
2018./2019.mācību gada aktualitātes

Sākot ar 2018.gada 1.septembri piedāvājam JAUNU PROGRAMMU - Vokālā mūzika! GMMS
04.09.2018. Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas Jaunā 2018./2019.mācību gada svinīgais pasākums skolas 

zālē.
skolas zāle

05.09.2018. Kapsēdes filiāles atvēršana. Piedāvājam 3 programmas - ģitāras, flautas un kokles spēle. Kapsēdes 
pamatskola

GMMS skolēni mācību gadu iesāka ar krāšņiem darbiem, piedaloties konkursā “Es kā Rotko!” 
vai “… es arī tā māku!... Skolotājas Laines Kinstleres vadībā 1.klases audzēkņi gleznoja katrs 
savu interpretāciju ietekmējoties no slavenā, latviešu izcelsmes mākslinieka Marka Rotko 
gleznām. Darbi tika nosūtīti konkursam uz Daugavpils Marka Rotko mākslas centru. No 
iesniegtiem 279 krāsainajiem bērnu darbiem dažādās tehnikās, 90 autoru darbi tika atlasīti 
izstādei, kuru varēs skatīt no šī gada 21. septembra līdz 1. decembrim. Starp tiem ir arī mūsu 
GMMS audzēkņi - Karlīna Lauberte un Emīls Šalms-Salms.
Ir noslēdzies pirmais Bauskas Mūzikas un mākslas skolas organizētais vizuālās mākslas 
konkurss “PILS SĒTA PILSĒTA”, kurā piedalīties tika aicināti bērni no Latvijas mākslas skolām, 
ar darbiem, kas tapuši vasaras prakses laikā, zīmējot un gleznojot brīvā dabā. Katra skola varēja 
iesniegt konkursam 4 darbus. Grobiņas Mūzikas un mākslas skola piedalījās ar darbiem, kas 
tapuši vasaras plenēra praksē Liepājā, skolotājas Kristīnes Ulbertes vadībā. Skolas audzēkne 
Unda Una Sālava ar darbu "Kuģis Liepājas ostā"; vecuma grupā no 11- 13 gadiem, saņēma 
augstāko vērtējumu un ieguva godpilno 1. vietu! Laureātu apbalvošanas un labāko darbu 
izstādes atklāšanas pasākums notika 17.oktobrī Kurzemes un Zemgales hercogu rezidencē - 
Bauskas pilī, ar pils kolektīva sagatavotiem pārsteigumiem viduslaiku noskaņās, ekskursiju pa 
pili un skolas audzēkņu muzikālu sveicienu.

18.10.2018. 18.oktobrī mūsu skolā viesojās Ilze Mazkalne no A.Kalniņa Cēsu mūzikas skolas, kura 
pasniedza meistarklases klavierspēlē un iepriecināja ar brīnišķīgiem audzēkņu priekšnesumiem.

skolas zāle

6.11.2018. Solfedžo muzikālās ritma spēles 2.un 3.klasēm. GMMS
12.11.2018. Pirmdien, 12.novembrī viesojāmies Liepājas speciālā internātpamatskolā ar jauku valsts svētku 

koncertu.
Liepājas spec.
internātpamatsk
ola

15.11.2018. Deju programmas meitenes 15.11.Grobiņas ģimnāzijas valsts svētku koncertā "AR LATVIJU 
SIRDĪ".

Grobiņas 
Sporta centrs

16.11.2018. Laukumā pie Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas un Skolēnu interešu centra 2018.gada 16.
novembrī. plkst.17.30 tiek organizēts veltījums Latvijas 100.dzimšanas dienā "MŪSU MĀJAS 
LOGU STĀSTI". Uzstāsies Mūzikas skolas un Skolēnu interešu centra audzēkņi. 

GMMS un SIC

21.11.2018. 21. novembrī Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas VPM 3., 4. un 5. klases audzēkņi devās 
mācību ekskursijā uz Aizputi. Brauciena mērķis bija apskatīt Aizputes mākslas skolas organizēto 
izstādi-konkursu DZĪVE KĀ KOŠUMS, kurā Mārtiņa Freimaņa dziesmu attēlojumus dažādos 
žanros veidoja Latvijas mākslas skolu audzēkņi. Arī Grobiņas bērni gatavoja darbus konkursam, 
klausoties dziesmas un savas sajūtas atspoguļojot darbos- glezniecībā, grafikā un tēlniecībā.

Aizpute

Grobiņas novada skolēnu zīmējumu un literāro darbu kalendāra 2019 “Pasaka par…” atvēršanas 
pasākums. Kalendāra 1.vāka zīmējums - Marta Reinholde, skolotāja Liene Bernāte, kalendāra 
2.vāka zīmējums - Nansija Vītola, skolotāja Kristīne Ulberte. Muzikālie priekšnesumi – Dans 
Pumpa (kokle), Estere Biteniece (flauta), Agnete Striela (klavieres). 

skolas zāle

12.12.2018. Audzēkņu vakars vijoles, kokles, flautas spēlē un vokālajā mūzikā. skolas zāle
13.12.2018. Ģitāras spēles audzēkņu vakars. skolas zāle
13.12.2018. 13. decembrī, Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas 4 audzēkņi un skolotājas devās uz Rīgu, lai 

piedalītos Valsts prezidenta kancelejas organizētā Valsts prezidenta 2018.gada Ziemassvētku 
kartītes dizaina konkursa noslēguma pasākumā Rīgas pilī. Pēc tikšanās ar Valsts prezidentu 
Raimondu Vējoni, visiem bija iespēja apskatīt pili gida pavadībā. Apskatījām arī Vecrīgu svētku 
rotājumā, un izstādi Portrets Latvijā. 20. gadsimts izstāžu zālē ARSENĀLS.

Rīga

14.12.2018. Audzēkņu vakars klavierspēlē. skolas zāle
14.12.2018. 14.decembrī, plkst.18.00 Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas Ziemassvētku ieskaņas koncerts 

"MĒS ZIEMASSVĒTKOS" Kapsēdes pamatskolā. Piedalās GMMS Kapsēdes filiāles audzēkņi.
Kapsēdes 
pamatskola

17.12.2018. Deju programmas audzēkņu vakars skolas zāle
17.un 
18.12.2018.

17. un 18. decembrī VPM programmas audzēkņiem notika Liecību izsniegšanas klases vakari. 
Sveicam Grobiņas kalendāra vāku autores Martu Reinholdi un Nansiju Vītolu!

GMMS



18.12.2018. 18.decembrī, plkst.18.00 Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts 
"ZIEMASSVĒTKU STĀSTS". Koncerts notiek skolas 2.stāva zālē. Piedalās Grobiņas Mūzikas 
skolas audzēkņi un skolotāji. Pēc koncerta liecību izsniegšana.

skolas zāle

GMMS telpās - 2. un 3. stāvā, līdz 15. janvārim apskatāma Vizuāli Plastiskās Mākslas 
programmas audzēkņu 1. semestra noslēguma darbu SKATE. Skatē apskatāmi 1.-5. klases 
audzēkņu darbi, kas tapuši visos mācību priekšmetos.

GMMS

30.01.2019. 30. janvārī Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā notika Valsts konkursa Latvijas profesionālās 
ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 1. (skolas atlases) kārta. Šī gada 
konkursa tēma ir dabas objektu vizuāls pētījums. Skolas kārtā piedalījās visi mākslas 
programmas audzēkņi 4 vecuma grupās. Audzēkņu darbu vērtēšanā piedalījās arī Liepājas 
Mūzikas, Mākslas un dizaina vidusskolas pārstāvji, lai izvirzītu audzēkņus kuri piedalīsies 
konkursa 2. kārtā. 14.februārī notiks rezultātu paziņošana un 1. kārtas laureātu sveikšana.

06.02.2019. Tehniskā ieskaite kokles, vijoles, flautas spēlē un vokālajā mūzikā. skolas zāle
11.02.2019. 11.februārī, plkst.15:00 apkārtnes mūzikas skolu vijoles spēles audzēkņu Etīžu pēcpusdiena. 

Pasākumā piedalās Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolas, Liepājas Mākslas, mūzikas un dizaina 
vidusskolas, Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas, Nīcas Mūzikas skolas Stīgu instrumentu 
spēles, Priekules Mūzikas un mākslas skolas vijoles spēles programmas audzēkņi. 

skolas zāle

12.02.2019. Tehniskā ieskaite ģitāras spēlē. skolas zāle
14.02.2019. Tehniskā ieskaite klavierspēlē. skolas zāle

Projekta dienas "Citāda stunda" ietvaros mūsu skolā ciemojās Grobiņas sākumskolas 5.klases 
14 audzēkņi (sk.Evija Kundziņa), kuri kopā ar mūsu veidošanas skolotāju Inesi Renci teorētiski 
un praktiski iepazinās ar profesiju mākslas pasaulē.

GMMS

22.02.2019. Rīgā, Pāvula Jurjāna mūzikas skolā, š.g. 22.februārī notika Latvijas mūzikas skolu mūzikas 
teorētisko priekšmetu konkurss "Alfrēdam Kalniņam-140."  Arī Grobiņas Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi Sanija Feodosova, Luīze Burņevska, Matīss Jaunzemis un Daniels 
Brugevics piedalījās šajā konkursā, tādējādi paplašinot savas zināšanas un iegūstot jaunu 
pieredzi. Par piedalīšanos konkursā audzēkņi saņēma pateicības. Paldies sk. Dacei Vilkastei 
par audzēkņu sagatavošanu!

Rīga

28.02.2019. Grobiņas Mūzikas un mākslas skola 28.februārī, plkst.14:30 rīko Liepājas apkārtnes mūzikas 
skolu sadraudzības pēcpusdienu - ,,Pasaka par dabu un dzīvo radību’’. Aicināti 4-6 audzēkņi no 
katras skolas, kuri atskaņo dažādus instrumentālus ansambļus, solo vai izpilda pašsacerētu 
kompozīciju atbilstoši pasākuma tematikai. Pēc koncerta dalībnieki varēs piedalīties Selgas 
Mences radošajā meistarklasē.

skolas zāle

08.03.2019. Tradicionāli pēdējā piektdienā pirms pavasara skolas brīvlaika GMMS organizē Kurzemes 
reģiona mākslas skolu audzēkņu keramikas radošo darbu konkursu. Šis konkurss skolā notiek 
jau sesto reizi, aicinot ciemos Kuldīgas, Priekules, Aizputes, Pāvilostas, Liepājas mākslas skolu 
audzēkņus, kuriem ir iespēja parādīt savas prasmes un radošumu trīsdimensiju objektu 
veidošanā, kā arī vērot citu skolēnu darba metodes un iemaņas. Šogad konkursa nosaukums 
bija „Pavasara prieks”. Mūsu mākslas skolas audzēknis Markuss Reijers ieguva 2. vietu 
jaunākajā vecuma grupā, Keita Poriņa ieguva 1. vietu vecuma grupā no 10-11 gadiem. Miranda 
Dūna ieguva 1.vietu gadu vecuma grupā no 12-13 gadiem. Unda Una Sālava 3.vieta vecuma 
grupā no 14-15 gadiem. Audzēkņus konkursam sagatavoja veidošanas skolotāja Inese Rence. 
Konkursā tika pasniegta arī Lielā balva. Šogad tā aizceļoja uz Aizputes mākslas skolu un to 
saņēma Madara Rēdere par darbu „Galvā tikai pavasaris”. 

GMMS

13.03.2019. VPM 4.klases audzēknes, pirms došanās pavasara brīvlaikā, aizvadīja radošu nakti mākslas 
skolā - cepa picas, spēlēja spēles un uztaisīja skaistus vainadziņus.

GMMS

20.03.2019. Atklātais audzēkņu vakars vijoles, flautas spēlē, vokālajā mūzikā. skolas zāle
22.03.2019. Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēknes piektdien, 22. martā piedalījās, Valsts konkursa 

Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem II kārtā. 
Konkursa II kārtu organizēja Latvijas Nacionālais Kultūras centrs sadarbībā ar Kurzemes reģiona 
skolām. Konkurss notika Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā, un tajā piedalījās 13 
Kurzemes reģiona mākslas skolu audzēkņi no 10 līdz 16 gadu vecumam. Grobiņas mūzikas un 
mākslas skolu 3 vecumu grupās pārstāvēja Keita Poriņa, Unda Una Sālava un Miranda Dūna. 
Konkursa noslēgumā tika atklāta konkursa I kārtas audzēkņu darbu izstāde, kura būs apskatāma 
līdz 18. aprīlim

LMMDV

22.03.2019. GMMS 4.klases audzēknes mācību priekšmetā Kompozīcija - datorgrafika skolotājas Ilzes 
Elizabetes Rasas vadībā veidoja dažāda veida kompozīcijas Corel Draw grafiskajā programmā, 
tika izveidoti arī individuāla dizaina kompozīcijas T-kreklu apdrukai. Apdruku uz krekliem 
realizēja TM Print.



24.03.2019. Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem labi panākumi Nīcas Mūzikas skolas rīkotajā 
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursā. Vijolnieku 
ansamblis, kurā muzicē Ance Dārta Pinstere un Viktorija Vičivska ieguva Diplomu par 1.vietu 
( pedagogs Iveta Dejus). 1.vietas Diplomu ieguva arī ģitāristu ansamblis, kurā muzicē Kristaps 
Aleksandrs Eglītis un Pauls Skābardis (pedagogs Antra Arnolda). Atzinību klavieru duetu 
kategorijā ieguva Sanija Feodosova un Luīze Burņevska (pedagogs Maija Zaķis).

Nīcas Mūzikas 
skola

27.03.2019. Atklātais audzēkņu vakars ĢITĀRAS un KOKLES spēlē. Koncertu iesāka māsas - Anete 
Laursone (mūsu mākslas skolas absolvente) un Maija Laursone (1.kl.kokles spēles audzēkne) 
- ar emocionālu un skaistu dzejas lasījumu kokles spēles pavadībā.

skolas zāle

28.03.2019. Draudzības koncerts Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolā Liepājas 
pilsētas 2.
mūzikas skola

28.03.2019. 28.martā Kapsēdes filiāles ģitāras spēles 1.klases audzēkņi - Kristers Krētainis un Kristofers 
Avotiņš - piedalījās Nīcas ģitārspēles audzēkņu sadraudzības pēcpusdienā.

Nīcas Mūzikas 
skola

28.03.2019. KLAVIERSPĒLES atklātais audzēkņu vakars, pateicoties skolotājai Maijai Zaķis, bija arī kā 
neliela mūzikas literatūras mācību stunda. Priekšnesumu laikā uz ekrāna varēja lasīt par 
skaņdarba autoru, žanru un citiem interesentiem faktiem.

skolas zāle

30.03.2019. Deju programmas 4.klases audzēknes ar mūsdienu deju "Aiz ekrāna" 30.martā uzstājās 
Grobiņas novada vokālo ansambļu un mūsdienu deju kolektīvu festivālā "Lai skan!" Gaviezes 
kultūras namā.

Gavieze

03.04.2019. Ļoti lepojamies ar abām vijoles spēles audzēknēm par augstajiem rezultātiem Kurzemes reģiona 
mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu konkursā "SOL-RE-LA-MI" 2019, kas 3.aprīlī 
norisinājās Saldus Mūzikas un mākslas skolā!!! Ancei Dārtai Pinsterei 1.pakāpes diploms un 
Viktorijai Vičivskai 2.pakāpes diploms! Paldies skolotājai Ivetai Dejus un koncertmeistarei 
Maijai Zaķis!

Saldus Mūzikas 
un mākslas 
skola

05.04.2019. Piektdien ,5.aprīlī norisinājās jau 7.ģitāras spēles konkurss "Kur tad tu nu biji" Mārupē. Grobiņas 
Mūzikas un Mākslas skolu pārstāvēja Kapsēdes filiāles 1.klases audzēknis Kristofers Vilhelms 
Avotiņš, kurš savā grupā izcīnija 3.vietu. Konkurence bija liela - 13 jaunie ģitāristi. Bet Mix duo 
grupā GMMS Ģitāras spēles audzēknis Daniels Brugevics un Kokles spēles audzēknis Dans 
Pumpa ieguva 2.pakāpes diplomu. Paldies ģitāras spēles skolotājām Zanei Ēķupei, Antrai 
Arnoldai un kokles spēles skolotājai Agitai Ēķei! Konkursa žūrija šogad bija starptautiska - Igors 
Šošins (Baltkrievija), Andris Grīnbergs ( Latvija), Vladislavs Blaha (Čehija). 

Mārupe

12.04.2019. 12.aprīlī mūsu skolas 3.ģitāras spēles klases audzēknis Kristaps Aleksandrs Eglītis piedalījās 
klasiskās ģitārspēles konkursā Latvijas gada ģitārists 2019, kuru rīkoja Iecavas Mūzikas un 
mākslas skola sadarbībā ar Privāto mūzikas skolu "BJMK Rokskola". Kristaps Aleksandrs savā 
vecuma grupā 26 dalībnieku konkurencē ieguva ATZINĪBU. Paldies Kristapam Aleksandram un 
skolotājai Antrai Arnoldai par ieguldīto darbu.

Iecavas 
Mūzikas un 
mākslas skola

21.04.2019. Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar sk. Birutu Ignatovu Klusās nedēļas 
ceturtdienā, viesojās Liepājas Universitātes DIF papīra reciklēšanas laboratorijā. LU laborantes 
un mākslas skolas skolotājas Laines Kinstleres vadībā darbnīcas dalībnieki izpētīja papīra 
pārstrādes procesu un piedalījās katrs sava unikāla papīra izstrādē. Jaunie mākslinieki uzzināja, 
kā top dizaina papīrs, kā izstrādāt savu papīra loksni, saudzējot dabu un nepiesārņojot vidi. Kopā 
nolēma uz sava jauni izstrādātā papīra zīmēt apsveikumus pavasarim! Lai gūtu idejas radošam 
darbam, GMMS audzēkņi apmeklēja galerijas „Romas dārzs” plašās izstāžu zāles. Galerijas 
vadītāja Astra Dzērve stāstīja par kolekcijām no Liepājas mākslinieku darbiem, pastāvīgu 
ekspozīciju „Liepāja-Laiks-Mākslinieks”, kurā vienkopus ir skatāmi Liepājas mākslinieku darbi, 
kas radīti 20. Gadsimtā, par mākslinieku Guntaru Zaķi un viņa izstādi „Latvijas un Eiropas 
ainavas”, un topošo LMMDV audzēkņu darbu izstādi.

Liepāja

24.04.2019. 24.aprīlī GMMS Dejas pamati audzēknes un skolotājas devās uz Dundagu, lai tur piedalītos 
Draudzības koncertā "Dundagas pavasaris". Šogad tajā tikās dejotāji no 4 skolām - Grobiņas 
Mūzikas un mākslas skolas, Dundagas Mākslas un mūzikas skolas, Kandavas Deju skolas un 
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas. Pēc koncerta visi dalībnieki piedalījās Evijas Urbanovičas 
(Rīgas Horeogrāfijas skola) un Dainas Miķelsones (Dundagas Mākslas un mūzikas skola) 
meistarklasēs, kā arī iepazina Dundagas pili un tās vēsturi. 

Dundagas 
Mākslas un 
mūzikas skola



25.04.2019. GMMS Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņiem pavasaris atnācis ar priecīgām 
ziņām no dažādiem konkursiem. 25. aprīlī suminājām konkursu laureātus: Evrika Leimante (sk. 
L. Kinstlere) ieguvusi 2.vietu Mārupes Mūzikas un mākslas skolas organizētajā Starptautiskā 
skolēnu un jauniešu šķiedrmākslas darbu konkursā ”Skaņu palete”. Jelgavas novada Mūzikas un 
mākslas skola organizētajā II starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā MĀKSLINIEKA 
ĢEDERTA ELIASA MĪKLU MINOT, starp 635 dalībniekiem mūsu skolas auzdzēkņi ieguva 4 
balvas: Lorēna Gulbe - Žūrijas ATZINĪBA (sk.L.Bernāte), Miranda Dūna - Jelgavas novada 
pašvaldības simpātiju balva (sk.K. Ulberte), Patrīcija Svaine - Eiropas informācijas centra 
simpātiju balva (sk.K. Ulberte), Karlīna Lauberte “Karameļu darbnīca” simpātiju balva (sk.L. 
Kinstlere), Ēriks Apenītis (sk. K. Ulberte) Tukuma mākslas skolas organizētajā Latvijas bērnu 
un jauniešu 12. karikatūru konkursā „Runča piedzīvojumi Latvijas 100. dzimšanas dienā” ieguva 
ATZINĪBU kļūstot par vienu no 4 laureātiem 11-14 gadu vecuma grupā. Konkursam bija iesūtīti 
447 darbi.

26.04.2019. Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas ikgadējais audzēkņu un skolotāju koncerts "Pavasara 
mirklis" Grobiņas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Šogad kopā ar mums muzicēja Nīcas Mūzikas 
skolas audzēkņi.

Grobiņas Ev.lut.
baznīca

11.05.2019. Deju programmas 1.klases meitenes 11.maijā devās izbraukumā uz Gaviezes kultūras namu, lai 
tur piedalītos bērnu deju kolektīvu koncertā "Pavasara prieki"!

Gavieze

15.05.2019. 15. maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi 
prezentēja savu noslēguma darbu. Darbi tika veidoti dažādās tehnikās un materiālos - grafikā, 
keramikā, glezniecībā, tekstilā un kokā. Unda Una melnā akmens masā veidoja traukus ar 
grafisku zīmējumu PILSĒTIŅA. Ance Elīna izveidoja alfabētu, kas būtu piemērots pirmsskolas 
un sākumskolas vecuma bērniem. Darba ideja bija attēlot burtos kaķus un padarīt tos krāsainus 
un košus. Rauls aušanas tehnikā izveidoja šūpuļtīklu savam dārzam. Līva uzgleznoja 4 gleznas, 
kas kopā veidoja vienu lielu gleznu par jūras tēmu savas istabas interjeram. Martai tika 
izstrādāts deju programmas emblēmas piedāvājums un realizēts uz dažādiem materiāliem. 
Ivaram lazēšanas tehnikā apgleznota koka lādīte, kur glabāt senas ģimenes fotogrāfijas. 
Noslēguma darbs apliecina gatavību saņemt diplomu par profesionālās ievirzes izglītības 
iegūšanu. Vērtēšanas komisijas vadītāja bija LMMDV zīmēšanas un gleznošanas pasniedzēja, 
māksliniece Ilze Karlsone, izvērtēšanā piedalījās Izglītības, kultūras un sociālo pakalpojumu 
komitejas priekšsēdētāja Ginta Kampare, izglītības nodaļas metodiķis Zigmunds Cinkus, 
Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas direktore Mārīte Bruža un noslēguma darba vadītāji.

GMMS

28.05.2019. GMMS Atvērtās durvis, plkst.17:00. skolas zāle
29.05.2019. Atvērtās durvis Kapsēdes filiālē, plkst.17:00. Kapsēdes 

pamatskola
30.05.2019. Izlaidums. Šogad mūsu skolu absolvēja 6 Vizuāli plastiskās mākslas un 3 Ģitāras spēles 

audzēkņi. 
GMMS

01.06.2019. Šodien mūsu skolas Ģitāras spēles puiši pirmo reizi piedalās Jauniešu mūzikas festivālā-
konkursā "BOLDSOUND" Bolderājā.

Bolderāja

Aicinām jaunos audzēkņus uz iestājpārbaudījumiem 3.- 5.jūnijā, plkst.16.00 GMMS
09.06.2019. Grobiņas MMS un Grobiņas PIC dziedātāju koncerta noslēgums. Vasarsvētku dievkalpojums un 

koncerts Grobiņas Evaņģēliski Luteriskajā baznīcā 9.06.2019, plkst.11:00
Grobiņas Ev.lut.
baznīca


