
JAUNA IS 2019 . / 2 020 .MĀC ĪBU GADS
JAUNUMI:
1. 2019./2020.m.g. piedāvājam jaunu programmu – „Vizuāli plastiskā māksla” 30V, kas ir programma
vidusskolēniem, paralēli mācībām 10.-12.klasei. Katru gadu februārī - martā pie mums atnāk vairāki vidusskolas
absolventi un lūdz palīdzēt sagatavoties iestājeksāmeniem augstskolās (zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā un
rasēšanā). Tas ir stress gan vidusskolēniem, gan atbildība pedagogiem, laika ir ļoti maz, tādēļ piedāvāsim 3 gadīgu
programmu ar visiem nepieciešamajiem priekšmetiem, sākot gatavoties savu mērķu sasniegšanai jau ar 10.klasi.
Programmu beidzot tiek izsniegta apliecība par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi. Iestājpārrunas no 21.augusta
līdz 6.septembrim no plkst.16.00- 18.00.
2. Mākslas skolā piedāvāsim jaunu izvēles programmu – „Foto un animācija”, kuru mācīs jauna skolotāja – Ilze
Ruperta.
3. Piedāvāsim jaunu profesionālās ievirzes programmu Mūzikā – Vokālā mūzika Kapsēdē.
4. Piedāvāsim 2 iespējas Kapsēdē, pēc vecāku un bērnu ieskatiem: vai nu „Mākslas studiju”, kas būtu interešu
izglītība un notiek Kapsēdes skolā uz vietas vai profesionālās ievirzes programmu Vizuāli plastiskā māksla, kur 2
dienas mācības notiek Grobiņas MMS.
5. Kokles spēles audzēkņi apgūst jaunu, papildus repertuāru un gatavojas pierādīt savu varēšanu un gatavību
piedalīties 2020.gada Skolēnu Dziesmu un deju svētkos.
6. Grobiņas novada domes atbalstītā projekta „Dejot prieks „ ietvaros no 26.- 30.augustam notiks dienas nometne
Deju programmas esošajām un topošajām audzēknēm, nodarbības un meistarklases vadīs Rīgas horeogrāfijas
skolas pasniedzējas Jana Vītoliņa un Inga Raudinga.
7. Turpinās darboties Mūzikas skolas absolventu ansamblis , ko vada skolotājs Toms Bokums. Gaidīsim arī
pagājušā gada absolventus!

NO 21.AUG. – 6.SEPT. NO PLKST.16.00- 18.00 GROBIŅĀ, M.NAMIĶA IELĀ 19 UN 27.AUGUSTĀ PLKST.17.00

KAPSĒDĒ (SKOLAS TELPĀS) NOTIKS RUDENS UZŅEMŠANA.

GMMS

4.09.2019. L IENES BERNĀTES GLEZNU IZSTĀDE "A INAVA "
GMMS 2.stāva izstāžu zālē ir apskatāmas mākslinieces Lienes
Bernātes gleznu izstāde AINAVA. 4.septembrī atklājot izstādi,
mākslas programmas audzēkņiem notika tematiska pēcpusdiena ar
mākslinieci un skolotāju. Liene Bernāte pastāstīja kā notiek
gleznošana dabā, par to kāds ir sagatavošanās process un ceļš līdz
tam, lai skaistu ainavu iemūžinātu gleznā. Darbos vērojamas
dažādas noskaņas. Plenēra darbi tapuši Durbes apkārtnē. Izstāde
būs apskatāma visu septembri un oktobri.

GMMS

08.2019. DEJU PROGRAMMAS RADOŠĀ NOMETNE
2019.gada augusta pēdējā nedēļā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā notika programmas Dejas pamati radošā
nometne. Nometnē piedalījās visu klašu audzēknes un tā ilga piecas dienas. Galvenais akcents tika likts uz klasiskās
dejas jau iegūto prasmju pārbaudi, jaunu zināšanu apgūšanu, kā arī padziļinātu mūsdienu un laikmetīgās dejas
prasmju apguvi apvienojot ar pašu meiteņu radošumu. Klasiskās dejas nodarbības vadīja pieredzes bagāta klasiskās
dejas pasniedzēja Jana Vītoliņa, savukārt mūsdienu un laikmetīgās dejas nodarbības vadīja Latvijā pazīstamā un
novērtētā horeogrāfe un pedagoģe Inga Raudinga. Vēlās pēcpusdienās, atpūšoties no dejošanas, meitenes GMMS
skolotājas Ineses Rences un Birutas Ignatovas vadībā gatavoja aksesuārus saviem koncerta tērpiem. Ceturtdienas
vakaru dejotājas pavadīja spēlējot vikingu spēles Vikingu sētā Maijas un Uģa Osteļu vadībā, gatavojot cepumu kūku,
skatoties filmas un pārlaižot nakti skolas telpās. Piektdienas pēcpusdienā dejotājas atrādīja pavisam svaigos
nometnes laikā iestudētos darbus - 2. klase- „Leļļu deja”- Janas Vītoliņas horeogrāfijā; 3./4./5. klase „Valsi”- Janas
Vītoliņas horeogrāfijā; 2./3./4./5. klase mūdienu dejas priekšnesumu, kas tapa meitenēm risinot uzdotos uzdevumus,
Ingai Raudingai veidojot nelielus savienojušus fragmentus, gala rezultātā savienojot to visu brīnišķīgā
priekšnesumā. Liels paldies visiem, kas tika iesaistīti šajā projektā!

GMMS

2.10.2019. MIRKL IS ATPŪTA I - JAUNIE GMMS VIDES OBJEKT I
Pateicoties Grobiņas novada pašvaldības konkursa atbalstam ir tapis Solu komplekts MIRKLIS ATPŪTAI. 2. oktobrī
Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas un SIC telpās tika atklāti soliņi, kurus apgleznojuši iestādes audzēkņi. Atklāšanā
piedalījās visi, kas bija pielikuši savu roku soliņu tapšanā, gan kā idejas autori, gan idejas realizētāji krāsās.
Soli plānoti kā funkcionāli vides objekti, kuri akcentēs SIC darba saturu un uzlabos mikrorajona tēlu. Atkarībā no
sezonas, tie atradīsies iekštelpās vai pagalmā, un būs pieejami gan SIC gan GMMS audzēkņiem, vecākiem un citiem

GMMS,
SIC



apmeklētājiem, kalpojot kā dekoratīvs vides objekts, gan kā orģināls foto stūrītis.

10.10.2019. 10 .OKTOBRA VI JOLES SPĒLES , FLAUTAS SPĒLES UN VOKĀLĀS MŪZIKAS
AUDZĒKŅU TEHNISKĀ IESKA ITE

GMMS

VI JOLES SPĒLES ET ĪŽU PĒCPUSD IENA
Jau ceturto mācību gadu Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā goda vietā
tiek celta etīde. Šogad Grobiņas, Nīcas, Liepājas un Priekules
Mūzikas skolām pievienojušās arī Vaiņodes un Pāvilostas Mūzikas
skolas jaunie vijolnieki. Vijolspēles audzēkņi ne tikai spēlēja, bet arī
piedalījās sarunā par etīdes nozīmi vijolnieka izaugsmē. Audzēkņi tika
rosināti uzmanīgi klausīties un izdomāt katras etīdes nosaukumu.
Ieklausoties etīdes raksturā, tembrā un štrihu daudzveidībā, bērni un
skolotāji arvien aktīvāk piešķīra etīdēm savus nosaukumus. Pēc koncerta
audzēkņi piedalījās mākslas skolas vadītajā darbnīcā. Bērni izveidoja
skaistus atstarotājus nošu un vijoles atslēgas veidolā, ko vēlāk varēja
pielikt pie vijoles kastes vai skolas somas.
Skolotāji savā starpā dalījās labās prakses sarunās par kopīgām
pedagoģiskām aktualitātēm skolās un jauno vijolnieku izglītošanu.
Paldies par audzēkņu sagatavošanu skolotājām Dacei Bērzniecei
(Vaiņodes MS, Pāvilostas MMS), Indrai Andersonei, Madarai Jansonei
(Priekules MMS), Maijai Apenītei (LMMDV), Lindai Ločmanei (Nīcas
MS), Daigai Loceniecei (Liepājas pilsētas 2 MS) un GMMS mākslas
skolotājai Inesei Rencei.

(Iveta Dejus)

GMMS

18.10.2019. JAUNO VOKĀLISTU KONKURSS "J ŪRAS ZVA IGZNE " VENTSP I L Ī
18.10.2019. Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Evelīna Markus-Narvila piedalījās jauno vokālistu
konkursā "Jūras Zvaigzne" Ventspilī. Meitene sevi pieteica ar drošu, skanīgu, interesantu un tehniski labi izpildītu
dziedājumu. Vokālās "sacensības" norisinājās koncertzāles "Latvija" "Lielajā zālē", kas bija lieliska iespēja gūt
skatuvisko pieredzi, uzstājoties uz Latvijā jaunākās akustiskās koncertzāles skatuves, kur ikdienā priekšnesumus
sniedz pasaules līmeņa mākslinieki. Starp konkursa dalībniekiem bija ne tikai Kurzemes reģiona jaunie dziedātāji, bet
pat viesi no Valmieras un Daugavpils. Evelīnu konkursam sagatavoja Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas solo
dziedāšanas skolotāja Madara Ivane, kā koncertmeistare tika pieaicināta Ventspils Mūzikas Vidusskolas skolotāja
Daina Salmiņa. Dalība konkursā deva iedvesmu un vēlmi turpināt attīstību vokālajā jomā gan audzēknei, gan
skolotājām, gan vecākiem.

(Madara Ivane)

Ventspils,
koncertzāle
“Latvija”

24.10.2019. JAUNO IZP I LD Ī TĀJU KONKURSS "SUDRABA FLAUTA " OGRĒ
24.oktobrī mūsu Flautas spēles 1.klases audzēkne Estere Biteniece (skolotāja Laura Baltaiskalna-Eglīte) pirmo reizi
piedalījās jauno izpildītāju konkursā "Sudraba flauta" Ogres Mūzikas skolā. Apsveicam ar iegūto 2.vietu!

Ogres MS

11.10.2019. INTAS VA ITKUS ME ISTARKLASE KLAV IERSPĒLĒ
11.oktobrī MMS notika meistarklases klavierspēles audzēkņiem. Skolā viesojās klavierspēles maģistre Inta Vaitkus
no Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV), kura audzēkņiem un skolotājiem deva padomus un
paraugdemonstrējumus klavierspēles tehnikas pilnveidošanā.

GMMS

30.10.2019. L IEPĀJAS REĢIONA MŪZIKAS SKOLU SOLFEDŽO UN MŪZIKAS TEORI JAS KONKURSS
"MUZ IKĀLA IS KALE IDOSKOPS" AIZPUTĒ

Šodien (30.10.2019.) mūzikas skolas audzēkņi devās uz Aizputes Mūzikas skolu, lai tur piedalītos Liepājas reģiona
mūzikas skolu solfedžo un mūzikas teorijas konkursā "Muzikālais kaleidoskops". Mūsu skolas komanda "Kvartets" -
Sanija Feodosova, Luīze Burņevska, Roberts Liepiņš, Samanta Saleniece - atgriezušies ar izcīnītu 2.vietu!
Paldies solfedžo un mūzikas literatūras skolotājai Dacei Vilkastei par audzēkņu sagatavošanu!

Aizputes
MMS

14.11.2019. GMMS ,S IC UN PIC VALSTS SVĒTKUS SAGA IDA AR
JAUNU VIDES OBJEKTA ATKLĀŠANU UN

KONCERTPROGRAMMU "LATV I JA MAZĀ BI L ŽU
RĀMĪT Ī "

14.novembrī, M.Namiķa ielā 17, tika atklāts jauns kinētisks vides
objekts. Tas tapa pateicoties Grobiņas pašvaldības atbalstītā projekta
"Grobiņas vēju mūzika" īstenošanai. Projektu realizēja Grobiņas
novada Pieaugušo izglītības centra (PIC) keramikas
"Podniekdarbnīcas" dalībnieki kopā ar bērniem un mākslas skolas
audzēkņiem. Kopīgi tika radīti oriģināli vēja zvani, kuri ar savu dzidro
vēja mūzikas skaņu piesaistīs apkārtējo uzmanību SIC, GMMS un PIC
ēkai. Jauno vides objektu plkst.17.30 atklāja projekta koordinatore
Inese Rence kopā ar darba autoriem. Uzreiz pēc tam visi atklāšanas
dalībnieki un viesi tika iesaistīti SIC Folkloras kopas “Dzērvīte” (vadītāja
Antra Arnolda) vadītajās rotaļās un pacienāti ar gardiem kārumiem.
Plkst.18.00 Grobiņas novada Skolēnu interešu centrs (SIC) un
Grobiņas Mūzikas un mākslas skola (GMMS) aicināja visus 2.stāva
zālē uz kopīgi organizētu Latvijas 101.dzimšanas dienai veltītu
koncertprogrammu “LATVIJA MAZĀ BILŽU RĀMĪTĪ”, kur katrs
priekšnesums tika izstāstīts, izdziedāts un izdejots cauri bilžu rāmītim.
Koncerta noslēgumā, aizdedzot svecīti, katrs dalībnieks sūtīja gaismu
Latvijai dzimšanas dienā.
Lepojamies ar visiem audzēkņiem, kuri šo koncertu padarīja emocionāli
bagātu! Paldies visiem koncertā iesaistītajiem par ieguldīto darbu!

/Projekta koordinatore Inese Rence un SIC metodiķe Aija Niedola/

GMMS,
SIC, PIC



* bildes no pasākuma skaties Galerijā

8.11.2019. KONCERTZĀLE "LATV I JA " UN MŪZIKAS FEST IVĀLS "ECSTAT IC MUS IC VENTSPI LS "
Grobiņas mūzikas un mākslas skolas skolotāji un audzēkņi 8.novembrī brauca uz Ventspili, lai paviesotos jaunajā
koncertzālē “Latvija”, apskatītu jaunās mūzikas vidusskolas telpas, kuras atrodas zem viena jumta. Bērni bija ļoti
patīkami pārsteigti un tūlīt izteica vēlmi, ka labprāt mācītos šajā skolā, kura ir tik gaiša, moderna un tai pašā laikā
mājīga, jo modernās betona sienas mijās ar koka apdari un skaistām drapērijām, kurām ir ne tikai estētiskā funkcija,
bet arī izolējošā. Ekskursijā pa ēkas telpām mūs izvadāja un izstāstīja koncertzāles producente Anna Zagorska.
Saprotams, ka tikai uz ekskursiju pa koncertzāli braukt 2 stundas nebūtu prāta darbs, tāpēc loģiskais vakara
turpinājums bija koncerta apmeklējums. Pirms tam kārtīgi izbaudot vakariņas Ventspils kafejnīcās.
Šajā nogalē uz koncertzāli bija atvests pārsteidzošās mūzikas festivāls "Ecstatic Music Ventspils” no Ņujorkas,
kurš ilga 3 dienas, bet skolnieku auditorijai bija piedāvājums uz festivāla pirmo dienu, kurā muzicēja perkusiju trio
“TIGUE” un kvartets no Kalifornijas “Deerhoof”. Koncerta 1.daļā uzstājās katra mūziķu apvienība atsevišķi ar savām
oriģinālkompozīcijām, bet 2.daļā abas grupas apvienojās kopējā improzivācijā, kurā varēja vērot, kā profesionāli
mūziķi mainot intrumentus, brīvi tos pārvaldot, spēj radīt kopīgus, saskanīgus skaņdarbus roka stilā. Mūsu bērniem
tas bija interesants pārsteigums, jo bieži uz šāda žanra koncertiem nav nācies doties. Tā bija lieliska pieredze un
izpratne, par to ko audzēkņi dara šobrīd un, kas viņus sagaida nākotnē. Secinājums – ne vienmēr tai ir jābūt
akadēmiskās mūzikas karjerai, bet, lai kādu arī karjeru neizvēlētos, pamatā ir jābūt vismaz bērnu mūzikas skolas
izglītībai.

Ventspils,
koncertzāle
“Latvija”

6.12.2019. KR IST ĪNES VARAŽ INSKAS FLAUTAS ME ISTARKLASES N ĪCAS MŪZIKAS SKOLĀ
6.decembrī, Nīcas Mūzikas skolā notika sadraudzības pasākums. Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas flautistes
Estere Biteniece, Kate Petere, Emīlija Mišinska kopā ar savu skolotāju Lauru Baltaiskalnu-Eglīti piedalījās
meistarklasē, kuru vadīja flautas spēles pedagoģe Kristīne Varažinska. Vakarā visi flautisti uzstājās koncertā. Paldies
Nīcas Mūzikas skolai un skolotājai Sigitai Briljonokai par jauko uzņemšanu!

Nīcas MS

VIZUĀLI PLAST ISKĀS MĀKSLAS AUDZĒKŅU DARBU SKATES
GMMS Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņiem decembrī notiek darbu skates visos mācību priekšmetos. Skolas
2.stāva izstāžu zālē ir apskatāma 1. semestra darbu izlases izstāde, 3. stāvā izstādīti 1. klases darbi.

GMMS

11.12.2019. ĢITĀRAS SPĒLES SADRAUDZ ĪBAS PASĀKUMS RĪGĀ
11.decembrī GMMS ģitāras spēles audzēkņi ar savām skolotājām Zani Ēķupi un Antru Arnoldu piedalījās Mārupes
MMS pedagoga Andra Grīnberga organizētajā Ziemassvētku sadraudzības pasākumā. Bez grobiņniekiem pasākumā
piedalījās arī Mārupes MMS un Liepājas 2.mūzikas skolas audzēkņi, skolotāji Dace Milzere un Andris Grīnbergs.
Pasākums norisinājās Rīgā, Salons mūzika veikala telpās. Dalībniekiem bija sarīkota ekskursija pa veikala telpām,
gluži kā pa labirintu, lai iepazītos un pamēģinātu spēlēt dažādus mūzikas instrumentus. Protams, vislielāko prieku
sagādāja elektriskās ģitāras spēlēšana.
Tikpat interesanta bija viesošanās vijoļu meistara un restauratora darbnīcā. Un, protams, kopīga muzicēšana, gan
individuāli, gan ansambļos. Vislielāko jautrību izraisīja Salaveča un skolotāju jaunizveidotā ansambļa muzicēšana. Un
kādi gan svētki bez kliņģera un dāvanām! Diena bija izdevusies, jo redzējām, ka visi smaida un acis mirdz! Paldies
Andrim par šo iespēju!

Rīga

12.12.2019. VIZUĀLI PLAST ISKĀS MĀKSLAS MĀCĪBU EKSKURS I JA
12.decembrī Vizuāli plastiskās mākslas 4. un 5.klase kopā ar skolotājiem - Pēteri Taukuli, Laini Kintsleri un Lieni
Bernāti - devās mācību ekskursijā uz Liepājas galerijas "Romas dārzs" Skaidrītes Elksnītes, Ilzes Karlsones
izstādēm un Elitas Patmalnieces izstādi "Nomodā sapņi" Liepājas muzejā.

Liepāja

12.12.2019. PIC IEGŪST ERASMUS+ KVAL IT ĀTES BALVU "SPĀRNI 2019 "
Grobiņas novada Pieaugušo izglītības centrs (PIC) ieguvis Erasmus+ kvalitātes balvu "Spārni 2019"!
12. decembrī, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pasniedza Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes
un sporta programmas Erasmus+ programmas kvalitātes balvu “Spārni 2019”. Par ilgtspējīgu projektu īstenošanu
balvas 10 nominācijās saņēma 13 labākie projektu īstenotāji, kuru vidū ir skolas, augstskolas, pašvaldības iestāde,
valsts iestāde, nevalstiskā organizācija un privātuzņēmums.
Grobiņas novada Pieaugušo centrs kvalitātes balvu ieguva nominācijā 2015. gada Erasmus+ stratēģiskās partnerības
projekts pieaugušo izglītības sektorā, par projektu “ES attīstība ar tiešsaistes inovācijām”.
Vairāk uzzini šeit:
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=40973&fbclid=Iw
AR1XDK8VfMKQZNUIm6Xsc9Af7djQZEVtv5MZjJSnBkzcXUlPcLm0AOdbI7E

PIC

https://www.grobinasmms.com/galerija
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=40973&fbclid=IwAR1XDK8VfMKQZNUIm6Xsc9Af7djQZEVtv5MZjJSnBkzcXUlPcLm0AOdbI7E
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=40973&fbclid=IwAR1XDK8VfMKQZNUIm6Xsc9Af7djQZEVtv5MZjJSnBkzcXUlPcLm0AOdbI7E


KAPSĒDES FI L I ĀLES "MĀKSLAS STUDI JAS " DARBU IZSTĀDE MEDZES BIBL IOTĒKĀ
Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas Kapsēdes filiāles Mākslas studijas dalībnieki – Kārlis, Krista, Elīza, Emīlija,
Jēkabs, Rihards, 1. mācību semestrī zīmējuši un gleznojuši portretus, ainavas, animācijas tēlus un grāmatas.
Interesantos darbus var apskatīt gan Kapsēdes vidusskolas 2. stāva vestibilā, gan Medzes bibliotēkas telpās, kur
laipnā un atsaucīgā bibliotekāre Ināra sadarbojās ar iedvesmas avotiem un ļāva izstādīt darbus bibliotēkas telpās.

Izstāde apskatāma jau no 17. 12. 2019, un visi laipni aicināti uz svinīgo noslēguma pasākumu Otrdien, 11. 02. 2020.,
plkst. 14.00, Medzes bibliotēkā!

Medze

Ģ ITĀRAS SPĒLES KLASES VAKARS
Grobiņas Mūzikas un māklas skolas ģitāras spēles klases vakars - sagaidot Jauno gadu pēc ķīniešu kalendārā, vai arī
vienkārši būt kopā ar labiem draugiem! Šāds bija klases vakara moto.
Bērniem šis bija labs piedzīvojums ar picu cepšanu un nakšņošanu skolā. Vakara gaitā tika izveidotas divas jaunas
muzikālās apvienības " Muzikālie pelmeņi" un "Lieliskais piecinieks", kuras iestudēja izlozētas dziesmas un tās
atskaņoja parējiem. Šeit atklājās apslēptie talanti un komandas saliedētība. Dažādu spēļu spēlēšana un dzīves
sarunas ievilkās līdz pat rīta gaismai. Paldies visiem par izturību un kopā būšanu!

(skolotāja Antra Arnolda)

GMMS

27.01.2020. BALETA IZRĀDE "R IEKSTKOD IS" LNOB
Deju programmas audzēknes kopā ar skolotājām un vecākiem 27.janvārī devās uz Rīgu, Latvijas Nacionālo operu un
baletu, lai iedvesmotos un redzētu baleta izrādi "Riekstkodis"!

Rīga,
LNOB

29.01.2020. VALSTS KONKURSS ĢIT ĀRAS SPĒLĒ - I I KĀRTA LMMDV
Šodien, 29.janv., norisinājās Valsts konkursa ģitārspēlē II kārta. Grobiņas Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja 4
audzēkņi:
*Norberts Čerņavskis (II vecuma grupa) - sk. Antra Arnolda
*Lisa Rasmusena (II vecuma grupa) - sk. Toms Bokums
*Kristofers Vilhelms Avotiņš (Kapsēde, III grupa) - sk. Zane Ēķupe
*Kristaps Aleksandrs Eglītis (III grupa) - sk. Antra Arnolda.
No katras grupas tika izvēlēti divi pārstāvji, kuri dosies uz konkursa 3.kārtu Jūrmalā, 18. un 19. februārī. No mūsu
skolas dosies gan Lisa Rasmusena, gan Kristaps Aleksandrs Eglītis, kuri uzrādījuši labākos rezultātus savās vecuma
grupās. Ļoti lepojamies!

LMMDV

29.01.2020. SIG ITAS BR ILJONOKAS FLAUTAS ME ISTARKLASE
29.janvārī, Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā notika Lielā flautas pēcpusdiena/meistarklase kopā ar fantastisku,
sirsnīgu un jauku skolotāju Sigitu Briljonoku!

GMMS

30.01.2020. KOKLES SPĒLES ME ISTARKLASES R ĪGAS SKOLĒNU PIL Ī 
Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas kokles klases audzēkņi ar savu skolotāju Agitu Ēķi, 30.janvārī piedalījās
kokles spēles skolotājas Ivetas Tauriņas vadītajās meistarklasēs Rīgas Skolēnu pilī, kur audzēkņiem bija iespēja
apgūt jaunus tehnikas paņēmienus un gūt jaunu pieredzi kokles spēlē. Audzēkņiem bija iespēja saspēlēties ar
koklētāju ansambļa "Austriņa" jaunāko grupu un kopīgi gatavoties gaidāmajiem Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem.
Kopīga sadarbība un mēģinājumi paredzēti arī turpmāk, lai rezultātā, godam sevi parādītu Dziesmu un deju svētkos.

Rīgas
Skolēnu
pils

KAPSĒDES STUDIJAS DARBU IZSTĀDE MEDZES BIBLIOTĒKĀ
Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas Kapsēdes Mākslas studijas darbu izstāde Medzes pagasta bibliotēkā. Īpašs
paldies par viesmīlīgu uzņemšanu un sadarbību bibliotēkas vadītājai Inārai Dombrovskai!

Medze

12.02.2020. PĒTERA TAUKUĻA DARBU IZSTĀDE "8 GLEZNAS"
Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē trešdien, 12. februārī, tika atklāta mākslas skolas skolotāja un
mākslinieka Pētera Taukuļa darbu izstāde "8 gleznas".
Atklāšanā mākslinieks pastāstīja kā tapušas gleznas, atbildēja uz audzēkņu jautājumiem un deva uzdevumu, kurā
savienojot punktus bērni varēja parādīt savas izjūtas tēlos.
Mākslinieks izvēlējās 3 darbus, kuriem pasniedza savas atzinības balvas. Tās saņēma: Samanta no 3. klases,
Martins Rūdis no 1. klases un Sofija Aleksa.

GMMS

18.02.2020. ĢITĀRAS SPĒLES VALSTS KONKURSA FINĀLA KĀRTA JŪRMALAS MŪZIKAS VIDUSSKOLĀ
Šodien, 18.februārī Jūrmalas Mūzikas vidusskolā norisinājās Valsts konkursa ģitāras spēlē fināla kārta, kurā piedalījās
arī divi Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi - Lisa Rasmusena (II vecuma grupa, pedagogs Toms
Bokums) un Kristaps Aleksandrs Eglītis (III vecuma grupa, pedagogs Antra Arnolda). Lisa ieguvusi augsto 2.vietu
savā vecuma grupā, savukārt, Kristaps izcīnīja godpilno 3.vietu savā vecuma grupā. Sveicam ar panākumiem!

Jūrmalas
Mūzikas
vsk.

GMMS AUDZĒKŅU JAUNRADE
Viena no mūsu skolas tradīcijām ir katru gadu organizēt Liepājas apkārtnes mūzikas skolu sadraudzības pasākumu,
kurā tiek atskaņoti audzēkņu jaunrades darbi. Šogad tas norisināsies 28.februārī. Lai izlemtu, kuri audzēkņi no mūsu

GMMS



skolas piedalīsies šajā pasākumā, šovakar bija iespēja dzirdēt visus jauno komponistu skaņdarbus. Šogad bija
sarosījušies 7 komponisti, kuri cīnījās par žūrijas piešķirtajām vietām un skatītāju simpātiju.
Ceļazīme - Kristaps Aleksandrs Eglītis "Bez nosaukuma"
3.vieta - Evelīna Markus-Narvila "Ziema"
2.vieta - Roberts Liepiņš "Viļņu dziesma"
1.vieta - Krists Jānis Freibergs "Okeāna dzīles"
Skatītāju simpātiju ar vienādu balsu skaitu ieguva Roberts Liepiņš un Krists Jānis Freibergs.
Paldies par audzēkņu sagatavošanu sk. Dacei Vilkastei! Uz tikšanos 28.februārī!

27.02.2020. MEISTARDARBNĪCAS KOPĀ AR MĀKSLINIEKU JĀNI ANMANI
š.g.27.02., Z.Mauriņas piemiņas istabās Grobiņā GMMS audzēkņi tikās ar mākslinieku Jāni Anmani, kurš bērniem
novadīja meistardarbnīcas. Mākslinieka ota uz sava audekla uzbūra iluzoru ainavu un rosināja audzēkņus
pašizpausmei, neliedzot komplimentus un padomus jaunajiem māksliniekiem. Darbnīcas atmosfēra bija rosinoša un
darbīga. Visiem patika!

Grobiņa,
Z.Mauriņas
piemiņas
istaba

27.02.2020. PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLES JAUNO IZPILDĪTĀJU KONKURSS "WIND STARS 2020"
Grobiņas dzimšanas dienā, 27.februārī, mūsu flautas spēles audzēkne Estere Biteniece devās uz Mārupes Mūzikas
un mākslas skolu, lai tur piedalītos starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Wind stars
2020”. Ļoti lepojamies par iegūto 2. vietu! Konkursantus vērtēja starptautiska žūrija. Paldies skolotājai Laurai
Baltaiskalnai - Eglītei, fantastiskajai koncertmeistarei Maijai Zaķis un Esteres vecākiem par atbalstu!

Mārupes
Mūzikas un
mākslas
skola

28.02.2020. LIEPĀJAS APKRĀTNES MŪZIKAS SKOLU SADRAUDZĪBAS
PASĀKUMS/ JAUNRADES KONKURSS "PILSĒTA"

Katru gadu Grobiņas Mūzikas un mākslas skola aicina pie sevis
ciemos Liepājas apkārtnes mūzikas skolas un organizē
pasākumu, kurā audzēkņiem ir iespēja uzstāties ar pašu
komponētiem skaņdarbiem un piedalīties latviešu komponista
meistarklasē.
Šogad pasākums norisinājās 28.februārī un tajā piedalījās audzēkņi
no Grobiņas, Liepājas, Nīcas, Pāvilostas, Vaiņodes, Priekules,
Piltenes un Nīgrandes. Tūlīt pēc koncerta/konkursa audzēkņi
darbojās radošajās darbnīcās, kuras vadīja mūsu mākslas skolas
skolotājas. Bet pēc tam piedalījās Emīla Dārziņa mūzikas skolas
pedagoģes, komponistes Marinas Gribinčikas radošajā meistarklasē.

Konkursa rezultāti:
1.vieta Jūlija Vadone, Katrīna Filaka “Pieci selfiji un vējš” - Nīcas
Mūzikas skola;
2.vieta Amanda Zube "Mana pilsēta" - Priekules Mūzikas un mākslas
skola;
3.vieta Evelīna Markus - Narvila "Ziema" - Grobiņas Mūzikas un
mākslas skola;
3.vieta Elīna Kroņkalna "Pilsēta naktī" - Vaiņodes Mūzikas skola.

Ceļojošā jaunrades balva, kuru izvēlas un pasniedz komponiste
Marina Gribinčika, šogad aizceļoja uz Nīcas Mūzikas skolu - Jūlija

Vadone, Katrīna Filaka “Pieci selfiji un vējš”.

Skatītāju simpātiju dalīja 3 priekšnesumi:
Vsevolods Kronbergs "Vīne - vakar un šodien" - Liepājas 2. mūzikas skola;
Amanda Zube "Mana pilsēta" - Priekules Mūzikas un mākslas skola;
Kristaps Aleksandrs Eglītis "Bez nosaukuma" - Grobiņas Mūzikas un mākslas skola.

Šogad pirmo reizi tika piešķirta arī Grobiņas novada domes specbalva un to ieguva mūsu skolas klavierspēles
audzēknis Roberts Liepiņš ar paša komponēto skaņdarbu "Viļņu dziesma".

PALDIES skolotājai Dacei Vilkastei par audzēkņu sagatavošanu un pasākuma organizēšanu, metodiķei Ivetai Dejus,
radošo darbnīcu vadītājām (Birutai Ignatovai, Ilzei Rupertai, Aijai Niedolai), Evai Krastiņai par konkursa vadīšanu un
Tomam Bokumam par foto! Kā arī visiem pārējiem, kuri tika iesaistīti pasākuma organizēšanā!
PALDIES visām mūzikas skolām un to skolotājiem par atsaucību un ieguldīto darbu! Uz tikšanos atkal nākamgad!

* Foto no pasākuma skaties Galerijā.

GMMS

VOKĀLĀS MŪZIKAS FEBRUĀRA JAUNUMI
Februāra mēnesis Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas Vokālās mūzikas nodaļai bija ļoti aktīvs. 2. klases audzēknes
Keita Elizabete Ozola, Paula Miķelsone, Andžela Laipiniece kopā ar citiem mūzikas un mākslas skolas
audzēkņiem piedalījās apbalvošanas ceremonijā "Sporta laureāts" bērniem un jauniešiem, sniedzot priekšnesumus
gan dziedot ansamblī, gan dejojot. Tās pašas nedēļas beigās arī dziedāšanas skolotāja Madara Ivane, kopā ar
kolēģēm Lauru Baltaiskalnu-Eglīti (flautas skolotāja), Zani Ēķupi (ģitārspēles skolotāja) un Maiju Zaķis
(klavierspēles skolotāja) sniedza priekšnesumus Grobiņas pilsētas pieaugušo apbalvošanas ceremonijā "Sporta
Laureāts".
Pēdējajās divās februāra nedēļās programmas "Vokālā mūzika" un interešu izglītības programmas "Solo dziedāšana"
skolēni piedalījās bērnu un jauniešu dziedāšanas konkursos "Pērļu Lietus" un "Dzintara Balsis". Konkursā "Pērļu
lietus" no Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas piedalījās Keita Elizabete Ozola, Paula Miķelsone, Andžela
Laipiniece, Evelīna Markus-Narvila un Dita Heidija Hehte. Konkursā "Dzintara Balsis" no skolas tika deleģētas
Andžela Laipiniece, Evelīna Markus-Narvila un Dita Heidija Hehte. Šī bija lieliska pieredze bērniem, jo dažiem tas
bija pirmais konkurss un solo uzstāšanās ārpus skolas, kā arī labs pieredzes gūšanas veids dziedāšanas skolotājai
Madarai Ivanei, koncertmeistarei Maijai Zaķis un pieaicinātajam koncertmeistaram Arturam Jankauskam.

VPM AUDZĒKŅI IZLIEK ZĪMĒJUMUS LOGOS
GMMS logus rotā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un Grobiņas novada Skolēnu interešu centra
pulciņu dalībnieku Radošo darbu izstāde-piedaloties Grobiņas novada iedzīvotāju ZĪMĒJUMU galerijā “Attālums
tuvina”.

GMMS,
SIC

https://www.grobinasmms.com/galerija


Darbu autori ir Grobiņas novada SIC Zīmēšanas un Keramikas pulciņu dalībnieki ar konkursam RADI ROTĀ
veidotiem darbiem un Vizuāli plastiskās mākslas programmu 1.-5. klases audzēkņu darbi.
GMMS VPM audzēkņi skolotāju rosināti veido arī darbus, ko izlikt savos logos, iekļaujot tēmu mācību uzdevumā.

"KUR TAD TU NU BIJI?" 2020
Ir noslēdzies Starptautiskais ģitāristu konkurss "Kur tad tu nu biji?" 2020. Šogad tas norisinājās attālināti, katram
dalībniekam iesūtot savu video. Konkursā piedalījās pavisam 62 dalībnieki no Itālijas, Somijas, Krievijas, Baltkrievijas,
Lietuvas un Latvijas.
Mūsu skolu konkursā pārstāvēja 4.ģitāras klases audzēknis Kristaps Aleksandrs Eglītis (skolotāja Antra Arnolda) un
ieguva augsto 1.vietu savā vecuma grupā! Konkursantus vērtēja starptautiska žūrija.
Apsveicam Kristapu Aleksandru ar panākumiem!!! Paldies Kristapam, skolotājai Antrai un Kristapa vecākiem par
pacietību un ieguldīto darbu! Ļoti lepojamies un priecājamies par panākumiem!

20.05.2020. VPM NOSLĒGUMA DARBU AIZSTĀVĒŠANA
20. maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā notika attālināta Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu
noslēguma darbu aizstāvēšana. Darbi ir tapuši visa mācību gada garumā - sākot ar ideju - līdz darba realizācijai
materiālā, attālinātās mācīšanās laikā. Šie darbi ir īpaši ar to, ka audzēkņiem ar savu darba vadītāju bija jāsadarbojas
konsultējoties attālināti.
Patrīcija veidoja trauku komplektu „Divi māli satikās”, jaucot balto ar brūno mālu. Magone veidoja lampu komplektus
4X4 izmantojot papīra pārstrādes tehniku. Miranda gleznoja lielformāta dekoratīvu sienas gleznu „Kosmosa vilks” un
Elīza apgleznoja dekoratīvu drēbju pakarināmo dēli „Briežu zvaigžņu taka”. Paldies audzēkņiem un skolotājiem!
Visus attēlus skaties Galerijā.

GMMS

30.05.2020. 2020.gada 30.maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā (GMMS) nosvinēts piektais izlaidums, kurā Apliecību par
profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma:

Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēknes (programmas skolotāja Inese Rence): Patrīcija Boroveca,
Magone Pujēna, Miranda Dūna, Elīza Dūklava


Klavierspēles programmas audzēknes (programmas skolotāja Maija Zaķis): Luīze Burņevska, Sanija Feodosova

GMMS

https://www.grobinasmms.com/galerija
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