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*        *        *  
  
 

Konferences programma  
  

Ceturtdiena, 31. marts  
  
  

9.30 – 9.50 

 

Dalībnieku un klausītāju reģistrācija JVLMA vestibilā 

 

9.50 – 10.00 
 

Konferences atklāšana 

 

*        *        *  
 



1. sesija   
 

10.00 – 11.30 
 

Vadītāja Dr. Anda Beitāne (JVLMA) 

 
Dr. Guntars Prānis /JVLMA, asociētais profesors/ 
 
Gregoriskais korālis un latviešu valoda – neiespējams salikums? 
Atslēgas vārdi: gregoriskais korālis, Latvijas mūzikas vēsture, liturģiskā mūzika, latviešu 
valoda, teksta tulkošana un adaptēšana, luteriskā tradīcija, katoliskā tradīcija 

 
Dr. Mārtiņš Boiko /JVLMA, profesors / 
 
Jezuītu Dagdas misija 18. gs. pēdējā trešdaļā, 19. gs. sākumā un Latgales 
tradicionālā kultūra un mūzika 
 
Atslēgas vārdi: katoļu reformācija – jezuīti – Latgale – tradicionālā kultūra – tradicionālā 
mūzika 
 
Dr. Zane Prēdele /JVLMA, pētniece / 
 
Annija Vītola kā personība un Jāzepa Vītola ikona 
 

Atslēgas vārdi: Annija Vītola, Dziesmusvētki, ikona, arhīvs, Jāzeps Vītols 
 
 

2. sesija 
  

12.00 – 13.30 
 

Vadītāja  Dr. Ilze Liepiņa (JVLMA) 

 
Dr. Diāna Zandberga /JVLMA docētāja, pianiste, klavierspēles pedagoģe / 
 
Daces Aperānes klaviermūzikas stilistiskās iezīmes 
 
Atslēgas vārdi: Dace Aperāne; klaviermūzika, stilistika un mūzikas valodas īpatnības 
 
Mg. Antons Ļahovskis /JVLMA, doktorants/ 
 
Pianistiskā rubato izteiksmes iespējas: galvenās tendences un īpaša gadījuma 
izpēte (Pētera Čaikovska Pirmā klavierkoncerta kadence)  /angļu valodā/ 
 
Atslēgas vārdi: Pēteris Čaikovskis, Pirmais klavierkoncerts, kadence, rubato, interpretācija 

 
 



3. sesija 
 

14.30 – 16.00 
 

Vadītājs Dr. Guntars Prānis (JVLMA) 

 
Dr. Anda Laķe /Latvijas Kultūras akadēmija, asociētā profesore/ 
 
Dziesmu un deju svētku tradīcijas pārmantošanas priekšnoteikumi:  
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas svētku dalībnieku pieredzes 
 
Atslēgas vārdi tradīcija, Dziesmu un Deju svētki, tradīcijas pārmantošanas normatīvais 
regulējums, kopienas pašiniciatīva 

 
Mg. Jolanta Bimbere /JVLMA, doktorante/ 
 
Koncertizglītība un dažas domas par bērnu estētisko audzināšanu Latvijā  
20.gs. 20-30 gados 
 
Atslēgas vārdi: Koncertizglītība, koncertcikli, vēsture 

 
Aiga Sprindža /JVLMA, maģistrante / 
 
Gatavojoties tradicionālās mūzikas mācīšanai mūzikas skolā 
 
Atslēgas vārdi: tradicionālā mūzika, profesionālās ievirzes izglītība, pedagogu izglītošana 

 
4. sesija 

 
16.30 – 18.00 

 
Vadītājs Dr. Mārtiņš Boiko (JVLMA) 

 
Dr. Ieva Tihovska /JVLMA docente, LULFMI pētniece/ 
 
Latviskuma “sijāšana” 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma rotaļu publikācijās 
 
Atslēgas vārdi: folkloras žanri, rotaļa, etniskums, autentiskums 
 
Dr. Valdis Muktupāvels/Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, profesors/ 
 
“Kokļu spēlētājas, plēšu vilcēji un citi tādi ārzemju nabagi”:  
pa kādas instrumentālmūzikas tradīcijas pēdām 
Atslēgas vārdi: nosaukumu daudznozīmība, teksta kompetences līmenis, prāģeri, kokles, 
rata lira 
 



Dr. Ilva Skulte / Rīgas Stradiņa universitāte, Komunikācijas fakultāte, asociētā profesore/ 
 
Mūzikas dzīves atspoguļojums Latvijas rakstošajos medijos:  
aktuālās tēmas, rāmējumi, tendences un problēmas 
 
Atslēgas vārdi: dienaskārtība, rāmējums, kultūras žurnālistika, kritika, recenzija 
 

*        *        *  
 
  

Piektdiena, 1. aprīlis  
  
  

5. sesija 
 

10.00 – 11.30 
 

Vadītāja Dr. Lolita Fūrmane (JVLMA) 

 
Mg. Viesturs Gailis /JVLMA, profesors, doktorants /    
 
Režisors Latvijas Nacionālās operas iestudējumos 20. gadsimta 20. - 30. gadu mijā 
 
Atslēgas vārdi: Režijas vēsture, režija un opera, režijas teorijas, režijas virzieni, režija LNO 
un laikmets, režisors un diriģents, scenogrāfija un režija, mūzikas kritika 

 
Mg. Gunta Marihina /LU pedagoģijas doktora programmas absolvente/ 
 
Operdziedātāja un mūzikas pedagoģe Zelma Gotharde-Bergkinde (1897-1964) 
 
Atslēgas vārdi: Zelma Gotharde-Bergkinde, radošā darbība, koncertturnejas,  
 
Mg. Ligita Ašme/Rakstniecības un mūzikas muzejs, kolekciju kuratore, mākslas eksperte/ 
 
Ērģeles un laikmets: Rakstniecības un mūzikas muzeja kolekcijas instrumenta  
–  Doles baznīcas ērģeļu noslēpums 
 
Atslēgas vārdi: Latvijas vēsturiskās ērģeles, ērģeļu restaurācija, Doles baznīca 
 

6. sesija 
 

12.00 – 13.00 
 

Vadītāja Dr. Jeļena Ļebedeva (JVLMA) 

 
Dr. Sergejs Kruks /Rīgas Stradiņa universitāte, Komunikācijas fakultāte, profesors/ 



 
Inter- un metamuzikalitāte Dmitrija Šostakoviča opusos 
 
Atslēgas vārdi: mūzikas semiotika, Dmitrijs Šostakovičs, signifikācija, komunikācija 
 
Dr. Andris Vecumnieks /JVLMA, asociētais profesors/ 
 
Tembrālie meklējumi Jura Karlsona Jāzepa vīzijās simfoniskajam orķestrim 
 
Atslēgas vārdi: unisona tembrālās modifikācijas; tembrālā personifikācija; tembrālā 
identitāte 
 

 
7. sesija 

 
14.00 – 15.30 

 
Vadītāja Dr. Zane Prēdele (JVLMA) 

 
Dr. Jūlija Jonāne /JVLMA, lektore/ 
 
Mūzikas vertikāle kā estētiskais ideāls sakrālo minimālistu filozofijā un daiļradē 
 
Atslēgas vārdi: sakrālie minimālisti, jaunais garīgums/vienkāršība, mūzikas izteiksmes 
līdzekļi 
 
Līva Grīnberga /JVLMA, maģistrante / 
 
Citāti un alūzijas Kristiana Špuka baletā Smilšuvīrs 

 
Atslēgas vārdi: postmodernisma estētika, Kristiana Špuka balets Smilšuvīrs, citāti, alūzijas, 
mūzikas, horeogrāfijas un scenogrāfijas mijiedarbe  

 
Dr. Valdis Bernhofs /JVLMA, docents, pētnieks/ 
 
Dzirdes profilu veidošanas iespējas 
 
Atslēgas vārdi: dzirdes lauks smadzenēs, Hešla kroka, Planum temporale, dzirdes profils 
 

8. sesija 
 

16.00 – 17.30 
 

Vadītāja Dr. Ieva Tihovska (JVLMA) 

 
Dr. Inese Žune / Rakstniecības  un mūzikas muzejs, mākslas eksperte / 



 
Vijolnieks Teodors Kaizers 20. gs. 30. gadu Latvijas izklaides mūzikā 
 
Atslēgas vārdi: Rīgas kafejnīcas un restorāni, vijole, ungāru un čigānu mūzika 
 
Mg. Alberts Rokpelnis /JVLMA, doktorants, Valmieras muzeja vēsturnieks/ 
 
Šlāgeris 20. gs. 20. – 30. gadu Latvijas presē: mūzikas vērtējums un kritika 
 

Atslēgas vārdi: šlāgeris, populārā mūzika, publicistika 

Mg. Reinis Jaunais /JVLMA, doktorants / 
 

Publikāciju par rokmūziku kontentanalīze žurnālā Liesma (1958-1985) 
 

Atslēgas vārdi: rokmūzika, populārās mūzikas pētniecība, kontentanalīze 
 

*        *        *  
 

17.35 
 

Konferences darba kopsavilkums 
 

Dr. Jānis Kudiņš  
/ JVLMA Muzikoloģijas katedras vadītājs / 


