Vidzeme
(No svītas „Novadnieki")
Deja vienam dejotāju pārim
Ulda žagatas horeogrāfija
Gunāra Ordelovska mūzika
Dai l oņa Rudovica apraksts
Dejā 5 gājieni. Dejas sākumā pāris stāv skatuves labas puses pēdējā
Meita puisim pie l abās rokas, ar seju pa dejas ceļu. Puisis pasniedzis meitai
labās rokas elkoni, meita tajā ieķērusies . Otrā roka - meitai brīvi nolaista, puisim kulisē.
sānos.

Ievads
(2 t.)

1. t.

2. t.

Meitai, sākot ar kreiso, puisim ar labo kāju, plaša pievilciena polka.
Abi virzās DCV. Polkas palēciena laikā kāja pacelta priekšā, celi
nostiepta, meitai pēdā nostiepta, puisim pēda brīva.
Atkārto 1. t. darbības ar otru kāju (1. zim.).

Pirmais gāji e ns
1. daļa (16 t.)
1. t. „Viens" - izpilda soli ar palēcienu, meita, sākot ar kreiso kāju, puisis - ar
labo kāju.
„Divi"
- solis ar palēcienu, ar otru kāju.
2. t.
Izpilda trīs skrējiena soļus ar palēcienu, puisis, sākot ar labo, meita ar kreiso kāju. Vi rzās, kā parādīts 2. zīm.
3. t. "Viens" - solis ar pa l ēcienu, turpinot dejot norādītajā virzienā.
„ Divi"
- solis ar palēcienu, vienlaicīgi atlaiž satvērienu un izpilda
1/2 pagriezienu, meita pa kreisi, puisis - pa labi {pagriežas viens
pret otru), lai nobeigtu ar muguru pret skatītajiem . Rokas atkal
sadod elkoņu satvērienā.
4. t.
Izpilda četrus skrēj iens soļus. 4. t. beigās izpilda iesēdienu - meita
uz kreisās, puisis - labās kājas.
5. t.
Izpilda polkas soli, virzoties, kā parādīts 4. zīm . 5. t. beigās partneri
atlaiž satvērienu un pagriežas ar seju viens pret otru.
6. t. ,,Viens - " - rokas sadod sānis izstieptu roku satvērienā, meitai - solis sānis ar
kreiso kāju pa kreisi, puisim - ar labo kāju pa labi. Sadotās, meitas
kreisā un puiša l abā roka, nedaudz nolaistas. Augums noliekts roku
virzi enā, otras rokas paceltas galvas augstumā.
„- i"
- nolēciens 6. pozīcijā. Augums iztaisnots, priekšējās rokas paceļ uz
augšu.
„Di - vi"
- atkārto „viens - i" darbības ar otru kāju uz otru pusi.
7. t.
Izpilda 6. kustību otru reizi.
Mūzikas

8. t.

Dejotāji pagriežas ar muguru pret skatītājiem, sadod rokas elkoņu
satvērienā un virzās ar četriem skrējiena soļiem, sākot ar iekšējām
kājām

9. -13. t.
14. -15. t.

16. t.

(4. zīm .) .

Atkārto 1. - 5.t darbības un virzās, kā parādīts 5. zīm.

Puisis atkārto 6. um 7. t. darbības. Rokas vienam pašam atvērtas
sānis vaļā. Meita ar četriem skrējiena soļiem uz vietas apgriežas,
rokas brīvi gar sāniem.
Divi kāju piesitien i, puisim pasniedzot rokas meitai. Meita turpina
griezties.
Ot rais g ājiens
Mūzikas 2. daļa (8

t.)

Dejotāji atrodas viens otram pretim, meita ar kreiso, puisis ar labo plecu pret
skatītājiem .

Rokas sadotas

s l ēgto

roku

satvērienā.

kāju, puisim ar kreiso kāju OCV, sākot
1/4 griezienu.
- pagriežas ar seju DCV, neliels palēciens, meitai uz labās kājas,
puisim - uz kreisās kājas, otru kāju pace! uz priekšu 45°, celī
iztaisnotu, meitai pēdā nostieptu, puišiem pēdā brīvu. Meitas
kreisā un puiša l abā roka sadotas un paceltas uz priekšu, otras
rokas atvērtas sānis vaļā.
- solis uz priekšu, meitai ar kreiso kāju, puisim ar labo kāju, sākot
griezienu meitai pa labi, puisim - pa kreisi. Rokas atlaistas, meitai
brīvas, puisim - sānos,
- neliels palēcien s meitai uz kreisās kājas, puisim uz labās kājas,
pabeidzot 3/4 grieziena (paliekot ar muguru DCV), otra kāja, celi
saliekta, izvērsta un pacelta aizmugurē 45° leņķī.
četri nelieli skrēj iena soļi, virzoties DCV. Meita šajā laikā veic divus
pilnus apgriezienus, puisis apgriežas vienu apgriezienu pa kreisi.

1. t. „Viens - " - solis meitai ar labo

.„

/1- 1

„Di -„

2. t.

2.t. beigās dejotāji atrodas ar seju viens pret otru (7. zīm.).
3. t. „Vien -"

.„

„- 1

. „

„D1-

„- vi"

7. t.
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- solis sānis pa dejas ceļu, meita ar labo kāju, puisis - ar kreiso.
Sadotas - meitai kreisā ar puiša labo roku. Otras rokas meitai brīvi,
puisim - sānos .
- neliels palēciens, meitai uz labās, puisim uz kreisās kājas, sākot
griezienu; meitai pa kreisi, puisim - pa labi. Ot ra kāja, celī saliekta
un izvērsta pacelta. aizmugurē 45° (8. zīm .).
- meitai sol is ar kreiso kāju, puisim ar labo, pabeidzot
apgriezienu.
- meitai palēciens uz kreisās kājas, puisim uz labās, otra kāja
iztaisnota, meitai pēdā nostiepta, puisim brīva, pacelta priekšā 45°.
Dejotāji atrodas ar seju DCV. Izpilda četrus nelielus skrējiena soļus,
meita griežas pa kreisi, puisis - pa labi.
Atkārto 1. - 3. t. da.rbības un virzās, kā parādīts 9. zim., lai 7. t. beigās
atrastos skatuves centrā . Izpilda trīs kāju piesitienus. Meita, sākot

ar labo, puisis - kreiso kāju. Piesitienu laikā dejotāji atrodas ar seju
viens pret otru, rokas sadotas slēgto roku satvērienā (10. zīm.).
Trešais gājiens
3. dala (16 t.)
1. t. „Viens -" - meitai solis ar labo kāju uz priekšu, puisim ar kreiso, vienlaicīgi
pagriežoties 1/4 pagrieziena, lai būtu ar seju pret skatītājiem, otru
kāju, celi saliektu, pēdā brīvu, paceļ pie balsta kājas. Meitas kreisā
un puiša labā roka sadotas un paceltas priekšā, otra brīvi.
.„
,,-J
- neliels slīdošs palēciens, meitai uz l abās, puisim - kre i sās kājas,
otru kāju celī iztaisno un pacel uz priekšu.
. „
- meitai solis ar kreiso kāju diagonāli uz priekšu, labo kāju, ce l ī
„D1saliektu, pēdā nostieptu, pacel pie kreisās kājas celgala. Puisim tas
pats ar otru kāju. Sadotās rokas atlaiž, meitai gar sāniem, puisim Mūzikas

sānos.

- atkārto „- i" darbību ar otru kāju.
- meitai solis ar labo kāju, sākot griezienu pa kreisi. Kreiso kāju, celī
saliektu, pēdā nostieptu, pacel aiz muguras 45°.
.„
11-1
- palēciens uz labās kājas, turpinot griezienu pa kreisi (11. zīm.) .
. „
- pārkāpj uz kreisās kājas, labo, celī saliektu un pēdā nostieptu,
D
" 1pieliek pie kreisās kājas potītes, pabeidzot pilnu griezienu pa
kreisi.
„-vt
- neliels palēciens uz kreisās kājas. Puisis 2. t. izpilda tāpat kā
meitene, tikai ar otru kāju un griežas pa labi.
- izpilda pievilciena soli ar labo kāju diagonāli pret skatuves kreisās
„Viens - i"
puses pirmo kulisi.
. 11
11 D1- solis ar labo kāju sānis.
- kreiso kāju krusto priekšā labajai kājai, iekritiens uz tās, labo
kāju, celī saliektu un izvērstu, paceļ aizmugurē (12. zīm.). Puisis 3. t.
izpilda ar otru kāju.
„Viens - i, di -" - trīs nelieli lēcien i uz l abās kājas, kreisā kāja, celi nostiepta, pacelta
priekšā. Lēcienu l aikā veic pilnu apgriezienu pa kreisi.
- nolēciens 6. pozīcijā, ar sķatienu diagonā l i uz skatuves centru.
Puisis 4. t. izpilda ar otru kāju un griežas uz otru pusi.
s. - 6. t.
Atkārto 1. - 2. t. darbības, sākot ar otru kāju un virzoties pa diagonāli
atpakaļ (13. zīm.).
7. t. „Viens -" - meitai ar kreiso kāju solis sānis pa kreisi. Puisim, ar labo pa labi.
Puisim rokas vaļā, sānis, meitai - brīvi gar sāniem.
.„
„- l
- nolēciens 6. pozīcijā.
- atkārto „viens - i" darbības uz otru pusi (14. zīm.).
„Di-vi"
·a. t.
Izpilda četrus teciņus soļus uz vietas. Partneri sadod rokas, meita
savas rokas liek uz pleciem, un puisis no aizmugures tās saņem.
9. t.
Sākot ar labo kāju, izpilda trīs plašus skrējiena soļus ar palēcienu pa
diagonāli uz priekšu, kā parādīts 15. zīm. Augumus spēcīgi noliec
uz priekšu.
„-vi"
„Viens -"
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10. t.

11. - 12. t.
13. - 14. t.
15.- 16.t.

Sākot ar kreiso kāju, izpilda trīs skrējiena soļus ar palēci enu, virzoties
atmuguriski. 10.t beigās pa l ēciena l aikā izpilda 1/2 pagriezienu pa
kreisi, lai atrastos ar muguru pret skatītāj i em. Satvērienu neatlaiž.
Ar astoņiem teciņus soļiem vi rzās, kā parādīts 16. zīm.
Atkārto 9. - 10. t. darbības, virzoties uz skatuves krei sās puses pirmo
kulisi (17.zīm.).
Ar astoņ i em teciņus soļiem virzās, kā parādīts 18. zīm. 16. t. beigās
partneri sadod rokas aptvērienā ar sadotajām labajām rokām .

Ceturtais g āji e n s
Mūzikas

1.t „Viens - "

11- i"
„Di- vi"
2. t.

4. daļa (8 t.)
- plašs pārlēciena solis ar izstieptu labo kāju uz priekšu, nokrītot uz
tās, kreiso kāju, celī un pēdā nostieptu, paceļ aiz muguras (jete).
- solis ar kreiso kāju uz priekšu, pārnesot ķermeņa svaru uz tās.
- atkārto „viens - i" darbības.
Atkārto 1. t. darbības, virzoties, kā parādīts 19. zīm ., pret dejas
ceļu.

3. t.
4.t.

5. - 6. t.

7. t.
8.t.

Izpilda četrus teciņus soļus, sākot ar labo kāju, un turpina virzīties
kā iepriekš.
Puisis izpilda četrus teci ņus soļus uz vietas, meita ar četriem teciņus
soļiem izpilda puspagriezienu pa labi un pārdejo puisim pie otras
rokas. 4. t. be i gās sadodas satvērienā ar kreisajām rokām.
Atkārto 1. - 2. t. darbības, virzoties DCV (19. zīm.).
Ar četriem teciņus soļiem puisis apved meitu ar loku DCV
(19. zīm.).
Izpilda trīs kāju piesitienus. Piesitiena laikā dejotāji nostājas krustisko
roku satvērienā - labās rokas pa virspusi, kā parādīts 20. zīm.
Piektais g ājien s
Mūzikas

1. - 2. t.

3. - 4. t.

5 - 7. t.
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5. daļa (16 t.)
Izpilda astoņus teciņus soļus, sākot ar labo kāju. Puisis virzās
atmuguriski, meita uz priekšu. Soļu laikā sadotas labās rokas
plūstoš i tiek celtas uz augšu, atfaistas un vērtas vaļā uz sāniem.
Kad labās rokas caur sāniem tiek nolaistas, sadotās kreisās rokas
l ēnām tiek celtas augšā. 2. t beigās dejotāji ir nonākuši skatuves
labās puses priek~plā n ā.
Rokas sadod labo elkoņu satvērienā un ar astoņiem teciņus soļiem
izpilda pusotru apgriezienu. uz vietas. Šo soļu laikā kreisās rokas,
kuras bija paceltas virs galvas, atlaiž un lēni caur sāniem nolaiž
lejā. 4. t. beigās lejā atkal sadod. 4. t. beigās dejotāji atkal nostājas
krustisko roku satvērienā, puisis ar muguru, meita - ar seju pret
DCV (21. zīm.).
Atkā rto 1. - 3.t. darbības un virzās, kā parādīts 21. zīm.

8.t.

9. - 10. t.
11. t.
12. t.
13. t.
14. -15. t.
16. t.

8. t. beigās dejotāji nostājas viens otram pretim slēgtajā sānis
izstieptu roku satvērienā. Izpilda trīs kāju piesitienus.
Atkārto trešā gājiena 1. - 2. t. darbības, virzoties pa diagonā l i uz
skatuves l abās malas priekšplānu.
Sadod rokas slēgtajā, sānis izstieptu roku satvērienā un atkārto otrā
gājiena 3.t. darbības.
Izpilda trīs kāju piesitienus un nostājas slēgtajā p lecu - vidukļa
aptvērienā ar sānis izstieptām rokām (22. zīm.).
Izpilda četrus teciņus soļus, turpinot virzīties kā iepriekšējās taktīs.
Ar astoņiem teciņus soļiem puisis griež meitu uz vietas sev apkārt.
15. t. beigās paliek sadotas puiša kreisā ar meitas labo roku.
Ar diviem soļiem meita iegriežas zem sadotajām rokām pilnu
apgriezienu pa labi. 16. t. beigās satvērienu atlaiž, abi pagriežas ar
seju pret skatītāj i em un paklanās. Puiša labā un meitas kreisā roka
sadotas.
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