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PAPILDUZŅEMŠANA no 2.- 4.SEPTEMBRIM!!!
Aizpildi pieteikumu https://forms.gle/Hj4tLGWk8yRRtFTC7 un PIEVIENOJIES MUMS
jau tagad!
Ja rodas jautājumi, sazinies ar
nodaļas vadītāju:
MŪZIKA - 26400694 (Iveta)
MĀKSLA - 29397960 (Kristīne)
DEJA - 27714966 (Elīna)
Uzzini vairāk par skolas ikdienas
darbu, dalību konkursos,
pasākumos, par skolas tradīcijām
www.grobinasmms.com un
Facebook lapā.
#GMMS
#grobiņasmūzikasunmākslasskola #papilduzņemšana

23.-27.08.2
021.

DEJU NOMETNE "DEJOT PRIEKS!"
No 23. - 27. augustam Grobiņas mūzikas un mākslas skolā notika deju nometne "Dejot
prieks!".
Pateicoties Dienvidkurzemes novada pašvaldības atbalstam, bērniem bija iespēja apgūt
jaunas prasmes un nostiprināt esošās akrobātikas, laikmetīgās dejas, improvizācijas un
kompozīcijas, klasiskās dejas tehnikās, kā arī radoši darboties tekstila apgleznošanā,
vizuālajā mākslā, pērļot, darināt rotas un mūzikāli izpausties. Šī nedēļa bija piepildīta un
lieliska iespēja nometnes dalībniekiem saliedēties un veiksmīgāk uzsākt jauno deju
sezonu.
Paldies pasniedzējiem - Marijai Saveiko, Ņikitam Getmanam, Katrīnai Albužei, Ingai
Papirtei, Elīnai
Lankovskai-Ķeķei, Evai
Krastiņai-Pucenai, Inesei
Rencei, Lienei Bernātei,
Birutai Ignatovai un Ilzei
Liepiņai. Kā arī lielu paldies
gribam teikt skolas
direktorei Mārītei Bružai,
Ilvai Markus-Narvilai,
Grobiņas sporta centram un
kafejnīcai "Dzērves
ligzda" par sadarbību.

GMMS

2.09.2022. GMMS

https://l.facebook.com/l.php?u=https://forms.gle/Hj4tLGWk8yRRtFTC7?fbclid=IwAR2SxJQ1KmJB8g9TxlA4aWF294xFslmZkligzp1bR2JhGaFsdrSPSsa34bU&h=AT3cIPHcXTvlByG_6KSy_Jqnx--BbBwCqDiF9ooTv9DR_rk6ji62y7jVsLW94IdX-TiumTQF8E6VlFRmqb1uO1--Kkn2HQTg0uDsTabVpQL6QWquyhxUtbtkdXxIN9P4LUtP&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0lb3wsLTjEhN9eWSGGJJ6bFXO_JdM5lbZjgC8W1scN8OGJewVLhHro2Fy1SMQHBefLj5gsj0CiEEnS4SWPzyoVnybrJqIyLRGjXXVaUI8LWOpWDdqzDMjwGVaVa9gqzb2V-7A5m1gjPjw1ZtHEwAbj1hw77jMGEbFXASv-qtEhMSFS3yE-cKOcpmsEAo5x8bKOoudyxzMCZb5t14ymIm9Yvi-gKcqTKv7hbjd1tr7gefCAGN0j_1DLB4bIkECifbTH
http://www.grobinasmms.com/?fbclid=IwAR2Vb2feQ8keeSTOGgFJC_i3juUEePEG9yeRfCloCeFRfGg111PYOdL32mY
https://www.facebook.com/hashtag/gmms?__eep__=6&__cft__[0]=AZWavj0K0UvY4xPuQL6ON37CzRSGtIP30arffJ7aqzFMiITBLR2kzSUcvtWmEfWekHTQuIDVMSsX3HX6zHFSNDTwsjSFF31QdbOOUb9Q05jauGCqsT3f3v1EXnQfURcmxq76igZQwyLrCG4jVpzWVnD_0w3wRqgSrYAF8CqGhYxRx-a-qwv0iPKxPQ5QfpBY5BLWPeLLnjsy2yJLuXVntTDVMlXkCiaF3Lo6UBzWNgw67Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grobi%C5%86asm%C5%ABzikasunm%C4%81kslasskola?__eep__=6&__cft__[0]=AZWavj0K0UvY4xPuQL6ON37CzRSGtIP30arffJ7aqzFMiITBLR2kzSUcvtWmEfWekHTQuIDVMSsX3HX6zHFSNDTwsjSFF31QdbOOUb9Q05jauGCqsT3f3v1EXnQfURcmxq76igZQwyLrCG4jVpzWVnD_0w3wRqgSrYAF8CqGhYxRx-a-qwv0iPKxPQ5QfpBY5BLWPeLLnjsy2yJLuXVntTDVMlXkCiaF3Lo6UBzWNgw67Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/papilduz%C5%86em%C5%A1ana?__eep__=6&__cft__[0]=AZWavj0K0UvY4xPuQL6ON37CzRSGtIP30arffJ7aqzFMiITBLR2kzSUcvtWmEfWekHTQuIDVMSsX3HX6zHFSNDTwsjSFF31QdbOOUb9Q05jauGCqsT3f3v1EXnQfURcmxq76igZQwyLrCG4jVpzWVnD_0w3wRqgSrYAF8CqGhYxRx-a-qwv0iPKxPQ5QfpBY5BLWPeLLnjsy2yJLuXVntTDVMlXkCiaF3Lo6UBzWNgw67Q&__tn__=*NK-R
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2021.gada
septembris

LIENES BERNĀTES GLEZNAS PAR MŪZIĶU TĒMU
Pirmās stundas pēc vasaras GMMS rit “Mākslinieka darbnīcā”, kur skolas izstāžu zālē
izkārtotas mākslas skolas skolotājas
- mākslinieces Lienes Bernātes
gleznas par mūziķu tēmu. Zīmēšanas
un gleznošanas stundu laikā L.Bernāte
pastāstīja audzēkņiem par gleznu
tapšanu. Savukārt, skolēniem
uzdevums bija uzzīmēt kādu no Lienes
darbu kompozīcijām, tēlus ietērpjot
savas personiskās iztēles krāsu
valodā.

GMMS

24.09.2021
.

MĀKSLAS FESTIVĀLS "IENĀC PĀVILOSTĀ - SKAŅĀ UN MŪZIKĀ"
VPM programmas audzēknes Luīze
Letuka un Keita Poriņa 24.septembrī
piedalījās Pāvilostas Mūzikas un
mākslas skolas organizētajā II
mākslas festivālā - IENĀC
PĀVILOSTĀ - SKAŅĀ UN
MŪZIKĀ. Festivāla tēma: Durvis jau
ir atvērtas. Tu vari ielūkoties un
redzēt skaņu un krāsu pasauli, kas
apvieno mūziku un mākslu. Festivāla
dalībnieki apgleznoja ar akrila
krāsām vides objektus (mūzikas
instrumentus). Grobiņas mākslas
skolas audzēknes, skolotāju
Kristīnes Ulbertes un Lienes Bernātes vadībā, apgleznoja vijoles pēc iepriekš izstrādātām
skicēm. kuras bija izvirzījuši festivāla organizētāji. Mūzikas instrumenti tiks eksponēti, kā
vides objekti Pāvilostā.

Foto:Andris Paipa

Pāvilostas
MMS

SKOLAI IEGĀDĀTA JAUNA MĀLA UN PORCELĀNA APDEDZINĀŠANAS
KRĀSNS
Grobiņas Mūzikas un mākslas skolai, ar VKKF atbalstītā projekta un Grobiņas
pašvaldības atbalstu, ir iegādāta jauna
daudzfunkcionāla māla un porcelāna
apdedzināšanas krāsns. Tā dos iespēju
audzēkņus iepazīstināt ar daudzveidīgākiem
materiālu veidiem, no kuriem var radīt
interesantus mākslas darbus. Krāsnī varēs
kvalitatīvi apdedzināt audzēkņu Noslēguma
darbus un mūsu skolas organizētā
Dienvidkurzemes mākslas skolu keramikas
konkursa darbus.

GMMS

IZDEVNIECĪBAS "NEPUTNS" DĀVINĀJUMS
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Esam saņēmuši dāvanu!
Grobiņas MMS pateicas izdevniecībai
"Neputns" par dāvinājumu - mākslas grāmatām -
D.Lamberga “Klasiskais modernisms”; E.Šmite,
P.Daija “Johans Heinrihs Baumanis”; L.Neimiševa
“Darbnīcas ‘Burtnieks’ un ‘Ripors’ “; A.Leitis
“Teodors Ūders” un “Kārlis Jansons”; V.Knāviņa
“Voldemārs Irbe”, u.c.
PALDIES!

2021.gada
novembris

LATVIJAS 103.DZIMŠANAS DIENAS SVĒTKU KONCERTS "AR LATVIJAS
VĀRDU SIRDĪ"
"Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties."
/I.Ziedonis/

Lai laikā, kad nevaram būt kopā
svētkos, mēs būtu atvērti priekam,
gaišām domām un labestībai, jo
Latvija ir mūsu mājas, sapņi, mūsu
domas, mīlestība un labie darbi.

Sveiciens skolēniem, vecākiem,
skolotājiem un darbiniekiem Latvijas
dzimšanas dienā!

(!) Video filmēts, ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus.

GMMS

2021.gada
decembris

MŪZIKAS SKOLAS AUDZĒKŅU ZIEMASSVĒTKU SVEICIENI GMMS

2021.gada
decembris

VPM AUDZĒKŅU 1.SEMESTRA
DARBU SKATE
Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā 1.
semestris noslēdzies ar darbu skatēm!
Skolas izstāžu zāli un 3. stāva gaiteni
piepilda audzēkņu darbi. Paldies
audzēkņiem, skolotājiem un vecākiem par
sadarbību, izturību un radošumu! Lai
jaunais gads nāk ar radošu prieku, spēku
un veselību! Priecīgus un gaišus svētkus
visiem!

GMMS

2022.gada
decembris

DEJAS PAMATI - EGLĪTE GMMS

https://www.facebook.com/neputns/?__cft__[0]=AZXuGdPJHb7CSioG4SwVoKtHZW5aa7bwqW0SLnLkrWdekme7K_iQpCYu_2eFOQAHJ9MKJaLt1IXoWlLaUNiTqMBAFI457P9fA61Addq5TESBUDOstGfrNw8GG_aAUH21rgKhoJOsGVzqtU-CH6fa4DfKC7c4uWL_HeHU0IOb9hFI2pvisqWhhnitM9ycdKNJjxk&__tn__=kK-R
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24.12.2021
.

"Visvairāk man patīk būt ziemā, kad sniegu var ēst un aizbāzt aiz krekla..."
GMMS apvienotais mūzikas audzēkņu koris vēl baltus, jautrus un gaišus svētkus!

GMMS

14.02.2022
.

MŪZIKAS SKOLU SADRAUDZĪBAS
PĒCPUSDIENA/JAUNRADES KONKURSS 2022
Jau otro gadu pēc kārtas mūsu skolas organizētā mūzikas skolu Sadraudzības
pēcpusdiena/Jaunrades konkurss norisinājās attālināti. Šī gada pasākuma tēma -
Dzimšanas diena. Šāda tēmas izvēle ne tikai par godu Grobiņas dzimšanas dienai, bet arī
mūsu skolas 10 gadu jubilejai!
Šogad kopā saņēmām 12 audzēkņu kompozīcijas no 6 mūzikas skolām: Aizputes
Mūzikas skolas, Grobiņas Mūzikas
un mākslas skolas, Nīcas Mūzikas
skolas, Pāvilostas Mūzikas un
mākslas skolas, Piltenes Mūzikas
skolas, Priekules Mūzikas un
mākslas skolas.
Kompozīcijas vērtēja komponiste
Anna Veismane, Dienvidkurzemes
novada Izglītības pārvalde, kā arī
skolotāji un audzēkņi. Kā jau ierasts
komponiste izvēlējās galvenās
balvas - Ceļojošās balvas ieguvēju,
Izglītības pārvalde piešķīra Specbalvu savai simpātijai, bet Skatītāju simpātiju šogad
varēja iegūt 3 dalībnieki.
Komponiste Anna Veismane uzskata, ka "kompozīcija ir izdevusies, ja tā raisa asociācijas
un emocijas. Stāsta, parāda dzīves uztveri, parāda to, kas ir apkārt". Komponiste
atzīmēja, ka visi dalībnieki ievērojuši konkursa tēmu un ļoti radoši piegājuši ne tikai
mūzikai, bet arī vizuālajam tēlam. Savā video vērtējumā komponiste komentēja katru
kompozīciju, izcēla to spēcīgākās puses, kā arī rosināja jaunās kompozīcijas atskaņot
savu skolu koncertos plašākai auditorijai.
Gribam teikt lielu paldies visiem dalībniekiem, visiem iesaistītajiem skolotājiem un
vecākiem, kā arī komponistei Annai Veismanei par lieliskajiem komentāriem, ieteikumiem
un veiksmīgu sadarbību!!! Turpiniet komponēt!
Rezultāti:
CEĻOJOŠĀ BALVA - Piltenes Mūzikas skolas audzēknei Luīzei Lizetei Lapsiņai
"Cepumu cepšanas polka pirms dzimšanas dienas", skolotāja Antra Šķēle.
SKATĪTĀJU SIMPĀTIJAS BALVA - 1.VIETA - Grobiņas Mūzikas un mākslas
skolas audzēknei Paulai Sērdienei "Apsveikums pieneņpūkai", skolotāja Dace Vilkaste.
SKATĪTĀJU SIMPĀTIJAS BALVA - 2.VIETA - Pāvilostas Mūzikas un mākslas
skolas audzēknim Otto Benediktam Spjutam "Pārsteigums jubilejā", skolotāja Līga
Spjute.
SKATĪTĀJU SIMPĀTIJAS BALVA - 3.VIETA - Piltenes Mūzikas skolas audzēknei Annai
Uzpilai, skolotāja Antra Šķēle.

GMMS
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Dienvidkurzemes Izglītības pārvaldes SPECBALVA - Grobiņas Mūzikas un mākslas
skolas audzēknei Paulai Sērdienei "Apsveikums pieneņpūkai", skolotāja Dace Vilkaste.

26.02.2022
.

Rītvakar, dodoties pastaigā pa
Grobiņas ielām, iegriezies arī pie
mums - Namiķa ielā 19!
Laikā no plkst.18:00 līdz 22:00
apskati izgaismoto skolas ēku,
fotografējies foto stūrītī un
ieklausies muzikālajos
priekšnesumos, kuru starpā ir arī 4
mūsu audzēkņu
oriģinālkompozīcijas. Vai spēsi
uzminēt, kuras tās ir?

Grobiņa

VPM - DATORGRAFIKA
Pašlaik Vizuāli plastiskās mākslas 4.un 5.klase mācību priekšmetā Datorgrafika (sk. Eva
Krastiņa-Pucena) mācās, kā "atdzīvināt" paša zīmētus attēlus, jeb veido paši savus GIF.
VPM 5.klases tēma - Grobiņa. Lūk, neliels ieskats pabeigtajos darbiņos!

GMMS

7.03.2022. GMMS

VPM 1.UN 2.KLASES AUDZĒKŅI
GATAVOJAS KONKURSIEM

VPM audzēkņiem 2.semestra sākums
pagājis gatavojot darbus vairākiem
konkursiem. 1. un 2.klases audzēkņi radoši
strādājuši pie tēmām - Dzīvais ūdens
(„Gaujas mozaīka”), Muzejs (Lidice) un
“Melnais kaķis ceļo uz Marsu!”
("Pa-Smejies").

VALSTS KONKURSS VIZUĀLI PLASTISKAJĀ MĀKSLĀ

VPM vecāko klašu audzēkņi gatavojoties Valsts konkursam strādāja pie tēmas -
„Mākslas izstāde”. Konkursa uzdevums bija iejusties izstādes kuratora lomā un
izstrādāt ieceri mākslas izstādei.
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3.klase kompozīcijas un veidošanas stundās gatavoja putnus dažādās tehnikās un
materiālos. Grafiski tika izveidoti putni ar melnbaltiem laukumu rakstiem, kurus pavairojot,
katrs, kurš vēlējās, varēja izkrāsot dažādās krāsās, lai pievienotos sveicienam Grobiņai
dzimšanas dienā - Putnu kokā pie skolas, kuru rotāja audzēkņu krāsainie darbi.
Iedvesmojoties no mākslinieka G.Klimta gleznas „Dzīvības koks”, tapa izstāde, kurā katrs
attēloja koku, kura zaros noformēja savus veidotos putnus dažādās tehnikās un
materiālos.
4. un 5.klase izstrādāja koncepciju katrs savai izstādei.

Skolas atlases kārtā uz Valsts konkursa 2.kārtu tika izvirzīti 3 mākslas izstādes projekti:
- Keita Poriņa ar darbu „Uzlecošās saules zeme”,
- Gustavs Bumbieris ar darbu „Slane”
- 3.klases grupas darbs ”Putnu koks”.

22.03.2022
.

V STARPTAUTISKAIS PŪŠAMINSTRUMENTU
SPĒLES JAUNO IZPILDĪTĀJU KONKURSS
"NAUJENE WIND 2022"

Februāra beigās notika V Starptautiskais
pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss
„Naujene WIND 2022”, kurā piedalījās konkursanti no
dažādām valstīm (Polija, Igaunija, Lietuva, Latvija u.c.).
Šogad konkurss notika attālināti un tajā piedalījās ap
200 dalībnieku, kurus vērtēja starptautiska žūrija.
Ļoti lepojamies ar mūsu skolas 3.flautas klases
audzēkni Esteri Bitenieci, kura 2.-4.klašu grupā
ieguva 2. vietu, un 6. klases audzēkni Paulu Sērdieni,
kura 5.-7.klašu grupā ieguva 3.vietu!
Paldies flautas spēles skolotājai Laurai Baltaiskalnai
par audzēkņu sagatavošanu un koncertmeistarei Jūlijai
Gabaliņai!a

31.03.2022
.

J. CIMZES STARPTAUTISKAIS INSTRUMENTĀLO
DUETU KONKURSS

31.martā Valkas Mūzikas skolā notika J. Cimzes
starptautiskais instrumentālo duetu konkurss, kurā
piedalījās audzēkņi no 20 Latvijas Mūzikas skolām.
Pēc tik ilga laika bija iespēja spēlēt publikai un sajust
muzicēšanas prieku, kas nesa mūsu skolai labus
rezultātus!

- Vijolnieku duets 4.kl. Ance Dārta Pinstere un Viktorija
Vičivska saņēma I pakāpes diplomu B grupā. Skolotāja

Iveta Dejus, koncertmeistare
Jūlija Gabaliņa.
- Klavieru duets 7.kl. Alise
Kņūtiņa un Inese
Bumbule saņēma I pakāpes
diplomu C grupā. Skolotāja Maija Zaķis.
- Klavieru duets 5./6.kl. Roberts Vierpe un Agnete
Striela saņēma III pakāpes diplomu C grupā. Skolotāja Maija
Zaķis.

Šī bija lieliska pieredze gan skolotājiem, gan audzēkņiem!
Paldies Valkas Mūzikas skolai par sirsnīgo uzņemšanu!
Apsveicam audzēkņus un pedagogus!

/GMMS metodiķe mūzikas jomā, vijoles spēles skolotāja Iveta
Dejus/

Valkas
Mūzikas
skola

2.04.2022. 2. STARPTAUTISKAIS OSKARA STROKA JAUNO PIANISTU KONKURSS

Šī gada 2.aprīlī Daugavpilī notika 2. Starptautiskais Oskara Stroka Jauno pianistu
konkurss, kurā piedalījās vairāk nekā 180 jauno pianistu gan no vairākām Latvijas

Daugavpils
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pilsētām, gan no dažādām valstīm: Polijas, Bulgārijas, Kazahstānas, Moldovas, Igaunijas
u.c. Konkursantu sniegumu vērtēja starptautiska žūrija.

Mūsu skolas audzēkņu rezultāti:
- Roberts Vierpe A3 kategorijā - 2.pakāpes diploms;
- Agnete Striela A3 kategorijā - 3.pakāpe;
- Inese Bumbule un Alise Kņūtiņa C2 kategorijā - 3.pakāpes
diploms;
- Roberts Vierpe un Agnete Striela C1 kategorijā - 2.pakāpes
diploms;
- Elza Kūlaine - Pateicība par piedalīšanos

Sveicam dalībniekus un klavierspēles skolotājas Maiju Zaķis un
Ilzi Liepiņu!

2022.gada
aprīlis

SOLFEDŽO VIKTORĪNA

6.un 7.aprīlī mūsu skolas mūzikas
teorētisko priekšmetu skolotājas Dace
Vilkaste un Ilze Liepiņa organizēja ikgadējo
"Solfedžo viktorīnu". Audzēkņiem īpašu
prieku sagādāja darbošanās ar interaktīvo
tāfeli. Sveicam viktorīnas uzvarētājus!

Skolotājas Daces audzēkņi:
1.klase - Maija Ilstere
2.klase - Elza Kūlaine
3.klase - Maija Laursone

Skolotājas Ilzes audzēkņi:
3.klase - (ar vienādu punktu skaitu) Estere Biteniece un Anna Elizabete Volkeviča
4.klase - (ar vienādu punktu skaitu) Rihards Kļaviņš un Keita Elizabete Ozola

GMMS

2.04.2022. 10. JAUNO ĢITĀRISTU KONKURSS "KUR TAD TU NU
BIJI"

2.aprīlī Mārupes MMS un pedagogs A.Grīnbergs rīkoja jau
10.Jauno ģitāristu konkursu "Kur tad tu nu biji". Dalībniekus
vērtēja starptautiska žūrija.


Ļoti lepojamies ar mūsu audzēkni Ditu
Heidiju Hehti, kura savā klašu grupā
ieguva 2.vietu, un Kristapu Aleksandru
Eglīti, kurš ieguva godpilno 1.vietu savā
klašu grupā. Apsveicam audzēkņus un
skolotāju Antru Arnoldu!

Ditas un Kristapa konkursa video pieejami skolas YouTube
kanālā

- https://www.youtube.com/channel/UCPJTba9CjHstT_XL9PWcl
2Q

Mārupes
MMS

MĀRTIŅA FREIMAŅA KONKURSS "DZĪVE KĀ KOŠUMS!"

Noslēdzies 7.Mārtiņa Freimaņa konkurss “Dzīve kā košums!“
Par konkursa laureāti, iegūstot 3.vietu vecuma grupā 12-15
gadi, kļuvusi mūsu skolas audzēkne Keita Poriņa (skolotāja
Kristīne Ulberte). Konkursa tēma šogad ir “Sapnis par
mūziku”.
Konkursu organizē Aizputes Mākslas skola un Mārtiņa
Freimaņa fonds, dalībnieki ir Profesionālās ievirzes,
profesionālās vidējās izglītības Mākslas skolu audzēkņi un
Mākslas tehnikumu audzēkņi.
Sveicam un lepojamies!

Aizputes
Mākslas
skola

https://www.youtube.com/channel/UCPJTba9CjHstT_XL9PWcl2Q?fbclid=IwAR0cunnipMnr8GXWxjPIuyOsaoYZbp7U4EsRSXkbwOWddBWCaWZeGBjeqtM
https://www.youtube.com/channel/UCPJTba9CjHstT_XL9PWcl2Q?fbclid=IwAR0cunnipMnr8GXWxjPIuyOsaoYZbp7U4EsRSXkbwOWddBWCaWZeGBjeqtM
https://www.facebook.com/MFFlv/?__cft__[0]=AZVAhvKgjkp2Ddg-IkIDEw29O-F_IVVLhXLjHFjSf226m4nls4QTLnF9gwxG6jWeRZ8Nb4WHUP20IkMYPOo-coGEq4g8DnaQ4NklWyJhDy5vWvLCGIfKmUQ8cp5S7NLP7paES90Pp3lGMGCA6x6cHeKa4VAPyS2HCur3B8W33hILAQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MFFlv/?__cft__[0]=AZVAhvKgjkp2Ddg-IkIDEw29O-F_IVVLhXLjHFjSf226m4nls4QTLnF9gwxG6jWeRZ8Nb4WHUP20IkMYPOo-coGEq4g8DnaQ4NklWyJhDy5vWvLCGIfKmUQ8cp5S7NLP7paES90Pp3lGMGCA6x6cHeKa4VAPyS2HCur3B8W33hILAQ&__tn__=kK-R
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2022.gada
maijs

ĢITĀRISTU FESTIVĀLS SOMIJĀ

Ļoti priecājamies un lepojamies ar mūsu skolas
audzēkni Kristapu Aleksandru Eglīti (sk.Antra Arnolda),
kurš, pateicoties veiksmīgam sniegumam konkursā "Kur tad
tu nu biji", izvēlēts pārstāvēt Latviju ģitāristu festivālā
Somijā!

Festivāls notiks no 2. līdz 5.maijam un tam līdzi sekot varēs
festivāla YouTube kanālā
- https://www.youtube.com/.../UCcbqqdD7AVYa5zTArm.../pl
aylists

Somija

18.04.2022
.

GROBIŅAS LIELDIENU RĪTA PASĀK
UMS 18.APRĪLĪ

Grobiņas Lieldienu rīta pasākumu, 18.aprīlī,
kuplināja mūsu mākslas skolas skolotājas
ar radošajām darbnīcām. Paldies skolotājai
Inesei Rencei, Kristīnei Ulbertei, Birutai
Ignatovai un Ingai Liepniecei!

Grobiņa

VPM DALĪBA KONKURSOS

Ar labiem rezultātiem noslēdzies VALSTS KONKURSS Latvijas profesionālās ievirzes
Vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņiem
(2021./2022. mācību gads).
Konkursa darbus šogad vērtēja eksperti ar aprakstošo vērtējumu. 3.klases kopdarbs
„Putnu koks” saņēmis IZCILU vērtējumu par
mākslinieciski izteiksmīga, izstādes idejai un
stilistikai atbilstoša kopējā projekta
vizualizāciju un iekļauts Latvijas mākslas
skolu labāko darbu izstādē Salacgrīvā.
Darbus izstādei gatavoja: Estere Elza
Cīrule, Kerolaine Viktoria Bermaka, Ance
Grīnfelde, Adrians Lieģis, Martins Rūdis
Sālavs, Luise Maria Skadhauge, Sofija
Isabella Skadhauge, Tālrīts Pujēns,
Raimonds Vismanis,
Elza Urbāne.
Konkursa tēmas: „Mākslas izstāde” ierosmes avots tika izvēlēts Gustava Klimta darbs
"Dzīvības koks". Skolas izstāžu zālē pie sienas apskatāma darbu izstāde - stilizēts koks
ar darbiem - putnu stilizācijas aplī un māla putni. Izstādes iekārtošanu veica paši darbu
autori.
Ar audzēkņiem strādāja skolotāja Kristīne Ulberte, projekta noformēšanā palīdzēja
Eva Krastiņa-Pucena.
Noslēgusies Vizuālās mākslas konkursa STĪGO, RADI BOLDERĀJĀ 1. kārta. Dalībai 2.
kārtā izvirzīta VPM 3. klases audzēkne Sofija Isabella Skadhauge (skolotaja Liene

https://www.youtube.com/.../UCcbqqdD7AVYa5zTArm.../playlists?fbclid=IwAR2HDyxAbmCzoe7rfpaCCyxJhYy0qdi3mVhyH_33-S_VjP387P5pMbBCVQY
https://www.youtube.com/.../UCcbqqdD7AVYa5zTArm.../playlists?fbclid=IwAR2HDyxAbmCzoe7rfpaCCyxJhYy0qdi3mVhyH_33-S_VjP387P5pMbBCVQY
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Bernāte). Novēlam veiksmi nākamajā kārtā!

/GMMS metodiķe mākslas jomā Kristīne Ulberte/

23.04.2022
.

MŪSDIENU DEJU KONKURSS-FESTIVĀLS "DEJU RITMI 2022"

23.aprīlī Liepājas Olimpiskā centra Tango
zālē norisinājās mūsdienu deju
konkurss-festivāls “Deju ritmi 2022”, kuru
organizēja Liepājas Bērnu un jaunatnes
centrs. Konkursā piedalījās 350 dejotāju
no Liepājas, Grobiņas, Priekules,
Ventspils, Kuldīgas un Saldus. Dejotājus
vērtēja Latvijas Mūsdienu dejas
asociācijas un Starptautiskās kategorijas
tiesneši: Sintija Upeniece, Jekaterina
Sporihina un Igors Grīnbergs.

Lepojamies ar mūsu skolas 3./4.dejas
klases audzēknēm, kuras 8-11 g.vec.
kategorijā ieguva 2.vietu, un 5./6.dejas
klases audzēknēm, kuras
12-15 g.vec. kategorijā ieguva 3.vietu!

Liels paldies laikmetīgās un mūsdienu
dejas skolotājai Karīnai Elizabetei
Lasei par brīnišķīgajām deju
horeogrāfijām un audzēkņu sagatavošanu
konkursam!

Liepāja

MŪZIKAS AUDZĒKŅU KONCERTS
"PAVASARA MIRKLIS"

Ļoti priecājamies, ka šogad varējām turpināt mūsu skolas
tradīciju un aicināt ikvienu klausīties mūzikas audzēkņu
koncertu "Pavasara mirklis" klātienē! Gribam teikt lielu
paldies koncerta idejas autorei un organizētājai Ilzei
Liepiņai, Grobiņas Ev.Luteriskajai baznīcai par viesmīlīgo
uzņemšanu, visiem koncerta dalībniekiem un skolotājiem
par brīnišķīgajiem priekšnesumiem, un ikvienam, kurš
izvēlējās piektdienas vakaru pavadīt kopā ar mums!

Foto: Toms Bokums
*Foto no koncerta pieejami Galerijā.

Grobiņas
Ev.Luteriskā
baznīca

2022.gada
aprīlis

JAUNO VOKĀLISTU KONKURSS "DZIESMU RAKSTI
2022"

Aprīlī norisinājās attālinātais jauno vokālistu konkurss
"Dziesmu raksti 2022", kuru rīkoja Jelgavas Mūzikas
vidusskola. Konkursā piedalījās un pateicību par dalību
saņēma mūsu skolas ģitāras spēles audzēkne Dita Heidija
Hehte, kura izvēlējusies dziedāšanu, kā papildus fakultatīvo
nodarbību. Paldies dziedāšanas skolotājai Evai
Krastiņai-Pucenai un koncertmeistarei Jūlijai Gabaliņai!

Jelgavas
Mūzikas
vidusskola

https://www.grobinasmms.com/galerija
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8.05.2022. Tā kā gara saules diena

Esi, mūsu, māmulīt.
Tava siltā, jaukā gaisma
Devīgi mums ceļā krīt.
Mīļāko no visiem paldies
Vēlas sirds tev pasacīt.
/A.Ķirškalne/
Sirsnīgi sveicam visas māmiņas svētkos!

V.Salaka dziesmu "Sniegpulkstenītis"
izpilda 4.kora klases audzēkne Keita
Elizabeta Ozola, skolotāja Eva
Krastiņa-Pucena.

15.05.2022
.

Aicinām pievienoties Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņu pulciņam!
Iestājpārbaudījumi norisināsies no 1.- 3.jūnijam. Pirms tam
lūgums pieteikties, lai vienotos par konkrētu laiku un tikšanos
ar specialitātes skolotāju, zvanot 28382001 vai 29194942.
Vairāk par uzņemšanas noteikumiem, profesionālās ievirzes
programmām un skolas ikdienas darbu uzzini mūsu mājas
lapā - https://www.grobinasmms.com/uznemsana

Jaunums!!! 2022./2023.mācību gadā
piedāvājam jaunu profesionālas ievirzes
izglītības programmu - KLARNETES
SPĒLE. Nenokavē pieteikšanos un
tiekamies iestājpārbaudījumos no 1. līdz
3.jūnijam!
Sīkāka informācija par uzņemšanu
pieejama šeit -
https://www.grobinasmms.com/uznemsan
a.

16.05.2022
.

VALSTS EKSĀMENS KOKLES UN
ĢITĀRAS SPĒLĒ

Šodien, 16.maijā, skolas beigšanas
eksāmenu specialitātē kārtoja kokles
spēles un ģitāras spēles absolventi.
Lielais satraukums nu ir pagājis un
varam gatavoties izlaidumam! Paldies
skolotājai Gunitai Riežniecei, Antrai
Arnoldai un Tomam Bokumam par
ieguldīto darbu!

GMMS

2022.gada
maijs

PĀRCELŠANAS EKSĀMENI MŪSDIENU
DEJĀ

Mācību gada noslēguma pārbaudījumi ar šo
nedēļu mūsu skolā rit pilnā sparā! Pirmdien
un otrdien pārcelšanas eksāmenus kārtoja
programmas Dejas pamati audzēknes
mācību priekšmetā Mūsdienu un laikmetīgā
deja. Paldies skolotājai Karīnai Elizabetei
Lasei!

GMMS

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.grobinasmms.com/uznemsana?fbclid=IwAR3mvTKzQzrUdD1IdtiZKaznfJZa-VMVdb-CJdCoqfAP88IpUnF2QC4EyqA&h=AT1KbReKSB2tpGaPHax49AiZIfkORjx-yllUVmJ14MZdxTkun5zW3J5rxWf2ehd2n6JPNuyFBYzlFqbMJGtrBdn3zulWxlvrW8pJ36v0vJXpsQZ6dC2X8EcjHq48Nt1TQYnF&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1ULfC85HZRZVGX535d3K2YSrtxLQAx788rOZLEyH-iGbe2mpyQJBeGYxRcO0QrsK53zIIDtOUvKpDlp_7LdIr8pvUoZf-t0Zojyn7KBfIfElChDkziZRjdF-2L6__60DCtIRs2H8lOStA7BuLfrjnBVqHiqa5L-ClCt0zeLrrl7xVK6RcfRNiNDX_csPS1TtV_XaFrUm1zxQ0oWap6lU73RnHqo-mAC7E
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.grobinasmms.com/uznemsana?fbclid=IwAR3MSffdXX-bHQrbyjI0Z5Cb7Me8CpLw7B-XdK45HpOVKXv_93G1_srkFvk&h=AT1KbReKSB2tpGaPHax49AiZIfkORjx-yllUVmJ14MZdxTkun5zW3J5rxWf2ehd2n6JPNuyFBYzlFqbMJGtrBdn3zulWxlvrW8pJ36v0vJXpsQZ6dC2X8EcjHq48Nt1TQYnF&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3ISYNwWW2cZNF6CHjNeAUA5jk4enAD6P54cgJCTA9Fvic5jyTdGpuD3Moo9F1SjyKTpI9_15D1YThW_lSZ6RPqLr-lrdNtRX7GZmtKf5VPfzKRc2lJMLI3EBfBZUmjFtdwjvGnjy5KNa8sCMtr2d1xtCoWmiLdARYLLtTIMsq9v-SVbFt8x-6AgAfcJi255uUbP6xdSXqzvfWrQ2ZwVYSipNeAOuMWufE
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.grobinasmms.com/uznemsana?fbclid=IwAR3MSffdXX-bHQrbyjI0Z5Cb7Me8CpLw7B-XdK45HpOVKXv_93G1_srkFvk&h=AT1KbReKSB2tpGaPHax49AiZIfkORjx-yllUVmJ14MZdxTkun5zW3J5rxWf2ehd2n6JPNuyFBYzlFqbMJGtrBdn3zulWxlvrW8pJ36v0vJXpsQZ6dC2X8EcjHq48Nt1TQYnF&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3ISYNwWW2cZNF6CHjNeAUA5jk4enAD6P54cgJCTA9Fvic5jyTdGpuD3Moo9F1SjyKTpI9_15D1YThW_lSZ6RPqLr-lrdNtRX7GZmtKf5VPfzKRc2lJMLI3EBfBZUmjFtdwjvGnjy5KNa8sCMtr2d1xtCoWmiLdARYLLtTIMsq9v-SVbFt8x-6AgAfcJi255uUbP6xdSXqzvfWrQ2ZwVYSipNeAOuMWufE
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.

KONKURSS "LATVIJAS GADA ĢITĀRISTS"

11.maijā Jelgavas Mūzikas vidusskolā norisinājās konkurss "Latvijas Gada ģitārists", kuru
rīkoja Privātā mūzikas skola "BJMK Rokskola" un E.Rožkalns sadarbībā ar Jelgavas
Mūzikas vidusskolu. Konkurss pēc pārtraukuma atsākās ar negaidīti lielu atsaucību, jo
piedalījās teju 100 dalībnieku. Konkurss
noritēja piecās vecuma grupās, kuras
vērtēja kompetenta žūrija: K.Zemītis,
V.Kudrins, A. Macpans, E.Rožkalns,
M.Kupčs, S.Kozlovskis.
Šajā konkursā Grobiņas MMS
pārstāvēja 4.klases audzēknis Rihards
Kļaviņš un viņa skolotājs Toms Bokums,
un 6.klases audzēknis Kristaps Aleksandrs
Eglītis un viņa skolotāja Antra
Arnolda. Puišiem šī bija ļoti vērtīga
pieredze un iespēja sevi pilnveidot.
Veiksmi turpmākajos konkursos!

Jelgavas
Mūzikas
vidusskola

17.05.2022
.

VPM NOSLĒGUMA DARBU AIZSTĀVĒŠANA

Vizuāli plastiskās mākslas programmā 17.maijā notika Noslēguma darbu aizstāvēšana,
kurā 8 audzēknes prezentēja savus darbus. Šogad audzēknes bija izvēlējušās dažādās
tehnikās izstrādāt savus darbus.
Luīzes noslēguma darbs ir sienas gleznojums skolas 3 stāva gala sienai. Keita izveidoja
kalendāru 2023.gadam, kur katram mēnesim ir savs zīmējums un kods, kuru noskenējot,
var klausīties dziesmu. Samanta un Katrīna veidoja darbus keramikā, kas rotās māju un
dārzu. Tekstilā Kristiana filcēja lielformāta darbu «Jūras putni» un Patrīcija auda tekstila
spilvenus kā bulciņas. Nansija veidoja aerogrāfijas darbu savam motociklam, lai tas
izskatītos pievilcīgāks. Roberta izstrādāja grafikas zīmējumus, kas izmantojami arī
krūzīšu un krekliņu apdrukai.
Darbu vērtēšanas komisijā piedalījās
eksperte no Liepājas Mūzikas mākslas un
dizaina vidusskolas Tekstila izstrādājumu
dizaina nodaļas - Marita Mikne,
Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ginta Kampare, GMMS direktore
Marīte Bruža un noslēguma darbu vadītāji:
Inese Rence, Kristīne Ulberte, Liene Bernāte,
Biruta Ignatova, Sandija Brikmane, Eva
Krastiņa-Pucena, Inga Liepniece- Liepiņa.

GMMS

2022.gada
maijs

VALSTS EKSĀMENS DEJĀ

Valsts eksāmenu iepriekšējā nedēļā ar
teicamiem rezultātiem nokārtoja arī mūsu
šogad vienīgā prof.izgl.programmas Dejas
pamati absolvente Evelīna Markus-Narvila.
Liels paldies par ieguldīto darbu laikmetīgās un
mūsdienu dejas skolotājai Karīnai Elizabetei
Lasei un klasiskās dejas skolotājai Sintijai
Dancei, kā arī skolotājām Elīnai
Lankovskai-Ķeķei un Ingai Papirtei!

GMMS
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.

GMMS

2022.gada
maijs

LIECĪBU IZDOŠANA MŪZIKĀ, MĀKSLĀ UN DEJĀ

Mūsu brīnišķīgie mūzikas, mākslas un dejas audzēkņi tikuši pie liecībām un nu var doties
vasaras brīvlaikā! Gaidīsim jūs visus atpakaļ
septembrī!
Foto:
1. Kora klases audzēkņi ar skolotāju Evu
Krastiņu-Pucenu
2. Deju klases audzēknes ar skolotājām Karīnu
Elizabeti Lasi un Sintiju Danci.
3. Vizuāli plastiskās mākslas 1.klases audzēkņi
ar skolotāju Birutu Ignatovu
4. Vizuāli plastiskās mākslas 3.klases audzēkņi
ar skolotāju Lieni Bernāti
5. Vizuāli plastiskās mākslas 2.klases audzēkņi ar skolotāju Inesi Renci
6. Flautas klases audzēknes (skolotāja Laura Baltaiskalna)
7. Grobiņas MMS un Vaiņodes MS apvienotais koklētāju ansamblis gatavojās Nīcas
kolektīvās muzicēšanas ansambļu konkursam (skolotāja Gunita Riežniece)

GMMS

30.05.2022
.

LMMDV MŪZIKAS FESTIVĀLS "MĒS ESAM UN BŪSIM...2022"

30.maijā mūsu skolas 4.vijoles klases
audzēknes Ance Dārta Pinstere un Viktorija
Vičivska (sk.Iveta Dejus) piedalījās Liepājas
Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas
rīkotajā mūzikas festivālā "Mēs esam un
būsim…2022".
Koncerts notika koncertzāles "Lielais
dzintars" mākslas galerijā Civita Nova, kur
piedalījās Liepājas reģiona mūzikas skolu
stīgu instrumentu audzēkņi. Jaunie vijolnieki
un čellisti
uzstājās gan kā solisti, gan kā dažādu kameransambļu sastāvu dalībnieki.
Koncerta izskaņā visi festivāla dalībnieki muzicēja apvienotajā orķestrī, kuru vadīja
LMMDV vijoles skolotāja Beata Zariņa-Blaščinska.
Tā bija ļoti laba pieredze spēlēt kopā ar tik daudziem jauniem vijolniekiem un čellistiem,
sajust apjomīgo orķestra skaņu un saskanīgi muzicēt kopā!
Lielu paldies sakām LMMDV stīgu nodaļas vadītājai Ditai Baronai par uzticēšanos un
doto iespēju mūsu skolas vijolniecēm piedalīties festivālā!

LMMDV

2.06.2022. KURZEMES REĢIONA MĀKSLAS SKOLU JAUNRADES KONKURSS
"SVĒTKU DIENA"
Grobiņas mūzikas un mākslas skolā
norisinājās Kurzemes reģiona mākslas
skolu jaunrades darbu konkurss "Svētku
diena", kurš bija veltīts skolas 10 gadu
jubilejai. Dalībnieki gleznoja lielformāta
mākslas darbus un veidoja no māla
unikālus svētku šķīvjus.

Lepojamies ar mūsu audzēkņu
sasniegumiem:
Gleznošanā 2.pakāpe - Ievai Jansonei,

GMMS -
Kurzemes
reģions
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3.pakāpe - Kintijai Zāģerei, Sofijai Isabellai Skadhaugei, Luisei Mariai Skadhaugei.
Veidošanā 1.pakāpe - Katrīnai Adriānai Holštromai, 2.pakāpe - Paulai Jurjanei, 3.pakāpe
- Samantai Kosilo, Tīnai Bliskai.

Apsveicam! Paldies skolotājām K.Ulbertei, L.Bernātei, I Liepniecei Liepiņai, I.Rencei!

4.06.2022. DIENVIDKURZEMES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU AUDZĒKŅU KOLEKTĪVĀS
MUZICĒŠANAS ANSAMBĻU KONKURSS - FESTIVĀLS UN MĀKSLAS DARBU
IZSTĀDE

4.jūnijā Nīcas Mūzikas Skola norisinājās Dienvidkurzemes mūzikas un mākslas skolu
audzēkņu kolektīvās muzicēšanas ansambļu konkurss – festivāls un mākslas darbu
izstāde.

Ansambļu konkursā mūsu skolu pārstāvēja
vijoles, flautas, ģitāras, klavieru un kokles
klases audzēkņi. Izstāde priecēja ar skaistiem
un kvalitatīvi izstrādātiem mūsu mākslas skolas
audzēkņu mākslas darbiem. Lepojamies ar
saviem audzēkņiem un skolotājiem, kuri godam
pārstāvēja mūsu skolu!

Paldies skolotājiem - Maijai Zaķis, Gunitai
Riežniecei, Laurai Baltaiskalnai, Antrai
Arnoldai, Lienei Bernātei, Birutai Ignatovai,
Kristīnei Ulbertei, Ivetai Dejus un

koncertmeistarei Jūlijai Gabaliņai!

Paldies mūzikas skolas audzēkņiem!
- Estere Biteniece, Anna Elizabete Volkeviča – II
pakāpes diploms A grupā
- Estere Biteniece, Anna Elizabete Volkeviča, Kate
Petere, Emīlija Mišinska - II pakāpes diploms A grupā
- Ance Dārta Pinstere, Viktorija Vičivska – I pakāpes
diploms B grupā un specbalva par teicamu sniegumu
konkursā
- Agnete Striela, Roberts Vierpe – I pakāpes diploms C
grupā
- Krists Jānis Freibergs, Keita Kuduma, Rūta Timbare –
II pakāpes diploms C grupā un specbalva Kristam Jānim Freibergam par aktīvu ansambļa
vadīšanu
- Maijai Laursonei, Danam Pumpam, Evelīnai Seļukovai, Lāsmai Mamei (apvienotais
Grobiņas MMS un Vaiņodes MS koklētāju ansamblis) – I pakāpes diploms C grupā

Paldies mākslas skolas audzēkņiem!
- Gustavs Grietēns, Jānis Briedis, Gustavs Bumbieris, Patrīcija Bitāne, Ēriks Apenītis,
Raimonds Vismanis, Samanta Kosilo, Nansija Vītola un 2.klases grupas darba audzēkņi –
pateicības
- Karlīna Lauberte -‘’Improvizācija par renesanses tēmu’’, papīrs, guaša – nominācijā -
profesionālākais darbs
- Luīze Letuka - ‘’Četri gadalaiki’’ – nominācijā - krāsainākais darbs
- Keita Poriņa – ‘’Zēns ar vijoli’’, papīrs, grafīta zīmulis, krāsainie zīmuļi – nominācijā -

orģinālākais darbs

Festivāla noslēgumā audzēkņiem bija iespēja
piedalīties kopējā skaņdarba atskaņošanā
Lejaskurzemes mūzikas skolu simfoniskā
orķestra sastāvā, kuru vadīja Madonas MS
direktors, skolotājs un diriģents Mārtiņš Bergs.

Lielu paldies sakām Nīcas Mūzikas skolai un
direktorei Dinai Sležei par sirsnīgo uzņemšanu
un tik jaukiem mūzikas un mākslas svētkiem!

Nīcas
Mūzikas
skola



2021./2022.mācību gada Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas aktualitātes
MĀKSLAS SKOLAS SKATES UN PLENĒRS

Mākslas skolas audzēkņiem mācību gada noslēgumā bija
darbu skates visos mācību priekšmetos un plenērs, kad iziet
gleznot dabā.
Lai laba atpūta vasarā un tiekamies septembrī, lai turpinātu
radoši darboties. Gaidām jaunus audzēkņus 1.klasē!

GMMS

15.06.2022
.

Grobiņas Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņu kora divi
priekšnesumi ("Ziema" un "Saulīt`
gāja vakarā...") iekļauti
I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo
kultūras biedrību asociācijas
(LNKBA) jūnija koncertā "Asorti".
Paldies asociācijas valdes
priekšsēdētājam Dr. Rafi
Haradžanjanam par uzaicinājumu!

https://www.youtube.com/watch?v=-
FIonrhttXs

LNKBA

22.06.2022
.

Vaiņodes MS un Grobiņas MMS apvienotais
koklētāju ansamblis un Vaiņodes Mūzikas
skolas bērnu vokālā studija 22.jūnijā piedalījās
Līgo svētku ieskandināšanas pasākumā
Vaiņodē.

Vaiņode

3.07.2022. Vaiņodes MS un Grobiņas MMS Apvienotais
koklētāju ansamblis šodien apmeklē "Kokļu
dienas" koncertus un smeļas iedvesmu jaunajam
muzicēšanas posmam.

https://www.youtube.com/watch?v=-FIonrhttXs&fbclid=IwAR0vy20VCbUaskjZubdxttTfbXaXAQCpTiQGsNt0PbCTLVafGnymzkUNYZA
https://www.youtube.com/watch?v=-FIonrhttXs&fbclid=IwAR0vy20VCbUaskjZubdxttTfbXaXAQCpTiQGsNt0PbCTLVafGnymzkUNYZA

