
 

Projekts : „Kustību virpulī” 

Engures Mūzikas un mākslas skolā 

no 9.03. 2015.– 13.03.2015. 

 

Mērķis: Iepazīt un radīt izpratni par kustības nozīmi mākslas un mūzikas pasaulē, it īpaši mūsdienu 

kultūrā. Izzināt to komponistu un mākslinieku daiļradi, kuri savus darbus radījuši skatuves mākslas  - 

kustības iedvesmoti – opera, balets, operete, mūzikls, rokopera u.c. 

Uzdevumi:  

1. Veicināt audzēkņu radošo spēju attīstību, padziļināt izpratni par kustības visaptverošām iespējām 

daudzveidīgajā mūzikas un mākslas pasaulē. 

 2. Caur dažādiem žanriem un tēliem iepazīt komponistu un mākslinieku daiļrades mantojumos visbiežāk 

izmantotās kustību interpretācijas. 

3.Mācību procesa ietvaros veidot izpratni par žanru daudzveidīgumu, tēlu nozīmi dažādu laikmetu un 

stilu komponistu un mākslinieku darbos. 

4.Veidot radošu sadarbību starp mūzikas un mākslas audzēkņiem un pedagogiem.  

Organizators: Engures Mūzikas un mākslas skola 

Dalībnieki: Engures Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. 

Nosacījumi: Projekts tiek veidots, lai iepazītos ar mūzikas, mākslas un kustības neizsmeļamo 

mijiedarbību. 

*Mūzikas klases audzēkņi sagatavo muzikālus mācību pasākumus – viktorīnas, improvizētus uzvedumus, 

priekšnesumu - kopkoncertu ar visu mūzikas programmu audzēkņu piedalīšanos. 



*Mākslas klases audzēkņi piedalās ar gleznojumiem, zīmējumiem, dažādās tehnikās veidotiem mākslas 

darbiem, instalācijām, veidojot izstādi skolas telpās. 

Projekta nedēļas norise 

Pirmdiena, 9.03. 

plkst.15.20 

Projekta nedēļas atklāšana 

• Koncerts ar Mūzikas skolas audzēkņu 

piedalīšanos 

 

• Mākslas skolas audzēkņu darbu 

izstādes atklāšana – darbu 

prezentācija, Zālē 

• Mākslas skolas audzēkņu darbu 

izstāde Kamerzālē 

• Mākslas skolas audzēkņu skicējumi - 

vērojot deju 

 

A.Freināte. 
E.Šteinharde - 
Kumalāne 

 

 

 

 

J.Balode 

 
 
 
E.Trapočka, 
I.Dreimene, 
V.Melne 
 

J.Balode 

Otrdiena, 10.03. 

plkst.15.00 

 

plkst.16.00 

 

• „Lai skan akordeons” Kandavas MMS 

audzēkņu koncerts 

• Mūzikas skolas vecāko klašu audzēkņu 

priekšnesums 

• Viktorīna Mūzikas un mākslas skolas 

audzēkņiem 

  

 

I.Selivanoviča 

 

A.Freināte, 
E.Šteinharde – 
Kumalāne 

V.Melne 
E.Trapočka 



Trešdiena, 11.03.   

Ceturtdiena, 12.03. 

 plkst. 15.30 

 

 

 

 

 

plkst. 17.00 

• Projekta nedēļas viesis – Mūziķis, 

folklorists Edgars Lipors uzstāsies ar 

muzikālu pasaku 

 

• Klavierspēles programmas atklātais 

Mācību koncerts „Kustība pa klavieru 

taustiņiem” 

• Mākslas skolas audzēkņiem radoši 

eksperimenti attēlojot kustību 

28.,30.telpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaira Egle 

 

J.Balode 

Piektdiena, 13.03. 

Plkst. 16.00 

Projekta nedēļas noslēgums:  

• Koncerts „Kustību virpulis” 

• Mākslas audzēkņu darbu izstādes 

papildināšana ar eksperimentālajām 

kompozīcijām 

• Dalībnieku apbalvošana 

 

E.Šteinharde – 
Kumalāne 

J.Balode 

 

I.Selivanoviča 

A.Freināte 

 

 

 

 


