
4. pielikums 

 

Skolā un ārpus skolas  2019./2020. mācību gada I semestrī notikušie pasākumi: 

 Zinību dienas koncerts,  

 Skolotāju dienas koncerts, 

 Koncertlekcija Spēlēsim etīdes!, 

 Vijoļspēles etīžu pēcpusdiena Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā, 

 Koncerts Gads jaunajās mājās, 

 Koncertlekcija Pēterītis un vilks, 

 Lūgšanu brokastis Melngalvju nams, Rīga, 

 Koncerts pii Stārķis, 

 Koncerts pii Delfīns, 

 Valsts svētku koncerts Manai zemītei, 

 Koncerts pii Pienenīte, 

 Koncerts pii Delfīns, 

 Koncerts pii Liesmiņa, 

 LMMDV un Liepājas pilsētas 2. MS Izglītības programmas 

Pūšaminstrumentu spēle  (flauta, saksofons, trompete) pedagogu un 

audzēkņu meistarklases, 

 Integratīvās mākslas festivāls Nāc līdzās! Torņkalna baznīca Rīga, 

 Ziemassvētku koncerts, 

 Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta organizētais koncerts 

Ziemassvētkus gaidot Latviešu biedrības namā, 

 Koncerts pansionātā Iļģi, 

 Koncerts Liepājas bērnu namā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. pielikums 

 

Skolā   ārpus skolas  2018./2019. mācību gadā notikušie pasākumi: 

 Zinību dienas koncerts,  

 Skolotāju dienas koncerts,  

 Koncerts pii Delfīns, 

 Koncertlekcija Stāsts par ģitāru, 

 Koncerts DALP 5.vidusskolas jubilejas pasākumā, 

 Koncertcikls  Mēs mazajiem pii Pienenīte, 

 Koncertcikls  Mēs mazajiem pii Liesmiņa, 

 Koncertcikls  Mēs mazajiem pii Delfīns, 

 Koncertcikls  Mēs mazajiem pii Pasaciņa, 

 Valsts svētku koncerts Mana zeme, 

 Koncertcikls  Mēs mazajiem pii Stārķis, 

 Ziemassvētku koncerti,  

 Flautu dienas Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā, 

 Koncertlekcija Liepājas 3. pamatskolas audzēkņiem, 

 Vijoles klases Etīžu pēcpusdiena Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā, 

 Liepājas apkārtnes mūzikas skolu sadraudzības pēcpusdiena. Pasaka par 

dabu un dzīvo radību Selgas Mences radošā meistarklase Grobiņas 

Mūzikas un mākslas skolā, 

 Ģitāras spēle audzēkņu mācību koncerts, 

 Koncerts Pavasara atnākšana, 

 Draudzības koncerts ar Grobiņas mūzikas un mākslas skolu, 

 XXIII  Integratīvā mākslas festivāls Nāc līdzās! Kuldīgā, 

 Koncerts bērniem no Līvupes pamatskolas – attīstības centra, 

 Audzēkņu koncerts (vispārējās klavieres), 

 Lekcija Alfrēds Kalniņš, 

 Tikšanās ar bijušajiem absolventiem, 

 Koncerts  Muzikāli sveicieni, 

 Skolēnu ekskursija uz Nacionālo operas un baleta teātri P.Čaikovskis 

Gulbju ezers, 

 Koncerts pasākumā Muzeju nakts, 

 Festivāls Mēs esam un būsim tie labākie… LMMDV. 
 


