
6. pielikums 

Informācija par PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” dalību kultūras 
dzīvē, organizējot publiskus kultūras pasākumus 

2016./2017.mācību gads  

22.septembris Izstādes "Kopenhāgenas risinājumi" atklāšana "Lielais dzintars" 
vestibilā

24. septembris Melngaiļskolas bigbenda dalība Baltu vienības dienas koncertā

28. septembris Dalība Latvijas Universitātes 97. gadadienas svinībās universitātes 
Lielajā Aulā. Piedalās Melngaiļskolas bigbends, meiteņu kora grupa, 
zēnu kora solistu grupa, solisti – U.Marhilēvičs, A.Ērglis un 
A.Stafecka

30. septembris - 2. oktobris Dalība izstādē "Design Isle 2016" Rīgā, Ķīpsalas izstāžu zālē

7.oktobris Dalība Baltijas valstu ārstu kongresā, koncertē Melngaiļskolas 
bigbends

11.oktobris LMMDV Mākslas radošā darbnīca: "Augstspiedes preses 
paraugdemonstrējumi" Karjeras nedēļas ietvaros

11. oktobris Liepājas Arhitektūras dienu ietvaros izstādes atklāšana 
"Koncerttelpas Latvijā" „Lielā dzintars” mākslas telpā „Civita Nova”

12.oktobris LMMDV Apģērbu dizaina nodaļas radošā darbnīca: "Maketēšana un 
modelēšana" Karjeras nedēļas ietvaros

14. oktobris Dalība Latvijas mūzikas vidusskolu klavieru nodaļu audzēkņu 
festivālā Rotko vīzijas skaņās Daugavpilī

14. oktobris Baltā spieķa dienas koncerts Liepājas neredzīgo biedrības telpās

16. oktobris Koncerts ar R.Eilandu Vidzemes koncertzālē Cēsīs, piedalās 
Melngaiļskolas bigbends, meiteņu kora grupa, solists – R.Eilands

26.-27. oktobris Dalība I Latvijas kameransambļu festivāls "Sudraba flauta" Babītes 
Mūzikas skolā

26. oktobris Iekļaujoša dizaina darbnīca studentiem Liepājas Latviešu biedrības 
namā. Darbnīcā līdzdarbojas gids Artūrs Līvmanis, foto izstādes 
"AccessAbility" dalībnieks, konference, produktu dizaina izstāde

27. oktobris Darbnīca jauniešiem, gatavojoties dalībai 3. starptautiskajā 
laikmetīgās mākslas triennālē EKSPERIMENTA J. Rozentāla 
Mākslas skolā

28. oktobris "Berči lasījumi" "Telpa. Mūzikai. Rakursi", koncertzāles "Lielais 
dzintars" eksperimentālā skatuve

28.oktobris – 17.novembris Arhitektūras dienu izstāde LMMDV “Arhitektūras vingrinājumi”, 
LMMDV, Riseba, RTU.

29. oktobris Mūzikls „Mana skaistā lēdija” koncertzālē „Lielais dzintars”, 
piedalās Simfoniskais orķestris, Rīgas Doma kora skola un 
Horeogrāfijas skola

16. novembris LR Ministru kabineta apbalvošanas ceremonija koncertzālē „Lielais 
dzintars”, piedalās Melngaiļskolas bigbends



17. novembris LMMDV Valsts svētku koncerts koncertzālē „Lielais dzintars”

21. novembris Koncerts „Skanīgākās džeza melodijas” Kalētu Tautas namā

21.-24. novembris Koncerti Liepājas pirmskolas izglītības iestādēm „Mikipeles 
piedzīvojumi mūzikas skolā” koncertzāles „Lielais dzintars” 13. 
telpā

23. novembris Koncerts „Skanīgākās džeza melodijas” Aizputes Kultūras namā

24. novembris Koncerts „Skanīgākās džeza melodijas” Vaiņodes Kultūras namā

24. -26. novembris Dalība I.Kokara II Starptautiskajā vidējās profesionālās mūzikas 
izglītības iestāžu jauno kordiriģentu konkursā Rīgā

27. novembris Koncerts ar R.Eilandu Latgales vēstniecībā „Gors”, piedalās 
Melngaiļskolas bigbends, meiteņu kora grupa, solists – R.Eilands

27. novembris IGO koncerts LMMDV zālē Ausekļa ielā 11/15, Liepājā.

1. decembris Kurzemes reģiona Bērnu mākslas pedagogu seminārs - "Grafiskais 
dizains", LMMDV zālē Alejas ielā 18, Liepājā

5. decembris Rīgas Doma skolas un Liepājas Mūzikas, Mākslas un dizaina 
vidusskolas vokālās nodaļas audzēkņu koncerts Rīgas Anglikāņu 
baznīcā

7. decembris Koncerts „Ziemassvētku impresijas” koncertzālē „Lielais Dzintars”, 
piedalās Melngaiļskolas bigbends, meiteņu koris, solists – E.Balceris

15. dcembris Liepājas mēra pieņemšana un Ziemassvētku koncerts koncertzālē 
„Lielais dzintars”

21. decembris LMMDV Ziemassvētku pasākums - Modes skate, Multimediju un 
Reklāmas dizaina izglītības programmu izstāde, prezentācijas

12. janvāris Dalība solistu konkursā "Sudraba zvani" Daugavpilī

27.-29. janvāris Dalība XII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu audzēkņu konkursā Rīgā

15. februāris „Ēnu diena” norise LMMDV

16. februāris Dalība skolu izstādē „Skola skolā 2017” Liepājas Raiņa 6. 
vidusskolā

16. februāris Dalība Festivālā - konkursā "No baroka līdz rokam"/ Lejaskurzemes 
kolektīvi Liepājas 7. vsk., klubs "Fontaine palace"

16.-17. februāris Dalība Valsts konkurss vidusskolas audzēkņiem Rīgā, PIKC Rīgas 
Dizaina un mākslas vidusskolā

6.-8.marts Koncerti Liepājas pirmskolas izglītības iestādēm „Mikipeles 
piedzīvojumi mūzikas skolā” koncertzāles „Lielais dzintars” 13. 
telpā

7.-8. marts Dalība XII Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu 
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkursā 
Saldus mūzikas skolā

10.marts Dalība Kurzemes reģiona mūzikas skolu vispārējo klavieru un 
klavieru klašu audzēkņiem festivālā "Notici sev" Kuldīgā

10.marts Zemgales un Kurzemes novadu pūtēju orķestru skate Jelgavas 4. 
vidusskolā



13.-17. marts Dalība IX International children and youth wind instruments bands 
festival- contest "Pavasario trimitai - 2017" Lietuva, Plunge

16. marts Frankofonijas dienu pasākumu programma LMMDV zālē Alejas ielā 
18, Liepājā

17.-18. marts Dalība izstādē „Ražots Liepājā” Liepājas Olimpiskajā centrā

25. marts Koncerts ar J.Stībeli un G.Pabērzu "Popmūzikas hiti džezā" 
koncertzālē „Lielais dzintars”

28.-29. marts Koncerts, izstādes, izcilību godināšana, meistarklases, konference  
"Zelta griezums" koncertzālē „Lielais dzintars”

29. marts Dalība Konkursā "Sol Re La Mi" Saldū

31. marts „Satiec savu meistaru” pasākumi LMMDV Alejas ielā 18. un Toma 
ielā 23/25

2. aprīlis Mūzikls "Mana skaistā lēdija" Valmieras Drāmas teātrī kopā ar 
simfoniskais orķestris, Rīgas Doma skola, Horeogrāfijas vidusskola

6. aprīlis Frankofonijas dienu organizēšana, vadīšana.

7.-9. aprīlis Dalība International competition for solists of woodwind and brass 
instruments "Ventus musicale -2017" Viļņā, Lietuvā

12. aprīlis IV Starptautiskais klavierspēles audzēkņu klavieru duetu un 
kameransambļu konkurss koncertzālē „Lielais dzintars”

19.-14. aprīlis Meiteņu kora dalība festivālā Bratislavā, Slovākijā

21. aprīlis VII Starptautiskais pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu 
un orķestru ritmiskās mūzikas festivāls- konkurss "Vēju ritmi 2017" 
koncertzālē „Lielais dzintars”

22. aprīlis Mūzikls "Mana skaistā lēdija" Lielā ģilde, Rīga, kopā ar simfonisko 
orķestri, Rīgas Doma skolu, Horeogrāfijas vidusskolu

29. aprīlis Dalība Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru finālkonkursā Rīgā

29. aprīlis Reģiona pasākums stīgu nodaļu audzēkņiem "Mēs esam un būsim tie 
labākie"

4.-5. maijs Dalība VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojumā un 
defilē finālkonkursā Rīgā

16. maijs -27. junijs LMMDV izstāde Kuldīgā Līvijas Rezevskas memoriālajā muzejā 
(tekstilizstrādājumu, ādas izstrādājumu, keramikas izstrādājumu 
dizaina programmas

18.-26. maijs Junioru banda koncerttūre Vemdingā, Vācijā

20. maijs Muzeju nakts pasākumi LMMDV, Atvērto durvju diena

25.maijs -12.jūnijs Eiropas Liceju Parlamenta Starptautiskā juveliermākslas izstāde 
koncertzāle “Lielais Dzintars”

2. jūnijs Dalība koncertā U.Marhilēvičam – 60, koncertzāle „Lielais dzintars”

4. jūnijs – 23. jūnijs LMMDV Vizuālā tēla stilistu izglītības programmas izstāde 
titdzniecības centrā “BAATA”

5. – 30. jūnijs LMMDV Mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbu izstāde 
“Nospiedums” Latviešu Biedrības namā

14. jūnijs – 5. jūlijs Kvalifikācijas darbu izstāde koncertzālē “Lielais Dzintars”


