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1. Zinātniskās pētniecības centra darbības ilgtermiņa un 
vidējā termiņa mērķi 
 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs 
(turpmāk tekstā - ZPC) ir augstskolas zinātniskais institūts. Tas ir izveidots uz 
Zinātnes daļas bāzes kā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
struktūrvienība (JVLMA Senāta 2005. gada 16. septembra lēmums), apzinoties 
zinātnes kā augstākās izglītības organiskas sastāvdaļas lielo nozīmi un 
nepieciešamību nodrošināt stingrākas saites starp izglītību un zinātni, tādējādi 
nodrošinot savstarpēju sadarbību doktorantūras studijās un jauno pētnieku 
sagatavošanā, kā arī zinātnisku pētījumu veikšanu mūzikas nozarē. 
 
ZPC ilgtermiņa un vidējā termiņa mērķi ir sekojoši: 

Vidējā un ilgtermiņa darbības attīstībā JVLMA ZPC turpina intensificēt izpēti 
definētajos prioritārajos virzienos: 

1) pētījumi (materiāli) topošajai Latvijas mūzikas vēsturei; 

2) etnomuzikoloģijas pētījumi saistībā ar Latvijas tradicionālo mūziku (latviešu un 
Latvijā dzīvojošu cittautu kopienu tradicionālā mūzika); 

3) jaunas metodoloģijas izstrāde, analīze, problemātika, aktuālu metožu aprobācija 
muzikoloģijā, Eiropas klasiskā mantojuma analīze; 

4) muzikoloģiskie starpnozaru pētījumi. 

Visos pētījumu virzienos veikto darbu mērķis ir:  
 

1. Uz zinātnisko pētījumu rezultātiem balstītu priekšlikumu sagatavošana 
politikas un programmatisko dokumentu pamatnostādnēm.  

2. Sabiedrības informēšana par jaunākajām zinātniskajām atziņām un pētījumu 
rezultātiem. 

3. Zinātnisko pētījumu transformēšanas iespēja jaunu mācību materiālu izstrādē 
visu mūzikas izglītības līmeņu vajadzībām. 
Īstenojot pētniecības darbu formulētos mērķus, JVLMA ZPC izstrādā 

zinātniskās izpētes projektus ar  īstenošanas pierodu no 3 līdz 5 gadiem. Galvenais 
zinātniskās izpētes projektu uzdevums ir izstrādāt materiālus, kas aktīvi tiek 
reprezentēti dažāda formāta publikācijās, starptautiskajās datubāzēs un 
sasniegumu apmaiņas formātos (starptautiskās konferencēs, semināros u.c.). Tiek 
nodrošināta ZPC pamata izdevuma – periodiskā zinātnisko rakstu krājuma 
Mūzikas akadēmijas raksti izdošana (vidēji 2 izdevumi gada laikā), iesaistot tā 
izveidē gan Latvijas, gan ārzemju speciālistus un cenšoties maksimāli iepazīstināt 
ar tajā atspoguļotajiem pētījumiem starptautisko interesentu auditoriju. Dažādu 
virzienu projektu izstrādē JVLMA ZPC sadarbojas ar citām zinātniskajām 
institūcijām Latvijā un ārzemēs, līdztekus bāzes finansējumam piesaistot 
finansējumu no valsts grantu projektiem, Eiropas Savienības struktūrfondiem un 
citiem avotiem. 
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Īstenojot iepriekš izklāstītās darbības pamatnostādnes, JVLMA ZPC 
ilgtermiņa un vidējā termiņa mērķi 2010.–2015. gada periodam  ir sekojoši: 

• Radīt priekšnosacījumus zinātniskiem pētījumiem mūzikas nozarē, kurā ir 
ievērojams potenciāls un attīstības perspektīvas Latvijā. 

• Koncentrēt akadēmiskos resursus, fundamentālos un lietišķos pētījumus 
mūzikas nozarē J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, tādējādi nodrošinot 
nozares attīstību Latvijas vienīgajā mūzikas augstskolā. 

• Veicināt zinātnisko pētījumu izstrādi prioritārajās jomās, kas ir sabiedriski 
aktuālas un akūti nepieciešamas arī no fundamentālo pētījumu aspekta. 

• Sekmēt muzikoloģijas attīstību Latvijā, kā arī veicināt tās integrāciju Eiropas 
un pasaules zinātnes telpā. 

• Veicināt atbilstošu cilvēkresursu sagatavošanu un iesaisti zinātniskajā darbībā. 
Lai veicinātu jaunu zinātnieku pieplūdumu, nodrošināt pētniecības darba 
adekvātu atalgojumu, kas ir konkurētspējīgs vietējā un starptautiskā darba 
tirgū. Īstenot virkni pasākumu, kas motivētu pievērsties pētniecībai, tostarp 
sniedzot atbalstu jauniem doktorantiem, integrējot tos pētniecībā, iesaistot 
projektu izstrādē un citās pētniecības darba formās. 

• Nodrošināt mūzikas zinātnieku kvalifikācijas celšanu un integrāciju 
starptautiskajā zinātnes apritē, izmantojot visas iespējas, ko piedāvā 
starptautiskās apmaiņas un kvalifikācijas celšana programmas. 

• Veicināt pētniecību, popularizējot muzikoloģijas sasniegumus augstskolas 
speciālistu un studentu vidē, kā arī ārpus tās.  

• Nodrošināt studiju un pētniecības dziļāku savstarpēju sasaisti JVLMA. 
• Piesaistīt viesprofesorus un ārvalstu zinātniekus sadarbībai pētniecības 

projektu īstenošanai JVLMA 
• Stimulēt no Latvijas izbraukušo zinātnieku un jauno speciālistu atgriešanos 

darbā JVLMA un augstskolas zinātniskajā institūcijā. 
• Modernizēt zinātnisko infrastruktūru JVLMA.  
• Nodrošināt zinātnisko kolekciju u.c. informācijas nesēju kā zinātniskās 

infrastruktūras sastāvdaļu saglabāšanu un attīstību. 

 
2. Zinātniskās pētniecības centra galvenās funkcijas un 
uzdevumi 
 
JVLMA ZPC misija iziet no zinātniskās institūcijas darbībā izvirzītajām uzdevumiem 
un funkcijām, kas ir sekojoši. 
Uzdevumi: 

• ZPC veic fundamentālus pētījumus Mākslas zinātnes apakšnozarē 
Muzikoloģija un realizē Latvijai nozīmīgus mūzikas kultūras attīstības 
projektus, kā arī piedalās aktuālu zinātniskās pētniecības jautājumu risināšanā 
un projektu īstenošanā mūzikas jomā.  

•  ZPC nodrošina saikni starp JVLMA īstenotajām izglītības programmām un 
zinātnisko darbību mūzikas jomā, sekmē jauno zinātnieku, tai skaitā 
maģistrantu un doktorantu iekļaušanos nacionālā mūzikas kultūras mantojuma 
apzināšanā, mūsdienu mūzikas pētniecībā, starpdisciplināru pētījumu 
īstenošanā. 
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• ZPC piedalās bakalauru, maģistru, doktora studiju programmu pilnveidē 
JVLMA (jaunu studiju programmu, jaunu kursu izstrādē, studijām 
nepieciešamu materiālu un mācību līdzekļu sagatavošanā u.tml.). 

Funkcijas: 
• sekmēt zinātnes un augstākās izglītības vienotību mūzikas nozarē; 
• organizēt zinātnisko pētījumu projektu konkursus; 
• sagatavot un iesniegt konkursiem par valsts budžeta finansējumu zinātnisko 

pētījumu projektus un programmas;  
• organizēt un veicināt starptautisku zinātnisku sadarbību; 
• sekmēt JVLMA docētāju zinātniski pētnieciskā darba rezultātu nodošanu 

sabiedrībai; 
• organizēt publiskus zinātniskos lasījumus, simpozijus un seminārus plašam 

adresātu lokam, pirmkārt, – studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, kā arī 
mūzikas izglītības iestāžu personālam. 

• izstrādāt priekšlikumus zinātniskās pētniecības attīstības stratēģijai; 
• nodrošināt ZPC zinātniskās darbības informatīvās bāzes uzturēšanu;  
• koordinēt redakcijas kolēģiju un nodrošināt zinātniskus rakstus JVLMA 

periodiskam krājumam Mūzikas akadēmijas raksti;  
 

 
3. Juridiskais statuss un struktūra  
 

JVLMA ZPC ir augstskolas zinātniskais institūts. Tas ir izveidots uz Zinātnes 
daļas bāzes kā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas struktūrvienība 
(JVLMA Senāta 2005. gada 16. septembra lēmums), kuras darbību, darbības 
vadlīnijas un funkcijas, organizatorisko struktūru, darbinieku ievēlēšanas kārtību, 
darbinieku pienākumus un tiesības nosaka Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra nolikums (apstiprināts JVLMA Senāta sēdē 
2006. gada 13. decembrī). 

ZPC struktūru veido šādi zinātnisko darbinieku akadēmiskie amati:  
 
• vadošie pētnieki,  
• pētnieki; 
• zinātniskie asistenti. 
 
ZPC darbību nodrošina vadītājs, kuru konkursa kārtībā ievēl Zinātniskā padome 

un apstiprina JVLMA rektors.  
 

ZPC koleģiālā institūcija ir JVLMA Zinātniskā padome, kura darbojas saskaņā ar 
Senāta apstiprinātu nolikumu. Tā nosaka ZPC darbības galvenos virzienus, izvērtē 
ZPC darbību un sniedz atzinumus, izvērtē pretendentu atbilstību ievēlēšanai 
akadēmiskajos amatos, pēc vadītāja ierosinājuma izskata jautājumus par zinātnisko 
darbinieku atcelšanu no amata.  
 

JVLMA ZPC juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija. 
Informācija par JVLMA ZPC aktualitātēm internetā: www.jvlma.lv, sadaļa 

Pētniecība. 
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4. Zinātniskās darbības rezultāti 2012. gadā  
 
4.1. Īstenotie pētījumu projekti un to rezultāti 
 

2012. gadā JVLMA ZPC ir īstenojis zinātniskās pētniecības projektu Dažādu 
laikmetu mūzika kritiķu, muzikologu un filozofu skatījumā: vērtēšanas sistēmu 
mijiedarbe un jaunu izpētes paradigmu meklējumi. Projekta mērķis - pētījumu 
materiālu izstrāde periodiskajam izdevumam Mūzikas akadēmijas raksti devītā 
laidiena izstrādāto pētījumu materiālu izstrādei un publicēšanai, kā arī citu zinātnisko 
publikāciju izstrādei, piesaistot akadēmisko personālu, studējošos un pētniekus no 
citām zinātniskajām institūcijām. Projekta īstenošanā tika izdotas 8 zinātniskās 
publikācijas. 

 

Pētnieku individuālā iesaiste projektos: 

Dalība Leipcigas Universitātes (Vācija) zinātniskajā projektā Musica migrants III 
(2010-2012), starptautiskajā zinātnieku grupā, kas nodarbojas ar Vidus- un 
Austrumeiropas mūzikas izpēti (Arbeitsgemeinschaft für die Musikgeschichte in 
Mittel- und Osteuropa) darbojas ZPC pētniece Dr. art. Lolita Fūrmane. 
 
Dalība starptautiskajā (Ziemeļvalstu) pētniecības projektā Nordic Music Theory 
Network (www.normuth.org), JVLMA ZPC pārstāvis eksperta statusā projektā – 
pētniece Dr. art. Baiba Jaunslaviete (ZPC pētnieka darba slodzes un finansējuma  
ietvaros). 
 
Dalība Daugavpils Universitātes ESF Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības (Lat-
Lit) programmas 2007.-2013.gadam  starptautiskajā projektā The Promulgation of 
Latvian-Lithuanian Chamber Musical Culture by Cross-border Youth Events 
(PRELUDIA) / Izpētes materiālu izstrāde par tēmu The history of Latvian chamber 
music (from the last third of the nineteenth century till the middle of the twentieth 
century) un to prezentēšana. Projektā darbojas JVLMA ZPC pētnieks Dr. art. Jānis 
Kudiņš. 
 
Dalība starptautiskā projektā Sociocultural crossings and borders: musical 
microhistories (projekta galvenais īstenotājs Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija ar 
Lietuvas Zinātnes padomes un Starptautiskās muzikologu biedrības International 
musicological society atbalstu, starptautiskā pētnieku grupas sekcijā Baltic memories 
and historiographies. Projekta īstenošanas laiks 2012.-2013. gads ar noslēgumā 
plānotu starptautisku zinātnisko simpoziju Viļņā, 2013. gada 4.-7. septembrī un 
zinātnisko publikāciju izdošanu. Projektā darbojas JVLMA ZPC pētnieks Dr.art. 
Jānis Kudiņš 
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4.2. Zinātniskās publikācijas 

Mūzikas akadēmijas raksti VIX  (Rīga: JVLMA, 2012) 

MUZIKOLOĢIJA 
Nikolajs Šimanskis, Daži aspekti Rietumeiropas agrīnā kontrapunkta vēsturē: 
akvitāņu daudzbalsības izpēte vēsturiskās evolūcijas rakursā 
 
Zane Prēdele, Jāzepa Vītola Gaismas pils: skaņdarba uztvere 20.–21. gadsimtā 
 
Ieva Gintere, Konceptu mūzika latviešu komponistu darbos un tās vēsturiski 
teorētiskie aspekti 
 
DEJAS VĒSTURE UN PEDAGOĢIJA 
Valda Vidzemniece, Beatrises Vīgneres skolas darbība (1923–1944) Latvijas dejas 
mākslas attīstības kontekstā 
 
Baiba Beinaroviča, Dejotājs Aleksandrs Lembergs baletmeistaru Helēnas Tangijevas-
Birznieces un Jevgeņijas Čangas iestudējumos: 20. gadsimta 40.–60. gadi 
 
Gunta Bāliņa, Baletmeistars Aleksandrs Lembergs savu atmiņu un laikabiedru liecību 
gaismā: 20. gadsimta 60.–80. gadi  
 
Regīna Kaupuža, Radoša līdzdarbība klasiskajā baletā: galvenās formas un to 
izpausme Aleksandra Lemberga mākslinieciskajā darbībā 
 
ATMIŅAS. PĀRDOMAS. VĒROJUMI 
Jānis Torgāns, Patiesība. Dažu skaistu ziedu un citas lappuses latviešu kultūras 
vēsturē 
 
 
ZPC pētnieku publikācijas  
 
Jānis Kudiņš, The Tendency of Neoromanticism in the Symphonic Music by Latvian 
Composers Pēteris Vasks and Arturs Maskats. Several Aspects of the Stylistic 
Intertextuality.  In: Dzieło muzyczne jako Znak / The musical work as sign (8). 
Bydgoszcz: Akademia Muzycna im. Feliksa Nowowiejskiego, ed. Prof. A. Nowak, 
Pp. 217–233.  ISBN 978-83-61262-01-5 
 
Jānis Kudiņš, Neoromanticism as a dominating tendency in the symphonic music of 
Latvian composers in the last third of the 20th century and the beginning of the 21st 
century. The local causes for its topicality in the context of European music history. 
In: Principles of music composing (11): National Romanticism and Contemporary 
Music. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, Lithuanian Composers` 
Union, ed. Prof. R. Janeliauskas, Pp. 152–165. ISBN 978-609-8038-03-3, ISBN 978-
609-8071-05-4 (raksts izdots 2012. gadā kā 2011. gada simpozija materiāls) 
 
Jānis Kudiņš, Pēteris Vasks as Neo-romantic: the aspects of individual style of this 
Latvian composer within the context of local cultural and historical traditions. 
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Sagatavots un iesniegts publicēšanai starptautisku zinātnisku rakstu krājumā Baltic 
Fascinations, Reflections on Music and Place. Estonian Academy of Music and 
Theatre (paredzēts publicēt 2013/2014 gadā)  
 
Lolita Fūrmane Über die Aufführungen einiger Wagners Werke in Riga: 
Inszenierungspraxis und Kulturkontexte. Sagatavots un iesniegts publicēšanai 
Starptautiskā Riharda Vāgnera Kongresa izdevumā (Proceedings of the International 
Richard Wagner Congress, Universität Leipzig, 2013)  

 
Lolita Fūrmane 18. gadsimta mūzikas avoti Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē. 
Dažas pirmpiezīmes. Sagatavots un iesniegts publicēšanai izdevumā Humanitāro 
zinātņu žurnālā Letonica, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts (2013) 
 
Baiba Jaunslaviete Das Schaffen von Alfrēds Kalniņš  (1879–1951) aus Sicht der 
deutschen Musikkritik. Sagatavots un iesniegts publicēšanai Jahrbuch des Baltische 
Deutschtums 2013. Carl-Schirren-Gesellschaft e. V. im Auftrag der Deutsch-
Baltischen Gesellschaft e. V. (2013) 
 
 
  
4.3. ZPC zinātniskā (akadēmiskā) personāla dalība zinātniskajās 
konferencēs 
 
Baiba Jaunslaviete: Daugavpils Universitātes 54. starptautiskā zinātniskā konference. 
Referāts Alfrēda Kalniņa vokālā mūzika cittautu kritiķu skatījumā. Daugavpils 
Universitāte, 2012. gada 19. aprīlis. 
 
Baiba Jaunslaviete: Daugavpils Universitātes Mākslas Zinātņu institūta 1. Rudens 
konference, un Daugavpils Univeristātes Studiju un pētniecības centrs Ilgas . Referāts 
Noveles ietekme mūzikā: dramaturģiskais un stilistiskais rakurss. Skrudalienas 
pagasts, 2012. gada 26. oktobris. 
 
Baiba Jaunslaviete: Klaipēdas Universitātes Baltistikas nodaļas un Literatūras 
katedras rīkotā starptautiskā zinātniskā konference Tradition and Modernity: 
Harmony, Opposition, and Prospects for Development. Referāts Noveles ietekme 
mūzikā: dramaturģiskais un stilistiskais rakurss. Klaipēdas Universitāte, 2012. gada 
16. novembris. 
 
Jānis Kudiņš: 43. sarptautiskā Baltijas muzikoloģijas konference Music That Changed 
Time: The Baltic Outburst of Creativity After 1970 (dedicated to the 80th anniversary 
of Lithuanian composer Bronius Kutavičius). Referāts Former Outburst of Creativity 
in Latvia. The Some Most Important Results and Cognitions Today. Viļņā (Lietuva), 
Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijā, 2012. gada 12.–14. septembrī.  
 
Jānis Kudiņš: Starptautiska zinātniskā konference New Music in History Writing and 
New Approaches to Writing Music History (Jaunā mūzika vēstures pētniecībā un 
jaunas pieejas mūzikas vēstures izpētē). Referāts The notion of style and peculiarities 
of its perception within the context of music study of 20th century modernism and 
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postmodernism. Tallinā (Igaunija), Igaunijas Mūzikas un Teātra akadēmijā, 2012. 
gada 2. – 4. februārī. 
 
Jānis Kudiņš: Zinātniskā konference Muzikoloģija Latvijā. Pagātnes pieredze un 
tagadnes aktualitātes. Referāts Muzikoloģijas studijas JVLMA. No pirmsākumiem līdz 
šodienai skaitļu, faktu un nozares definīciju kontekstā. Rīga, Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija, 2012. gada 13. aprīlī. 
 
Lolita Fūrmane: Zinātniskā konference Muzikoloģija Latvijā. Pagātnes pieredze un 
tagadnes aktualitātes. Referāts Mūzikas vēstures disciplīna un priekšstati par to 
Latvijā aprobētajos mācību līdzekļos. Rīga, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija, 2012. gada 13. aprīlī. 
 
 
 
4.4. ZPC darbinieku izstrādātie vai vadītie promocijas, maģistra 
un bakalaura darbi 

 
4.1. Izstrādātie un aizstāvētie bakalaura darbi muzikoloģijas apakšnozarē:  
 

Agata Meļņikova: Progresīvais roks un kontrkultūras konteksti 20. gadsimta 
60. gados un 70. gadu sākumā (darba izstrādes zinātniskā vadītāja profesore, 
Dr. art. Lolita Fūrmane, recenzents prof. Dr.art. Georgs Pelēcis)  

Viktorija Zubairova: Muzikologu izglītošanas pamattendences Latvijā (darba 
izstrādes zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa, recenzente 
vadītāja prof./pētn., Dr. art. Lolita Fūrmane)  

Kristīne Ādmine: Burdondaudzbalsība suitu kāzās (darba izstrādes zinātniskā 
vadītāja lektore, Mg. art. Ieva Tihovska, recenzente prof. Dr.art. Anda 
Beitāne) 

Diāna Dreimane: Rāmja bungas un to spēles tradīcijas Latgalē (darba 
izstrādes zinātniskā vadītāja lektore, Mg. art. Ieva Tihovska, recenzents 
profesors, Dr. philol. Mārtiņš Boiko) 

Oskars Patjanko: Ermoņikas Vidzemē (darba izstrādes zinātniskais vadītājs 
prof./pētn. Dr. philol. Mārtiņš Boiko, recenzente lektore, Mg. art. Ieva 
Tihovska) 

 
4.2. Izstrādātie un aizstāvētie akadēmiskie maģistra darbi muzikoloģijas apakšnozarē:  

Jolanta Čakare (Bimbere): Koncertpedagoģija kā viena no bērnu un jauniešu 
muzikālās izglītošanas formām mūsdienās  (darba izstrādes zinātniskā vadītāja 
profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa, recenzente prof./pētn., Dr. art. Lolita 
Fūrmane) 
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Ričards Čerenkovs: Pekinas tradicionālo sitaminstrumentu tipoloģija un 
skaņu spektrālanalīze (darba izstrādes zinātniskais vadītājs prof./pētn.  Dr. 
philol. Mārtiņš Boiko, recenzente prof. Dr.art. Anda Beitāne) 

Gunta Goiževska: Domāšanas prasmju attīstīšana Mūzikas mācības stundās 
 (darba izstrādes zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa, 
recenzente asoc.prof. Dr.art. I.Bite) 

Voldemārs Johansons: Fizikāla parādība kā  modelis skaņas  organizācijai: 
datu ieguve un interpretācija (darba izstrādes zinātniskie vadītāji 
docente/pētn.   Dr. art. Baiba Jaunslaviete un docents, Mg. mus. Rolands 
Kronlaks, recenzents docents/pētn.  Dr. art. Jānis Kudiņš)  

Maruta Rubeze: Gadalaiku cikls Latvijas komponistu mūzikā (darba izstrādes 
zinātniskais vadītājs docents/pētn.  Dr. art. Jānis Kudiņš, recenzente prof. 
Dr.art. Jeļena Ļebedeva) 

Laima Zandarta: Mijsakarības mūzikas un angļu valodas apguves procesā 
bērniem vecumā no diviem līdz četriem gadiem.  "Kindermusik" teorijā un 
praksē (darba izstrādes zinātniskā vadītāja lektore, Mg. mus. Irēna Nelsone, 
recenzente profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa) 

 
4.3. Izstrādātie promocijas darbi, pabeidzot doktora studiju programmas Muzikoloģija 
sekmīgu apguvi:  
 

Ieva Gintere, promocijas darbs Konceptu mūzika latviešu jaunākās paaudzes 
komponistu darbos. Teorija un analīze, (darba izstrādes zinātniskais vadītājs 
prof./pētn Dr. philol. Mārtiņš Boiko, recenzenti prof. Dr.art. Jeļena Ļebedeva, 
prof. Dr.art. Anda Beitāne) 
 
Guntars Prānis, promocijas darbs Rīgas lokālā tradīcija Eiropas viduslaiku 
mūzikas kontekstā (darba izstrādes zinātniskā vadītāja prof. Dr.art. Anda 
Beitāne, recenzenti prof. Dr.art. Georgs Pelēcis, prof./pētn Dr. philol. Mārtiņš 
Boiko) 
 
Zane Prēdele, promocijas darbs J. Vītola Personība kultūrvēsturiskā diskursā 
(darba izstrādes zinātniskā vadītāja prof./pētn. Dr. art. Lolita Fūrmane, 
recenzenti prof. Dr.art. Ilma Grauzdiņa, docente/pētn. Dr. art. Baiba 
Jaunslaviete) 

 
4.4. JVLMA Promocijas padomē aizstāvēti promocijas darbi: 
nav  
 
5. Citas aktivitātes  
 

2012. gadā JVLMA ZPC turpināja aktīvu sadarbību ar citām JVLMA 
struktūrvienībām (Muzikoloģijas nodaļu, Doktorantūras padomi, Zinātnisko padomi, 
Promocijas padomi u.c.), iesaistoties studiju programmu izstrādē, doktorantūras 
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studiju norisē un plānošanā, konferenču organizēšanā, sadarbībā ar citām Latvijas 
augstskolām u.c. 

Pārskata gadā JVLMA ZPC darbinieki turpināja aktīvi komunicēt ar sabiedrību, 
piedaloties Latvijas Radio programmās (Radio-3 Klasika u.c.), publicējot materiālus 
Latvijas presē (žurnāli Mūzikas Saule, Māksla Plus u.c.). 
 
 
6. Pārskats par saņemto finansējumu un tā izlietojumu 
 
6.1.Piešķirtais bāzes finansējums:    Ls 984.00 
 
2012. gada JVLMA finansējums:                             Ls 4383.00 
 
ZPC finansējums kopā: (piešķirtais bāzes finansējums  
un JVLMA finansējums):      Ls 5367.00  
 
Kārtējie izdevumi                                                            Ls 5367.00 
Atalgojumi                                                                    Ls 4328.00 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas     Ls 1039.00 
Preces un pakalpojumi                 Ls 0.00 
 
 
 
7. Pārskata  gadā notikušās būtiskās pārmaiņas ZPC struktūrā 
 

2012. gada 1. augustā, ar JVLMA rektora rīkojumu nr. 132-p (19.07.2012) 
ZPC vadītāja pienākumu izpildītājs, pētnieks Jānis Kudiņš tika atbrīvots no ZPC 
vadītāja pienākumu izpildītāja amata un vienlaikus uz ievēlēšanas laiku (līdz 
2014.gada 31. augustam) tika pārcelts ZPC par pētnieku 0,225 slodzēs. Par JVLMA 
ZPC vadītāja pienākumu izpildītāju sākot ar 2012. gada 1.augustu tika iecelta Mg.art. 
Ieva Pāne (JVLMA rektora rīkojums nr. 132-p).  

ZPC akadēmiskajos pētnieka amatos turpināja strādāt pieci zinātnieki ar 
doktora zinātnisko grādu – Dr. philol. Mārtiņš Boiko, Dr. art. Lolita Fūrmane, Dr. 
art. Baiba Jaunslaviete, Dr. art. Jānis Kudiņš, Dr. art. Armands Šuriņš. 
 
 
Pārskats elektroniski pieejams internetā www.jvlma.lv, sadaļā Pētniecība. 
 
Rīgā, 2013. gada 27. maijā 
 
JVLMA Zinātniskās pētniecības centra  
vadītāja pienākumu izpildītāja 
 
        __________________
               /Ieva Pāne/ 


