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LIGITA AŠME  

Rakstniecības un mūzikas muzejs, kolekciju kuratore/mākslas eksperte  

  

Latviešu mūziķi 1.pasaules kara laikā. Situācijas atspoguļojums Rakstniecības un mūzikas 

muzeja mazpazīstamos materiālos  

  

1. pasaules karš ar notikumu traģiku un norišu blīvumu iespaido gan Latvijas sociāli politisko, gan 

kultūras dzīvi. Pirms 1. pasaules kara nozīmīgākie tā laika latviešu komponisti un mūziķi atraduši 

darbu ārpus Latvijas. Sākoties vācu armijas iebrukumam Kurzemē, no turienes plūst bēgļi, mūziķi 

līdz ar tiem. Profesionālie mūziķi piedalās labdarības koncertos, kuru ieņēmumi tiek bēgļiem. 1915. 

gadā sāk formēties brīvprātīgo latviešu strēlnieku bataljoni. Tajos iekļaujas virkne latviešu literātu 

un mākslinieku, arī mūziķi, no kuriem daļa kara laikā darbojas kā militāro orķestru kapelmeistari un 

diriģenti. Karš mobilizē latviešus organizēties, darbojas dažādas biedrības: Baltijas latviešu bēgļu 



apgādāšanas komiteja, Viskrievijas Latviešu rakstnieku un mākslinieku biedrība u. c. Literatūrā un 

mākslā šis laiks ir pagrieziena brīdis saturiski un stilistiski. Vai arī mūzikā? Uz šo jautājumu atbildi 

meklējot, atklājas atšķirības starp šo mākslu funkcionēšanas veidiem sabiedrībā. Tas lielā mērā 

nosaka, kā 1. pasaules kara notikumi un Eiropas kultūras procesi atspoguļojas mūzikā un kā - 

literatūrā un mākslā.  

  

E-pasta adrese: Ligita.Asme@inbox.lv 

 

 

VALDIS BERNHOFS  

JVLMA, docētājs 

 

Mūzikas parametru un uzmanības komponentu mijiedarbība dzirdes uzmanības 

treniņprogrammas kontekstā 

  

Dzirdes uzmanības procesu analīzei promocijas darba ietvaros tika izveidota jauna datorprogramma 

- AUT 2. versija. Datorprogrammas uzdevums bija trenēt dzirdes uzmanību, šim mērķim aktivizējot 

īslaicīgās atmiņas procesus skaņaugstuma vai ritma struktūru uztverei un atšķiršanai. 

Treniņprogrammas efektivitāte tika pārbaudīta 7-8 gadus vecu mūzikas skolas audzēkņu trīs grupās 

(N=85). Respondenti apguva skaņaugstuma vai ritma treniņprogrammas 10 līmeņus. Uzdevumu 

izpildes laikā datorprogramma automātiski reģistrēja un grupēja visus ievades datus, dodot iespēju 

jauna pētījuma ietvaros veikt detalizētu analīzi par skaņaugstuma un ritma parametru iespējamo 

mijiedarbību ar dzirdes uzmanības sistēmas komponentiem. Šobrīd notiek apjomīgo statistisko datu 

apstrādes un analīzes process. Referāta mērķis ir iepazīstināt klātesošos ar aktuālā pētījuma 

pirmajiem rezultātiem, kā arī izvirzīt diskusijai atsevišķus šo divu procesu mijiedarbes aspektus.   

E-pasta adrese: valdis.bernhofs@jvlma.lv  

 

ILONA BŪDENIECE  

JVLMA, postdoktortante  

Žanrs Pētera Vaska instrumentālajā mūzikā  

  

Pētera Vaska daiļradē attiecībā uz žanra situāciju vērojama attīstība divos virzienos. No vienas 

puses, komponists turpina kopt klasiskos neprogrammatiskos žanrus – simfonijas, koncertus u.c., 

turklāt apliecinot gan sekošanu šo žanru vēsturiskajām tradīcijām, gan atklājot individualizētu 

interpretāciju. No otras puses, komponists visas daiļrades griezumā meklē jaunas un alternatīvas 

idejas žanra ziņā. Pēteris Vasks savā instrumentālajā daiļradē līdzās dažādu klasisko žanru 

paraugiem radījis virkni skaņdarbu, kuri saskaņā ar Gražinas Daunoravičienes žanra teoriju 

iekļaujas t.s. librožanru grupā ar atkārtotām idejām nosaukumos. Vaska daiļradē sastopami 

instrumentāli skaņdarbi gan ar nosaukumā ietvertu vārdu mūzika, gan ar citiem jauniem vai agrāk 

reti sastopamiem nosaukumiem, piemēram, ainava, dziedājums (cantabile/canto/lauda), grāmata, in 

memoriam, skaņdarbs, meditācija. Tā kā mūzikas skaņdarbi jau ir plašāk analizēti iepriekš, tad šajā 

referātā tiks analizēti retāk sastopamie instrumentālās mūzikas žanri.  

 

E-pasta adrese: il.b@inbox.lv  
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IVARS BĒRZIŅŠ  

Latvijas Kultūras Akadēmija, profesors. Starptautiskās mediju un kultūras menedžmenta 

maģistrantūras programmas vadītājs  

  

Koncerts: rituāls, forma un ekonomika  

  

Klasiskās mūzikas publikas analīzes pēdējos 15 gados daudzviet pasaulē uzrādījušas sekojošas 

tendences: tirgus noveco un kļūst mazāks. Koncerts zaudē savu nozīmīgumu kā estētiska un arī 

sociāla institūcija. Kas tad veido lēmuma pieņemšanu par vai pret koncerta apmeklējumu? Kāpēc 

mēs aizvien retāk izšķiramies par „nopietno” mūziku? Ieskatoties koncertdzīves vēsturē redzams, ka 

šai tendencei var pretoties ar mainītām priekšnesuma formām. Šajā pētījumā jāintegrē: vēsturiska, 

dramaturģiska, pedagoģiska, estētiska un menedžmenta domāšana. Vēlos ģenerēt praksē orientētas 

zināšanas par nākotnes koncertmodeļiem. Parasti mūzikas menedžments cenšas uzlabot situāciju ar 

pedagoģiskiem koncertiem (skola, bērni, jaunieši) un mārketinga palīdzību (piesaistot jaunas 

mērķgrupas). Uzskatu, ka ir jāmaina koncerta forma, lai to saglabātu. Pēdējo gadu virzība parāda, ka 

klasiskās un modernās mūzikas krīze mūsdienās nav mūzikas, bet gan uzveduma kultūras krīze.  

E-pasta adrese:  ivarsberzins@web.de  

 
  

MĀRTIŅŠ BOIKO  

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Muzikoloģijas katedra, profesors  

Jēkabs Vītoliņš (1898-1977) un raudu vēsturiskā zuduma koncepts 

  

Latviešu tradicionālās mūzikas un folkloras arhīvos un kolekcijās nav raudu dokumentāciju. Šis 

apstāklis nozīmē izņēmumu kaimiņtautu – lietuviešu, igauņu, baltkrievu un krievu – kultūru 

kontekstā. 20. gs. pirmajās dekādēs tas saistīja latviešu intelektuāļiem uzmanību, un it kā būtu 

konfrontēti ar kādu kultūras defektu, tie steidzās „aizlāpīt“ šo „robu“ apgalvojot, ka raudas esot gan 

bijušas, taču laika gaitā izzudušas. Par apstiprinājumu raudu bijumam tika piesauktas vairākas vietas 

no „Indriķa hronikas“ (tapšanas laiks: 1225-1227) un „Atskaņu hronika“ (14. gs. sākums), kuras, kā 

bija pārliecināti piesaucēji, stāstot par raudu izpildīšanu. Šo praksi 1918. gadā savā grāmatā 

„Latviešu mitoloģija“ aizsāka filologs un folklorists Pēteris Šmits (1869-1938), kurš bija dziļi 

ietekmējies no vācu folklorista un politiķa Otto Bekeļa (Otto Böckel, 1859-1923) grāmatas 

„Tautasdzejas psiholoģija“ (Psychologie der Volksdichtung, 1906). Bekelis uzskatīja, ka bēru raudas 

(Totenklage) evolucionāri ir katras kultūras obligāta sastāvdaļa, un, ja kādā mūsdienu kultūra to nav, 

tad tas nozīmē vien to, ka tās izzudušas. Šmits pārņēma Bekeļa shēmu un domāšanas veidu, un 

„glāba“ latviešu gadījumu apgalvojot, ka raudu bijuma apliecinājumi rodami hronikās. Šmita ideja 

vēlāk ceļoja no raksta uz rakstu, no grāmatas uz grāmatu – līdz pat 20. gs. 90. gadu beigām. Diemžēl 

vienkārša semantiska un kontekstuāla analīze rāda, ka raudu bijumu viduslaikos, ņemot talkā 

hronikas, pierādīt nav iespējams: par latviešu raudām tajās gluži vienkārši nekur nav runas. Un ir 

pārsteidzoši, ka Šmita ideja varēja netraucēti zelt un plaukt 20. gs. 20. un 30. gados, attīstītas 

hroniku pētniecības apstākļos, ko pārstāvēja vēsturnieki Leonīds Arbuzovs jun. (1882-1951) un 

Vilis Biļķins (1884-1974). Latviešu muzikoloģijā raudu zuduma ideja popularitāti savulaik guva 

pateicoties Jēkabam Vītoliņam (1898-1977), kurš to tika tiražējis vairākos 20. gs. 70. gadu sākuma 

rakstos. Ziņojumā analizēta viņa domu gaita, attieksme pret avotiem un iespaids uz raudu vēsturiskā 

zuduma idejas vēlāko attīstību.  

E-pasta adrese: m-boiko@latnet.lv 
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JĀNIS DAUGAVIETIS  

Neatkarīgais pētnieks  

Latvijas amatiermākslas statistika 

  

Valsts iedzīvotāju kultūras līdzdalības rādītāji ir svarīgs indikators, kas liecina par kultūrpolitikas 

īstenošanas gaitu, kā arī parāda, cik lielā mēra amatiermāksla pilda noteiktas sociālās funkcijas, 

piemēram, līdzdarbojas kopienas attīstībā.  Referāta mērķis ir sniegt ieskatu pieejamajā kultūras 

statistikā un līdz šim veiktajā šo datu analīzē.  

Referāts balstīts pieejamo kultūras statistikas datu analīzē. Pirmkārt, tie ir dati par valsts un 

pašvaldību pakļautībā esošajām kultūras un mākslas iestādēm (te pamatā izmantoti ar KN saistītie 

dati), kurus ievāc KM. Neliela daļa no tiem tiek nodota CSP, bet vairums uzkrāta daļēji publiskā 

datu bāzē LDKK (www.kulturaskarte.lv). Otrkārt, tie ir dati, kas iegūti dažādu pētījumu gaitā, 

pamatā – izmantojot reprezentatīvas Latvijas iedzīvotāju aptaujas, ieskaitot salīdzinošas ES 

salīdzinošās Eirobarometra „kultūras aptaujas”. Referāta uzdevums ir rekonstruēt pieaugušo Latvijas 

iedzīvotāju kultūras līdzdalības kvantitatīvos rādītājus valsts un pašvaldību uzturētājā kultūras 

institucionālajā tīklā, salīdzinot dažādu reģionu, novadu un atsevišķu iedzīvotāju grupu līdzdalību 

kolektīvajā amatiermākslā.  

  

E-pasta adrese: janis.daugavietis@gmail.com  

 
  

JEĻENA GARKAVČENKO  

JVLMA, maģistrante  

  

Sudrabu Edžus stāsts Dullais Dauka un Kārļa Vērdiņa librets Andra Dzenīšā operai Dauka  

  

Latviešu operas vēsture, kas ir sākusies 20. gadsimta pirmajā ceturksnī, ilgstoši atradās 

romantisma stilistikas ietekmē. Sekojot žanra tradīcijām, latviešu komponisti lielākoties ir 

pievērsušies klasiskai literatūrai, veidojot operu libretus sadarbībā ar dzejniekiem. Taču interese par 

latviešu literāro klasiku ir saglabājusies līdz pat mūsdienām un ir atspoguļojusies arī Andra Dzenīša 

daiļradē. A. Dzenītis ir viens no atpazīstamākiem jaunās paaudzes latviešu komponistiem, kurš ir 

saistīts ar postmodernisma estētiku. Līdz šim viņš ir divu krasi atšķirīgu operu autors: pirmais 

mēģinājums šajā žanrā notika 2004. gadā, kad it tapusi multimediālā kameropera Tavas klusešanas 

grāmata ar franču dzejnieka Oskara Miloša tekstiem, kas būtībā ir starpžanrs starp operu un vokālo 

ciklu. Nākamā pievēršanās muzikālām teātrim notika 2009. gadā ar operu Dauka (pirmizrāde 2012. 

gadā). Atšķirībā no iepriekšējā eksperimenta, šī opera jau tuvinās žanra klasiskiem paraugiem, un 

tās librets, ko ir veidojis dzejnieks Kārlis Vērdiņš, ir tapis pēc Sudrabu Edža stāsta Dullais Dauka 

motīviem. Raugojoties uz stāstu par Dauku no mūsdienu skatpunkta, K. Vērdiņš ir pieļaujis 

izmaiņas tēlu un notikumu gaitas traktējumā. Analizējot oriģinaltekstu, libretu un intervijas, tika 

izdarīti secinājumi par to, kas ir izmainīts un kā tas ietekmē darba koncepciju.  

Pie visbūtiskākam atšķirībām starp pirmavotu un libretu varētu pieskaitīt:  

• Daukas vecuma apzināto izmaiņu, līdz ar to – arī laiktelpas divējādu uztveri (tagadnes 

un atmiņu dialogs ar videoprojekcijas starpniecību),  

• jauno fragmentu iesaisti (pasaules radīšana, teksts par melniem caurumiem, Daukas 

lāsts),  

• notikumu maiņu vietām (epizode ar meiteni un augstskolu),  atklātās beigas (kas stāstā 

ir viennozīmīgākas).  

Protams, dažas epizodes ir izlaistas (piem., mācības pie skrodera), dažas ir dramatizētas, lai 

veidotu asāku konfliktu (aizbildņa draudi nopert Dauku pēc atteikšanās šūt apakšbikses, Daukas lāsts). 

Sekojot operas žanra tradīcijām, ir skaidrāks dalījums pozitīvajos (Dauka, Māte, Meitenīte, Andža 

http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/


tēvs) un negatīvajos (Zvīnis, Aizbildnis, Guvernante), ka arī traģikomiskajos varoņos (Klibais 

skolotājs). Līdz ar to samērā īss stāsts, partapot par libretu un realizējoties skatuves darbā, attīstās pēc 

drāmas likumsakarībām.  

 

E-pasta adrese: Schmerz@inbox.lv  

 
  

SILVIJA GROSA  

Latvijas Mākslas akadēmija, Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas katedras vadītāja; 

Mākslas zinātnes nodaļas vadītājas p..i.  

  

Mūzikas tēma un Rīgas jūgendstila perioda arhitektūras dekors  

 

Pie jūgendstila estētiskās koncepcijas stūrakmeņiem pieder doma par mākslu sintēzi, kuras 

īstenošanā nozīmīgi sasniegumi tika panākti dažādās vizuālās mākslas jomās, tuvinoties Riharda 

Vāgnera muzikālās drāmas kontekstā pasludinātās un vēlāk citos mākslu veidos adaptētās 

“vismākslu darba” (Gesamtkunstwerk) idejas iemiesojumam. Vāgnera teoriju ietekmē par specifisku 

tēmu ēku fasāžu dekorā kļuva mūzika, vizuāli iemiesojoties gan tās  atskaņošanas, dejošanas un 

dziedāšanas ainās, gan no 19. gs. mākslas pārmantotajā liras attēlojumā, gan nošu raksta zīmējumā. 

Referāta ietvaros tiks aplūkoti atsevišķi Rīgas 19. un 20. gadsimtu mijas ēku dekora  piemēri,  kas 

atklāj minētās tēmas popularitāti.  

E-pasta adrese: silvija.grosa@lma.lv  

 
  

VIESTURS GAILIS  

JVLMA, profesors  

Teksta realizācija latviešu operā un Jānis Kalniņš 

  

Referāta pamatā ir teksta realizācijas aspekti latviešu komponistu operās. Teksta realizācijas 

problēma iekļauj sevī literārā pirmavota un libreta attiecības un operas libreta specifiku, kuru 

ietekmē gan drāmas skatuviskie, gan muzikālie faktori. Blakus libreta saturam (tīri sižetiskajai 

līnijai) un dramaturģijai viens no svarīgākajiem tā izpētes līmeņiem ir libreta valoda, tās lingvistiskā  

savdabība, tajā lietotās valodas intonācijas, akcentu (teksta prosodijas)  u.c. likumsakarības. Referāta 

bāzi veido latviešu komponistu operu tekstuālais materiāls, īpaši pievērsta  uzmanība Jāņa Kalniņa 

operām  Hamlets (1936) un Lolitas brīnumputns (1934).  

 

E-pasta adrese:  viestursgailis@gmail.com  

__________________________________________________________________________________ 

 

ILMA GRAUZDIŅA  

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Muzikoloģijas katedra, profesore  

Mūzikas teorijas latviskās terminoloģijas tapšanas sākumposms  

  

Veiktā pētījuma mērķis bija izsekot latviskās terminoloģijas tapšanai un pilnveidei laikā no 

pirmajiem mūzikas izdevumiem latviešu valodā līdz 20.gs. 20. gadu sākumam, kad muzikālo 

izglītību savā pārziņā bija jau ņēmusi Latvijas Konservatorija.   



Pirmos izdevumus pārstāv F. Šāka Latviešiem dziedāšanas skolas grāmatiņa (1848), J. Cimermaņa 

Pamācīšana par dziedāšanu pēc notīm (1877) un P. Čakara Nošu iepazīšanās (1878). Lai palīdzētu 

koru vadoņiem, skolotājiem un dziedātājiem, Trešo un Ceturto dziesmu svētku periodā klajā nāk 

Vīgneru Ernesta Sagatavošanās kurss dziedāšanā (1888), I. Paleviča Dziedāšanas mācība (1890),  

N. Alunāna Koru dziedāšana (1894). Pēdējais izdevums mūzikas teorijas jomā 19. gs beigās ir 

Leipcigas profesora Jadasona Elementārās harmonijas mācības tulkojums (1899), bet pirmais jaunā 

gadsimta sākumā – J. Vītola Īsa elementarteorija un solfedžio mācība (1903). Ievērojamu skaitu 

mācību un mūzikas teorijas rokasgrāmatu latviešu valodā sniedz 20. gs. 20. gadu pirmā puse. Te J. 

Graubiņa Mūzikas elementarteorijas trīs izdevumi, J. Kārkliņa-Kārkles Solfedžio (latviski un 

krieviski), B. Valles Mūzikas svešvārdi, N. Rimska-Korsakova Harmonijas mācība, Bebru Jura 

Dziedāšanas metodika u.c.  

Minēto un vēl citu publicēto avotu izpētes rezultātā iegūtie dati referātā ir sagrupēti pa mūzikas 

teorijas tēmām (Nošu raksts; Metroritms; Tonalitāte un skaņkārta; Intervāli un akordi utt.). To 

analīze ļauj secināt, ka, atrazdamās krievu un vācu mūzikas teorijas jēdzienu izpratnes un lietojuma 

tradīciju saskares zonā, latviskā terminoloģija ir pakāpeniski, bet mērķtiecīgi pilnveidota. Izdevumu 

autori meklējuši precīzākus un latviski labskanīgākus vārdus mūzikas valodas elementu, žanru, 

atskaņošanas paņēmienu apzīmēšanai un jāatzīst, ka līdz 1925. gadam šajā jomā paveikts jau ļoti 

daudz. Taču terminoloģijas pilnveides process ir nebeidzams. Tas turpinās mūsdienās, un dažu 

vērtīgu atziņu šodien varam smelt arī no saviem priekšgājējiem.  

  

E-pasta adrese: ilma.grauzdina@jvlma.lv 

 
  

DENISS HANOVS  

Rīgas Stradiņa universitāte, Komunikācijas fakultāte, profesors  

Opera seria: aristokrātijas publiskā telpa un tās kritika ancien regime sabiedrības norietā 

  

Referāts ir mēģinājums analizēt 18. gs. aristokrātijas kultūras vienu no intensīvākajām 

komunikācijas telpām – operas teātri (gan valdnieku, gan privāto uzņēmēju veidotie un uzturētie 

teātri). Analīzē izmantota starpdisciplināra pieeja, mēģinot veidot daudzdimensiju operas 

socioloģiju, kurā mūzikas darbs (opera seria), operas teātris kā komunikācijas telpa un operas 

klausītāji (auditorija) mijiedarbojas, veidojot operu par performanci, kurā piedalās ne tikai solisti, 

orķestris un skatuves mākslinieki, bet arī auditorija. Šī dalība jeb klausītājs kā performances autors 

analizēta 18. gs. aristokrātiskās sabiedrības kontekstā, kurā pastāvēja priekšstati par mūzikas darba 

patēriņu, kas radikāli atšķiras no mūsdienu konteksta: trokšņu pakāpe un darbību dažādība, kas 

nebija tikai klausīšana un aplausi, veidoja operu kā vienu no publiskās aristokrātiskās telpas 

variācijām, sniedzot citas nozīmes, atļaujot prakses, kas nav iespējamas mūsdienās. Referāta autors 

apgalvo, ka operas darbs 18. gs. bija multimediāla sociāla prakse, kurā tika veidotas, pārveidotas un 

apstiprinātas sociālās identitātes, veidotas hierarhijas, mainītas ietekmes un priekšstati par varu, 

dzimtes lomām.  

E-pasta adrese: deniss.hanovs@fes-baltic.lv   

 
  

 

 

 

 

 

 

mailto:ilma.grauzdina@jvlma.lv


KARLĪNA ĪVĀNE  

JVLMA, doktorante  

Intonācijas pētniecība atskaņotājmākslā: radošās intonācijas meklējumos 

  

Prezentācija veltīta Latvijas mūzikas zinātnē līdz šim tikpat kā neskartai jomai - intonācijas 

pētniecībai atskaņotājmākslā. Raksturošu frekvenču analīzes metodes izmantošanu mūzikas 

pētniecībā pasaulē – tās vairāk kā 100 gadus ilgo vēsturi. Piedāvāšu pēdējos 20 gados ASV, Vācijā, 

Polijā, Zviedrijā, Lietuvā, Igaunijā u.c. aizstāvēto disertāciju un citu nozīmīgu zinātnisku pētījumu 

analīzi – iezīmējot to tematiku, rezultātus un akcentējot intonācijas pētniecības aktualitāti mūsdienās. 

Referāta ietvaros pastāstīšu par savu pētījuma objektu – mikrohromatisko intonāciju alta spēlē, - 

intonācijas veidu, kurš joprojām ir vismazāk izpētītais un arī visretāk koncertzālēs dzirdamais, 

salīdzinot ar standarta vienmērīgi temperētu intonāciju.  

E-pasta adrese: karlina@karlina.eu 

 
  

LAIMDOTA IVANOVA  

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, galvenā speciāliste  

Skaņa un mūzika muzejā senāk un tagad  

  

No pirmsākumiem (mūzika - lat. musika < gr.mousikē (technē) ‘mūzu māksla’; muzejs - lat. 

museum , gr. mouseion ‘mūzu templis’) līdz apzinātai skaņas un mūzikas ienākšanai muzejā 20. 

gadsimtā ir mainījies muzeju piedāvājums. Pasaulē - kopš 1960. gadiem un Latvijā – kopš 1990. 

gadiem. No „veca antikvariāta, kur valda stagnācija un vienmuļība” līdz izstāžu piedāvājumam ar 

iespējām muzeja lietotājam uztvert to ar visām maņām, arī dzirdi. Ar Latvijas mūzikas vēsturi 

saistītajos muzejos mūzika kā apzināts muzeja darba elements ir jau kopš šo muzeju dibināšanas, 

sākot ar 1969. gadu. Arī nemateriālās kultūras mantojuma pētniecība un saglabāšana muzejā liek 

pievēst uzmanību skaņu un mūzikas tēmai. Katram muzejam, neatkarīgi no tā, vai muzejs par to 

domā vai ne, ir sava skaņu vide – gan ar dabiskajām, gan mākslīgi radītajām skaņām.  

 

E-pasta adrese: l.ivanova@madona.lv; zaberafonds@inbox.lv   

 
  

AURIGA JERMAKA  

JVLMA, maģistrante  

Harmonijas mācību priekšmeta attīstības ceļš Latvijā līdz 1963. gadam  

  

Harmonijas kursa priekšvēsture Latvijā saistīta ar Jāzepa Vītola studijām un darbu Pēterburgas 

konservatorijā, kuras tradīcijas 20. gadsimta 20.–30. gados pārmanto Latvijas Konservatorija. 

Gadsimta otrā puse nosacīti iedalāma trijos periodos: 40.–50. gadi – Maskavas skolas ietekmes 

pieaugums; 60.– 80.gadi – LVK Mūzikas teorijas katedras augstas aktivitātes periods un jaunu 

akcentu ieviešana kursa saturā un metodēs. Kopš 90. gadiem – Rietumeiropas un ASV pieredzes 

iepazīšana un kursa satura  atjaunošana. Referāts iezīmē harmonijas mācību priekšmeta attīstības 

gaitu Latvijā līdz 1963. gadam. Tiek sniegta informācija par aplūkoto periodu harmonijas 

docētājiem, par kursa saturu un harmonijas vietu muzikālajā izglītībā, kā arī raksturotas 

nozīmīgākās mācību grāmatas un to popularitāte Latvijā. Referātu papildina LK un LVK arhīva 

materiāli – studentu eksāmena darbi harmonijā.   

mailto:karlina@karlina.eu


E-pasta adrese: aurigajermaka@inbox.lv  

 
  

INESE MIČULE  

JVLMA, maģistrante  

Folkloras kustība Zemgalē 

  

Folkloras kustība Latvijā ir maz pētīta joma, vēl jo vairāk folkloras kustība kādā noteiktā Latvijas 

novadā. Referātā tiks atspoguļots, kā folkloras kustība ir aizsākusies tieši Zemgalē. Uzsvars tiks likts 

uz folkloras kustības vēsturi un mūsdienu procesiem vienā no Latvijas kultūrvēsturiskajiem reģioniem 

– Zemgalē, pievēršot uzmanību ne tikai folkloras kustības vēsturei un dinamikai, bet arī, cik lielā 

mērā un kādā veidā šis materiāls korespondē ar Zemgales folkloras kopu repertuāru. Folkloras 

kustības sākumi Latvijā iezīmējas 20.gs. 70.gadu beigās/80.gadu sākumā. Pirmās folkloras kopas, 

kuras rodas Zemgalē šajā laikā ir Līvbērzes folkloras kopa“Zemgaļi” (Jelgavas raj., 1978.g.), Codes 

folkloras kopa “Drenģeri” (Bauskas raj., 1981.g.) u.c. Referātā tiks raksturoti Zemgales folkloras 

kolektīvi, iepazīstot to vēsturi un repertuāru.   

  

E-pasta adrese: micule.inese@gmail.com  

 
  

 INGA MUDULE  

JVLMA, maģistrante  

Latviešu luteriskās baznīcdziesmas pamatrepertuārs publicētajos materiālos 

  

Latviešu luteriskā baznīcdziesma – luteriskā baznīcdziesma ar tekstu latviešu valodā ir daļa no 

pasaules luteriskās mūzikas. Arī tā ir veidojusies vairāk nekā četrsimt gadu ilgā laika periodā: 

pirmās melodijas atrodamas jau senākajā latviešu dziesmu grāmatā Nevācu psalmi (1587). 

Apkopojot dziesmu grāmatās un korāļu krājumos nodrukātās melodijas, sākot ar pirmajām līdz pat 

pēdējā izdotajā dziesmu grāmatā publicētajām (1992), iespējams konstatēt gan pašreizējo kopējo 

repertuāra apjomu, gan pamatrepertuāru – melodiju kopumu, kas gadsimtu gaitā parādās lielākajā 

daļā publicēto materiālu, kā arī latviešu pienesumu luteriskajam dziesmu repertuāram pasaulē.  

  

E-pasta adrese: ingamudule@inbox.lv  

_________________________________________________________________________________ 

  

LĪGA PĒTERSONE  

JVLMA, doktorante  

Bulava trio: mākslinieciskā identitāte un tās izpausmes P. Vaska  klavieru trio  

Episodi e canto perpetuo  interpretācijā  

  

Bulava trio (1986–1998) ir viens no ansambļiem, kas devuši visnozīmīgāko ieguldījumu Latvijas 

klavieru trio atskaņotājmākslā 20. gadsimta otrajā pusē. Ansamblis būtiski rosinājis Latvijas 

komponistu jaunradi klavieru trio jomā, kā arī veicis daudzus skaņierakstus. Trio māksliniecisko 

identitāti nosaka visu dalībnieku – vijolnieka Jāņa Bulava, pianista Alda Liepiņa un čellista Leona 

Veldres – radošās personības. Referātā analizēta to mijiedarbe, kas izpaužas arī P. Vaska klavieru 

trio Episodii e canto perpetuo (1985) atskaņojumā – skaņdarbā, kas veltīts šim ansamblim. Ņemot 

vērā, ka šo kompozīciju ierakstījuši arī vairāki ārzemju ansambļi, interpretāciju salīdzinājums sniedz 



zināmu priekšstatu par Bulava trio radošā rokraksta spilgtākajām iezīmēm un vietu mūsdienu trio 

atskaņotājmākslas kopainā.  

E-pasta adrese: ligaviolin@gmail.com 

__________________________________________________________________________________  

  

ANDREJS OSOKINS  

JVLMA, doktorants  

Pētera Vaska Baltā ainava: komponista iecere un daži interpretācijas aspekti  

  

P. Vaska Baltā ainava (1980) savulaik iezīmēja jaunu tendenci gan paša komponista daiļradē, gan 

latviešu klaviermūzikā kopumā. Skaņdarba statiskā dramaturģija un meditatīvais raksturs izvirza 

īpašus uzdevumus arī interpretiem, to risināšanā nepietiek ar klasiski romantiskā repertuāra 

atskaņojumā uzkrāto pieredzi un ierastajiem izteiksmes līdzekļiem. Katram pianistam jāmeklē savs 

individuāls modelis, kā caur meditatīvo raksturu, bez lieliem dinamikas un tempa kontrastiem, atklāt 

mūzikas iekšējo intensitāti, formas viengabalainību. Balto ainavu spēlējuši dažādu paaudžu Latvijas 

un ārzemju pianisti, tāpēc viņu interpretāciju salīdzinošs izvērtējums sniedz būtiskas atziņas par 

laikmetīgās klavierspēles tendencēm kopumā.   

E-pasta adrese: andrey.osokin5@gmail.com  

 
  

TATJANA OSTROVSKA  

JVLMA, doktorante  

Izpildītājmāksla mūzikas ierakstu tehnoloģiju kontekstā: 

 daži uztveres un vērtējuma mērauklu aspekti  

  

Tehnoloģiju attīstības rezultātā mūzikas ierakstu loma vairs neaprobežojas tikai ar 

izpildītājmākslinieka snieguma dokumentēšanu konkrētā brīdī. Šobrīd mūzikas ierakstīšanas process 

kļuvis par nozīmīgu elementu kvalitātes standartu un muzikālās domāšanas attīstības veicināšanā. 

Mūsdienās literatūrā ir iezīmējušies šādi jautājumi, kas izgaismo raksturīgākās problēmsituācijas 

saskarsmē ar mūzikas ieskaņojumu: 1) vai un kā skaņu tehnoloģijas ir mainījušas priekšstatus par 

perfektu jeb ideālu skaņdarba izpildījuma kvalitāti akadēmiskās mūzikas klausītājiem un 

izpildītājiem; 2) vai mūzikas ieskaņojuma iespējas ir ietekmējušas izpildītājmākslinieka psiholoģiju 

(priekšstatus un attieksmes pret dažādiem savas darbības aspektiem).  

E-pasta adrese: tatjana.ostrovska@gmail.com  

 
  

LAURA SŪNA  

Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūts, pētniece  

 

Šlāgermūzikas nozīmes izpēte vecāka gadagājuma cilvēku vidū:  

metodoloģiski izaicinājumi un rezultāti  

  

Līdz šim sociālās zinātnes savos pētījumos ir uielā mērā ignorējušas šlāgermūzikas klausītājus. Lielā 

mērā tas bija saistīts ar dominējošo kultūras iedalījumu augstajā un mazvērtīgajā kultūrā. Piedēvējot 

pēdējai zemāku vērtību, arī zinātne neuzskatīja par vajadzīgu to analizēt. Taču mūsdienu 

mailto:ligaviolin@gmail.com


postmodernajā sabiedrībā šāda kultūras un mūzikas iedalīšana augstajā un zemajā mūzikā šķiet 

aizvien neiespējamāka.  Referātā vēlos pievērsties šlāgermūzikas izpētes problemātikai, jo tieši šī 

mūzika ir īpaši iecienīta plašā Latvijas sabiedrības daļā. Balstoties uz pilotpētījuma pieredzi, kurā ar 

kvalitatīvo interviju palīdzību tika analizēta šlāgermūzikas nozīme vecāka gadagājuma cilvēku vidū 

Vācijā, referātā iezīmēšu metodoloģiskos izaicinājumus un svarīgākos secinājumus par šīs mūzikas 

lomas izpētes iespējām Latvijā.  

E-pasta adrese: laurasuna@yahoo.com , laura.suna@lu.lv 

 

 
  

IEVA TIHOVSKA  

JVLMA, lektore  

Emiļa Melngaiļa “īsts čigānu meldiņš” – stilistiskā konteksta rekonstruēšanas mēģinājums  

  

20. gs. sākumā Emilis Melngailis no Latvijas čigāniem pierakstīja vairākas dziesmas, taču tikai 

vienu – tukumnieces Linor Murkšķa 1929. gadā dziedāto – publicēja ar piebildi “ists čiganu 

meldiņš”. Mēģinot rekonstruēt šī atsevišķā piemēra stilistisko kontekstu, raksturīgajiem dziesmas 

parametriem tika meklētas paralēles 21. gs. sākuma Ventspils čigānu repertuāra ierakstos. Nošu 

pieraksta un skaņu ierakstu salīdzināšana rosināja kritisku notācijas izvērtēšanu, norādot uz tās 

neskaidrībām un situatīvo dabu.  

E-pasta adrese: ieva.tihovska@gmail.com  

__________________________________________________________________________________  

  

KRISTIĀNA VAICKOVSKA  

JVLMA, maģistrante  

Neiepazītais Marģeris Zariņš: Poēma par pienu  

 

Referāta centrā ir lieliskā latviešu komponista Marģera Zariņa (1910-1993)  Poēma par 

pienu ar Imanta Ziedoņa (1933-2013) vārdiem. Skaņdarbs, kas uzrakstīts 1997.gadā un 

pirmatskaņots komponista 70 gadu jubilejas koncertā, ir neparasts, maz aplūkots un 

atskaņots. Referātā ir mēģināts atspoguļot skaņdarba nozīmi Marģera Zariņa daiļrades un 

reizē arī 70. gadu beigu latviešu kormūzikas kontekstā.  

E-pasta adrese: kristiana.vaickovska@gmail.com  

__________________________________________________________________________________ 

  

INDRIĶIS VEITNERS  

JVLMA, docents  

Ārzemju džeza mūziķi Latvijā 20.gs. 20. un 30. gados  

 

Nozīmīgs faktors Latvijas džeza attīstībā ir ārzemju džeza mūziķu viesošanās un kontakti ar 

Latviju. Kaut arī informācija par šiem kontaktiem ir ļoti skopa, tā ir atrodama preses publikācijās, 

kā arī arhīvos. Pētot Latvijas džeza attīstību 20.gs .20. un 30. gados, konstatējama regulāra ārzemju 

- gan Eiropas, gan ASV - džeza mūziķu darbība Latvijā. Iespējams fiksēt vairāku starptautiski 

pazīstamu mūziķu vārdus, kuri šeit regulāri koncertējuši. Saistot šo informāciju ar šī perioda džeza 

mailto:laurasuna@yahoo.com
mailto:laura.suna@lu.lv


vēstures pētījumiem ārzemēs, referātā aplūkota ārzemju džeza mūziķu darbības Latvijā 

hronoloģija, to saistība un nozīme Latvijas džeza attīstības kopējā kontekstā, kā arī pieejamā 

biogrāfiskā informācija.  

E-pasta adrese: veitners@gmail.com  

__________________________________________________________________________________ 

 

INESE ŽUNE  

Rakstniecības un mūzikas muzeja Pētniecības nodaļa,  kolekciju kuratore / mākslas eksperts  

Maksis Brēms un viņa vieta Latvijas mūzikas kritikā 20. gs. 20. un 30. gados  

  

Maksis Brēms (īstajā vārdā Mārtiņš Bremmers) ir viens no aktīvākajiem mūzikas dzīves 

aprakstniekiem un kritiķiem Latvijā pirms Otrā pasaules kara, taču par viņu gandrīz nekas nebija 

zināms. Referātā  sniegtas ziņas par šo savdabīgo personību latviešu muzikoloģijā, kā  arī izvērtēts 

viņa devums salīdzinājumā ar citu tā laika mūzikas kritiķu darbību.  

E-pasta adrese:  inese.zune@rmm.lv  

 
  

  

  

  

  

 


