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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 stingrāku saikni 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  

JVLMA ZPC veic pētniecisko darbu definētajos prioritārajos virzienos: 

 pētījumi (materiāli) topošajai Latvijas mūzikas vēsturei; 

 etnomuzikoloģijas pētījumi saistībā ar Latvijas un pasaules tradicionālo mūziku 

(latviešu un Latvijā dzīvojošu cittautu kopienu tradicionālā mūzika, kā arī 

tradicionālās mūzikas pētījumi dažādās pasaules kultūrās starptautiskos projektos 

Starptautiskās tradicionālās mūzikas padomes [International Council for 

Traditional Music, ICTM] un Eiropas semināra etnomuzikoloģijā [European 

Seminar in Ethnomusicology, ESEM] sadarbības tīklu ietvaros, kā arī jaunu 

sadarbības tīklu veidošana tradicionālās daudzbalsīgās mūzikas [Multipart Music] 

pētniecībā); 

 jaunas metodoloģijas izstrāde, analīze, problemātika, aktuālu metožu aprobācija 

muzikoloģijā, Eiropas klasiskā mantojuma analīze; 

 muzikoloģiskie starpnozaru pētījumi;  

 mūzikas psiholoģija, pētot muzicēšanas un mūzikas mācīšanās efektus 

starpdisciplinārā kontekstā; 

 nemateriālā kultūras mantojuma digitalizācija un izpēte, pārņemot starptautiska 

kultūras satura digitalizācijas prakses. 

Visos pētījumu virzienos mērķi ir sekojoši: 

 uz zinātnisko pētījumu rezultātiem balstītu priekšlikumu sagatavošana politikas 

un programmatisko dokumentu pamatnostādnēm; 

 pētījumu sasaiste ar radošo industriju vajadzībām; 

 pētniecības orientācija uz modern tehnoloģiju izmantojumu un izstrādi; 

 sabiedrības informēšana par jaunākajām zinātniskajām atziņām un pētījumu 

rezultātiem, zināšanu pārneses nodrošināšana; 

 zinātnisko pētījumu transformēšanas iespēja jaunu mācību materiālu izstrādē visu 

mūzikas izglītības līmeņu vajadzībām. 
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Īstenojot formulētos mērķus, JVLMA ZPC izstrādā zinātniskās izpētes projektus ar 

īstenošanas pierodu no trim līdz pieciem 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, iesaistot tā izveidē gan Latvijas, gan 

ārzemju speciālistus un cenšoties maksimāli iepazīstināt ar tajā atspoguļotajiem 

pētījumiem starptautisko auditoriju. Dažādu virzienu projektu izstrādē JVLMA ZPC 

sadarbojas ar citām zinātniskajām institūcijām Latvijā un ārzemēs, līdztekus bāzes 

finansējumam piesaistot līdzekļus no valsts grantu projektiem, Eiropas Savienības 

struktūrfondiem un citiem avotiem. 

 
JVLMA ZPC ilgtermiņa un vidējā termiņa mērķi 2016.–2020. 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 un dažādu informācijas nesēju kā zinātniskās 

infrastruktūras sastāvdaļu saglabāšanu un attīstību. 

 

 

2. Zinātniskās pētniecības centra galvenās funkcijas un uzdevumi 

JVLMA ZPC misija izriet no zinātniskās institūcijas darbībā izvirzītajiem 

uzdevumiem un funkcijām. 



4 

 

ZPC uzdevumi ir sekojoši: 

• veikt fundamentālus pētījumus Mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija un 

realizēt Latvijai nozīmīgus mūzikas kultūras attīstības projektus, kā arī piedalīties 

aktuālu zinātniskās pētniecības jautājumu risināšanā un projektu īstenošanā 

mūzikas jomā; 

• nodrošināt saikni starp JVLMA īstenotajām izglītības programmām un zinātnisko 

darbību mūzikas jomā, sekmēt jauno zinātnieku, tai skaitā maģistrantu un 

doktorantu iekļaušanos nacionālā mūzikas kultūras mantojuma apzināšanā, 

mūsdienu mūzikas pētniecībā, starpdisciplināru pētījumu īstenošanā; 

• piedalīties bakalauru, maģistru, doktora studiju programmu pilnveidē JVLMA 

(jaunu studiju programmu, jaunu kursu izstrādē, studijām nepieciešamu materiālu 

un mācību līdzekļu sagatavošanā u.tml.). 

 
ZPC 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 

     periodiskajam 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). Tās 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. 
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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 

 

 

4. Zinātniskās darbības rezultāti 2016. gadā 

4.1. Īstenotie pētījumu projekti 

 2016. 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 trīspadsmitajam laidienam, speciālizdevumam, kas veltīts komponistes 

Maijas Einfeldes daiļradei: Maija Einfelde dzīvē un mūzikā. (Mūzikas 

akadēmijas raksti XIII. Rīga: JVLMA, 2016, 337 lpp.). Projekta ietvaros ZPC 

pētniece Baiba Jaunslaviete izstrādājusi fundamentālu, teju 130 lpp. garu 

pētījumu par Maijas Einfeldes biogrāfiju, kā arī 2 zinātniskus rakstus par M. 

Einfeldes mūzikas valodas dažādām raksturiezīmēm. Krājuma 2. daļā 

izstrādātas 8 zinātniskās publikācijas (t. sk. 2 ZPC pētnieku – Zanes Prēdeles un 

Ilmas Grauzdiņas raksti). Krājuma sastādītāja un galvenā redaktore – Dr. art. 

Baiba Jaunslaviete. Projektam piesaistīti līdzekļi no Valsts Kultūrkapitāla fonda 

projektu konkursa finansējuma. Īstenošanā kā recenzenti iesaistīti JVLMA ZPC 

pētnieki, kā arī starptautiskās redkolēģijas locekļi. 

 JVLMA Muzikoloģijas katedra sadarbībā ar Zinātniskās pētniecības centru 

2016. gada 31. martā un 1. aprīlī rīkoja Trešo starpdisciplināro zinātnisko 

konferenci Mūzikas pētījumi Latvijā, tādējādi turpinot ikgadējas 

starpdisciplināras zinātniskās konferences rīkošanas tradīciju. Konferences 

tematiskais loks aptvēra sekojošus jautājumus: aktualitāes un jaunas atziņas 

mūzikas vēsturiskā mantojuma izpētē Latvijā un pasaulē, skaņas un mūzikas 

izpēte dažādos teorētiskas (sistemātiskas) analīzes aspektos, skaņas un mūzikas 

vērtējumi tradicionālajā kultūrā un tās dažādās izpausmes formās, novitātes 

Dziesmu un deju svētku tradīcijas dokumentēšanā un izpētē Latvijā, mūzikas 

kultūras kā sociāla fenomena analīze, aktualitātes un atziņas populārās mūzikas 

kultūras jomas izpētē, mūzika teātrī, kino, multimediālā mākslā un citās dažādu 

mākslu un ideju mijiedarbes formās. Konferencē piedalījās ne tikai 

muzikoloģijas, bet arī citu humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvji, kopumā – 

22 referātu autori no 8 zinātniskajām institūcijām (JVLMA, Latvijas Kultūras 

akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Universitātes pētnieki, 

muzeju speciālisti u.c.).  

 

http://www.jvlma.lv/
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 Īstenots projekta Jāzepa Vītola arhīvs franču un krievu dokumentos /1921-

1948/ pirmais posms. Projekta vad. Dr. art. Zane Prēdele, piedalās Dr. art. 

Lolita Fūrmane un Mag. art. Ida Losberga. Pirmā posma ietvaros veikta krievu 

korespondences atšifrēšana, tekstu tulkošana un zinātniska komentēšana. 

Pētījuma sadaļa aptver apm. 70 epistulārās vienības no JVLMA J. Vītola 

Piemiņas istabas arhīva un Rakstniecības un mūzikas muzeja. 

 JVLMA ZPC realizējis VKKF mērķprogrammu Latvijas Mūzikas akadēmija 

– Latvijas simtgadei. VKKF piešķirto līdzekļu ietvaros īstenots projekts 

Jāzepa Vītola piemiņas istabas arhīva materiālu izpēte un kataloģizācija (I. 

Šarkovska-Liepiņa (vad.), M. Lodziņa, L. Pētersone un Z. Prēdele). Projekta 

ietvaros veikta Jāzepa Vītola piemiņas istabas materiālu ekspertīze, 

kataloģizācija un apraksti, veikta izstrādātās informācijas ievade datubāzē. 

Kopumā apstrādātas un ievadītas ap 1000 dokumentu, nošu materiālu un 

fotomateriālu vienību. 

 Turpinājusies pētnieku sadarbība Leipcigas universitātes vadītajā 

starptautiskajā projektā Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa  (Mūzikas 

vēsture Vidus- un Austrumeiropā), kas paredz darba grupas aktivitātes 

konferenču un publikāciju sagatavošanā. Projektā iesaistītas ZPC starptautiskās 

darba grupas dalībnieces Lolita Fūrmane, Baiba Jaunslaviete, Ilze Šarkovska-

Liepiņa.  

ZPC pētnieku individuālā iesaiste projektos: 

 ZPC pētnieka Valda Bernhofa dalība Heidelbergas (Vācija) universitātes 

pētniecības grupas projektā  Neuronale Grundlagen der 

Klangwahrnehmung und musikalisches Lernen –  sadarbībā ar Grācas 

(Austrija) Sistemātiskās muzikoloģijas institūtu. 

(http://musicandbrain.de/team.html). 

 JVLMA ZPC, Mūzikas teorijas klases, Heidelbergas un Bāzeles universitātes 

klīnikas pētnieku seminārs – meistarklase par dzirdes centra īpatnībām 

mūziķiem un nemūziķiem, absolūtās dzirdes fizioloģiju, testēšanas iespējām un 

skaņaugstumu uztveres īpatnībām. Piedalās ZPC pētnieks Valdis Bernhofs – 

Rīgā, JVLMA, 2016. gada 2. novembrī. 

 Sadarbība ar Daugavpils Universitāti: ikgadējo starptautisko zinātnisko 

konferenču rīkošana un starptautiskā zinātnisko rakstu krājuma Mūzikas zinātne 

šodien: pastāvīgais un mainīgais sagatavošana – sastādīšana, līdzdalība 

redkolēģijā, recenzēšana. Projekta dalībnieces – JVLMA ZPC pētnieces Baiba 

Jaunslaviete un Ilma Grauzdiņa. 

 Turpinās pētnieka Valda Bernhofa darbs pie ZPC Mūzikas psiholoģijas 

pētniecības kabineta izveides – notikusi metodiskās datu bāzes un materiāli 

tehniskās bāzes tālākveidošana un doktorantu iesaiste statistisko datu apstrādes 

darbā. 

http://musicandbrain.de/team.html
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4.2. ZPC pētnieku publikācijas 

Mūzikas akadēmijas raksti XIII   

Maija Einfelde dzīvē un mūzikā. Rīga: JVLMA, 2016,  337 lpp., sastādītāja un 
galvenā redaktore Dr. art. Baiba Jaunslaviete 

 Baiba Jaunslaviete: DZĪVESSTĀSTA ZĪMĪGĀKĀS LAPPUSES: ATMIŅAS, 

LAIKABIEDRU VĒROJUMI, ATBALSIS JAUNRADĒ 

 Baiba Jaunslaviete: Intervijas par Maiju Einfeldi (Arturs Maskats, Mārtiņš 

Viļums, Aldis Liepiņš) 

 Līga Pētersone: Intervijas par Maiju Einfeldi (Andra Dārziņa) 

STILA IEZĪMES 

 Baiba Jaunslaviete: Ietekmes avoti, konteksti, paralēles 

 Baiba Jaunslaviete: Mūzikas valodas raksturiezīmes 

 Gundega Šmite: Maijas Einfeldes kormūzika ‘a capella’: instrumentālās 

dimensijas un dzejas teksta traktējums 

 Zane Prēdele: Liturģijas motīvi un latviešu klasiskā dzeja Maijas Einfeldes „Kora 

simfonijā“ 

 Jūlija Jonāne: Kompozīcijas ar reliģisku tematiku – izteiksmes daudzveidību 

meklējot 

 Jeļena Ļebedeva: Maijas Einfeldes Koncerts altam un kamerorķestrim: daži 

žanra interpretācijas aspekti 

 Dzintra Erliha: Maijas Einfeldes „Sonāte meditācija“ altam un klavierēm: 

komponistes iecere un interpretu lasījumi 

 Ilma Grauzdiņa: Jūras tēla metamorfozes Maijas Einfeldes mūzikā 

ZPC pētnieku un darbinieku publikācijas dažādos zinātniskos izdevumos 

1. Beitāne, A. The Question of “Harmony” in a Local Multipart Music Practice: 

Eastern Latvia as a Field for Terminological Experimentation. (2016) RES 

MUSICA, Nr. 8, pp. 87–99 
2. Serrallach B., Gross C., Bernhofs V., Engelmann D., Benner J., Gündert N., 

Blatow M., Wengenroth M., Seitz A., Brunner M., Seither S., Parncutt R., 

Schneider P. and Seither-Preisler A. (2016). Neural biomarkers for dyslexia, 

ADHD and ADD in the auditory cortex of children. Front. Neurosci. 10: 324. 

doi:10. 3389/fnins.2016.00324 

3. Boiko M. Par klasiskās tautasdziesmas vārsmojuma neatrisinātiem jautājumiem.  

(2016) Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls, Nr. 33. Rīga: LU Literatūras, 

folkloras un mākslas institūts, 46.–59. lpp. 

4. Fūrmane, L. Boccherini and Haydn as Two Style Trends in the Early String 

Quartet. (2016) The String Quartet: From the Private to the Public Sphere, ed. 

by Christian Speck (as a Part of series Speculum Musicae – SMUS 27). 

Turnhout (Belgium): Brepols Publishers, pp. 317–332 
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5. Grauzdiņa, I. (sast.), Daugulis Ē,  Jaunslaviete B. (sast., aut.) Mūzikas zinātne 

šodien: pastāvīgais un mainīgais VIII. (2016) Daugavpils: DU Akadēmiskais 

apgāds Saule, 362 lpp. 

6. Jaunslaviete, B. Latvian and Estonian Song Festivals During the 19th Century: 

Some Comparative Aspects. (2016) Art Tempus IV. Edited by Zeltīte 

Barševska. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds Saule 

7. Jaunslaviete, B. Rīgas mūzikas dzīve divu pasaules karu laikā: kopīgās un 

atšķirīgās tendences. (2016)  Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais 

VIII. Sast. Grauzdiņa I., Daugulis Ē., Jaunslaviete B. Daugavpils: DU 

Akadēmiskais apgāds Saule, 126.–138. lpp. 

ZPC pētnieki piedalījušies Latvijas Radio raidījumu programmās Latvijas Radio 1 

un Latvijas Radio 3 Klasika studijās, Latvijas televīzijā u.c. 

4.3. ZPC darbinieku dalība zinātniskajās konferencēs 

JVLMA tika rīkota Trešā starpdisciplinārā zinātniskā konference Mūzikas pētījumi 

Latvijā, Rīgā, JVLMA, 2016. gada 31. martā un 1. aprīlī (organizatori JVLMA 

Muzikoloģijas katedra un ZPC). 

ZPC darbinieki nolasījuši sekojošus referātus starptautiskās, valsts nozīmes un 

reģionālās konferencēs:  

1. Bernhofs, Valdis. Dzirdes profilu veidošanas iespējas. 3. starpdisciplinārā 

zinātniskā konference Mūzikas pētījumi Latvijā. 2016. gada 1. aprīlī 

2. Boiko, Mārtiņš. Jezuītu Dagdas misija 18. gs. pēdējā trešdaļā, 19. gs. sākumā 

un Latgales tradicionālā kultūra un mūzika. 3. starpdisciplinārā zinātniskā 

konference Mūzikas pētījumi Latvijā. 2016. gada 31. martā un 1. aprīlī. 

3. Boiko, Mārtiņš. Par latgaļu, sēļu un kuršu pēdām senā slāņa tautas mūzikā. 

Starptautiskā zinātniskā konference Ceļā uz latviešu tautu. Latvijas Nacionālais 

muzejs, 2016. gada 14. un 15. septembrī. 

4. Boiko, Mārtiņš. Jezuītu lauku misiju grāmatas un latgaliešu tradicionālā 

mūzika. Starptautiskā zinātniskā konference Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 

1945. gadam. Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016. gada 24. un 25. 

novembrī. 

5. Fūrmane, Lolita. Par svešvārdu izrunu latviešu muzikālajā praksē. Mūzikas 

terminoloģijas seminārs. Rīga, JVLMA, 2016. gada 10. martā. 

6. Jaunslaviete, Baiba. The Dialogue Between the Orient and the West: Its 

Manifestations in the Latvian Choral Music of the 21th Century. Konference 

OM: Orient in Music – Music of the Orient. Lodzas Mūzikas akadēmija (Polija), 

2016. gada 10. martā. 

7. Jaunslaviete, Baiba. Orientāli motīvi latviešu laikmetīgajā kormūzikā. 

Starptautiskā zinātniskā konference Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un 

mainīgais, Daugvpils Universitāte, 2016. gada 5. maijā. 

8. Jaunslaviete, Baiba. Maijas Einfeldes kompozīcijas skola. Daugavpils 

Universitātes Mākslas zinātņu institūta 5. rudens konference. Daugavpils 

Universitāte, 2016. gada 28. oktobrī. 



9 

 

 

9. Jaunslaviete, Baiba. Bilsesˈche Kapelle in Riga (1878): Konzerte und Ihre 

Rezeption. Konference Benjamin Bilse. Violonist, Dirigent, Komponist. Legnicas 

pilsētas muzejs (Muzeum Miedzi w Legnicy) Polijā, 2016. gada 7. oktobrī. 

10. Prēdele, Zane. Annija Vītola kā personība un Jāzepa Vītola ikona. 3. 

starpdisciplinārā zinātniskā konference Mūzikas pētījumi Latvijā. 2016. gada 31. 

martā un 1. aprīlī. 

11. Пределе, Зане. Опыт Латвии в сохранении нематериального культурного 

наследия: возрождение культурного пространства суйтов. V САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ, 

Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-

Корсакова, 2.12.2016. 

Lekcijas, semināri, publiski priekšlasījumi:  

1. Boiko, Mārtiņš. ‘Baltija’ – termina rašanās un transformācijas. Eiropas 

reģionalizācijas mūsdienu versijas un Baltijas reģionālisma problēma. 

Antropologu vasaras skola 2016, Čolēni, 2016. gada 5. augustā. 

2. Boiko, Mārtiņš. Mirušo ofīcijs (officium defunctorum), nāve un piemiņa Latgalē. 

Priekšlasījums Paula Stradiņa Medīcinas vēstures muzeja sakarā ar izstādi 

Dance macabre rīkotajā ciklā Nāvīgi interesantas sarunas (Nāvīgi interesantas 

sarunas I – Nāve, sērošana un kapusvētku tradīcijas). 2016. gada 4. novembrī.  

3. Fūrmane, Lolita. Lekcija par Vīnes klasiku Daugavpils Universitātē, Mūzikas un 

mākslu fakultātē.  2016. gada 1. martā.   

4. Fūrmane, Lolita. Lekcijas spec. kultūras projekta ietvaros Latvijas Mākslas 

akadēmijā, 2016. gada aprīlis–maijs:  

1) Retorika un parodija: mūzikas sacerēšanas doktrīna baroka laikmetā ; 

2) Stilistiskie meklējumi Eiropas mūzikā 18. gadsimta vidū ; 

3) Klasicisms mūzikā un Vīnes klasika, jeb: Ģēniji pārkāpj robežas. 

5. Patjanko, Oskars. Ermoņiku spēles pasniegšana un lekcija Informācijas avoti 

tautas mūzikā. Biedrības Skaņumāja organizētie tradicionālo instrumentu spēles 

kursi. 2016. gada 27. februārī. 

 

4.4. ZPC darbinieku izstrādātie vai vadītie promocijas, maģistra un 

bakalaura darbi 

Valdis Bernhofs: 

 Jachin Edward Pousson, Encephalographic study of Brainwave Entrainment 

within an Embodied Musical Experience, promocijas darba vadīšana, JVLMA 

 Ineta Heinsberga, Plūsmas efekta veicināšana mūzikas terapijā pacientiem ar 

depresiju, promocijas darba vadīšana, JVLMA 

 Svetlana Burmistrova, Mūzikas parametru uztveres un kognitīvās apstrādes 

īpatnības redzes traucējumu kontekstā, maģistra darba vadīšana, JVLMA 
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 Annija Bičule, Intervālu asonanses psihoakustiskie aspekti, maģistra darba 

vadīšana, JVLMA 

 Iluta Ozere, Mūzikas un attēla uztveres aspekti filmas kontekstā, maģistra 

diplomreferāta vadīšana, JVLMA 

 Kārlis Glavāns, Klarnetes spēles fizioloģiskie aspekti un to ietekmes faktori, 

maģistra diplomreferāta vadīšana, JVLMA 

 Helga Lukševica, Lociņinstrumentālistu fiziskā labklājība profesionālās 

darbības kontekstā, maģistra diplomreferāta vadīšana, JVLMA 

 Katrīna Kivleniece, Saksofona spēles apguves īpatnības bērniem ar redzes 

traucējumiem, maģistra diplomreferāta vadīšana, JVLMA 

 Evija Skuķe, Tembru telpiskās uztveres psihoemocionālie aspekti, bakalaura darba 

vadīšana, JVLMA 

 Annija Bičule, Saskaņu un nesaskaņu uztveres aspekti atsevišķu mūsdienu 

komponistu skaņdarbu kontekstā, bakalaura darba vadīšana, JVLMA 

 Jana Kuzmenkova, E.Gordona mācīšanās teorijas pārneses iespējas Latvijā, 

bakalaura darba vadīšana, JVLMA 

Māriņš Boiko:  

 Asnate Rancāne, Aulejas laika ‘bolsu’ stilistika, bakalaura darba vadīšana, 

JVLMA 

 Olga Zaiceva, Impresionisma iezīmes latviešu mūzikā 20. Gadsimta pirmajā pusē. 

Personības, inspirācijas avoti, īpatnības, bakalaura darba vadīšana, JVLMA 

Lolita Fūrmane: 

 Viesturs Gailis, Mūzikas un skatuves korelācijas aspekti 20. gadsimta 

operiestudējumos un diriģenta nozīme, promocijas darba vadīšana, JVLMA 

 Zane Jankuna, Nāras tēls Antonīna Dvoržāka operā „Nāra” un tā interpretācijas, 

maģistra diplomreferāta vadīšana, JVLMA 

 Kristiāna Vaickovska, Marģera Zariņa kormūzikas stilistika, maģistra 

diplomreferāta vadīšana, JVLMA 

 Signe Lagzdiņa, Agra Engelmaņa simfoniskā mūzika, bakalaura darba vadīšana, 

JVLMA 

Baiba Jaunslaviete:  

 Līga Pētersone, Klavieru trio Latvijas atskaņotājmākslā, promocijas darba 

vadīšana, JVLMA 

 Kristīne Baltruševiča, Sonorikas izpausmes Latvijas komponistu 

akordeonmūzikā, maģistra diplomreferāta vadīšana, JVLMA 

 Ilze Barlo, Pedagoga un ērģelnieka Pētera Sīpolnieka radošā personība, maģistra 

diplomreferāta vadīšana, JVLMA 

 Samanta Čipinska, Frīdriha Lipsa radošā personība: spilgtākās raksturiezīmes un 
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to izpausmes Jefrema Podgaica Fantāzijas Alfrēda Šnitkes piemiņai interpretācijā, 

maģistra diplomreferāta vadīšana, JVLMA 

 Marita Karpa, Akordeona loma Mārtiņa Viļuma kamermūzikā: vispārējie principi 

un to izpausmes skaņdarbā „Koks. Uguns. Sirds”, maģistra diplomreferāta 

vadīšana, JVLMA 

5. Citas aktivitātes 

ZPC darbinieki eksperta kvalifikācijā: 

Dr.art. Valdis Bernhofs – Latvijas Zinātnes padomes eksperts 

Dr. philol. Mārtiņš Boiko – Latvijas Zinātnes padomes eksperts 

2016. 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 studiju 

norisē un plānošanā, konferenču organizēšanā. Notikusi sadarbība ar Latvijas 

augstskolām un zinātniskajām institūcijām – Latvijas Universitāti (LU Literatūras, 

folkloras un mākslas institūtu), Daugavpils Universitāti, Latvijas mākslas augstskolām 

u.c., kā arī ar ārvalstu augstskolām un to zinātniskajiem institūtiem: Lietuvas Mūzikas 

un teātra akadēmiju, Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmiju, Leipcigas Universitāti 

(Vācija), Haidelbergas Universitāti (Vācija), Grācas Sistemātiskās muzikoloģijas 

institūtu (Austrija), Pēterburgas N.Rimska-Korsakova Valsts konservatoriju u.c.  

Pārskata gadā JVLMA ZPC darbinieki turpināja aktīvi komunicēt ar sabiedrību, 

sadarbojoties ar sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kā arī publicējot materiālus 

Latvijas presē. 

5. Pārskats par saņemto finansējumu un tā izlietojumu 

Piešķirtais bāzes finansējums     EUR 12825 

JVLMA finansējums      EUR 2826 

Ieņēmumi no valsts budžeta kopā:    EUR 15651 

Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu finansējums  EUR 2000 

ZPC finansējums kopā      EUR 17651 

Kārtējie izdevumi: 

Atalgojumi       EUR 13994.50 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  EUR 3301.30 

Preces un pakalpojumi      EUR 355.20 
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6. Pārskata gadā notikušās būtiskākās pārmaiņas ZPC struktūrā 

ZPC akadēmiskajos pētnieka amatos 2016. gadā turpinājuši strādāt septiņi 

pētnieki ar doktora zinātnisko grādu – Dr. art. Valdis Bernhofs, Dr. philol. Mārtiņš 

Boiko, Dr. art. Lolita Fūrmane, Dr. art. Ilma Grauzdiņa, Dr. art. Baiba Jaunslaviete, 

Dr. art. Zane Prēdele, arī ZPC vadītāja p. i. Dr. art. Ilze Liepiņa (Šarkovska-Liepiņa), 

kā arī Mag. art. Mārīte Lodziņa un Mag. Ing. Oskars Patjanko. 2016. gada oktobrī kā 

viespētniece ZPC pieaicināta Mag. art. Līga Pētersone. Tādējādi radīti priekšnoteikumi, 

lai pētnieku darba pilna laika ekvivalents (PLE) 2016. gadā tiktu kāpināts līdz 5 PLE, 

tādējādi turpinot JVLMA ZPC attīstīt kā galveno muzikoloģijas pētniecisko resursu 

centru.   

 

Rīgā, 2017. gada 1. jūnijā. 

JVLMA Zinātniskās pētniecības centra  

vadītājas pienākumu izpildītāja 

Līga Pētersone 

    


