesmu rakstīšana un mūzikas 
komponēšana (krīze mūs var pārsteigt ar 
radošiem impulsiem!)

• Dziesmu tekstu pievienošana 
instrumentālajai mūzikai

• Receptīvā mūzikas terapija, ieskaitot 
dalīšanos ar dziesmu sarakstiem vai kopīgu 
video skatīšanos

• Spēlēt vai dziedāt pēc kārtas, lai veidotu 
muzikālu dialogu 

• Dziedāt un pavadīt vokālu, kamēr ir izslēgts 
viens mikrofons

• Verbāli pārdomāt mūziku un sajūtas, kas 
rodas krīzes laikā

Foto: Haven House Foundation, UK


European Music Therapy Confederation 
The EMTC is a confederation of professional Music 
Therapy associations in Europe, 
with the aim of promoting mutual 
respect, understanding and 
exchange between European 
music therapists.

Mūzika mūs vieno 
Mūzikas izmantošana un mūzikas 
terapijas loma pandēmijas krīzes 
situācijā.

Pandēmijas krīzes vidū tiek ierobežota mūsu 
pārvietošanās brīvība, liekot mums ilgstoši 
atrasties tālu no citiem cilvēkiem. Tas var 
izraisīt stresu un depresijas, kā arī izolācijas 
sajūtas. Kā mūzikas terapeiti, šajā sarežģītajā 
laikā mēs aicinām jūs izpētīt mūzikas 
izmantošanu labsajūtai, un, ja nepieciešams, 
apsvērt iespēju meklēt palīdzību pie 
profesionāla mūzikas terapeita.



Mūzikas klausīšanās 
• Katru dienu klausieties iecienītajos labās un 

iedvesmojošās mūzikas skaņdarbos
• Izmantojiet dziesmu sarakstus, lai palīdzētu 

strukturēt dienu, ja esat iestrēdzis mājās uz ilgu 
laiku

• Dalieties mūzikā ar ģimeni un draugiem, nosūtiet 
dziesmu, lai viņi justos saistīti

• Izpēti jauna veida mūziku - ir vesela mūzikas 
pasaule, ko atklāt!

Tomēr, ja jums nepieciešams lielāks atbalsts, 
sazinieties ar profesionālu mūzikas terapeitu. Viņi ir 
īpaši apmācīti izmantot mūziku, lai palīdzētu 
visdažādākajās situācijās.

Kas ir mūzikas terapija? 
Mūzikas terapija ir uz pētījumiem balstīta veselības 
profesija. Eiropā vairāk nekā 6000 sertificētu 
mūzikas terapeitu strādā veselības un sociālās 
aprūpes jomā, skolās, pansionātos vai privātās 
praksēs ar plašu klientu grupu visā vecuma 
diapazonā - no zīdaiņiem līdz veciem cilvēkiem. 
Mūzikas terapeiti strādā ar cilvēkiem ar mācīšanās 
traucējumiem, autismu vai uzvedības traucējumiem, 
depres i ju un smagām garīgās veselības 
problēmām, ar traumatisko pieredzi un trauksmi, 
Parkinsona slimību vai demenci, neiroloģiskiem 
traucējumiem, paliatīvajā aprūpē, cietumos un citās 
vietās. Labi apmācīts mūzikas terapeits atbalsta 
klientus muzikāli un psiholoģiski, stimulējot attīstību 
vai izmaiņas atbilstoši individuālajām vajadzībām. 
Mūzikas terapijas izmantošana ir efektīva, rentabla 
un veicina holistisku aprūpes plānu.

Dziesmu dziedāšana 
• Dziedi savu iecienīto dziesmu; melodiju, kas ļaus 

pārdzīvot šo krīzi 
• Uzsāc sētu, balkonu vai atvērto durvju dziedāšanu - 

kopīgā dziedāšana savā apkārtnē
• Īpašas dziesmas nodošana ģimenei vai draugiem, 

izmantojot Skype, WhatsApp, Face Time vai Zoom

Muzicēšana un dejošana 
Izpēti instrumentus! Kādas skaņas no tiem var 
izvilināt? Varbūt tev skapī ir kāds sen aizmirsts 
mūzikas instruments?
Sameklē resursus internetā (aplikācijas, Youtube), 
lai atklātu jaunus mūzicēšanas veidus, kas rada 
pozitīvas emocijas
Izveido pats savus dziesmu vārdus un dziedi tos, 
spēlējot uz pašdarinātiem instrumentiem
Izbaudi kustību vai deju pārtraukumus ar mūziku!

Mūzika labsajūtai 
Pētījumi liecina, ka dziedāšana un iecienītās 
mūzikas klausīšanās, dejošana un instrumentu 
spēlēšana savieno mūs ar ķermeni un emocijām, 
kas tiešām veicina labsajūtu! Šī muzikālā pieredze 
rada smadzeņu darbību, kas atbild par garīgo un 
fizisko veselību. Šeit ir daži ieteikumi, kā iekļaut 
mūziku ikdienas gaitās krīzes situācijā.


