
DEJAS



• Kopš neatminamiem laikiem 
cilvēki centušies savas izjūtas 
izteikt ar kustību, žestu un 
mīmikas palīdzību. Kaut arī 
dejas ir ļoti dažādas, tām, 
tāpat kā dziesmām un 
maršiem, ir vairākas 
raksturīgas iezīmes, kas ļauj 
tās pazīt: smago taktsdaļu 
pasvītrojums, dejas solim 
atbilstošs ritmiskais zīmējums 
un melodiskā līnija, 
raksturīgas ritma formulas, 
kas izpaužas pavadījumā. 



Tautas dejas

• Tautas dejas daudz ko spēj pastāstīt par 
tautas raksturu. Cik daudz dažādu tautu 
dzīvo uz zemes, tikpat daudzveidīgas ir to 
dejas, atšķirīgi ir to nosaukumi un deju soļi. 
Arī pēc rakstura dejas ir ļoti dažādas: 
straujas un ugunīgas, smalkas un graciozas, 
mierīgas un apvaldītas, draiskas un 
humoristiskas. 

• Latviešu tautas deja-
https://www.youtube.com/watch?v=nfhEXss8
yGU&list=PLkMKu5MqVFWLiDh8RZKW1
DmONWfDcGLse&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=nfhEXss8yGU&list=PLkMKu5MqVFWLiDh8RZKW1DmONWfDcGLse&index=5


SPĀŅU DEJAS
Ar savu dažādību un krāsainību izceļas spāņu dejas;

• Sarabanda.
(https://www.youtube.com/watch?v=VF9v-6B_O0A )

Tā ir sena deja 3/4 vai 3/2 taktsmērā. Sākotnēji to dejoja 
tikai sievietes kastaņešu pavadījumā. Šīs dejas rašanās 
saistīta ar bēru ceremoniju. Tādēļ sarabandai raksturīgs 
skumjš vai nopietni svinīgs raksturs. 17. gs. otrajā pusē 
sarabanda kļūst par vienu no svītas daļām.

• Bolero
(https://www.youtube.com/watch?v=FWZ1xnscVCQ
)- spāņu tautas deja mērenā tempā ar raksturīgu 
ritmisku zīmējumu, kuru pasvītro kastaņešu sitienu. 
Parasti šo deju izpilda ģitāras , dažreiz arī 
dziedāšanas pavadījumā. Interese par viņu radusies 
arī citās valstīs. Bolero ritmi skan romancēs, operās 
un baletos. Sevišķi pazīstams ir franču komponista M. 
Ravela simfoniskais skaņdarbs "Bolero””. Tā pamatā 
ir viena tēma ar spilgti spānisku raksturu un viena 
nemainīga ritmiskā figūra mazo bundziņu partijā.

https://www.youtube.com/watch?v=VF9v-6B_O0A
https://www.youtube.com/watch?v=FWZ1xnscVCQ


SPĀŅU DEJAS

• Habanera. 
https://www.youtube.com/watch?v=1zsq3
eGxDLM Spāņu tautas deja- dziesma, 2/4 
taktsmērā, ar raksturīgu ritmisku figūru, 
akcentu uz takts pēdējo astotdaļu. Temps 
lēns. Arī habanera ir saistījusi vairāku 
komponistu uzmanību. Habaneras veidā ir 
Karmenas dziedājums franču komponista 
Ž. Bizē operā "Karmena". 

• Fragments no operas 
https://www.youtube.com/watch?v=K2snT
kaD64U

https://www.youtube.com/watch?v=1zsq3eGxDLM
https://www.youtube.com/watch?v=K2snTkaD64U


Uzdevums

• izlasīt slaidos doto tekstu, 

• noklausīties un noskatīties dotos slaidos dejas, 

• īsumā raksturot vienu no tām ar mūzikas izteiksmes līdzekļiem, 
(https://www.uzdevumi.lv/p/muzika/2-klase/muzikas-izteiksmes-lidzekli-7914 - šajā 
interneta vietnē var atkārtot mūzikas izteiksmes līdzekļus)

• uzdevums pēc izvēles – skatoties dejas, var dejot līdzi 

https://www.uzdevumi.lv/p/muzika/2-klase/muzikas-izteiksmes-lidzekli-7914


Balets
Annika Dūmiņa 5.c



Vēsture
Plaši izplatīts ir viedoklis, ka par baleta 
aizsākumu uzskatāms 1581. gads, kad 
Luvrā notika baleta Ballet Comique de la
Reine pirmizrāde.

Baleta pirmsākumi gan Itālijā, gan 
Francijā bija saistīti ar galma svinībām, 
kas tika organizētas par godu karaļu vai 
augstmaņu dzimšanas dienām, kurās 
dejas bija neiztrūkstoša to sastāvdaļa.

16. gs. galma balets bija sinkrētiska izrāde 
ar izstrādātu dramaturģiju, kuras sastāvā 
iekļāvās rečitatīvi, dziedājumi, deja 
un instrumentālā mūzika.

Neatkarīgi no tā, kurā valstī radies 
vispirms, balets bija viena no 
spilgtākajām Renesanses zvaigznēm un 
civilizācijas kultūras vērtībām. Tāds tas ir 
arī mūsdienās.

https://enciklopedija.lv/skirklis/5819


Topošajam dejotājam muzikalitāte veidojas no 
trim, savā starpā saistītiem komponentiem.

Pirmais komponents – tā ir spēja precīzi saskaņot 
savas darbības ar muzikālo ritmu.

Otrais muzikalitātes komponents – tā ir dejotāju 
māka apzināti un radoši uztvert melodijas tēmu 
un atspoguļot to dejā.

Muzikālā skaņdarba raksturs tiek atpazīts pēc 
melodijas tēmas, kura ir spējīga ar izteiksmīgu 
skanēšanu nodot visatšķirīgākos tēlus un 
stāvokļus, kuriem piemīt intonācija, ritmiskums, 
dinamiskums un tembra īpašības. Jebkura deja 
cenšas atklāt muzikālā skaņdarba būtību. Deja var 
sanākt patiesa tikai tajā gadījumā, ja tās izpildītājs 
ir aizrāvies ar muzikālo tēmu, sajutis to, sajutis 
visu, ko komponists ar to ir gribējis pateikt. Izjusta 
deja nav iespējama bez iekšējās pamošanās, 
emocionālas mūzikas uztveres.

Trešais muzikalitātes komponents ir jauno 
dejotāju māka uzmanīgi ieklausīties muzikālās 
tēmas intonācijās.

Mūzikai un horeogrāfijai ir jākļūst par kaut ko 
vienotu, lai deja varētu tapt, ir vajadzīga mūzika 
un ja ir notikusi šī dejas un mūzikas saplūšana, tad 
ir iespējams baudīt arī mūziku, sajust tās maigās 
vai ritmiskās skaņas. 

http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/fonetika/fon21.htm


Baleta veidi
Mūsdienās starptautiski atzītas un plaši pielietotas ir sešas 
klasiskās dejas apmācības metodes: franču metode, 
Vaganovas metode, Čeketi metode, Burnenvila metode, 
Balančina metode, Angļu Karaliskā baleta metode.

Arī pats klasiskais balets dalās atkarībā no tā, kurā reģionā 
tas radies. Piemēram, ir krievu balets, itāļu balets, franču 
balets. Katram no šiem paveidiem ir dažādas metodes, kas 
tiek izmantotas konkrētā areālā. Klasiskā baleta elementi ir 
grācija un plūstošas kustības, klasiska forma, stāstījums, 
ēteriskums. Svarīgs ir balanss un simetrija, kā arī nozīmīga 
ir precizitāte un sinhronitāte. Klasiskajā baletā tiek 
izmantoti arī tradicionālie baleta tērpi.

Neoklasiskais balets arī balstās klasiskā baleta tradīcijās, 
terminoloģijā un tehnikā, tomēr atšķirībā no klasiskā baleta 
izrādē, šiem priekšnesumiem ne vienmēr ir konkrēts sižets. 
Neoklasiskā baleta viena no spilgtākajām iezīmēm ir 
abstrakcija, kas izpaužas gan horeogrāfijā, gan mūzikā. 
Tomēr tiek izmantoti klasiskie baleta elementi – pozīcijas, 
stājas. Neoklasiskais balets sevī ietver tādas iezīmes kā 
ātrums, enerģija, emocionāls spēks, klasiskās formas 
variācijas, asimetrija.



Vēl viens no klasiskā baleta atzariem ir 
mūsdienu balets. Tajā ir daudz plašākas robežas 
ķermenisko izpausmju ziņā. Taču nedrīkst 
aizmirst par klasiskā baleta pamatiem, kas 
noteikti ir arī mūsdienu baleta sastāvdaļa. 
Mūsdienu balets ir ietekmējies no modernās 
dejas – ir pārņemti un variēti daudzi elementi. 
Šajā baleta veidā svarīga ir tieši mijiedarbība ar 
grīdu – kustības un pozas tiek veiktas tieši uz 
tās – guļus, sēdus. Tāpat arī nozīmīga 
izraušanās no klasiskā baleta ir apģērba ziņā –
ne tikai tāpēc, ka apģērbs var būt vienkāršāks, 
tradicionālāks un līdzīgāks ikdienas stilam, bet 
gan tieši attiecībā uz puantēm. Mūsdienu 
balets pieļauj dejošanu ar basām kājām. 
Mūsdienu baletā ir arī nozīmīga ne tikai deja un 
soļu izpilde, bet arī mīmika un tēlošana. Tāpat 
arī muzikālajā ziņā šis baleta veids pieļauj ne 
tikai instrumentālu izpildījumu, bet arī 
skaņdarbu ar vokāliem elementiem.



Pēteris Čaikovskis
Viens no populārākajām žanriem, kuros rakstījis Čaikovskis ir balets, kaut 
gan viņš tam pievērsās tikai dzīves pēdējos gados. Čaikovska baleta mūzika 
ir sava veida apvērsums šim žanram, jo mūzika nav vienkārši pavadījums, 
bet tā atklāj baleta saturu un darbojošos personu jūtas. Čaikovskis 
sacerējis trīs baletus.
Lielu ieguldījumu baleta attīstībā devusi Krievijas impērija, kā arī 
vēlākā PSRS. Pirmie soļi šīs mākslas attīstībā tika sperti vēl Pētera I laikā ar 
itāļu un franču baleta uzvedumiem. Tikai XIX gs. Krievijā aizsākās 
patstāvīga baleta žanra attīstība. Taču drīz vien Krievijas balets sasniedza 
pasaules slavu ar tādiem šedevriem kā Pētera Čaikovska Gulbju 
ezers, Apburtā princese, Riekstkodis, vai Igora Stravinska 
"Ugunsputns", Petruška, kā arī virkni citu izcilu baleta meistardarbu.

https://www.youtube.com/watch?v=htWM5ZtONU4

https://www.youtube.com/watch?v=htWM5ZtONU4


Mūzikas izteiksmes 
līdzekļi.
Dinamika- no pakāpeniski skaļāka uz klusāku 
un otrādi;

Temps-var būt gan ātrs gan lēns;

Reģistrs-var būt gan augsts, gan zems.



Izmantotie 
informācijas 
avoti:

• https://www.uzdevumi.lv/p
/muzika/2-klase/muzikas-
izteiksmes-lidzekli-7914/re-
4792c7f9-f28b-4bf0-afa3-
aad462f26478

• https://lv.wikipedia.org/wiki
/Balets

• https://enciklopedija.lv/skir
klis/23965-balets

• http://www.performance.lv
/balets/

• https://www.youtube.com/
watch?v=htWM5ZtONU4

https://www.uzdevumi.lv/p/muzika/2-klase/muzikas-izteiksmes-lidzekli-7914/re-4792c7f9-f28b-4bf0-afa3-aad462f26478
https://lv.wikipedia.org/wiki/Balets
https://enciklopedija.lv/skirklis/23965-balets
http://www.performance.lv/balets/
https://www.youtube.com/watch?v=htWM5ZtONU4


PALDIES PAR UZMANĪBU!!!



Dejas
Keitas Tūnas projekts mūzikā



Tautu dejas
Tautas dejas ir dejas, kas sastāv no cilvēku 
grupām, kuras atspoguļo tradicionālo 
cilvēku dzīvi no konkrētās valsts vai reģiona, 
kur tiek apvienoti tautas deju elementi. 
Tautu deju dejošana cilvēkā izkopj pareizu 
stāju un ritma izjūtu, koordināciju, skatuves 
un uzstāšanās kultūru. Cilvēkam rodas 
prasme koncentrēt uzmanību un būt 
disciplinētam, kas ir ne mazāk svarīgi.

Latviešu tautas dejas tiek dejotas ar novadu 
tautastērpiem gan meitenēm, gan zēniem. 
Tērpus var attiecināt jebkurai dejai pēc 
izvēles.



Spāņu dejas

• Tango ir partneru deja un sabiedriskā deja, 
kas radās 1880. gados. Río de la Plata, kas 
atrodas starp Argentīnu un Urugvaju. Tango ir 
dzimis šo valstu nabadzīgajos ostas apgabalos, 
kur ir paverdzināti afrikāņi. Tango ir afrikāņu 
Candombe spāņu-kubiešu Habanera un 
argentīnieša Milonga apvienojuma rezultāts.

• Salsa ir partnerdejas forma, kas sasaucas ar 
salsas mūziku, tomēr reizēm salsa tiek 
izpildīta gan solo (suelta), gan Rueda de 
Casino, kas tiek dejota aplī mainoties 
partneriem. Salsa var būt improvizēta vai arī 
tiek dejota pēc iepriekš zināmas kombinācijas. 
Salsa ir īpaši populāra visā Dienvidamerikā, kā 
arī Ziemeļamerikā, Eiropā, Austrālijā un dažās 
Āzijas un Tuvo Austrumu valstīs. 



Balets

• Balets ir dejas un mākslas veids, ko izpilda klasiskās 
mūzikas pavadijumā, ar noteiktu klasiskās dejas 
tehniku – pozīcijām rokās un kājās, pareizu ķermeņa 
novietošanu, dažāda veida piruetēm un plūstošu 
kustību izpildi. Balets arī ir liela emociju izpausme 
skatītājiem, liekot tiem saprast stāstu bez vārdiem. 
Mūsdienās ir daudz un dažādi baleti, dažādos 
veidos – liriskos, ātros u.t.t.

• Par baleta pirmsākumiem domas dalās. Plaši 
izplatīts ir viedoklis, ka par baleta aizsākumu 
uzskatāms 1581. gads, kad Luvrā notika baleta 
Ballet Comique de la Reine pirmizrāde. 

• Taču pastāv arī uzskats, ka balets radies krietni 
agrāk - 1489. gadā, kad tika uzvesta Bergoncio di 
Botas baleta izrāde Milānas dodža kāzās un tikai pēc 
tam šis Itālijā dzimušais jaunais mākslas žanrs 
nonācis Francijā, kur turpinājis sarežģītu un ilgu 
pilnveidošanās ceļu. Neatkarīgi no tā, kurā valstī 
radies.

• Mana māsa dejo baletu jau no agra vecuma, kad 
viņa dejoja mazā baleta grupiņā bet tagad viņa 
mācas Rīgas horeogrāfijas vidusskolā. Un nesen 
dejoja vienu no galvenajām lomām ‘’Sniegbaltīte un 
septiņi rūķīši’’.



Paldies par uzmanību!





Tautas deju raksturojums.

• Tautas dejas ir atšķirīgas. Tās ir gan 
ātras gan lēnas, gan graciozas gan 
elegantas. Ir ļoti daudz un dažādu 
tautas deju.  Latviešu tautas dejas ir 
humoriskas, ātras un atbilstošas 
tautai. Tautas dejām visbiežāk ir 
paredzēti tērpi. Latviešu tautas 
tērpam ir josta, svārki, blūze, vainags, 
pastalas un sakta (meitenēm). Latvieši 
parasi dejoja svētkos, tāpēc dejas ir 
priecīgas un jestras. Interesanti ir tas, 
ka Barkarola, Sarabanda un visas citas 
dejas arī ir tautas dejas! Izvēlējos 
rakstīt tieši par tautas dejām, jo man 
likās, ka tas būs interesanti.



VALSIS

• Valsis ir vecākā no mūsdienu balles dejām. 
Dejas nosaukums ir cēlies no viduslaiku vācu 
valodas dejas figūras "walzen", kas nozīmē 
"griezties".

• Daudzas slavenas valša melodijas ir sacerējis 
19.gadsimta komponists Johans Štrauss.

• Valsis ir austriešu deja. To dejo 3/4 taktsmērā. 
To sāka dejot 19. gadsimta sākumā, deju zālēs. 
Bet pirms tam to dejoja tikai zemnieki.

• Valsis ir pasaules populārākā balles deja jau 
no agriem laikiem. Mūsdienu balles deju un 
sporta deju terminoloģijā valša ātro versiju 
sauc par Vīnes valsi, pretstatā lēnajam valsim.

• Valsim  dinamika ir-

Vārds          Itāļu  valodā Piano

Pieraksta P

Tulko Klusi

Tulkojums Pakāpeniski klusāk

Apzīmējums


