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Par grāmatu

Šī grāmata ir domāta ikvienam, kas vēlas apgūt mūzikas instrumenta spēli. Tā ir veidota, lai 
iespējami ātrā un saprotamā veidā sniegtu nepieciešamās pamata zināšanas un prasmes, kas 

ļautu jau no pirmās nodarbības spēlēt īstas melodijas – dziesmas un dančus – un pilnā mērā 
izbaudīt to prieku un gandarījumu, ko sniedz spēlmaņa dialogs ar savu instrumentu. Grāmata 

lieti noderēs visiem tautas mūzikas, folkloras un tradicionālās muzicēšanas interesentiem, jo tajā 
aprakstītie instrumenta spēles paņēmieni atbilst tautas muzikantu spēles veidam un tiešā veidā 

izmantojami folkloras vai tautas mūzikas ansambļa muzikālajā darbībā. To var izmantot arī 
esošie un topošie profesionāļi, kas vēlas pievienoties mūsu reģionā arvien straujāk popularitāti 

atgūstošā instrumenta spēlētāju skaitam. Vairums grāmatā aprakstīto spēles paņēmienu 
ir universāli, un treniņu metodes labas spēles tehnikas apgūšanai ir vienlīdz noderīgas kā 

amatierim, tā profesionālam spēlmanim.

Lai grāmatas lietotāji ātrāk varētu pievērsties spēles paņēmienu praktiskai apguvei, visi uzdevumi 
grāmatā ir paskaidroti iespējami vienkārši un mūzikas piemēri līdzās nošu pierakstam ir doti viegli 

uztveramās shēmās, kurās grafiski parādīts kā iegūstamas vajadzīgās skaņas. Līdztekus tam visi 
vingrinājumi un mūzikas piemēri ir papildināti ar video paraugiem, kas, atverot pievienotās saites, 

ir vērojami datorā vai mobilajā ierīcē.

Mācību materiāls grāmatā ir izkārtots pēc principa “soli pa solim”. Izvairoties no nepieciešamības 
īsā laikā iegaumēt lielu daudzumu sarežģītas informācijas, jau ar pirmajā grāmatas nodaļā 

jeb solī iekļautajiem spēles pamata paņēmieniem būs pietiekami, lai sāktu pa īstam muzicēt. 
Grāmatā ir iekļautas tradicionālās latviešu dziesmu, rotaļu un deju melodijas, kas atlasītas 

apgūstamo spēles paņēmienu apguvei un nostiprināšanai. Katrā solī apgūtās prasmes ļauj 
veiksmīgi pāriet pie nākamā līmeņa, pakāpeniski paplašinot muzicēšanā lietojamo skaņu 

apjomu, ritmisko sarežģītību, tehniskos paņēmienus un izteiksmes līdzekļus. Grāmatas lietotājs 
var pats izvēlēties tempu, kādā pāriet uz nākamo, sarežģītāko soli. Lai nostiprinātu katrā solī 
apgūstamos spēles paņēmienus, grāmatas pielikumā ievietoti atbilstoši mūzikas piemēri no 

kaimiņu zemēm – Lietuvas un Igaunijas. Praktiski apgūstot vijoles spēli, iepazīsti  
triju Baltijas zemju tradicionālo mūziku!

Šis ir viens no Tradicionālo instrumentu spēles mācību grāmatu sērijas darbiem, kas izveidots 
ar ES izglītības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu. Sērija ir veidota, sadarbojoties 

nevalstiskajām organizācijām “Skaņumāja” (Latvija),  
“Virbel” (Igaunija) un “Utenas etniskās kultūras centrs” (Lietuva)

. 
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Ilmārs Pumpurs 
Instrumentu spēle un tradicionālā mūzika

Pat pavirši aplūkojot mūzikas kultūras daļu, kas atbilst jēdzienam “tautas mūzika” jeb “tradicionālā 
mūzika”, redzam, ka tā nepavisam nav viendabīga. Šis daudz slāņainais parādību kopums ir veido
jies ilgākā laikā, mijiedarbojoties mainīgajiem teorētiskajiem priekšstatiem, mākslinieciskām inter
pretācijām, kultūrpolitikas noteiktajām prioritātēm un reālajam pagātnes mantojumam, kas allaž 

pastāvējis turpat līdzās. 

Neskaitot arhaiskās kokles un sta
bules, ko mūsu reģionā uzskata par 
autohtoniem, vietējas cilmes mūzikas 
instrumentiem, vairums tradicionā
lo instrumentu dažādos laikos un pa 
dažādiem ceļiem ir šeit ienākuši un 
iesakņojušies, papildinot līdz tam ek
sistējušo mūzikas tradīciju kopainu. 
Tas nav noticis nejauši un pašmēr
ķīgi – pamazām ir mainījies arī mu
zicēšanas praktiskais pielietojums, 
mūzikas stili un repertuārs, kam jau
nie instrumenti nereti izrādījušies 

piemērotāki. No otras puses, jaun ienācējiem ir bijis jāiekļaujas senākajās tradīcijās un ierastajās 
muzicēšanas formās, kas noteikti iespaidoja aizgūto instrumentu spēles tehnikas un pielietojumu. 
Daudzās zemēs šie procesi noritēja līdzīgi, bet atsevišķās vietās ir veidojušās unikālas vietējās tradīci
jas. Nozīmīgās pārmaiņas sākas jau 16.–17. gs. ar ceļo
jošo muzikantu atnestajām dūdām, vijolēm, cimbolēm. 
Pieejamās tehnoloģijas, iespēja pagatavot instrumentus 
pašiem, kā arī likumdošana, kas reglamentēja mūzikas 
instrumentu lietošanu dažādām iedzīvotāju kārtām, 
veicināja stīgu instrumentu izplatību starp latviešu zem
niekiem. Nākamais lielais pārmaiņu vilnis muzicēšanas 
tradīcijas skāra 19. gs., kad pēc zemnieku brīvlaišanas 
nostabilizējas naudaspreču attiecības. Latviešiem kļu
va pieejami ārvalstu ražojumi, ko arvien lielākā skaitā 
piedāvāja tirgotāji. Ap 19. gs. vidu nozīmīgu vietu iegu
va jaunizgudrotais plēšu instruments – ermoņikas. Sa
vdabīgi, ka dažādos reģionos tradīcijā iekļāvušies dažādi 
šī instrumenta modeļi. Vidzemē tiek spēlētas un līdz 20. 
gs. 40. gadiem arī iz ga ta votas greznās, dobji skanošās 
Ieviņa ermoņikas. Latgalē dominē trīsrindu Pēterburgas 
ermoņikas, bet Kurzemes spēlmaņiem tīkamāki vai vien
kārši pieejamāki izrādījās divrindu Vīnes tipa instrumen
ti. Līdz gadsimta beigām ermoņikām pievienojās ģitāras 

“Bricu” mājas saime ap 1900. gadu. Foto  no I. Meža kolekcijas 

Ermoņikas spēlmanis.  20. gs. sāk. 
  Foto no MadonasNMM
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un mandolīnas, kā arī dažādie cītaru 
saimes instrumenti. Raksturīgi, ka vi
sus mūzikas instrumentus, kas ieguva 
nozīmīgu vietu instrumentu spēles 
tradīcijās, sāka izgatavot gan vietējie 
amatnieki, gan paši spēlmaņi savām 
vajadzībām. Vietējo meistaru būvētie 
instrumenti dažkārt sāka atšķirties 
no aizgūtajiem paraugiem, piemēro
jot tos tradīcijas noteiktajām skaņas 
prasībām un pielietojumam. Starp 
šiem ir īpaši jāizceļ ziemeļaustrumu 
Latvijā un Dienvidigaunijā spēlētā 
caurspēlējamā cītara (igauņu rahva
kannel), kurā jaunie, aizgūtie instru
mentu būves paņēmi un konstrukcija 
tika pielāgoti senajām kokles spēles 
tehnikām.

Spēlmaņi

Attīstoties lauku un mazpilsētu vidē, instrumentu spēle vēsturiski nebija izveidojusies par pilnībā pro
fesionālu nodarbi. Līdztekus atalgojumam, ko uz pasākumiem aicinātie spēlmaņi varēja saņemt naudā 
vai graudā, tie parasti nodarbojās ar kādu amatu vai bija zemnieki. Pati mūzika saglabāja vienkāršību 
gan melodijās, gan ansambļa muzicēšanas principos, kas savukārt ļāva muzicēšanā iesaistīties ikvie
nam, kam bija interese un jelkādas muzikālas dotības. Atsevišķos gadījumos instrumentu spēlei varēja 
būt noteikta rituāla nozīme. Šeit ir izceļamas kāzas, kurās muzikanta klātbūtne ne tikai nodrošinā
ja līksmību kāzu viesiem, bet saskaņā ar paražām solīja pārticīgu, saskanīgu dzīvi jaunajam pārim. 
Kāzu muzikantam bija labi jāpārzina kāzu rituāli un ar instrumenta spēli jāaizsāk un jāvada atsevišķas 
no rises. Instrumenta spēle, iespēja dejot vai tikai paklausīties mūziku varēja kalpot par ieganstu ne
formālai kopā sanākšanai. Tā sauktās kaktu balles varēja tikt sarīkotas jebkurā vietā – labvēlīga saim
nieka pagalmā, šķūnī vai brīvā dabā. Ļaudis, kam bija īpašā un vajadzīgā prasme spēlēt mūzikas instru
mentus, baudīja apkārtējo uzmanību un cieņu. Veco muzikantu stāsti liecina, ka vēlēšanās mācīties 

muzicēt parasti tika atbalstīta arī ģi
menē. Vērtīgā instrumenta iegādei 
pat mazāk turīgi zemnieki bija gatavi 
atdot nozīmīgu daļu gada ienākumu, 
piemēram, izaudzēto govi. 

Mūsdienās tradicionālā instrumen
tu spēlmaņa funkcijas ir ievērojami 
mainīju šās. Izzūdot pastāvīgam ik die
nas pieprasījumam pēc šāda veida 
mūzikas, spēlmaņi demonstrē ins
trumentu spēli festivālos vai iesais tās 
tautas mūzikas un folklo ras ansambļu 
darbībā. Dominējo šā muzicēšanas for
ma ir skatuves priekš nesumi un skaņu 

Caurspēlējamās cītaras spēlmanis. 20. gs. 30.–40. g. 
Foto no I. Meža kolekcijas

Kāzu viesi ar muzikantiem. 20. gs. 30.–40. gadi. 
Foto no I. Meža kolekcijas
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ieraksti. Attiecīgi no spēlmaņa tiek sagaidīta augstāka meistarība, nekā tas varēja būt senāk, tradicionālās 
kultūras ietvaros. Bieži tradionālajai mūzikai pievēršas profesionāli izglītoti mūziķi, kas arī ievērojami 
maina gan tradicionālo melodiju interpretācijas, gan priekšnesuma kvalitāti, gan klausītāja priekšsta
tu par šo mūzikas veidu. Tomēr līdztekus šīm tendencēm gan Baltijas valstīs, gan citur Eiropā veidojas 
tradicionālas kultūras cienītāju kopienas, kas aizraujas ar tradicionālajām dejām un mūziku tās pir
matnējā veidā, arī apgūstot instrumentu spēli pašmācībā.

 Mūzika un muzicēšana

Jēdziens “tradicionālā mūzika” 20. gs. otrajā pusē tika ieviests, lai līdzās mūzikas folkloras materiāliem – 
notīs pierakstītajām melodijām – raksturotu arī tautas muzikantu spēles manieri, repertuāra izvēli 
dažādās muzicēšanas situācijās un citu ar to saistīto informāciju. Tomēr ikdienas lietojumā ar to sa
protam praktisko muzicēšanu – gan veco tautas muzikantu spēlēto mūziku, gan visdažādākās folklo
ras materiālu interpretācijas, gan māksliniecisku jaunradi, kas kaut kādā veidā atsaucas uz tradīciju. 
Neatkarīgi no tā, kā mēs šobrīd to interpretējam, ir skaidrs, ka tradicionālā mūzika ir bijusi sava laika 
aktuālā mūzika, kas varēja skanēt ikvienā situācijā, kad tā bija vajadzīga un pieļaujama. Savukārt no 
konkrētās situācijas varēja būt atkarīga repertuāra un reizēm arī instrumentu izvēle. Latviešu jaunāko 
laiku muzicēšanas tradīcijām kopumā nav raksturīgi stingri instrumentu izvēles nosacījumi, muzikan
tu grupa varēja būt visai raiba. Pilnvērtīgai muzicēšanai pietika arī ar vienu instrumentu – vijoli vai 
ermoņiku, bet iecienītāka, arī prestižāka bijusi ansambļa muzicēšana. Vienam vai vairākiem melodi
jas instrumentiem (vijole, mandolīna, ģitāra) varēja pievienoties pa vienam plēšu (ermoņika, akorde
ons), basa (trīsstīgu base, čells vai kontrabass) un pavadošajam daudzstīgu instrumentam (cimbole, 
cītara). Pūšamie instrumenti šādiem ansambļiem pievienojās reti, tāpat sitamo instrumentu loma 

parasti bija nenozīmīga. Zīmīgi, ka vis
maz līdz 20. gs. 30. gadiem muzikanti, 
lai arī spēlēja dziesmu melodijas, paši 
nedziedāja. Muzikanti, kas instru
menta spēli ir apguvuši tradicionālā 
vidē, to nedara arī mūsdienās – īsie 
teksta fragmentiņi, kas pierakstīti ar 
daudzām deju melodijām kalpo par 
“atslēgu”, kas ļauj konkrēto melodiju 
nosaukt, atpazīt un atcerēties. Tāpat 
tautas muzikanti nesatraucas par to
nalitātes izvēli – pat, ja instrumenti 
to atļauj mainīt, spēlmanis turpinās 
muzicēt visu vakaru vienā, sev paro
cīgākajā tonalitātē.

Repertuāra izvēlē ir vairāk tradīcijas diktētu nosacījumu. Protams, nav nozīmes, cik un kādus mūzikas 
gabalus spēlmanis var nospēlēt neformālā mājas ballītē, taču publiskos pasākumos no spēlmaņa 
tiek sagaidītas noteikta repertuāra zināšanas. Spēlmanim jāprot gan aktuālās balles dejas (valsis, 
fokstrots, polka u. c.), gan dejas ar noteiktu horeogrāfiju (danči), gabals balles sākuma iezīmēšanai, 
kā arī dāmu dejas, dejas ar partneru mainīšanu, muzikāls signāls iedzeršanai, apsveikuma melodi
jas un melodija, kas tradicionāli iezīmē pasākuma beigas. No laba kāzu muzikanta tiek sagaidīts, ka 
viņš katru svinību norisi akcentē ar atbilstošu mūziku – ar maršu viesu sagaidīšanu, ar atbilstošām 
dzies mām – saimnieču godināšanu, nelūgto viesu čigānu ierašanos, jaunā pāra guldināšanu, mo di
nāšanu un citas darbības.

Muzikantu kapela 20. gs. 30.–40. g. Liezera foto.  
Gulbenes VMM
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Mūsdienās, kad tautas jeb tradicionālās mūzikas galvenā funkcija ir priekšnesums, tās skanējumam 
un formai tiek pievērsta papildu uzmanība un tā tiek atbilstoši estetizēta. Tautas mūzikas grupas 
veido aranžējumus, kas izpildījumu tuvina mūsdienu populārās mūzikas standartiem. Dominējošā 
mūzikas forma ir dziedama dziesma, pavadījumos bieži izmantotas romantiska stila harmonijas ar 
minora akordiem, modulācijām u. c., pieauguši spēles tempi. Instrumentu sastāvos ievērojama loma 
atvēlēta bungām un citiem sitaminstrumentiem.Tradicionālie spēles rīki nereti tiek aizstāti ar vieglāk 
pieejamiem popa un akadēmiskās mūzikas instrumentiem, kas attiecīgi iespaido ansambļu skanēju
mu un muzicēšanas stilu.

Instrumentu meistari

Viena no nozīmīgākajām problēmām tradicionālo instrumentu spēles atjaunošanā un plašākā izman
tošanā ir pašu mūzikas instrumentu pieejamība. Tradīcijas aktīvas funkcionēšanas laikā pieprasījumu 
nodrošināja gan importētie un vietējās darbnīcās rūpnieciski gatavotie, gan pašu spēlmaņu savām 
vajadzībām darinātie mūzikas rīki. Atsevišķu instrumentu modeļu izgatavošanu pilnībā pārņēma 

vietējie amatnieki, turpinot attīstīt 
un uzlabot aizgūto instrumentu 
konstrukciju un dizainu. Šādi ir iz
veidojušies tikai vietējām tradīcijām 
raksturīgi unikāli instrumenti – jau 
minētās caurspēlējamās cītaras, lielās 
dūru cītaras ar vāku, kā arī Vidzemes 
Ieviņa ermoņikas. Spēlmaņi un kolek
cionāri joprojām lepojas ar slavenāko 
mūzikas meistaru – Voldemāra Sau
lī ša, Augusta Ieviņa, Pandera, Kārļa 
Vin tera – darinājumiem. Vietējie 
amat nieki varēja turpināt izgatavot 
ins trumentus, kuri dažādu iemeslu 
dēļ izzuda no tirgus. Starp šiem no
teikti ir jāpiemin Latgales spēles tra dī

cijām raksturīgā Pēterburgas trīsrindu ermoņika. Tomēr, sarūkot pieprasījumam pēc senajiem instru
mentiem, to izgatavošanas prasmes netika mērķtiecīgi apzinātas un nodotas tālāk. Personas, kas 
mūsdienās pievēršas instrumentu būvei, ir spiestas to izgatavošanas noslēpumus apgūt pētījumu 
un eksperimentu rezultātā. No otras puses, instrumentu izgatavošanā ir iespējams izmantot jaunus 
tehnoloģiskos risinājumus, kas ļauj gan uzlabot to kvalitāti, gan samazināt izgatavošanas izmaksas. 

Repertuāra avoti

Ideālais ceļš, lai apgūtu tradicionālo spēlmaņu repertuāru, spēles tehnikas un manieri, protams, būtu 
darbošanās tiešā kontaktā ar tradīcijas nesējiem, instrumentu spēles vecmeistariem. Tomēr vairu
mam mūsdienu interesentu šādam darbam nebūs ne iespēju, ne laika, ne nepieciešamo zināšanu, 
tāpēc zinošs skolotājs vai pašmācība būs daudz labāks veids, kā mācīties (un šī grāmata te varētu 
būt noderīgs palīgs). Savukārt mūzikas repertuāra papildināšanai ir derīgi iepazīt nozīmīgākas tautas 
mūzikas kolekcijas un publikācijas. Pirmais nozīmīgākais folkloras krājējs, kas jau 19. gs. beigās līdzās 
tautasdziesmām pievērsās instrumentu mūzikai, bija komponists un kultūras darbinieks Jurjānu  

Rūdolfs Pakalns savā darbnīcā Ziemeros, 1987. U. Niedres foto
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Andrejs. Viņa izdotās “Latvju tautas muzikas materiālu” (1894–1926) burtnīcas, īpaši Nr. 4 un 5, sniedz 
ieskatu tā laika muzikanta repertuārā. 20. gs. 20.–30. gados šo darbu aktīvi turpina komponists Emilis 
Melngailis, kura vākums līdz ar tautas dziesmu melodijām ir publicēts “Latviešu muzikas folkloras 
materiālu” (1951–1953) trīs sējumos, bet atsevišķi apkopots grāmatā “Latviešu dancis” (1949). Citu 

folkloras vācēju, kas darbojās pašu 
in tere ses vadīti vai 1924. gadā izvei
dotās folkloras krātuves uzdevumā, 
pierakstītie instrumentu spēles pa
rau gi nav piedzīvojuši atsevišķus iz
de vumus. Folkloras deju melodijas, 
kas ir nozīmīga mūsdienu tautas 
mū zi kas spēlmaņu repertuāra daļa, 
ir meklējamas dažādos deju krāju
mos – J. Rinka un J. Ošs “Latvju tau
tas deja” I–IV (1934–1936), J. Stumbris 
“Dejosim latviski” I–II (1939–1940), 
H. Sūna “Latviešu rotaļas un rotaļde
jas” (1966), E. Spīčs “Mārtiņa deju 
burtnīca” I–III (1999–2000) u. c. Pro

tams, visas iepriekš minētās publikācijas nesniedz priekšstatu par individuālo spēles manieri, saspēli 
ansamblī, variēšanu un improvizēšanu. Šīs tradicionālajai spēlei būtiskās lietas precīzi fiksēt ir iespē
jams tikai audio ierakstos, kas attiecībā uz instrumentu spēli Latvijā ir sākti visai vēlu. Pirmie, kas 
jau 50. gados sāka veidot šādus ierakstus, bija Latviešu folkloras krātuve, vēlāk arī Etnogrāfiskais 
brīvdabas muzejs, bet līdz ar folkloras kustības uzplaukumu 80. gados instrumentu spēlmaņu do
kumentēšanai pievērsās daudzi individuāli interesenti. Starp šiem īpaši izceļama ir Māra Jansona un 
Sniedzes Grīnbergas veidotā apjomīgā Tautas mūzikas centra kolekcija. Līdztekus folkloras vācēju 
pierakstītajiem materiāliem, šajos ierakstos ir saglabāti visi tradicionālo spēlmaņu repertuāra slāņi – 
danči, ziņģes, 20. gs. vidus modes dejas un populāras latviešu autoru un ārzemju dziesmu melodijas. 
Šobrīd Latvijā tiek veikta daudzo audio un video arhīvu apzināšana un digitalizācija. Liela daļa šo ma
teriālu ir publiski pieejama Latviešu folkloras krātuves veidotajā lapā http://garamantas.lv/ un Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas tradicionālās mūzikas digitālajā arhīvā http://jvlma.tradarhivs.lv.

Tautas mūzika mūsdienu kultūrvidē

Vēlme kultūras dzīves norises papildināt ar tautas mūziku un instrumentu spēli, protams, ir bijusi jau 
senāk. Jau 20. gs. 20. gados veidojās pirmie koklētāju ansambļi, kuru repertuārā bija tautas dziesmu 
un melodiju apdares. Pēc Otrā pasaules kara šis darbs tika turpināts, veidojot nacionālo tautas ins
tru mentu paraugorķestri (1946). Orķestra veidošanai sākotnēji izraudzītie arhaiskie instrumenti iz
rādījās šai vajadzībai grūti pielāgojami un visai drīz tika nomainīti pret standarta orķestra instrumen
tiem. Daudz veiksmīgāka izrādījās Latvijas radio lauku kapelas darbība (19591985), kuras iespaidā 
daudzviet veidojās koncertējoši tautas mūzikas ansambļi. Tomēr šī mūzika allaž tika būvēta pēc 
akadēmiskiem principiem, aranžējumu veidošanai izmantojot folkloras materiālus, bet neinteresē
joties par dzīvajā mantojumā saglabātajiem instrumentiem, repertuāru un spēles paņēmieniem. Kā 
protests padomju laika samākslotajam stilam 20. gs. 70. gados radās folkloras kustība, kas deklarēja 
atgriešanos pie nearanžēta, tradīcijā balstīta izpildījuma. Folkloristu vēlme darboties ar iespējami se
niem repertuāra slāņiem iespaidoja arī attieksmi pret instrumentu spēli. Šajā laikā tika veikts milzu 
darbs, lai atjaunotu praktiski izzudušās koklēšanas, dūdu, stabuļu spēles un izgatavošanas prasmes, 

Jurjānu Andreja rokraksts Latviešu folkloras krātuvē. 
Publicēts www.garamantas.lv 
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radītas pilnībā zudušu instrumentu – ģīgu vai celma bungu rekonstrukcijas. Tomēr iespēja pārņemt 
dzīvajā tradīcijā vēl labi saglabājušos cītaru, ermoņiku, cimboļu, vijoļu spēli praktiski netika izmantota. 

Mūsdienās, līdz ar apziņu, ka arī jaunāku slāņu tradicionālās kultūras formas ir nozīmīga kultūras iden
titātes daļa, kas var tikt neatgriezeniski zaudēta, pieaug sabiedrības vēlme to apzināt un saglabāt. 
Sīkāk neiedziļinoties iemeslos, starp kuriem var minēt gan reakciju uz vienveidīgās globālās masu 
kultūras spiedienu, gan konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzību un kultūras 
izpausmju daudzveidības veicināšanu, varam novērot, ka pieaug ļaužu skaits, kas iesaistās ar tradi
cionālo mūziku saistītās aktivitātēs. Jau gadus 10 dažādās Latvijas vietās tiek rīkoti tautas muzikantu 
svētki, kas pulcē arvien kuplāku skaitu tautas mūzikas spēlmaņuvecmeistaru. Dzīvā muzicēšana ar 
atbilstoša repertuāra pārzināšanu ir obligāta tradicionālo deju – danču – pasākumu sastāvdaļa. Mu
zi kanti piedalās gan danču klubu regulārajās sanākšanās, gan festivālos un gadskārtu svētkos, ar
vien biežāk izvēloties spēlēt atbilstošus tradicionālos instrumentus. Pēdējos gados Latvijā ir realizēti 
vairāki projekti tradicionālo instrumentu izgatavošanai un instrumentu meistaru sagatavošanai, kas 
ievērojami palielinājusi to atpazīstamību un cilvēku vēlmi mācīties tos spēlēt. Biedrības “Skaņumāja” 
rīkoto tradicionālo instrumentu spēles kursu iespējas ik gadu izmanto vairāki desmiti pieaugušo bez 
instrumentu spēles priekšzināšanām. Bērniem un jauniešiem apgūt instrumentu spēli piedāvā ār
pusklases interešu izglītības un vasaras nometņu rīkotāji. Pieaug mūzikas skolu interese par iespējām 
iekļaut tradicionālos instrumentus profesionālās ievirzes izglītības programmās, veidot tradicionālo 
instrumentu spēles nodaļas. Tradicionālos instrumentus – ermoņikas, cītaras, mandolīnas – arvien 
biežāk izvēlas tautas mūzikas un folkloras grupas, kas līdz šim bija mierā ar profesionālajiem mūzikas 
instrumentiem vai darbojās ar rekonstruētajiem arhaiskajiem instrumentiem. 

Tautas instrumentu spēles kursu dalībnieki. Skrīveri, 2016.  O.Patjanko foto
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Liene Brence 
Vijole latviešu tradicionālajā mūzikā

Folkloras materiāli, kā arī vizuālās un rakstītās liecības norāda, ka vijolei bijusi svarīga loma latviešu 
tradicionālajā kultūrā jau kopš 17. gadsimta, līdzās pastāvot un pakāpeniski pārņemot senāko mūzi
kas instrumentu – kokļu, dūdu, stabuļu un āžragu – repertuāru. Dainās atrodamās norādes liecina, ka 
vijole pārņēmusi arī kokles emocionālā statusa nozīmību dažādos godos. 

19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā – laikā, kad Emilis Melngailis, Andrejs Jurjāns un citi tautas mūzi
kas pētnieki devās ekspedīcijās pa Latviju, instrumentālās melodijas visbiežāk tika atskaņotas uz vijo
les. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir A. Jurjāna “Latvju tautas mūzikas materiālu” 5. grāmata “De
jas”. Par vijoļspēli liecina melodiju diapazons, izvēlētās skaņkārtas, reģistrs, raksturīgākie vijoļspēles 
paņēmieni, kā arī dažādu štrihu atainojums. Interesanta ir tā laika izpratne par to, ka senākie mūzikas 
instrumenti un to repertuārs ir nozīmīgāki nekā tobrīd aktīvi spēlēto vijoļu, vēlāk arī ermoņiku u. c. 
jaunāka laika mūzikas instrumentu spēles stils.

Dažādos muzeju krājumos ir atrodamas rakstītas liecības, kā arī vairāki šo instrumentu eksponāti. 
Tautas mūzikas izpildītājiem vijoles bija salīdzinoši viegli pieejamas un nopērkamas, tomēr, izmanto

jot savas kokapstrādes prasmes, muz
ikanti arī paši izgatavoja pat ļoti labus 
instrumentus. Jāatzīmē, ka daudz 
mazāk darināja vijoļu lociņus. 2009. 
gada lauka pētījumos Rencēnos sas
tapu muzikantu Alfrēdu Krūkli, kurš, 
piemēram, lociņa astrus bija aizstājis 
ar makšķerauklu. Spēlējot skaņa ļoti 
atšķīrās no ierastās, bet vizuāli to ne
varēja uzreiz konstatēt. 

Jau izsenis vijole tiek saistīta ar deju mūziku, kuru izpildīja galvenokārt kāzās, kaktu ballēs, večerinkās, 
vēlāk, 20. gadsimta vidū, arī izlaidumos un kolhoza ballēs. Savukārt mūsdienās arvien nozīmīgāks 
kļūst koncertizpildījums. 

Vijolnieku spēlētās melodijas 18. un 19. gadsimta sākumā, domājams, bija pārņemtas no senākajiem 
mūzikas instrumentiem. Piemērā redzama uz vijoles atskaņotā āžraga melodija, kura atrodama A. 
Jurjāna “Latvju tautas mūzikas materiālu” 4. grāmatā (1. nošu piemērs). Savukārt “19. gadsimta otrās 
puses vijoļu repertuārs ir savulaik populāras dejas, nereti pazīstamas plašākā reģionā: polka, kadriļa, 
anglēze, šveicanglēze, ekosēze, padespaņs, šēns, valcis u. c. Šis ieceļojošais repertuārs pārveidojās, 
iegūstot vietējam deju mūzikas stilam raksturīgus elementus, kā arī katra vijolnieka individuālā sti
la pazīmes, kas varēja būt pat diez gan atšķirīgas” (Muktupāvels 2017: 172). 20. gadsimta 20.–30. 
gados visbiežāk izpildīja jau agrāk atskaņoto muzikālo materiālu, kā arī dažādas dziedamās rotaļas, 
piemēram, “Gailīti”. Savukārt 20. gadsimta 30.–40. gados spēlētās melodijas ir arī polka, valsis, kra
kovjaks, padespaņs, fokstrots, tango, Kāzu maršs “Jau mani vad”, ziņģes (piemēram, “Še, kur līgo 
priežu meži”, “Pūpēdīts”, “Brūklenājs”), kā arī dažādas populāras latviešu komponistu melodijas, ku
ras iemācījās galvenokārt no radio. Mūsdienās tiek atskaņots iepriekš minētais mūzikas mantojums, 
tomēr vairāk koncentrējoties uz danču vakaros pieprasītāko, kā arī folkloras kustībā zināmāko deju 

1. nošu piemērs. Āža raga meldija, spēlējis Eniķis Rāvā  
(Jurjāns 1912: 61)
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mūziku ar konkrētām kustībām un 
soļiem (“Pankūkas”, “Cūkas driķos”).

Uz vijoles spēlētās melodijas vairumā 
atrodamas Latviešu folkloras krātuvē 
Voldemāra Stelberga vākumā (www.
garamantas.lv), A. Jurjāna “Latvju 
tautas mūzikas materiālu” 4. un 5. 
grāmatā, kā arī tradicionālās mūzi
kas pētnieku un folkloristu privāta
jās kolekcijās – Māra Jansona, Artūra 
Uškāna un Ilgas Reiznieces, kā arī An
dra Kapusta un Aīdas Rancānes per

sonīgajos arhīvos. 

Latvijas kontekstā var runāt par individuālajiem spēles stiliem, kuri veidojušies līdz ar muzikantu per
sonībām – viņu varēšanu, meistarību un izdomu, ietverot arī vidi, kurā tie dzīvojuši. Līdzās mūzikas 
repertuāram, arī ansambļu sastāvi ietekmēja vijoļspēles stilu.

Mūsdienās folkloras kustībā visbiežāk dzirdētais izpildījums ir burdontehnika. Pagātnē, domājams, 
tas ir veidojies, mu zi cē jot kopā ar dūdām. Vijolniekam ir ļoti ērti adaptēt šādu izpildījumu – blakus 
stīgu ieskandināt, līdzspēlējot melodiju. Lai gan jāatzīmē, ka 
dokumentētajos materiālos – transkripcijās, audio un video 
piemēros – šādā manierē spēlē tikai atsevišķos gadījumos. 
Tāpat arī lielāka izmēra kokles akordu pilnīgais skanējums 
ir rosi nā jis vijolniekam izpausties visu stīgu ieskandināšanā, 
līdzās melodijai spēlējot pamatakordus. Šāds piemērs atro
dams A. Jurjāna “Latvju tautas mūzikas materiālu” 5. grāmatā 
“Dejas” (2. nošu piemērs). 19. gadsimta otrajā un 20. gadsim
ta pirmajā pusē ļoti izplatīts ansamblis bija vijole ar basi. Šis 
instrumentālais modelis ļauj vijolniekam pilnībā izpaus ties kā 
solo instrumentam, jo base pamatā izpildīja ritmisko pulsāci
ju, citreiz arī tikai nemainīgu burdonu. Jāatzīmē, ka ermoņiku 
spēles veids arīdzan ietekmējis latviešu tradicionālo vijoļspē
li, variējot pamatmelodijas skaņas un improvizējot melodi
jas ietvaros. Andreja Rancāna izpildījums īpaši labi ilustrē šo 
līdzību ar ermoņiku. Tas būtu saistāms ar to, ka muzikants 
melodijas mantojis no sava tēva – ermoņiku spēlmaņa. 
Skaņas piemērā dzirdams krakovjaks, kuru 2001. gadā muz
ikants ieskaņoja CD “Latgales vijolnieks. Andrejs Rancāns” 
kopā ar folkloras kopu “Grodi” (1. attēls un 1. skaņas piemērs). 
Video piemērā muzikants spēlē kāzu maršu “Jau mani vad”, 
kuru A. Rancāne un A. Kapusts dokumentēja 2007. gadā 
Baltinavā (01. video). Savukārt eks pe dīcijās pierakstītās me
lo dijas, kuras mu zikanti ir dziedājuši un spēlējuši vienlai cī
gi, ļoti uzskatāmi ilustrē ritmisko, ik pa brīdim arī melodisko  
variāciju daudzveidību – heterofo ni ju. Viens no šādiem 
piemēriem ir 1930. gadā E. Melngailim atskaņotā Jāņa Luikas 
melodija Mazsalacas Jaunpēdās (3. nošu piemērs). 

2. nošu piemērs. Maršs, spēlējis Meņģeļu Jurjāns Ērgļos 
(Jurjāns 1921: 80)

1. attēls. CD “Latgales vijolnieks. 
Andrejs Rancāns”, 2001

Video 01. QR  01
https://youtu.be/aZ90x5JWOwQ

1. video piemērs. Kāzu maršs “Jau mani 
vad”, vijoli spēlē Andrejs Rancāns. 
Ieskaņoja Aīda Rancāne un Andris 

Kapusts 2007. gadā Baltinavā

Audio 01.  QR02
https://youtu.be/L9y3rTGctlI

1. skaņas piemērs. Krakovjaks, 
vijoli spēlē Andrejs Rancāns kopā ar 

folkloras kopu “Grodi”. 
CD “Latgales vijolnieks. Andrejs 

Rancāns” 2001
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Kad ansamblī ir vairākas vijoles, pa
mat melodijai izskanot, otrā vijole ik 
pa brīdim variē ritmu un melodiju, 
spē lē otro balsi paralēlās tercās vai 
sek stās vai arī sekundē – atskaņo 
di vas skaņas vienlaicīgi polkas ritmā 
uz otro astotdaļnoti, valsī uz otro un 
tre šo taktsdaļu. Šos spēles veidus labi 
ilustrē 1991. gadā Alūksnes Ziemeros  

M. Jansona ieskaņotās melodijas (“Valsis ar brīvo kāju”, 
“Polka”) Mucenieku kapelas izpildījumā (2. un 3. skaņas 
piemērs). 

Bieži vien arhīvos klausāmie audio piemēri izskan krietni 
zemāk nekā mūsdienās ierastais stīgu skaņojums – dažkārt 
pat tīru kvartu (t4) zemāk. Jābūt ļoti vērīgiem, jo ne vien
mēr dzirdētais melodijas augstums atbilst faktiskajam, kurā 
vijole tika spēlēta. To var konstatēt, klausoties vijoles brīvās 
stīgas. 

Tā kā pati, uzsākot tradicionālās vijoļspēles meklējumus, 
zināju tikai Andreju Rancānu no Baltinavas, tad izzinošā 
veidā vēlos radīt interesi arī par citiem muzikantiem un viņu 
mūzikas mantojumu. 

Mārkalnē dzimušais vijolnieks Oskars Vārdavs tika ieskaņots 
1992. gadā Alūksnē. Viņam raksturīga ritma un melodi
jas variēšana, garāko skaņas ilgumu ievibrēšana, bagātīga 
priekšskaņu un izrotājumu spēle, glisando lietojums, kā arī 
blakus stīgu ieskandināšana melodijas beigās. 20. gadsimta 
sākumā muzikants izveidoja kapelu, kurā bija pieci vijolnie
ki un viens kontrabasists. Skaņas piemērā muzikants spēlē 
eilenderu (4. skaņas piemērs).

Kad M. Jansons dokumentēja Jāni Straumi no Dikļiem, 
muzikantam bija 84 gadi. Plašo repertuāru viņš mantojis no 
tēva, kurš spēlējis ermoņikas. Vijolnieka izpildījums ir teh
niski daudzveidīgs, īpaši jāatzīmē spēju radīt melodijai at
bilstošu noskaņu, bieži ieskandina divas stīgas vienlaicīgi – 
dubultnotis, kā arī variē ritmu un melodiju. Skaņas piemērā 
muzikants spēlē maršu (5. skaņas piemērs).

Balvu vijolnieks Paulis Lapiņš izceļas ar īpašu štrihu variēša
nu, akordu un dubultnošu spēli, kā arī glisando, garāku 
skaņu vibrato un priekšskaņu izmantošanu. Muzikantu, 
kurš spēlē arīdzan klarneti un bandžo, 1998. gadā ieskaņo
ja I. Reizniece un A. Uškāns. Video piemērā muzikants spēlē 
polku (02. video). 

3. nošu piemērs. Valbegiešu polka, spēlējis Jānis Luika 
Mazsalacas Jaunpēdās (LFK 1045, 1859) 

Audio 02. QR  03
https://youtu.be/t4TIGwW5prI

2. skaņas piemērs. “Valsis ar brīvo 
kāju”, spēlē Mucenieku kapela. 

Ieskaņojis Māris Jansons 1991. gadā 
Alūksnes Ziemeros,  

JVLMA Tradicionālās mūzikas arhīvs

Audio 03.  QR04
https://youtu.be/Y_zJzTAycPw

3. skaņas piemērs.  
Polka, spēlē Mucenieku kapela. 

Ieskaņojis Māris Jansons  
1991. gadā Alūksnes Ziemeros,  

JVLMA Tradicionālās mūzikas arhīvs

Audio 04.  QR05
https://youtu.be/onB6NWizNM

4. skaņas piemērs. Eilenders, spēlē 
Oskars Vārdavs. 

Ieskaņojis Māris Jansons 1992. gadā 
Alūksnē, JVLMA Tradicionālās mūzikas 

arhīvs

Audio 05.  QR06
https://youtu.be/6tCv4SWEAP4

5. skaņas piemērs.  
Maršs, spēlē Jānis Straume. 

Ieskaņojis Māris Jansons 1997. gadā 
Limbažos,  

JVLMA Tradicionālās mūzikas arhīvs

Video 02.  QR07
https://youtu.be/onJmkeHiPk

2. video piemērs.  
Polka, spēlē Paulis Lapiņš. 

Ieskaņoja Ilga Reizniece un Artūrs 
Uškāns 1998. gadā Balvos
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Mūsdienās vijolnieki visdažādākajos veidos nonāk līdz tau
tas mūzikas atskaņošanai. Daļa, beidzot mūzikas pamatsko
lu, instrumentu neņem rokās, bet vēlāk, sastopoties ar tradi
cionālo mūziku, atkal uzdrošinās spēlēt. Citi tautas mūziku 
izpilda paralēli mūzikas skolas akadēmiskajam re per tuāram. 
Taču ir arī tādi, kuriem nav mūzikas izglītības, bet kuri iemācās 
instrumentu, līdzspēlējot citiem danču vakaros. Protams, no 
paaudzes paaudzē mantotā tradīcija tai raksturīgajā veidā 
mūsdienās izzūd. Tikai daži tradicionālās vijoļspēles pārstāv
ji vēl ir dzīvi, tādēļ ir svarīgi meklēt mūs dienīgus risinājumus. 
Daudzi tradicionālās mūzikas inte re sen ti un profesionāļi jau 
aktīvi iedzīvina gadsimtiem veidojušos instrumentu spēles 
repertuāru, mācot nometnēs, dažādos kursos, kā arī vidējā 
un augstākā mūzikas izglītībā Latvijā. Pielikumā ir arī igauņu 
un lietuviešu melodijas daudzveidīgai vijoļspēles apguvei.

Pateicoties folkloristei un vijolniecei Ilgai Reizniecei, 
sadarbībā ar nozares speciālistiem savulaik ir tapis meto
diskais materiāls “Cigu, cagu, vijolīte”, kura pamatā ir vijo
les mācīšanās, izmantojot latviešu tradicionālās mūzikas 
piemērus. Šī ābecīte ļauj nupat spēlēt gribošajam vijol
niekam muzicēt no notīm kopā ar skolotāju. Savukārt igauņu etnomuzikoloģe un vijolniece Krista 
Sildoja, kurai ir ilggadēja pieredze tradicionālās izglītības jomā, ir izstrādājusi vijoļspēles apgūšanas 
metodi, balstoties uz tradicionālās mūzikas praksi – tai es pielāgoju latviešu mūzikas materiālu. Pieli
kumā ir arī igauņu un lietuviešu melodijas daudzveidīgai vijoļspēles apguvei. 
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SAGATAVOŠANĀS SPĒLEI
Pirms praktisko iemaņu apguves saņemsi ieteikumus, kā izvēlēties vijoli un kā par to rūpēties. Soli pa 
solim mācoties instrumenta spēli, tev noderēs arī vijoles sastāvdaļu apraksts. Prasme uzskaņot instru
mentu attīstīsies ar laiku. Sākumā būs vienkāršāk, ja palūgsi uzskaņot instrumentu kādam vijoles 
spēlmanim vai skolotājam. Pieredze liecina, ka skaņot instrumentu baidās gandrīz visi, taču patiesībā 
tur nav nekā sarežģīta. Tev tikai jāsāk to darīt – jāmācās no savām kļūdām un jākrāj pieredze. Laika 
gaitā tu spēsi to izdarīt arvien labāk. 

Vijoles izvēle

Mūsdienās instrumentu piedāvājums ir plašs. Piemērotas vijoles un lociņa izvēle ir viens no grūtāka
jiem uzdevumiem. Tā ir liela veiksme, ja ģimenē jau ir instruments, piemēram, mantojumā no vectē
va. Latvijā ir vairāki vijoļmeistari: Juris Jēkabsons1, Ingars Rancēvičs2, Šandors Gotvonī3, Juris Pauls 
u. c., kas var veikt dažādus instrumenta restaurācijas darbus.  

Vijole un lociņš jāizvēlas atkarībā no tā, cik garš ir spēlētājs. Instrumentus var iegādāties pie vijoļu 
meistariem, mūzikas instrumentu veikalā vai pie privātpersonām. Igauņu vijoļmeistars Raivo Sildoja 
norāda, ka “lielākā daļa mūzikas instrumentu veikalu tirgo instrumentus, kas nav sagatavoti spēlēša
nai. Ja esi nolēmis pirkt jaunu instrumentu veikalā, pārliecinies, ka tas ir pienācīgi sagatavots spēlēša
nai. Ja instrumentu sagatavojis meistars, tu vari pārbaudīt instrumenta skaņas kvalitāti. Labi, ja vari 
doties uz veikalu kopā ar pieredzējušu vijolnieku. Ja tomēr esi iegādājies jaunu instrumentu, kas nav 
sagatavots spēlēšanai, noteikti dodies pie tuvākā meistara, lai to izdarītu. Parasti šāda veida instru
mentiem pirms spēlēšanas vajadzīga apkope.”

Tomēr jābūt uzmanīgam, arī iegādājoties lietotu vijoli no privātpersonas. Raivo Sildoja iesaka: “Pirms 
lietota instrumenta iegādes to vajadzētu parādīt vijoļmeistaram. Nav nekādas nozīmes tam, ka 
sludinājumā teikts: “Pārdod antīku vijoli ar izcilu skaņu.” Tāpat ir plaši izplatīts uzskats, ka vecās fabri
kas vijoles ir labākas nekā tās, kas rūpnieciski ražotas šodien. Patiesībā instruments ir labs tikai tad, ja 
tas bijis labs jau sākotnēji. Vecums nepadara instrumentu labāku. Ir vērts saremontēt vecu un labu in
strumentu, taču tā vietā, lai mēģinātu remontēt sliktu instrumentu, labāk ir iegādāties jaunu, spēlēša
nai sagatavotu instrumentu. Vie nīgais izņēmums ir situācija, kad instruments iepriekš piederējis tu
vam ģimenes loceklim – tad instrumentam var būt pievienota emocionālā vērtība. Daži instrumentu 
pārdevēji nepieredzējuša pircēja ietekmēšanai ielīmē vijoles korpusā etiķeti ar nepatiesiem apgal
vojumiem par instrumenta izcelsmi. Katru gadu manā darbnīcā nonāk kārtējais “Stradivari”. Katrā 
instrumentā būtu jābūt atzīmei par tā izcelsmi un, iespējams, arī par modeļa veidu, pēc kura instru
ments izveidots.”

Raivo Sildoja iesaka nepirkt Ķīnā ražotos instrumentus, jo to korpuss izgatavots no saplākšņa, bet 
pārējās detaļas – no plastmasas. “Šie instrumenti bieži izskatās skaisti, tie ir spilgtās krāsās, tomēr 
to skanējums ir vājš, turklāt uzturēšanas izmaksas ir augstākas, jo mazās detaļas, pie mē ram, tapiņas, 
nākas bieži mainīt. Visi papildu izdevumi beigās izmaksās dārgāk, nekā sākumā nopirkta labāka vijole.”
1 http://www.salonsmuzika.lv/darbnicas/vijoldarbnica.html
2 http://www.vijoles.lv/?id=par_mani
3 http://violins.lv/lv/
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Vijoles daļas

Tagad, kad esi kļuvis par instrumenta īpašnieku, ir īstais laiks iepazīt savu vijoli. Lai būtu vieglāk sap
rast pakāpeniski izveidotās nodarbības, iemācīsimies vijoles daļu nosaukumus, jo tie tiks pieminēti 
atkal un atkal. Šajās fotogrāfijās redzams viss, kas tev jāzina, apgūstot vijoles spēli.

1. fotoattēls. Vijoles un lociņa daļas
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Kā kopt vijoli un kā nomainīt stīgas

Stāstot par vijoles kopšanu, turpmāk arī tiks izmantoti igauņu vijoļmeistara Raivo Sildojas padomi. 
Viņš norāda, ka “lai uzturētu vijoli labā spēlēšanas kārtībā, ir svarīgi vijoli kopt. To var izdarīt ik viens 
spēlmanis, ievērojot dažus vienkāršus principus. Pirmkārt, iegādājies pienācīgu vijoles futrāli. Ir 
vērts ieguldīt naudu tādā futrālī, kas sargā vijoli no triecieniem, mitruma un straujām temperatūras 
maiņām. Neturi instrumentu izņemtu no futrāļa pārāk ilgi. Nekad neatstāj vijoles futrāli saulē, jo 
pārlieku augsta temperatūra var sabojāt instrumentu. Tas pats attiecas arī uz pārāk zemu tem pe ra
tū ru. Ienākot telpā pēc atrašanās aukstumā, never futrāli vaļā uzreiz, bet nogaidi mirkli, lai novērstu 
straujas temperatūras maiņas – tās instrumentam ir visbīstamākās. 

Lai izvairītos no netīrumu krāšanās instrumentā un uz tā, pēc katras spēlēšanas reizes ar mīkstu 
drānu noslauki sviedrus un putekļus no grifa un vijoles kakliņa. Ar citu drāniņu no stīgām un korpusa 
noslauki kolofonija putekļus. Stīgas slauki lociņa spēlēšanas virzienā (šķērsām pāri stīgām); ja slaucīsi 
stīgas garenvirzienā, kolofonija putekļi iekļūs stīgu tinumā. Kolofonija slaucīšanai nelieto to pašu 
drānu, ko izmanto kakliņa un grifa tīrīšanai! No kolofonija putekļiem jānoslauka arī lociņa kāts.

Ar laiku vijoles korpuss kļūst netīrs, taču to var notīrīt ar speciālu tīrīšanas līdzekli, ko var iegādāties 
mūzikas instrumentu veikalā. Grifa tīrīšanai izmanto ar spirtu (degvīnu vai medicīnisko spirtu) sami
trinātu drānu. Tīrot grifu, raugies, lai drāna neskar vijoles korpusa lakotās daļas, jo spirts šķīdina laku.

Tīrskaņotājos laiku pa laikam vēlams iepilināt lāsi eļļas, lai to skrūvējamās daļas darbotos bez 
aizķeršanās. Tāpat arī tapiņām jāizmanto speciāla smēre, ko var iegādāties mūzikas instrumentu 
veikalā. Tapiņas vislabāk iesmērēt tad, kad maini stīgas, – tad tās būs viegli pagriezt un vienlaikus 
tās labi turēsies vietā. Klienti bieži atnes vijoles ar iesprūdušām tapiņām. Lai no tā izvairītos, labāk 
vispirms skaņot vijoli ar tapiņām, un tikai pēc tam – ar tīrskaņotājiem. Pievērs uzmanību tapiņām 
tajos gadalaikos, kad izteikti pieaug mitruma līmenis, īpaši pavasarī. Mitruma ietekmē tapiņas pie
briest; labākajā gadījumā tās iesprūdīs, padarot uzskaņošanu neiespējamu; sliktākajā gadījumā ie
plaisās caurumi, kuros tapiņas ievietotas.

Pievērs uzmanību steķītim – raugies, lai tas stāv pareizā leņķī attiecībā pret stīgām. Ja steķītis nestāv 
perpendikulāri stīgām, tas uzmanīgi jāiebīda pareizajā pozīcijā, citādi tas salieksies un, sliktākajā 
gadījumā, pārlūzīs. Lai nesabojātu steķīti kustināšanas laikā, palaid stīgas mazliet vaļīgāk. Tāpat rau
gies, lai zodtura metāla stiprinājumi neskrāpē vijoles laku.

Katram spēlmanim ik dienu jākopj savs instruments, taču, ja rodas kādas problēmas, ir jādodas pie 
tuvākā meistara. Kaut arī ikviens var nopirkt tapiņas un nepieslīpētus steķīšus, nav ieteicams tos 
mainīt paša spēkiem, jo tam nepieciešamas atbilstošas prasmes un darbarīki. Jauna steķīša uzlikšana 
ir ļoti precīzs darbs. Ja gribēsi pazemināt steķīti, bet nepratīsi to pieslīpēt, steķītis būs pārāk plats un 
darbosies drīzāk kā klusinātājs, nevis rezonators.”

Uz sarežģītākiem jautājumiem tev atbildēs meistars. Tomēr katram spēlētājam būtu jāprot nomainīt 
instrumenta stīgas. Tālāk dots īss pārskats, kā nomainīt vijoles stīgas.

QR08
https://youtu.be/UA7fiJkOCm8

1. video. Stīgu nomainīšana soli pa 
solim kopā ar igauņu vijoļmeistaru 

Raivo Sildoju
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Vijoles skaņošana

Lai iemācītos kārtīgi uzskaņot vijoli, tev ir jābūt pacietīgam, 
konsekventam un bieži tas jādara. Vijolnieki skaņošanos 
sāk ar La (A) stīgu. Pirmās oktāvas La frekvences svārstās no 
438 Hz līdz 442 Hz. 

Arhīvā esošo ierakstu skaņojums nereti ir zemāks, nekā ausij 
pie rasts mūsdienās. Katram skaņojumam ir sava nokrāsa. 
Mūs dienās zemāk skaņots instruments izklausītos neparasti. 
Tomēr, ja vijolnieks vēlas spēlēt ansamblī ar citiem instrumen
tiem, tam jāpieskaņojas, izmantojot pašreizējās standarta 
frekvences. Labs palīgs ir elektroniskais skaņotājs – tajā notij 
La (A) var uzstādīt sev vēlamo frekvenci. Šajās ierīcēs notis 
tiek atpazītas burtu sistēmā. La ir A, Re – D, Sol – G un Mi – E.

Vijoles skaņošanu ieteicams sākt ar La (A) stīgu. Uzmanīgi 
ieklausies, vai vijoles La stīga ir augstāka vai zemāka par 
skaņotāju (elektronisko ierīci, klavierēm vai akordeonu). 
Vislabāk sākt trenēt dzirdi, lai spētu konstatēt augstuma 
atšķirības. Tomēr, ja sākumā tas šķiet pārāk sarežģīti, izman
to elektronisko ierīci. Ierīcē esošajai bultiņai ir jāatrodas 
vidū un ir jādeg zaļai lampiņai; ja bultiņa rāda pa kreisi, stī
ga jāpievelk (jāuzskaņo augstāk); ja bultiņa rāda pa labi, stī
ga jāatlaiž (jānoskaņo zemāk). Ieteicams sākumā skaņot ar 
tapiņām un pēc tam – ar tīrskaņotājiem.

1. Vaļējas stīgas un tīras kvintas starp tām





2.

t5

1.

t5

3.

t5

Starp visām vijoles stīgām ir intervāls, ko sauc par kvin
tu. Tas nozīmē, ka katra blakus esošā stīga atrodas piecas 
skaņas augstāk vai zemāk. Jo ilgāk tu spēlēsi vijoli, jo labāk 
iemācīsies saklausīt tīru kvintu. Tīrai kvintai jāskan spoži; 
ja dzirdi disonansi, kvinta nav tīra un tā jāpārskaņo. Esmu 
pārliecināta, ka agrāk vai vēlāk tu iemācīsies saklausīt tīru 
kvintu. Tas arī atvieglo spēlēšanu.

Noslēgumā: kad esi uzskaņojis La stīgu, turpini ar Re stīgu 
(pirmās oktāvas Re). Tad savelc abas stīgas – La un Re – kopā, 
lai izveidotu tīru kvintu. Ja tas ir pārāk grūts uzdevums, 
izmanto elektronisko skaņotāju. Tad uzskaņo zemāko Sol 
stīgu (mazās oktāvas Sol). Un atkal izmanto iepriekš aprak
stīto paņēmienu, savelkot kopā Re un Sol stīgas. Visbeidzot 
uzskaņo augstāko Mi stīgu (otrās oktāvas Mi). Savelc kopā 
La un Mi stīgas, lai veidojas tīra kvinta.

Audio 1.  QR09
https://youtu.be/DWNuHniFmOk

Pirmās oktāvas La (A) 

Audio 2.  QR10
https://youtu.be/QCcMphxkI

Tīra kvinta starp stīgām 

Skaņošana pa soļiem:  
1. uzskaņo La (A) stīgu un pieskaņo tai  

Re (D) stīgu;  
2. Re (D) stīgai pieskaņo Sol (G) stīgu;  
3.  La (A) stīgai pieskaņo Mi (E) stīgu.

2. attēls. Vijoles stīgas 
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PIRMĀS VIJOLES SKAŅAS

Nav lielākas baudas kā paņemt rokās instrumentu, par kura 
spēlēšanu iepriekš pat neuzdrīkstējies sapņot. Šis ir īstais 
brīdis, tava iespēja piepildīt sapņus! Ja sekosi norādēm, viss 
izdosies.

Spēlēšanas pozas

Neatkarīgi no tā, kāda veida mūziku tu plāno spēlēt, 
spēlēšanas pozai ir jābūt veselīgai – tavs ķermenis ir tavs 
templis, un nevesels ķermenis nespēs pienācīgi strādāt. 
Zināšanas par ķermeņa fizioloģiju un to ņemšana vērā 
palīdzēs mazināt muskuļu saspringumu spēlēšanas laikā; ja 
spēlēšanas poza ir pareiza, tad tavai veselībai netiek kaitēts. 
Ja jūti, ka tev nepieciešama papildu palīdzība, uzmeklē vijo
les skolotāju!

Agrāk muzikantiem nebija skolotāju. Jaunie vijolnieki mācī
jās spēlēt, atdarinot vecākos spēlmaņus. Vijole visbiežāk tiek 
saistīta ar deju mūziku, arī sekošana dejotāju solim ir viens 
no laba danču muzikanta nosacījumiem. Katram topošajam 
vijolniekam ir svarīgi atrast līdzsvaru starp visām niansēm 
un sīkumiem, piemeklējot sev ērtāko spēlēšanas pozu. 

Neatkarīgi no tā, vai spēlē stāvus vai sēdus, ķermeņa augšē
jai daļai būtu jāpaliek tādā pašā pozīcijā. Mugurai jābūt 
taisnai, bet brīvai. Pārliecinies, ka spēlēšanas laikā ķerme
nis nav saspringts, un neuzrauj plecus. Spēlējot vijoli gan 
stāvus, gan sēdus, muzikantam ir jājūtas ērti. Turot vijoli, in
strumenta apakšējai dekai ir jābūt paralēli grīdai, savukārt 
“turēšanas pienākumiem” jābūt vienmērīgi sadalītiem starp 
zodu, kreiso plecu un kreiso roku. Centies nesagrābt vijoli 
un lociņu pārāk stingri, saglabā kontroli pār saviem pirk
stiem, bet pārlieku nesasprindzini tos. Mēģini spēlējot būt 
brīvs, bet savākts.

3. fotoattēls. Vijoles spēlēšana stāvus

4. fotoattēls. Vijoles spēlēšana sēdus
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Vijoles uzlikšana uz kreisā pleca

Liec vijoli uz kreisā pleca. Lai būtu ērtāk, vari iegādāties 
pielāgojamu tiltiņu (5. fotoattēls); bērni bieži spēlē ar 
spilventiņu. Ja esi nolēmis izmantot tiltiņu, pielāgo to tā, lai 
ir ērti spēlēt; raugies, lai tiltiņš nav pārāk augstu vai pārāk 
zemu un lai kakls spēlēšanas laikā ir dabiskā pozīcijā un nav 
saliekts uz priekšu vai atpakaļ. Ja varēsi noturēt vijoli ar krei
so plecu, zodu un tiltiņu, kreisā roka spēlēšanas laikā netiks 
ierobežota. Tas ir svarīgi. Vijolei uz kreisās rokas būtu jāat
balstās pavisam nedaudz, un to būtu jātur zodam un ple
cam.

Nākamajā video tu iemācīsies, kā uzlikt tiltiņu. Lai to 
noņemtu, atkārto visas darbības apgrieztā secībā. Tiltiņa 
kājiņu augstumu tu vari pielāgot tā, lai vijole būtu kā daļa 
no tava ķermeņa un plecs būtu brīvs.

 Paņem vijoli zem kreisās rokas.

 Turi tiltiņu labajā rokā, “smaidīšanas” virzienā.

 Vispirms uzliec vijolei tiltiņa kreisās puses kājiņas.

 Tad uzslidini vijoles korpusam tiltiņa labās puses kājiņas.

Kreisās rokas pozīcija

Kāda ir vislabākā kreisās rokas pozīcija? Iedomājies, ka 
turi kreisajā rokā ābolu vai tenisa bumbiņu. Turi iedomāto 
bumbiņu ar visiem pieciem pirkstiem. Tad nolaid roku gar 
sāniem un pacel to, it kā metot bumbiņu pāri kreisajam ple
cam (saliec roku elkonī, it kā katapultējot bumbiņu). Palūko
jies uz kreiso roku – tā tai būtu jāizskatās spēlēšanas laikā: 
delna taisna un pirksti apaļi.

5. fotoattēls. Tiltiņš

QR11
https://youtu.be/6qF1ssTF4zc

2. video. Tiltiņa uzlikšana 

PRAKTISKS PADOMS: Vai vari noturēt 
vijoli tikai ar zodu un plecu, nepieturot ar 

rokām? Ja vari, tad esi apguvis kreisajai 
rokai ērtu spēlēšanas pozīciju!

6. fotoattēls. Pamēģini! Taču esi 
uzmanīgs, jo vijole var izkrist

7. fotoattēls. Kreisā roka bez vijoles
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Katrreiz pirms spēlēšanas atkārto šo “bumbiņas mešanu”; 
vēlāk šis vingrinājums palīdzēs noturēt delnu pareizā pozīci
jā. Ja delna ir saliekta vienā vai otrā virzienā, tas var ar laiku 
izraisīt sasprindzinājumu un sāpes. Ja vēl nespēlē lielo (4/4) 
vijoli, pārbaudi, vai kreisās rokas elkonis ir 90 grādu leņķī. Ja 
leņķis ir šaurāks, ir laiks pāriet uz lielāka izmēra instrumentu.

Agrāk lielākā daļa vijolnieku bija vīrieši ar lielām, sastrādātām 
rokām un spēcīgiem ķermeņiem, kas spēja pielāgoties 
jebkādai spēlēšanas pozai un izturēt jebkādus apstākļus, 
piemēram, spēlēt kāzas visas nakts garumā. Tomēr mūs die
nās iesaka apgūt pareizu spēlēšanas pozu, lai izvairītos no 
veselības problēmām, kas skar ķermeņa augšdaļu un rokas. 

QR12
https://youtu.be/t0uK_0i5Q8E

3. video. Kreisās rokas pozīcija 
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PIRMAIS SOLIS
Stīgu paraušana ar labās rokas rādītājpirkstu

Lai uzreiz varētu izbaudīt spēlēšanas prieku, sāksim ar 
brīvām stīgām. Ar labās rokas rādītājpirkstu parauj katru 
stīgu vienu reizi. Šādi tu vari iesaistīties muzicēšanā bez 
lielas piepūles. Būtu noderīgi, ja tu varētu atrast muzikantu, 
kas var nospēlēt melodiju, kamēr tu spēlē pavadījumu uz 
brīvām stīgām.

Uzliec vijoli uz kreisā pleca un turi instrumentu tā, kā 
parādīts 8. fotoattēlā. Tālāk aplūko 9. fotoattēlu un novieto 
labās rokas īkšķi uz grifa malas pretī steķītim, kā redzams 
attēlā, un ar rādītājpirkstu parauj brīvās stīgas. Paspēlē šīs 
notis jauktā kārtībā un pamēģini dažādas ritmiskās figūras!

 
Pavadījuma spēlēšana uz brīvām stīgām,  

improvizēšana pēc dzirdes

Ir ļoti daudz dziesmu, ko var pavadīt, spēlējot uz brīvām 
stīgām. Vienkāršākais veids ir improvizēt pēc dzirdes un 
piemeklēt atbilstošās stīgas. Ir svarīgi, lai vēlāk tu varētu 
pats atrast pavadījumu melodijai, tomēr pašā sākumā būtu 
labi, ja tev palīdzētu pieredzējis spēlmanis. Tālāk dotas dažas 
melodijas, kurām vari spēlēt līdzi un piemeklēt atbilstošas 
stīgas. Šīs ir labi zināmas tradicionālas melodijas. Pirms sāc 
spēlēt ar mani kopā, pārliecinies, ka tava vijole ir uzskaņo
ta tādā pašā augstumā kā manējā (salīdzini ar 1. skaņas 
piemēru – pirmās oktāvas La (A)). Spēlē šīs melodijas tik ilgi, 
kamēr tās tev ir kļuvušas labi zināmas, un tad katrreiz mēģi
ni nospēlēt kaut ko jaunu. 4., 5., 6. skaņas piemēru sāc ar 
stīgu Re, bet 7. skaņas piemēru “Krakovjaks” sāc ar stīgu La. 

8. fotoattēls. Stāja pirms spēlēšanas ar 
labo roku

9. fotoattēls. Labās rokas rādītājpirksts 
spēlē brīvās stīgas

QR13
https://youtu.be/HlJbkqupCZc

4. video. “Zvirbuli, zvirbuli, kad ņemsi 
sievu” D

QR14
https://youtu.be/oj397NHRxZg

5. video. “Visi ciema suņi rēja” D

QR15
https://youtu.be/iGS6j7S287A

6. video. “Sēņu polka” D
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Tagad šīs pašas melodijas spēlēsim citā tonalitātē. 8., 9., 
10. skaņas piemēru tev jāsāk ar Sol stīgu, savukārt, 11. 
skaņas piemēru “Krakovjaks” sāc ar Re stīgu. Labās rokas 
kustība ir tāda pati kā iepriekš, bet esi radošs un mēģini piev
ienot dažādas ritmiskās variācijas. Vai dzirdi, kas ir kopīgs?

Ja vēlies spēlēt vēl kādu melodiju, atrodi kādu, ar ko spēlēt 
kopā. Sāc ar vienkāršākām melodijām. Tici man, tas ir jautri!

QR16
https://youtu.be/A5cZ2t72Yrw

7. video. “Krakovjaks” D

QR17
https://youtu.be/UVC8qGBu5yI

8. video. “Zvirbuli, zvirbuli, kad ņemsi 
sievu” G

QR18
https://youtu.be/MqxodvbFIsU

9. video. “Visi ciema suņi rēja” G

QR19
https://youtu.be/yiNPUBoLHJs

10. video. “Sēņu polka”  G

QR20
https://youtu.be/6iZB3qeLUGE

11. video. “Krakovjaks” G
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OTRAIS SOLIS
Labā roka, tās pozīcija un pirmie lociņa vilcieni

Pirms tu ņem rokās lociņu, tev jāizlemj, kāda veida melodi
jas tu gribētu spēlēt: ātras vai lēnas un pilnskanīgas. Šī iz
vēle ietekmēs to, kurā daļā turēt lociņu. Piemēram, ja tu 
vēlies spēlēt lēnas melodijas, izmanto tā saukto klasisko sat
vērienu un spēlē ar visu lociņu. Paturot prātā šīs grāmatas 
nosaukumu un kontekstu, es mēģinu aprakstīt lociņa teh
niku, kas ir kaut kur pa vidu starp senākajām un mūsdienu 
klasiskajām vijoļspēles tradīcijām.

Kaut arī agrāk spēlmaņiem nebija vajadzības spēlēt ar garu, 
plūstošu lociņu, tas nenozīmē, ka mūsdienu vijolniekam ne
vajag zināt, kā pielietot šo spēles paņēmienu. Laika gaitā ir 
izmainījušies priekšstati par to, kā jāskan mūzikai – iespē
jams, tas ir uz labu, iespējams, ne. Mūsdienu izpratne ir 
paaugstinājusi vispārējos spēles standartus, taču uz indi
viduālu īpatnību rēķina.

Tradicionālo mūziku nemācās tikai no arhīva ierakstiem, 
kuros var dzirdēt vijolnieku spēles manieri. Tā ir arī dzīva 
mūzika, kas veidojas šeit un tagad. Tāpēc es gribu atgādināt, 
ka ikkatrs tradicionālo mūziku spēlējošs vijolnieks var brīvi 
izvēlēties sev piemērotāko spēles stilu. Un, ja esi izvēlējies 
spēlēt kā, piemēram, Baltinavas vijolnieks Andrejs Rancāns, 
ar to ir pilnīgi pietiekami, lai būtu labs muzikants tautas 
mūzikas lauciņā. Un vai tad nav aizraujoši klausīties, kā veco 
muzikantu spēles paņēmieni izklausās mūsdienās? 

Lai labā roka sāktu “strādāt”, ir vajadzīgs laiks, tāpēc esi 
pacietīgs. Paturi prātā, ka labajai rokai ir jābūt dabiskā un 
fizioloģiski pareizā stāvoklī. Lai attīstītu lociņa tehniku, ir 
vērtīgi trenēt abus spēles paņēmienus: garus lociņus no 
froša līdz spicei un īsus lociņus, spēlējot uz augšu un uz leju 
ātrā tempā un izmantojot mazu daļu no lociņa. Ir labi, ja vari 
šos paņēmienus savienot.

Notīs mēdz būt ierakstīti speciāli apzīmējumi, kas norāda 
lociņa kustības virzienu: uz leju vai uz augšu (10. fotoattēls).

QR21
https://youtu.be/EuAm0DscSFs

12. video. Labā roka un tās  
spēlēšanas pozīcija 
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Lociņa kustības virziena apzīmējumi notīs:

Π – uz leju (sāc spēlēt pie froša un virzi roku lejup)

V – uz augšu (sāc spēlēt pie spices un virzi roku augšup)

10. fotoattēls. Lociņš un tā apzīmējumi

Sāc spēlēt ar vienādi gariem lociņiem (uz leju un uz augšu), 
lai roka iemācītos līdzenu kustību. Vēlāk, kad jutīsies brīvāk, 
vari sākt spēlēt sarežģītākas ritmiskas figūras, kuras izman
to tradicionālajā mūzikā. Tās es aprakstīšu turpmākajās 
nodaļās.

Spēlēšanas zona ir starp grifu un steķīti. Spēlējot tuvāk gri
fam, skaņa kļūst maigāka, tuvāk steķītim – asāka. Raugies, 
lai lociņš pret stīgām būtu 90 grādu leņķī (11. fotoattēls). 
Sākumā būs vienkāršāk, ja kontaktu ar stīgu veidos visi as
tri. Vēlāk varēsi mazliet sasvērt lociņu atpakaļ, lai tikai daļa 
astru būtu kontaktā ar stīgu. Labajai rokai jābūt brīvai – tas 
palīdzēs veidot līdzenu skaņu. Arī labās rokas delnai un 
pirkstiem ir jābūt brīviem, nevis sasprindzinātiem. 4

11. fotoattēls. Nepareiza lociņa turēšana

Pavadījuma spēlēšana uz brīvām stīgām,  
improvizēšana pēc dzirdes

Iepriekš tu jau spēlēji pavadījumu pa brīvām stīgām ar labās 
rokas rādītājpirkstu. Tagad tu vari darīt to pašu ar lociņu. 

4 Es mēdzu salīdzināt brīvu un sasprindzinātu delnu ar ratiem: vieniem ratiem ir atsperes, bet otriem to nav. Labās rokas delnai 
jādarbojas tāpat kā atsperu ratiem. Centies spēlēt līdzeni – neesi kaulu grabinātājs!

QR22
https://youtu.be/JaVwxMrcXU

13. video. Delnas kustība,  
spēlējot ar lociņu 



 TRADICIONĀLĀ  VIJOLES  SPĒLE

24

Harmoniju veidošana,  
izmantojot divas brīvās stīgas vienlaikus

Dažādos ansambļu sastāvos harmonijas spēlē cītara, er
moņikas vai kāds cits pavadošais instruments. Taču, spēlē
jot vienu vai divas brīvās stīgas, tu izklausīsies kā basa līni
jas spēlmanis. Vispirms pamēģini uz divām brīvām stīgām 
vien lai kus nospēlēt dažus vienkāršus ritmiskos zīmējumus. 
Agrāk vijolnieki bieži izmantoja šādu spēles manieri, lai 
melodija izklausītos pilnskanīgāka, īpaši spēlējot brīvā dabā.

Spēlē vienlaikus divas brīvas stīgas ar vienmērīgu lociņa 
spiedienu un maini ritmiskos zīmējumus. Kopā spēlēta Sol 
(G) un Re (D) stīga veido G akordu, kopā spēlēta Re (D) un 
La (A) stīga veido D akordu, bet kopā spēlēta La (A) un Mi (E) 
stīga veido A akordu.

2. Brīvo stīgu dubultnotis ar akordu nosaukumiem
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Spēlē šīs dubultnotis ar gariem lociņiem.

Tagad pamēģini spēlēt līdzi 14. video piemēram – jau 
zināmajai melodijai “Zvirbuli, zvirbuli, kad ņemsi sievu”. 
Izmanto brīvo stīgu dubultnotis; katra nots būs 3 sitienus 
gara. Ievēro lociņa kustības virziena apzīmējumus un 
pievērs uzmanību, kādi akordi uzrakstīti virs līnijkopas, lai 
zinātu, kādu akordu tu spēlē.

3. Pavadījums pa brīvām stīgām “Zvirbuli, zvirbuli, kad ņemsi sievu”5 D


 

    34
     D ( I ) A ( V ) D ( I ) A ( V ) D ( I )


 

  


 

5 Vārdus šai melodijai atradīsi tīmekļvietnē: http://dziesmas.lv/d/Zvirbulizvirbuli__Latviesu_tauta/20379

QR23
https://youtu.be/eOgI9xK2Zpk

14. video. “Zvirbuli, zvirbuli,  
kad ņemsi sievu” D 
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4. Pavadījums pa brīvām stīgām “Zvirbuli, zvirbuli, kad ņemsi 
sievu” G

 
 

    34
      
G ( I ) D ( V ) G ( I ) D ( V ) G ( I )


 

  


5. Pavadījums pa brīvām stīgām “Maza, maza ābelīte” D

   
    

  24
     D ( I ) A ( V ) D ( I )D ( V ) D ( I )A ( V )

Spēlē “Maza, maza ābelīte” pavadījumu pa brīvajām stīgām. 
Katra nots būs 2 sitienus gara.

6. Pavadījums pa brīvām stīgām “Maza, maza ābelīte” G

    
    

  24
     G ( I ) G ( I )D ( V ) G ( I ) G ( I )D ( V )

QR24
https://youtu.be/fi8wa9kWuc

15. video. “Zvirbuli, zvirbuli,  
kad ņemsi sievu” G 

QR25
https://youtu.be/LJf35_6jadw

16. video. “Maza, maza ābelīte” D

QR26
https://youtu.be/n18a5iwntk

17. video. “Maza, maza ābelīte” G
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Sekundēšana

Pamēģini vēl vienu pavadījuma veidu – sekundēšanu. Vijol
nieki Latvijas teritorijā sekundēja, spēlējot polkas, valšus, kā 
arī citas deju melodijas. Tev jāspēlē īsas lociņa kustības uz 
otro astotdaļnoti divdaļu metrā (“Maza, maza ābelīte”) vai 
uz otro un trešo taktsdaļu trīsdaļu metrā (“Zvirbuli, zvirbuli, 
kad ņemsi sievu”). 

7. Sekundēšana “Zvirbuli, zvirbuli, kad ņemsi sievu” D 


 

      34            D ( I ) A ( V ) D ( I ) A ( V ) D ( I )

 
 

8. Sekundēšana “Zvirbuli, zvirbuli, kad ņemsi sievu” G 


 

      34             G ( I ) D ( V ) G ( I ) D ( V ) G ( I )

QR27
https://youtu.be/hOqu0V5Kl0

18. video. “Zvirbuli, zvirbuli,  
kad ņemsi sievu” D

QR28
https://youtu.be/O1zFvJNB5Xo

19. video. “Zvirbuli, zvirbuli,  
kad ņemsi sievu” G
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9. Sekundēšana “Maza, maza ābelīte” D

5
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10. Sekundēšana “Maza, maza ābelīte” G
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QR29
https://youtu.be/wYuA4V2Fz1M

20. video.  “Maza, maza ābelīte” D

QR30
https://youtu.be/VJd6NLFkrwo

21. video.  “Maza, maza ābelīte” G
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PAMĒĢINI: Pamēģini atrast melodijas/dziesmas, kuru har
monijā mainās tikai divi akordi:

1) G (I) un D (V) akordi

2) D (I) un A (V) akordi

Spēlē pavadījumu pa brīvām stīgām. Ieklausies savā iekšējā 
balsī, lai saprastu, kā mainīt harmonijas.

ATPŪTAI

Atvelc elpu un pārdomā, ko tiktāl esi apguvis:

 Kā tev veicās ar instrumenta atrašanu? Vai esi apmier
ināts ar savu vijoli?

 Vai vari nosaukt vijoles un lociņa daļas?

 Ja es lūgšu laiku pa laikam izkustināt tapiņas, tu zināsi, 
kādēļ tas jādara?

 Kad es aicinu spēlēt ar lociņu starp grifu un steķīti, vai tu 
zini, ko es ar to domāju?

 Stīgas ir skaņotas pa tīrām kvintām. Vai tu zini, ko tas 
nozīmē?

 Ar kuru stīgu tu sāc skaņot vijoli?

 Vai vari nosaukt visas brīvās stīgas un atpazīt tās nošu 
rakstā?

 Vai zini, ka stīgu paraušana ar rādītājpirkstu tiek saukta 
par picikato (pizzicato6)?

 Vai izproti, kādēļ vijolnieka delnām jābūt taisnām, nevis 
izliektām?

 Kādēļ ir lietderīgi izmantot tiltiņu?

 Kur ir frošs, spice un astri?

 Vai bija grūti veidot labu skaņu uz vijoles, spēlējot pa 
vie nai stīgai?

 Vai jūties ērti, kad spēlē divas stīgas vienlaikus?

6 Pizzicato (itāliski) – stīgu lociņinstrumenta spēlēšana, paraujot stīgas ar labās rokas pirkstu.
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TREŠAIS SOLIS
Spēle ar pirmo pirkstu

Pirmais pirksts, kas tiek likts uz grifa, ir kreisās rokas rādītāj
pirksts – vijoļspēlē tas tiek arī saukts par pirmo pirkstu. Vijo
les spēlei tiek izmantoti tikai četri kreisās rokas pirksti (skatīt 
1.1. attēlu). Ar rādītājpirkstu spēlētā nots atrodas toni aug
stāk par brīvo stīgu. Uz vijoles grifa viena pirksta platums 
veido pustoni. Iztēlojies vijoles grifu, kas sadalīts posmos 
ik pa pustonim (līdzīgi kā ladas ģitārai) – tā būs vieglāk sa
prast, kur likt pirmo pirkstu.

Nospēlē brīvo stīgu La un tad uzliec pirmo pirkstu; pievērs 
uzmanību tonim starp šīm divām notīm – ir svarīgi, lai tās 
abas skanētu tīri. Pārliecinies, ka spēlēšanai izmanto pirk
sta galu (skaties 13. fotoattēlu). Tāpat raugies, lai rokas un 
delnas stāvoklis būtu tāds, kā aprakstīts iepriekš. Atkārto šo 
vingrinājumu daudz reižu uz tās pašas stīgas un vienmēr 
sāc ar lociņu uz leju. Pirms pāriešanas uz nākamo stīgu ap
stājies un pārdomā, ko tikko darīji. Pārejot uz nākamo stīgu, 
pievērs uzmanību lociņa leņķim un tam, kā tas mainās.

1.1. attēls. Vijolnieka kreisās rokas 
pirksti

13. fotoattēls. Rādītājpirksta 
spēlēšanas pozīcija

1.2. attēls. Grifs un notis, ko 
spēlē ar pirmo pirkstu
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11. Pirmā pirksta spēle uz La, Mi, Re un Sol stīgām

9
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la si la

re mi mire

lasi si la

re mi re

mi mi mi

sol la sol solla
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la sol

0

La stīga:

1 0

0

Re stīga:

1 0

1 10 0

1 10 0

0

Mi stīga:

1

fa diēzs

10 0

fa diēzs

0

Sol stīga:

1 0 1

1 0

fa diēzs

10 0

Kaut arī šajā vingrinājumā tu maini tikai divas notis, esi ra
došs un improvizē arī ar tām, lai vingrināties nekļūst garlai
cīgi – šādi tavs pirmais pirksts iemācīsies “strādāt” pareizi.7 

 

 
 

Otrs vienkāršais harmoniju veidošanas paņēmiens:  
pirmais pirksts un zemāk esošā brīvā stīga

Dubultnots veidošana ar pirmo pirkstu un zemāk blakus 
esošo brīvo stīgu ir lielisks veids, kā pavadīt melodiskās 
līnijas. Es tev parādīšu vienu spēlēšanas paņēmienu, ko tu 
vari izmantot uz dažādām stīgām – tas noderēs pavadījuma 
veidošanai arī turpmāk. Uzliec pirmo pirkstu uz La stīgas un 
savelc kopā divas stīgas: Re stīgu un La stīgu (uz kuras pir
mais pirksts veido noti Si). Šādi tu iegūsti G akordu (skatīt 
2. attēlu)8. Tas nav viegls uzdevums, taču ir vērts to pa
trenēties. Grūtākais šajā uzdevumā ir spēlēt līdzeni ar lociņu 
pa divām stīgām un uzlikt pirkstu īstajā vietā, lai nots būtu 
tīra un abas notis saskanētu. Esi pacietīgs un neatlaidīgs, re
zultāts ir tā vērts!

Kad tev izdodas panākt labu skaņu, spēlējot G akordu, maini 
stīgas un izveido D akordu. Uzliec rādītājpirkstu uz Mi stīgas 
(tas veidos noti Fadiēz) un savelc ar lociņu divas stīgas: brīvo 
stīgu La un Mi stīgu, uz kuras pirmais pirksts veido Fadiēz.9 

7 Uzliekot pirmo pirkstu, jāskan notij Si, kas ir toni augstāk par brīvo stīgu La, 
nevis Sibemol (pustonim, ko veido ar pazeminātu pirmo pirkstu). Paturi to 
prātā priekšdienām!

8 Romiešu cipari iekavās apzīmē pakāpes: 
G (I) ir pirmās pakāpes trīsskanis Sol mažorā (tonika); 
D (V) ir piektās pakāpes trīsskanis Sol mažorā (dominante); 
C (IV) ir ceturtās pakāpes trīsskanis Sol mažorā (subdominante).

9 Uzliekot pirmo pirkstu, jāskan notij Fadiēz, kas ir toni augstāk par brīvo stīgu Mi, nevis Fa (pustonim, ko veido ar pazeminātu pirmo 
pirkstu).

QR31
https://youtu.be/B2PB3qbGQ14

22. video. 11. nošu piemērs

2. attēls. G akorda vienkāršota  
versija – brīva stīga Re un uz La stīgas 

spēlēta nots Si (I) 
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Vingrinājums: spēlējot notis, kas ilgst divus sitienus (pus
notis), izmanto visu lociņu, bet, spēlējot notis, kas ir ilgst 
vienu sitienu (ceturtdaļnotis), izmanto pusi no lociņa. 
Klausies, lai intervāli skan tīri. Puspauzes laikā pārcel lociņu 
atpakaļ sākotnējā pozīcijā, ar frošu uz stīgām, un nākamo 
frāzi sāc atkal uz leju.

12. Vienkārši spēles piemēri Sol mažorā (G), liekot pirmo pirkstu
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0

0

0

0

 G (I)

1

G (I)

1

D (V)

1

D (V)

1

Tagad tu proti divus akordus, ko vari savstarpēji mainīt. 
Izmantojot iepriekš iemācīto paņēmienu, lai veidotu vien
kāršu un ērtu pavadījumu, tu jau varēsi piespēlēt dažām 
melodijām. Turpini pievērst uzmanību lociņa leņķim, kad 
maini stīgas. Ja tev šis uzdevums šķiet par grūtu, pagaidām 
atstāj to un atgriezies pie tā pēc kāda laika.

3. attēls. D akorda vienkāršota  
versija – brīva stīga La un uz Mi stīgas 

spēlēta nots Fa diēz (V)

QR32
https://youtu.be/CTl589xr6s

23. video. 12. nošu piemērs
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13. Pavadījums trīsdaļu (valsis) un četrdaļu (maršs) takstsmērā
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Pavadījums valsim:

G(I)

0
1

Pavadījums maršam:
G (I)

1
0

D(V)

0
1

D (V)

0 1

D(V)

0
1

G(I)

0

D (V)

0 1

G (I)

0

1

1

 

Tagad tu vari spēlēt līdzi melodijām Sol mažorā (G), kuru 
harmonijas sastāv no diviem akordiem: G un D. Parādīšu 
tev vēl dažus piemērus, kurus varēsi izmantot kā formu
lu, spēlējot līdzi arī savām mīļākajām melodijām. Lūk, labi 
zināmā tautasdziesma “Zvirbuli, zvirbuli, kad ņemsi sievu?” 
ar pavadījumu (pirmajā līnijkopā rakstīta melodija, bet otra
jā, trešajā un ceturtajā – pavadījumu versijas).10 Nospēlē vi
sus pavadījuma variantus (lociņu spēlē pēc kārtas – uz leju 
un uz augšu), ieklausoties, vai dubultnotis skan līdzeni un 
skaņa ir kvalitatīva.

10 Tie, kas padziļināti interesējas par mūzikas teoriju, ievēros, ka melodijas 
dublēšana pavadījumā neveido pilnīgu skanējumu. Šajā gadījumā es to 
izmantoju kā vingrinājumu, nevis pilnvērtīgu aranžējumu.

QR33
https://youtu.be/F2iDjDeaQU8

24. video. 13. nošu piemērs
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14. Pavadījumu varianti “Zvirbuli, zvirbuli, kad ņemsi sievu” G
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34
34
34

   

   

Zvir bu li, zvir bu li, kad ņem si sie vu?

Ai, ai, džam, džam, kad ņem si sie vu?

G (I) D (V) G (I)

D (V) G (I)

 
 

   

G
I

G
I

D
V

G
I

D
V

D
V

D
V

G
I

Dziesmas “Zvirbuli, zvirbuli, kad ņemsi sievu” akordu tabula
QR34

https://youtu.be/BgrWZkNnyfM

25. video. “Zvirbuli, zvirbuli,  
kad ņemsi sievu?” G
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Starp tautasdziesmām atradīsi daudz tādu melodiju, ko var 
pavadīt ar diviem akordiem. Parādīšu vēl vienu piemēru. 
Vēlreiz atgādinu, ka šis pavadījuma variants ir tikai vingrinā
jums un nav pilnvērtīgs aranžējums. Pirmajā līnijkopā rakstī
ta melodija, bet otrajā un trešajā – pavadījums.

15. Pavadījumu varianti “Visi ciema suņi rēja” G11
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Vi si cie ma ņisu rē ja, kad es dzujū ku me li ņu,

Vi si cie ma ņisu rē ja, kad jūes kudzu me liņ.

G (I) D (V)

D (V) G (I)

  

  

G
I

G
I

G
I

G
I

D
V

D
V

D
V

D
V

D
V

G
I

Dziesmas “Visi ciema suņi rēja” akordu tabula

11 Vārdus šai melodijai atradīsi tīmekļvietnē:  
http://www.dziesmas.lv/d/Visi_ciema_suni_reja____Tautasdziesma/2280

QR35
https://youtu.be/2Ld3hBxN1D4

26.video. “Visi ciema suņi rēja” G

PADOMS:  
Spēlējot harmonijas vai attīstot 

harmonisko izjūtu, ir vērtīgi izveidot 
akordu tabulas. Sākumā vari tās uzrakstīt 

uz papīra lapas, bet, izmantojot akordu 
tabulas arvien biežāk, harmoniskās 

secības iemācīsies no galvas. Mērķis – 
orientēties mūzikā pēc dzirdes un 

pēc nepieciešamības spēt nospēlēt 
pavadījumu melodijām. 
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Tagad parādīšu pavadījumu variantus “Sēņu polkai”. Labāk 
sākt spēlēt ar garākām notīm (akordiem) – vispirms sāc ar 
pusnoti katrā taktī, tad turpini ar divām ceturtdaļām, nāka
mais solis – sekundēšana, līdz beidzot spēlē akordu astot
daļnotīs.

16. Pavadījumu varianti “Sēņu polkai” G
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G (I) D (V) G (I)

D (I) G (I) D (V) G (I)

QR36
https://youtu.be/CrtHnSEkkow

27. video. “Sēņu polka” G

G
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G
I

D
V

G
I

D
V

G
I

D
V

G
I

Melodijas “Sēņu polka” akordu tabula
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Tagad laiks iemācīties C akordu (IV) – tas ļaus pavadīt lielāko 
daļu tautasdziesmu Sol mažorā (G). C akorda spēlēšanai 
izmantosim tieši to pašu paņēmienu, ko izmantojām ie
priekš. Uzliec pirmo pirkstu uz Re stīgas (tā ir nots Mi) un 
savelc kopā divas stīgas: brīvo stīgu Sol un uz Re stīgas 
spēlētu noti Mi.

Lūk, pirmā melodija, ko pavadīt, izmantojot trīs akordus. 
Esmu izvēlējusies Latvijas teritorijā labi zināmo un spēlēto  
danci “Krakovjaku”. Sāksim lēnām! Katras takts sākumā uzliec 
pirmo pirkstu uz pareizās stīgas un sagatavojies pāriešanai 
uz nākamo akordu. Mēģini atrast piemērotu tempu – nesāc 
spēlēt uzreiz ātri. Kad jūti, ka vari spēlēt mazliet ātrāk, pa
kāpeniski pieliec tempu un pārej uz sarežģītāko pavadīju
ma variantu (skatīt 17. nošu piemēra ceturto līnijkopu).

17. Pavadījumu varianti “Krakovjakam” G 
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D (I) G (I) D (I) G (I)

C (IV) G (I) D (V) G (I)

4. attēls. C akorda (IV) vienkāršota 
versija: brīva stīga Sol un uz Re stīgas 

spēlēta nots Mi
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D
V

G
I

D
V

G
I

C
IV

G
I

D
V

G
I

    “Krakovjaka” akordu tabula

UZDEVUMS:

Pamēģini atrast dziesmas un melodijas, kam ir tāda pati 
akordu struktūra, un spēlē tām līdzi!

PATURI PRĀTĀ: 

Līdz šim tu esi spēlējis, sekojot maniem ieteikumiem un va
doties pēc maniem piemēriem. Tomēr tradicionālā mūzika 
var plaukt un palikt enerģijas pilna tikai tad, ja katrs spēl
manis ieliek tajā kaut ko no sevis.

To sauc par interpretāciju. Paturi to prātā jau no sava spēl
maņa ceļa sākuma un izmanto brīvību, ko tradicionālā 
mūzika sniedz. Arī tradicionālajā mūzikā ir noteikumi, kas ir 
jāapgūst, taču ar laiku tu iegūsi un nostiprināsi zināšanas, kā 
spēlēt brīvi, ievērojot noteikumus, un kā tos gudri pārkāpt. 
Tā tu attīstīsi prasmi improvizēt, nelaužot tradīcijas. Iepazīs
ti tautas mūzikas daudzveidību, bet nesteidzies – tam va
jadzīgs laiks!

QR37
https://youtu.be/72aOoMmeTlw

28. video. “Krakovjaks” G



 TRADICIONĀLĀ  VIJOLES  SPĒLE

38

CETURTAIS SOLIS
Otrais pirksts uz grifa

Otrajam pirkstam uz grifa ir divas atrašanās vietas – aug
stā vai zemā –, un starp tām ir pustonis (aplūko 5. attēlu un 
14. fotoattēlu).

Vispirms iemācīsimies otrā pirksta augsto atrašanās vietu. 
Lai atrastu pareizo pirksta vietu, ieteicams spēlēt soli pa so
lim no brīvās stīgas. Šajā vingrinājumā spēlē garas notis ar 
visu lociņu un uzmanīgi klausies katru noti. Tāpat pievērs 
uzmanību lociņa virzienam.

 
18. Vingrinājums augstajam otrā pirksta atrašanās stāvoklim
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La stīga:

0
1 2

Re stīga:

0 1 2

2 1 0

2 1 0

Mi stīga:

0 1 2 2

Sol stīga:

0 1 2 2

1 0

1 0

14. fotoattēls. Pirmā un otrā pirksta 
spēlēšanas pozīcija

5. attēls. Augstais un zemais otrā 
pirksta atrašanās stāvoklis uz grifa ar 

notīm un to nosaukumiem

QR38
https://youtu.be/LqumZK3GP2M

29. video. 18. nošu piemērs
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Šis vingrinājums lēnā tempā ir lielisks sākums, lai liktu pirk
stiem kustēties un sagatavotu tos darbam. Nākamais vin
grinājums ir kustīgāks, un tajā pirkstiem “jāstrādā” vairāk. 
Spēlē šo vingrinājumu līdz galam, nepadodies pusceļā un 
neapstājies pēc pirmās reizes. Lēnām kāpini tempu, un tu 
ievērosi uzlabojumus spēles kvalitātē. Tāpat kā jebkurai ci
tai fiziskai aktivitātei, arī vijoles spēlei vajadzīgs gan iesildīt, 
gan regulāri trenēt muskuļus, lai tie saglabātu elastību un 
tavi pirksti kustētos līdzeni un kontrolēti.

19. Vingrinājums pirmajam un otrajam (augstajam) pirkstam uz La stīgas
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0 - 1 - 0 - 1

2 - 1 - 2 -1 1 - 0 - 1 - 0 

1 - 2 - 1 - 2  

 1. 2.

Spēlējot šo vingrinājumu, izvēlies savu tempu un spēlē vie
nā da garuma notis lociņa vidū uz leju un uz augšu. Pēdējai 
notij jābūt lēnai un mierīgai, pēc tās ievelc elpu un atkārto 
visu vingrinājumu vēlreiz. Izmantojot šo pašu aplikatūru, 
spēlē vingrinājumu uz dažādām stīgām. Tu vari izdomāt sa
vus vingrinājumus, mainot nošu kārtību. Raugies, lai labā 
roka un pirksti nav stīvi, bet ir mīksti un brīvi – tas palīdzēs 
līdzeni savienot notis. 

QR39
https://youtu.be/f9pq6TfhdKc 

3. skaņas piemērs. 19. nošu piemērs
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20. “Gan’, gan’ zirdziņus Lielupes malā”12 uz La stīgas 
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Gan', gan' zir dzi ņus

Sien, sien gro ži ņā,

Liel u pes ma lā!

sien pa vad's ga lā!

0 1

0 1

1 0 0

1 0 0

0 1 1

1 0 0

1 0

1 0

 La stīga

Sāc spēlēt uz leju un tad pēc kārtas – uz augšu un uz leju.

 
 
21. “Kam maņ beja bolta puķe”13 uz La stīgas 
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24

24



maņKam jabe bol ta ķe,pu

maņKam be ja bol ta ķe,pu

Kur as ņuvi stuo dy nuoš'?

Kur as ņuvi stuo dy nuoš'?

1 21

1 1

01 1 1 22

01 1 1 22

1 21 1 0

1 1 1 0

11 2

11 2

La stīga

 
 
 
22. “Parād’, brālīti, kā ara zemīti”14 uz La stīgas

          38


   
brārād',Pa akālīt, ti?mīzera tā,Ši siņ,mā atimīze ra.

212 021 120 121 12 2002 1

La stīga

12 V. Muktupāvels “Dindaru, dandaru” 32. lpp.
13 V. Muktupāvels “Dindaru, dandaru” 16. lpp.
14 M. Mellēna, E. Spīčs, V. Muktupāvels, I. Irbe “Gadskārtu grāmata” 103. lpp.

QR40
https://youtu.be/_oad2sOkU7U

30. video. “Gan’, gan’ zirdziņus  
Lielupes malā” A

QR41
https://youtu.be/P2F7KmAWzVs

31. video. “Kam maņ beja bolta puķe” A

QR42
https://youtu.be/7Eyiv26AoR4

32. video. “Parād’, brālīt,  
kā ara zemīti” A
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Trešais vienkāršais harmoniju veidošanas paņēmiens: 
burdons uz brīvām stīgām

Visas šīs melodijas vari arī pats pavadīt, piespēlējot blakus 
esošo augšējo stīgu kā pavadījumu (burdonu). Piemēram, 
spēlējot melodiju uz La stīgas, izmanto brīvu stīgu Mi. 
Pamēģini nospēlēt vingrinājumu uz visām stīgām, izmanto
jot tādu pašu aplikatūru un lociņus. Šo vienkāršo harmoniju 
veidošanas paņēmienu varēsi izmantot gandrīz vienmēr.

Sarežģītāks harmonizēšanas paņēmiens – dubultnotis

Iepriekšējos harmonizēšanas paņēmienos tika izmantotas 
brīvas stīgas. Tomēr ir iespējams nospēlēt arī divas notis ar 
pirkstiem. Nākamajā piemērā redzamas dubultnotis, ko vei
do pirmais pirksts un augstais otrais pirksts. 

6. attēls. Pirmā un otrā pirksta dubultnots uz dažādām stīgām

QR43
https://youtu.be/zy3jkjZf1jI

33. video. “Gan’, gan’ zirdziņus”  
ar brīvu Mi stīgu
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23. Dubultnošu pieraksts notīs




  24
1 Re stīga

  2 La stīga
1 La stīga

  2 Mi stīga

1 Sol stīga
  2 Re stīga

Pirmajā taktī ir vienkāršots E akorda variants. To var izmantot 
kā tonikas akordu (I) Mi mažorā (E), dominantes akordu (V) 
La mažorā (A) un subdominantes akordu (IV) Si mažorā (H). 
Otrajā taktī ir vienkāršots A akorda variants. To var izman
tot kā tonikas akordu (I) La mažorā (A), dominantes akordu 
(V) Re mažorā (R) un subdominantes akordu (IV) Mi mažorā 
(E). Trešajā taktī ir vienkāršots D akords. To var izmantot kā 
tonikas akordu (I) Re mažorā (D), dominantes akordu (V) Sol 
mažorā (G) un subdominantes akordu (IV) La mažorā (A). 
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PIEKTAIS SOLIS
Trešais pirksts uz grifa

Es trešo pirkstu saucu par “bāku”, jo tas palīdz pārējiem pirk
stiem atrast pareizās vietas uz grifa. Trešais pirksts uz visām 
stīgām atrodas vienādā augstumā un, spēlēts kopā ar zemāk 
esošo brīvo stīgu, veido tīru oktāvu. Brīvā stīga var palīdzēt 
kontrolēt intonāciju. (Uz Sol stīgas trešais pirksts spēlē noti 
Do, uz Re stīgas – noti Sol, uz La stīgas – noti Re un uz Mi 
stīgas – noti La. Aplūko 7. attēlu.)

 

Lai atrastu pareizo vietu, tāpat kā iepriekš sāc ar pirmo pirk
stu – noliec to uz grifa, tad liec otro un pēc tam trešo pirkstu. 
Paturi prātā ka zemāk esošā brīvā stīga var palīdzēt. Spēlē 
katru noti ar visu lociņu un pievērs uzmanību intonācijai.

24. Vingrinājums trim pirkstiem uz grifa
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La stīga:

0 1 2

Re stīga:

0 1 0
3

2

3
0
3

20
1 0

0
3

2 1 0

Mi stīga:

0 1 2 0
3

0
3

Sol stīga:

0 1 32 3

2 1 0

2 1 0

QR44
https://youtu.be/heJS7vU5rUc

34. video. 24. nošu piemērs

15. fotoattēls. Pirmā, otrā un trešā 
pirksta spēlēšanas pozīcijas

7. attēls. Trešā pirksta atrašanās vieta 
uz stīgām
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Melodijas sākumā spēlē uz La stīgas, pēc tam ar tādu pašu 
pirkstu kombināciju spēlē arī uz Mi, Re un Sol stīgas.

25. “Baltu pupu iestādīju”15 uz La stīgas
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Bal putu pu ie stā dī

Audz, pu pa, audz, pu pa

ju beā lī šu dār ņāzi

līdz pa šā mi bede sīm!

0 10

0 1

1 2 2 3

1 2 3 3

3 22 1 1

2 2 1 1

0 0 0

00 0

La stīga

Sāc spēlēt ar lociņu uz leju un turpini spēlēt pēc kārtas – uz 
augšu un leju.

26. “Tymsa, tymsa tei egleite”16 uz La stīgas

       24
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322 12 11 332 33 222

La stīga

“Tymsa, tymsa tei egleite” sāc spēlēt ar otro pirkstu uz La 
stīgas.

15 M. Mellēna, E. Spīčs, V. Muktupāvels, I. Irbe “Gadskārtu grāmata” 70. lpp.
16 R. Igaune un G. Igaunis “Še, bērneņ, tev zalta kūkle, še tev dzīsmu komuleits” 66. lpp.

QR45
https://youtu.be/FD15a_OPITk

35. video. “Baltu pupu iestādīju” A

QR46
https://youtu.be/h5HF1CI7guQ

36. video. “Tymsa, tymsa tei egleite” A
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27. “Lapsai aste nodilusi”17 uz La stīgas 
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saiLap as te no ludi si,

Lap assai note ludi pursi, mevus, žus

pur vus, žusme dābra jo t(i),

dābra t(i),jo vus,pur žusme bra dā jot.

0 21

012 0

2 3 22 1

100 32 32 2

0 1 2 2

23 21 3 32

23 1 0

32 2 1

La stīga

“Lapsai aste nodilusi” sāc ar brīvo stīgu La, spēlējot lociņu 
pēc kārtas uz leju un augšu.

 
 
.

 
Dubultnotis – trešais pirksts ar zemāk esošo brīvo stīgu

Šis ir viens no biežāk pielietotajiem paņēmieniem tradi
cionālajā mūzikā. Vijolnieki to bieži sauc par oktāvas pozīci
ju, jo abas notis veido tīru oktāvu. Ar šo paņēmienu tiek 
veidota biezāka, pilnīgāka skaņa tā sauktajās trīs pirkstu 
gammās – Sol, Re un La mažorā –, kas danču mūzikā ir vis
biežāk sastopamas. Aplūko 24. nošu piemēru.

Sarežģītāks harmonizēšanas paņēmiens: dubultnotis ar otro un trešo pirkstu

Ja gribi pamēģināt mazliet sarežģītāku vingrinājumu, no
spēlē sekstas. Liec otro augsto pirkstu uz zemākās stīgas un 
trešo pirkstu – uz augstākās. Sekstas ir ļoti noderīgas, pava
dot tradicionālās melodijas.

28. Augstais otrais pirksts un trešais pirksts uz blakus esošām stīgām. Trīs 
kombinācijas uz dažādām stīgām

 
   24

La/Mi stīga

2
3

Re/La stīga

2
3

Sol/Re stīga

2
3

17 V. Muktupāvels “Dindaru, dandaru” 29. lpp.

QR47
https://youtu.be/YikCiSo7bfE

37. video. “Lapsai aste nodilusi” A
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8. attēls. 28. nošu piemērā redzamās pozīcijas uz grifa

ATPŪTAI

Atvelc elpu un pārdomā, ko esi apguvis, mācoties pēdējos 
soļus.

 Kurš no tiktāl apgūtajiem pirkstiem nemaina savu pozīci
ju un ir “bāka” pārējiem pirkstiem?

 Vai ir grūti uzlikt pirkstus pareizajā augstumā?

 Kā tu jūties, veidojot dažādas harmonijas? Vai esi iemācī
jies pietiekami daudz, lai varētu pavadīt citus instrumen
tus?

 Labs darbs, kas padarīts! Tu esi iemācījies vairākas svarī
gas un noderīgas pirkstu pozīcijas. Tagad vari turpināt, 
apgūstot savas mīļākās melodijas.
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SESTAIS SOLIS  
Sagatavošanās melodiju spēlēšanai

Parocīgākās gammas un trīsskaņi

Tu jau esi apguvis dažas pamatprasmes un esi sagatavojies 
arī melodiju apguvei. Nemanot tu esi ieguvis nepieciešamās 
prasmes, lai varētu sākt vingrināties mažora gammas – tās 
palīdzēs trenēt dzirdi, spēlēt līdzeni un attīstīt labās rokas 
tehniku.

29. nošu piemērā redzamas trīs mažora gammas oktāvas 
apjomā ar vienādām pirkstu pozīcijām. Atšķirīgs būs tikai 
lociņa spēlēšanas leņķis. Lēnām spēlē gammu augšupejošā 
un pēc tam lejupejošā virzienā un dari to tik ilgi, kamēr esi 
apmierināts ar katru noti. Pakāpeniski pieliec tempu, rau
goties, lai nezūd skaņas kvalitāte.

29. Pirmās mažora gammas un trīsskaņi (arpēdžijas)

12

23





  

 

 



 





  

  

   

   

      

  

   

 

 

      







24

24

24

34

34

24

24

34







0

La mažora gamma un trīsskanis
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Re mažora gamma un trīsskanis

0 21 03
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0

Sol mažora gamma un trīsskanis

21 3 10 32 23 01

23 01 020
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9. attēls. La mažora 
gamma un trīsskanis

10. attēls. Re mažora 
gamma un trīsskanis

11. attēls. Sol mažora 
gamma un trīsskanis

QR48
https://youtu.be/J7wsV48yq8

38. video. 29. nošu piemērs.  
La mažora gamma un trīsskanis

QR49
https://youtu.be/MuwDspsB3Do8

39. video. 29. nošu piemērs. 
Re mažora gamma un trīsskanis

QR50
https://youtu.be/poCTSlgxNJI

40. video. 29. nošu piemērs.  
Sol mažora gamma un trīsskanis
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SEPTĪTAIS SOLIS
Ceturtais pirksts uz grifa

Tradicionālajā vijoļspēlē ceturtais pirksts parasti netika 
izmantots, jo to pašu noti var nospēlēt uz brīvas stīgas. Brīvā 
stīga skan spēcīgāk, un deju mūzikā tā tika uzskatīta par lie
lu priekšrocību. Tomēr ceturtais pirksts tika lietots uz Mi stī
gas, lai nospēlētu noti Si. 

Jāpiebilst, ka prasība pēc pilnīga, spēcīga vijoles skanēju
ma, spēlējot dančus, nozīmēja arī to, ka pārsvarā tika spēlēts 
Sol, Re un La mažoros, jo šajās tonalitātēs var izmantot 
brīvās stīgas, lai bagātinātu skanējumu. Tādas tonalitātes 
kā, piemēram, Do vai Fa mažors tika izmantotas krietni vien 
retāk.

Tomēr prasme spēlēt ar ceturto pirkstu ir nepieciešama, un, 
lai ceturtais pirksts būtu gana spēcīgs spēlēšanai, ir jāpavin
grinās. Taču nebaidies sākt spēlēt ar ceturto pirkstu, lai gan 
tradicionālajā mūzikā tev to patiešām vajadzēs, tikai spēlē
jot noti Si uz Mi stīgas.

Nākamo vingrinājumu sāc, liekot pirkstus vienu pēc otra, 
līdz nonāc līdz ceturtajam pirkstam. Uz mirkli apturi lociņu 
un tikai tad nospēlē to pašu noti uz augstāk esošās brīvās 
stīgas. Uzmanīgi klausies intonāciju. Spēlē šo vingrinājumu 
uz visām stīgām augšupejošā un lejupejošā virzienā. Notīs 
esmu atzīmējusi gan ceturto pirkstu, gan brīvo stīgu, lai tu 
varētu izmēģināt abus – dažkārt prasme nospēlēt šīs notis 
ar ceturto pirkstu būs noderīga.
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30. Ar ceturto pirkstu spēlējamās notis La, Re un Sol mažoros
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La mažors:

1 32

Re mažors:

0 21 3

4 0 21 3

4 10 2 3

0

Sol mažors:

21 3 4 0 21 3

2 1 0 34

2 1 40 3

2 01

2 01

2 1 40 3 2 01

Vairumam zināmā rotaļa “Parād’ mazais balodīti” ir piemērs 
tam, kā var izmantot ceturto pirkstu brīvās stīgas vietā. 
Melodijas pirmajā daļā man ir ērtāk spēlēt ar ceturto pirkstu, 
jo tad nav jāmaina lociņa spēlēšanas leņķis, lai nospēlētu 
vie nu noti uz brīvās stīgas. Paturi prātā šo ideju, kad apgūsti 
savu izvēlēto repertuāru.

31. “Parād’ mazais balodīti”18 D
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ād'Par ma zais loba ti:dī Kā

Tā sēj goma nī tes,

sēj ma nīgo tes? ma nīgo tes?

tā sēj ma go nīt's.

00 2

3 1

3 44 22 4

2 22 2

1 2 2 12

3 1 0

2 2 22

0 0

Re stīga

1. 2.

18 V. Muktupāvels “Dindaru, dandaru” 26. lpp.

QR51
https://youtu.be/4tfkADDOL8

41. video. 30. nošu piemērs

QR52
https://youtu.be/JFwIiuPZE

42. video. “Parād’ mazais balodīti” D
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Arī nākamajā danču melodijā “Pļuovu sīnu”19 ir iespēja spēlēt 
ar ceturto pirkstu, nevis brīvu stīgu. Pamēģini!

32. “Pļuovu sīnu” G

          34


Pļuo sīvu suvyparnu nu.dī su,vyPar su,vypar dīsuvypar nu.

343 0121 33 444 333 3012 3

La stīga Re stīga La stīga Re stīga

 
 

33. “Kur tad tu nu biji, āzīti manu?”20 D
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tadKur tu nu bi ji,

Sudma lās, sudma lās,

Ā tizī ma nu?

kun dzi ņi mans.

0 1

0 0

32 4 2

1 0 0 1

3 4 3

2 1 1

2 1

0

Re stīga

Re stīga Sol stīga Re stīga Sol stīga Re stīga

19 Vārdus atradīsi šajā tīmekļvietnē:  http://www.dziesmas.lv/d/Pluovu_sinu_par_vsu_dinu__Latgaliesu_tautasdziesma/27411
20 Vārdus atradīsi šajā tīmekļvietnē:  http://www.dziesmas.lv/d/Kur_tad_tu_nu_biji____Tautasdziesma/1592  

QR53
https://youtu.be/RjORRxt9VSA

43. video. “Pļuovu sīnu” G

QR54
https://youtu.be/Ke88EXUJdFc

44. video. “Kur tad tu nu biji, āzīti 
manu?” D
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ATPŪTAI

Un atkal mazliet atpūties un pārdomā, ko esi iemācījies ar 
pēdējo apgūto nodaļu palīdzību. Pārskati arī iepriekšējos 
jautājumus.

 Vai esi iepazinis tradicionālajā mūzikā biežāk lietotās to
nalitātes?

 Vai vari nospēlēt mažora gammu pēc dzirdes, sākot ar 
jebkuru pirkstu uz grifa? Pārbaudi sevi!

 Kurš ir tavs mīļākais melodijas lēciens (intervāls)? Man 
vislabāk patīk oktāva.

 Vai tavas rokas muskuļi ir kļuvuši spēcīgāki pēc vin
grināšanās spēlēt intervālus?

 Kā darbojas tava labā roka? Vai esi tai pievērsis uzmanī
bu? Kāda ir skaņas kvalitāte, kad tu spēlē? 

 Cik bieži tu izmanto ceturto pirkstu? Vai esi saskāries ar 
situācijām, kad izmantot ceturto pirkstu ir parocīgāk?

 Vai esi izveidojis pats savus vingrinājumus vai sacerējis 
kādu nelielu melodiju?
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ASTOTAIS SOLIS  
Labās rokas tehnika

Pamatprasmes spēlei ar lociņu

Līdz šim esam pievērsuši vairāk uzmanības nošu augstu
miem un pareizam pirkstu stāvoklim uz grifa. Labā roka ir 
spēlējusi tikai atsevišķi uz leju un uz augšu. Tomēr tradi
cionālās mūzikas būtība slēpjas labās rokas tehnikā – kā 
katrs vijolnieks artikulē konkrētu melodiju. Pieredzējis vijol
nieks prot īstajā mirklī pielietot vispiemērotāko štrihu. Štrihi 
atšķirsies, spēlējot dančus vai dziedamās melodijas, kā arī 
spēlējot valsi vai polku. Labam vijolniekam vajadzīgas visas 
šīs prasmes un ir jāspēj iekustināt visus dejotājus uz danci.

Vispirms tev jāiemācās spēlēt līdzeni, ar vienāda garuma 
lociņiem un vienādu spiedienu, gan spēlējot skaļi, gan klu
si. Ar laiku vari izmēģināt dažādas kombinācijas. Spēlējot 
ilgāku laiku, pamanīsi, ka tradicionālajā mūzikā mēdz atkār
toties noteikti štrihi.

Legato – nošu savienošana uz viena lociņa

Legato ir viens no biežāk lietotajiem paņēmieniem, ko 
izmanto, lai radītu līdzenu, plūstošu skaņu. Izmantosim ie
priekš apgūtās gammas kā vingrinājumus. Mērķis ir nospēlēt 
divas dažāda augstuma notis uz viena lociņa. Iztēlojies, ka 
lociņš ir sadalīts uz pusēm. Sāc spēlēt no froša un spēlē uz 
leju, izmantojot visus astrus. Pirmā nots jāspēlē no froša 
līdz vidum, bet otrā nots – no vidus līdz spicei. Atceries, ka, 
mainot pirkstus, lociņš neapstājas. Turpini spēlēt uz augšu. 
Pievērs uzmanību lociņa maiņām – tām jābūt gludām, bez 
rāvieniem. Notīs legato apzīmē ar līgu, kas savieno notis; 
līga var atrasties gan virs, gan zem nošu galviņām. Zemāk 
dotais nošu piemērs ir La mažorā (A); izmēģini to pašu, arī 
spēlējot Re (D) un Sol (G) mažorus. Pievērs uzmanību lociņa 
apzīmējumiem.

12. attēls. Divu nošu savienošana uz viena lociņa
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34. La mažors, savienojot pa divām notīm legato

        44
     
210 03 321 23

301 12 0

 

Tālāk jāiemācās savienot četras notis. Iztēlojies, ka lociņš ir 
sadalīts četrās daļās. Spēlē pēc tāda paša principa kā lega
to pa divi un raugies, lai lociņš starp notīm neapstājas. Arī 
šo vingrinājumu pamēģini nospēlēt Re un Sol mažoros, 
pievēršot uzmanību lociņa apzīmējumiem.

13. attēls. Četras notis uz viena lociņa

35. Vingrinājums La mažorā labajai rokai

        44
   

210 03
321 23

301 12 0

Nākamajā vingrinājumā apvienoti divi dažādi štrihi. Atse
višķās notis jāspēlē ar īsākiem lociņiem, bet salīgotās – ar 
visu lociņu. Neaizmirsti spēlēt arī Re un Sol mažoros un 
pievērst uzmanību lociņa apzīmējumiem. Kad jūties droši, 
spēlē raitāk. 

QR55
https://youtu.be/UgyGkybO1g

45. video. La mažors legato pa divi

QR56
https://youtu.be/EFg6dADSD8

46. video. La mažors legato pa četri
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36. Dažādu štrihu vingrinājums labajai rokai La mažorā
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37. “Bērīts manis kumeliņš”21 uz La stīgas
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rītsBē nisma meku liņš, staig purna

dēbri jiņš, bri jiņš,dē

va jiņš,dēbri nastaig vapur dēbri jiņš;

staig na vapur bri dē jiņš.
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0 01
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3 33

0 0

113 22

3 1

2

2 1

12 0 00

00 0

La stīga

Mi stīga

Mi stīga La stīga

La stīga

21 M. Mellēna, E. Spīčs, V. Muktupāvels, I. Irbe “Gadskārtu grāmata” 239. lpp.

QR57
https://youtu.be/JmlO6EDvjBM

47. video. 36. nošu piemēra  
pirmās divas taktis 

QR58
https://youtu.be/CZop7CorEAA

48. video. 36. nošu piemēra  
otrās divas taktis 

QR59
https://youtu.be/y23pVuJfw1E

49. video. “Bērīts manis kumeliņš” A
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38. “Trejdeviņi”22 uz La stīgas 
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Trej vide ņi, trej de vi

Kam tie di vi ro kā ti

ņi, di bij'vi ā rā.

ka, tam bi ja ga na.
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42 2

00 20 0

4 2 4 2

0 0 2
0

4 2 2 1

1 0

0 0

La stīga

La stīga

Mi stīga

“Trejdeviņi” spēlē ar dažādiem štrihiem – sākumā lēnām, lai 
spētu vienlaicīgi domāt gan par labo, gan kreiso roku.

22 V. Muktupāvels “Dindaru, dandaru” 74. lpp.

QR60
https://youtu.be/ZGbjJPSJBh4

50. video. “Trejdeviņi” A

PIRMS SĀC SPĒLĒT SAREŽĢĪTĀKUS 
ŠTRIHUS UN LOCIŅU KOMBINĀCIJAS, VELTI 

PIETIEKAMI DAUDZ LAIKA VIENKĀRŠĀM 
MELODIJĀM. IEMĀCIES TĀS NO GALVAS!
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DEVĪTAIS SOLIS
Tradicionālie štrihi, spēlējot danču melodijas divdaļu metrā 

Iepriekšējā solī tu apguvi labās rokas pamatprasmes, spēlē
jot vingrinājumus. Ir ļoti daudz štrihu variantu, ko vari 
izmantot, bet es parādīšu visbiežāk pielietotos štrihus, 
spēlējot tautas mūziku.

Lūk, visbiežāk izmantotie štrihu varianti, spēlējot danču 
melodijas divdaļu metrā.

Pirmais variants

Divas notis salīgotas, divas notis atsevišķi (aplūko 14. attē
lu).

14. attēls. Pirmais štrihu variants

39. “Pīci bāri kumeleņi”23 G
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Pī ci bā kuri me le ņi, Vys' ar zomau roba jam.
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3 12 10

30 3 12 1

32 4 23 01

0 0 0 0

3 3 1
23

33 2 1

01 3 3

La stīga

La stīga Re stīga La stīga Re stīga
1. 2.

Tālāk parādīti daži vingrinājumi, lai palīdzētu apgūt pirmo 
štrihu variantu. Es iesaku izdomāt arī pašam savus vingrinā
jumus, vadoties pēc dotajiem piemēriem.

23 Vārdus atradīsi šajā tīmekļvietnē: http://www.dziesmas.lv/d/Pici_bari_kumeleni__Maskackas_spelmani__Latgaliesu_
tautasdziesma/27407

PADOMS 
Vispirms izmēģini jaunos štrihus, spēlējot 

pa brīvām stīgām, bez melodijas. Šādā 
veidā var ātrāk apgūt labās rokas 

kustības un kustību virzienus. Kad jūties 
ērti, izmanto šos štrihus, spēlējot kādu 

melodiju.

QR61
https://youtu.be/LsKCnkiIP6k

51. video. “Pīci bāri kumeleņi” G
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Pirmajā vingrinājumā pievērs uzmanību lociņa virzieniem – 
taktis sākas pārmaiņus uz augšu un uz leju – un, tāpat kā 
visu līdz šim, atkārto šo vingrinājumu vairākas reizes.

40.1. nošu piemērs

       24
     
000 0202 200 0020 020 2

Nākamajā vingrinājumā ir vairāk sīko nošu, taču visas taktis 
sākas uz leju. Otrā un ceturtā takts ir paredzēta kā neliela 
atpūta.

40.2. nošu piemērs

              24
            

20 020 02 02 0 00 00 0022 220022 2200 00 0000 00

Nākamajā vingrinājumā visas notis ir viena garuma, bet 
lociņu virzieni ir atšķirīgi. Uzmanīgi seko līdzi lociņa apzīmē
jumiem. Kad es ticis līdz pauzei ceturtajā taktī, pārcel lociņu 
pie froša un sāc vingrinājumu no jauna.

40.3. nošu piemērs

            24 
          

2200 002200 0022 0022 220022 2200 2200 2200 002200 0022 22

QR62
https://youtu.be/s8EzGQ06NI8

52. video. 40.1.–40.3. nošu piemērs
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Otrais variants

Šis štrihu variants ir ļoti interesants: lociņš spēlē vienādi 
garus lociņus uz leju un uz augšu teju vai nesaistīti ar spēlē
jamo melodiju. Katrā taktī ir jānospēlē četri lociņa vilcieni 
neatkarīgi no tā, cik nošu taktī.

15. attēls. Otrais štrihu variants

41. “Pirkstiņš”24 G
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Re stīga

La stīga

La Re stīga

Re La stīga

La Re stīga

Re stīga La stīga Re stīga

1. 2.

Grūtākais, spēlējot šo variantu, ir saglabāt melodijas un štri
hu savstarpējo neatkarību – lociņš spēlē vienādi garas notis 
uz leju un uz augšu, kamēr melodijai ir cita attīstība.

Vingrinājumi otrā štrihu varianta apguvei

42.1. nošu piemērs

              24
  0 0

1 3

24 A. Jurjāns LTMM 5. grāmata “Dejas” 64. lpp.

QR63
https://youtu.be/hMfRTwhqORU

53. video. “Pirkstiņš”  G
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Nākamajā vingrinājumā izmantotas sīkākas nošu vērtības, 
taču labās rokas kustības nemainās. Atkārto šo vingrināju
mu tik ilgi, kamēr jūties ērti, to spēlējot.

42.2. nošu piemērs
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42.3. nošu piemērā labā roka aizvien nemaina kustību prin
cipu, taču ritmiskais zīmējums ir daudzveidīgāks.

42.3. nošu piemērs

              24
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0
10

23 3

Nākamie divi vingrinājumi paredzēti prasmīgākiem spēl
maņiem, tomēr pievērs uzmanību – labās rokas kustības 
princips vēl aizvien ir nemainīgs.

42.4. nošu piemērs

             24
           

42.5. nošu piemērs

    
    24

      

QR64
https://youtu.be/wwgJK6mvBIA

54. video. 42.1.– 42.5. nošu piemērs
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 DESMITAIS SOLIS
Tradicionālie štrihi, spēlējot melodijas trīsdaļu metrā 

Spēlēšanai visbiežāk izmanto divus štrihu variantus. Pirmais 
ir līdzīgs pēdējam no divdaļu metrā izmantotajiem varian
tiem.

Pirmais variants

Lociņš spēlē uz leju un uz augšu teju vai nesaistīti ar spēlēja
mo melodiju. Katrā taktī ir jānospēlē trīs lociņa vilcieni neat
karīgi no tā, cik taktī nošu. Vingrinoties šo variantu, ir vērtīgi 
uzreiz piespēlēt brīvās stīgas pavadījumam.

16. attēls. Pirmais štrihu variants

Lai apgūtu pirmo štrihu variantu spēlēšanai, iesaku izmantot 
tālāk norādītos vingrinājumus. Tautas mūzikā valšus parasti 
spēlē, spēcīgi uzsverot katras takts pirmo sitienu. Ņem vērā, 
ka katras takts sākums ar lociņu tiks spēlēts pretējā virzienā 
(aplūko 16. attēlu).

Nesteidzies, izbaudi trīsdaļu taktsmēra skanējumu un mēģi
ni spēlēt brīvo stīgu pavadījumu.
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Vingrinājumi pirmā štrihu varianta apguvei

43.1. nošu piemērs
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Nākamajā vingrinājumā katras takts trešo sitienu veido 
sīkākas nošu vērtības. Nesāc nākamo vingrinājumu, kamēr 
neesi pamatīgi apguvis šo. Neaizmirsti uzsvērt katras takts 
pirmo sitienu!

43.2. nošu piemērs
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Tagad sīkās nošu vērtības parādās gan otrajā, gan trešajā 
sitienā, tomēr štrihi nemainās.

43.3. nošu piemērs
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Vēl kustīgāka melodija. Saglabā štrihus nemainīgus un 
neaizmirsti uzsvērt pirmo sitienu katrā taktī. Vingrinies 
lēnām!

43.4. nošu piemērs

              34
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Nākamajā piemērā akcenti notīs ierakstīti treniņa labad. 
Spēlējot melodijas, piemēram, danču vakarā, dota lielāka 
brīvība.

44. “Valsis ar brīvo kāju”25 A

10

 

 



   

    

     





     









34 
 

 

    





 

   

 



 

   

  


3

0 12

3

3
01

0 0 3 43

2

3 2
2

1

34 1
2

0 2

3
0

1 0

2

1 23

2

0

1 2

3 03 0

1

4
0 01. 2.

Melodijai “Valsis ar brīvo kāju” pirmajā daļā jāspēlē notis 
atsevišķi visas pēc kārtas. Otrajā melodijas daļā štrihi ne
mainās, lai gan parādās sīkākas nošu vērtības otrajā un 
trešajā takts daļā.

25 “Valsi ar brīvo kāju” M. Jansonam 1991. g. spēlēja Mucenieku kapela no 
Ziemeriem (JVLMA Tradicionālās mūzikas arhīvs).

QR65
https://youtu.be/IatAYWnJkA8

55. video. 43.1–43.4. nošu piemērs 

QR66
https://youtu.be/SW78ZJ_H2Bs

56. video. “Valsis ar brīvo kāju” A
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Otrais variants

Šis štrihu variants ir līdzīgs pirmajam, tomēr šeit katra takts 
sākas uz leju. Pirmais sitiens taktī arvien tiek uzsvērts, bet 
tam nevajadzētu būt pārspīlētam. 

17. attēls. Otrais, biežāk lietotais štrihu variants, spēlējot melodijas trīsdaļu metrā

45. “Anglēze”26 D
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26 A. Jurjāns LTMM 5. grāmata “Dejas” 59. lpp.
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ATPŪTAI

Laiks pārdomāt, ko tiktāl esi apguvis. 

 Vai jūti pietiekami daudz entuziasma štrihu apguvei?

 Vai ir grūti spēlēt vairāk par vienu noti uz viena lociņa?

 Vai, spēlējot legato, izmanto visus lociņa astrus?

 Kas ir vieglāk spēlējams – polka vai valsis? Vai vēl kas 
cits?

Vai esi gatavs turpināt patstāvīgi?

QR67
https://youtu.be/K2WuNjy3VXM

57. video. “Anglēze” D
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PIELIKUMS. 
Lietuviešu un igauņu mūzikas materiāli

4. solis 
Dziesma „Čiukš čiukš, pelėda“ A, Lietuva

Rūnas, Igaunija
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7. solis 
Valsis „Plaukia sau laivelis” G, Lietuva

“Aleksandra valsis” G, Igaunija
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Fokstrots „Duria duria tiesiai širdin“ G, Lietuva 

Leedu Tants D, Igaunija

9. solis 
Polka G, Lietuva



 TRADICIONĀLĀ  VIJOLES  SPĒLE

69

“Isa polka” D, Igaunija

Polka G, Lietuva

“Karjase lugu” D, Igaunija
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10. solis 
Mazurka G, Lietuva 

“Plakanpēdu valsis”, Igaunija
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Valsis D, Lietuva 
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Jūsu vērtējumam un praktiskai lietošanai  tiek nodota biedrības 
“Skaņumāja” izlolota un programmas Erasmus+ atbalstīta*  

Baltijas reģiona tradicionālo mūzikas instrumentu spēles mācību 
grāmatu sērija, kas izveidota, sadarbojoties tautas mūzikas 

spēlmaņiem un skolotājiem no biedrībām  
“Skaņumāja” (Latvija), “Virbel” (Igaunija) un Utenos TKC 

(Lietuva). Veidojot šo projektu, mūsu mērķis bija palīdzēt saglabāt 
reģionam raksturīgo instrumentu spēli un popularizēt efektīvas, 

tradicionālo spēles tehniku apguvei īpaši veidotas mācību metodes. 
Mācību līdzekļus var lietot personas bez iepriekšējām mūzikas 

zināšanām, un e-grāmatas formā tie ir pieejami visplašākajam 
interesentu lokam.

* Projekts “Transfers of the traditional instrument play training 
methodology’s good practices” (2016-1-LV01-KA204-022669)
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