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Izveidota MK, kas apvieno šādus 
priekšmetus: 

 mūzika 

 vizuālā māksla

 kultūras pamati

 teātra māksla
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Kolēģu radošā un profesionālā 
darbība

Vintra Braša
 MK vadītāja

 Kultūra un māksla I (teātra māksla), kultūras pamatu, 

teātris un drāma skolotāja

 IP teātra mākslas un kultūras pamatu metodiķe

2021./22.m.g.sagatavoti vairāki piedāvājumi 

(meistarklases) Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas kā 

Metodiskā centra funkciju īstenošanai:

 Vintra Braša, Dace Groduma – Vīriņa

Skolotāju sadarbības pieredze, īstenojot moduļu 

stundas Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā

 Dace Groduma-Vīriņa, Vintra Braša

Kā attīstīt skolēnu sociāli emocionālās mācīšanās 

prasmes

 Vintra Braša, Baiba Mackiala

Laiks un telpa. Morālu un sociālu problēmu 

aktualizācija laikā un telpā
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https://www.lvg.lv/top/citi-piedavajumi/179/


 2021.gada septembrī piešķirts Liepājas pilsētas

apbalvojums, īstenojot Kultūrizpratnes un

pašizpausmes mākslas jomas izaicinājumus.

Informācija ŠEIT
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https://www.lvg.lv/gada-skolotjs-2021/1557/
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Gustavs Zālītis
 Kultūras pamatu, teātra un drāmas skolotājs

 Interešu izglītības nodarbību vadītājs šaha pulciņā

 Dramaturgs un režisors izrādei "nāc nāc" (Pirmizrāde 
2021.gada 6. martā)

 Piedalījies Liepājas Universitātes Studentu Zinātnes

Un Radošuma Dienu zinātniskajā konferencē ar

referātu "Utopijas žanra pazīmes Viļa Lāča romānā

“Uz jauno krastu”

https://www.liepu.lv/uploads/dokumenti/konferences/HMZF_stud_konf_progr_2021_gala.pdf


Marta Rozentāle
 Mūzikas un kultūras pamatu skolotāja

 Interešu izglītības pulciņš "Kolektīvā muzicēšana" 

vadītāja

 Skolēnu iedvesmošana zinību ceļā 1. septembrī. 

Informācija ŠEIT

 Dalība "Ģimnāzijas rakstu" prezentācijā ar 

muzikālo noformējumu ŠEIT

 Piedalīšanās Janas Egles albuma ierakstīšanā un 

prezentēšanā - "Ainava ar vientuļu koku"

 Muzicēšana ar trio Purmsātu muižas 201. gada 

jubilejā (2021.gada 21.augustā)

 Uzstāšanās koncertā kopā ar Janu Egli kultūras

namā Wiktorija (2021.gada 3.oktobrī)L
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https://www.lvg.lv/1septembris-zinbu-diena/1541/
https://www.lvg.lv/jnijs-spekke-imnzija-tikans-attlinti/1532/


Ineta Kauliņa
 Mūzikas skolotāja

 Interešu izglītības pulciņa "7.-9. klašu koris" vadītāja

 7.-9.klašu koris, kā arī Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 

jauktais koris piedalījās e-dziesmu svētkos, tika veikts 

kopīgs dziesmas ieraksts, kā arī veikta filmēšana dziesmai 

Imants Kalniņš "Liedagā" - ŠEIT

 Kora skolēni kā neatsverams kultūras elements tiek virzīti 
papildināt skolas rīkotos pasākumus
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https://www.lvg.lv/esam-gatavi-xii-latvijas-skolu-jaunatnes/1535/


Liene Eltermane
 Vizuālās mākslas skolotāja

 Interešu izglītības pulciņš "Mākslas studija" vadītāja

 Patstāvīgajā profesionālajā darbībā - ādas apstrādes

māksliniece

 Aktīva dalība mākslas jomas pilsētas 

metodiskajās sanāksmēs; "Renesanses un baroka stila 
studija" pieredzes stāsts, metodisko materiālu prezentācija

2021./22.m.g.sagatavots piedāvājums (meistarklase) Liepājas

Valsts 1. ģimnāzijas kā Metodiskā centra funkciju īstenošanai:

 Baiba Mackiala, Liene Eltermane

"Mans mīļākais karš"
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https://www.lvg.lv/top/macibu-prieksmets/176/
https://www.lvg.lv/top/macibu-prieksmets/176/


 Dalība starptautiskajā mākslas festivālā "Divi Jūliji" Gulbenē,

vadot radošo darbnīcu "Grāmatu siešana ar ādas vākiem "Long

Stitch" jeb garā dūriena tehnikā". Informācija ŠEIT

Lienes Eltermanes un Kristīnes Gundarinas izstāde "Satikšanās"
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https://www.gulbenesmuzejs.lv/divi-juliji/divi-juliji-uzdrikstesanas/?fbclid=IwAR1VEcDBnN1ilYXrSkgl1uvbBqrnuLyy_udRL2oY69uW8ZaI_LAawiogO94     
https://www.lvg.lv/mksla-izstde-satikans-skolas-vestibil/1174/
https://www.lvg.lv/mksla-izstde-satikans-skolas-vestibil/1174/
https://www.lvg.lv/mksla-izstde-satikans-skolas-vestibil/1174/


Kristīne Gundarina
 Vizuālās mākslas un kultūras pamatu skolotāja

 Interešu izglītības pulciņa "Dizaina darbnīca" 
vadītāja

 Patstāvīgajā profesionālajā darbībā - dizainere 
"KGofiss"
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https://www.behance.net/KGofiss


Intereses pedagoģijā

 Daudzveidīgu izglītības elementu iesaiste mācību 

priekšmetu apguvē
PASAULES GRĀMĀTU UN AUTORTIESĪBU DIENA

MĀCĪBU STUNDA MUZEJĀ

MĀCĪBU STUNDA MĀKSLAS GALERIJĀ

 Emociju atklāšana mūzikā un mākslā

CITĀDĀS MĀCĪBU NEDĒĻAS "KOMPETENCE DARBĪBĀ"2021 IDEJA 

Dalība "Ģimnāzijas rakstu" 8.krājuma tapšanā

Dalība starptautiskajā mākslas simpozijā Liepājas 

Universitātē "Konkrētais un abstraktais vizuālās mākslas 

kompozīcijā. Tēma "Tuvums". Referāta tēma: 

"Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas kā līdzeklis 

vizuālās mākslas mācību satura apguves procesā 8.klasē"

Kristīnes Gundarinas un Lienes Eltermanes izstāde 

"Satikšanās"
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https://www.lvg.lv/mcmies-darot-mcbu-nedas-kompetence-darbb/1531/
https://www.lvg.lv/jnijs-spekke-imnzija-tikans-attlinti/1532/ 
https://www.lvg.lv/mksla-izstde-satikans-skolas-vestibil/1174/
https://www.lvg.lv/mksla-izstde-satikans-skolas-vestibil/1174/
https://www.lvg.lv/mksla-izstde-satikans-skolas-vestibil/1174/


Sandra Okuņeva
 Teātra mākslas skolotāja

 Aktīva MC funkciju papildināšana ar bagātīgu 

piedāvājumu. Informācija ŠEIT

 Plašāks radošās darbības apskats

 Skolas vārda nešana un pārstāvniecība nozīmīgos kultūras 
pasākumos- ŠEIT
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http://www.lvg.lv/upload/Metodisks_komisijas/2020/Fotoinformacija_prezentacijai_Sandra1.pdf
https://www.lvg.lv/izcilbas-svtki/1526/
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Savstarpējā sadarbība

 Skolotāji sadarbojas, lai 7. klasēs veidotu un

īstenotu mācību moduli teātra mākslā, vizuālajā

mākslā, mūzikā, dizainā un tehnoloģijās

 Skolotāji sadarbojas, lai 10. klasēs veidotu un

īstenotu mācību moduli teātra mākslā, angļu

valodā, vēsturē un sociālajās zinātnēs un literatūrā

 Dalās pieredzē MK ietvaros

 Veido metodisko materiālu krātuvi
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 Starpriekšmetu sadarbība vizuālās mākslas mācību

priekšmetā [K.Gundarina] un audzināšanas darbā

(prezentatīvās atribūtikas sagatavošana žetona

gredzeniem, klases grāmatu izveide izlaiduma procesijas

nodrošināšanai)
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Kolēģu dalība

10 radošo darbu krājumu "Laiks nekur 
nepazūd" ar metodisko pielikumu izveidē
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Radošo darbu krājumu 

Laiks nekur nepazūd
metodiskie pielikumi

 2019./20.m.g. Radošais atbalsts krājuma tapšanā (Kristīne 

Gundrina, Liene Eltermane)

 2018./19.m.g. ideja stundu ciklam Izrautās lappuses 
stāsts. (Kristīne Gundarina)

 2016./17.m.g. ideja stundu ciklam, kā rosināt skolēnus 

radošajam darbam (Vintra Braša, Liene Eltermane u.c.)

 2015./16. m.g. ideja stundu ciklam par kultūras zīmēm un 

vērtībām Raiņa lugā Krauklītis (Liene Eltermane)

 2014./15. m.g. – ideja radošu stundu ciklam ar 

starpdisciplinārās mācīšanās iespējām, izmantojot daudzpusīgā 

intelekta veidus (Vintra Braša u.c.)

 2013./14.m.g. – ideja stundu ciklam par dzeju pamatskolā 

(Vintra Braša u.c.)

 2012./13.m.g. – ideja stundu ciklam vizuālajā mākslā par 

Saules zīmi etnogrāfijā (Liene Eltermane)

 2011./12.m.g. – ideja stundu ciklam – radoši par Imantu 

Ziedoni: personība, dzeja, mākslinieciskais apraksts, 

epifānijas (Vintra Braša u.c.)

 2010./11.m.g. – radošā rakstīšana (Vintra Braša u.c.)
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 kritiskā domāšana un problēmu risināšana

 jaunrade un uzņēmējspēja

 pašvadīta mācīšanās

 sadarbība

 pilsoniskā līdzdalība

 digitālās prasmes

MK skolotāji ikdienas darbā realizē caurvijas 
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MK skolotāji piedāvā šādus specializētos 
kursus - ŠEIT

A
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a Vizuāli plastiskā mākslas

(Skolotāja Liene Eltermane)

Radošā rakstīšana

(Skolotājs Gustavs Zālītis)

Publiskā uzstāšanās

(Skolotāja Sandra Okuņeva)

https://www.lvg.lv/top/specializto-kursu-anotcijas/352/
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Skolēnu sasniegumi

 Olimpiādēs
-SASNIEGUMI VIZUĀLĀS MĀKSLAS OLIMPIĀDĒ

-SASNIEGUMI MŪZIKAS PILSĒTAS OLIMPIĀDĒ

 Konkursos
- SASNIEGUMI KONKURSĀ "LIDICE 2020"
- SASNIEGUMI KULTŪRAS KANONA KONKURSĀ
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https://www.lvg.lv/olimpide-vizulaj-mksl-skolas-posms/1179/
https://www.lvg.lv/pilstas-mzikas-olimpide/1172/
https://www.lvg.lv/konkurss-lidice-2020/1132/ 
https://www.lvg.lv/kulturas-kanona-konkursa-finalistes/975/


Skolēnu sasniegumi

 Konkursos
- SASNIEGUMI KONKURSĀ "LIDICE 2021"
- SASNIEGUMI VALSTS MĒROGA KONKURSĀ
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https://www.lvg.lv/konkurss-lidice-2021/1307/
https://www.lvg.lv/top/valsts-mroga-konkursi-20202021-mcbu-gads/363/   


"Kultūra ir lielas prasības pret cilvēkiem, apkārtni un
galvenām kārtām pret sevi pašu.

Kulturālais cilvēks ir daudzprasīgs arī pret lietām, bet cik
lielā mērā viņš pēdējās prot izdaiļināt, vairot, apbrīnot un
saudzēt, tikpat lielā mērā saglabā neatkarību pret tām."

Zenta Mauriņa

https://irliepaja.lv/lv/liepajnieki/gimnazijai-davinas-zentas-maurinas-portretu/

