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Akordeona saimes instrumenti, it īpaši dažāda tipa ermoņikas, Latvijā ir pazīstami jau 

gandrīz divsimt gadu. Un, lai arī senākie ermoņiku tipi, tādi kā ieviņas, Vīnes vai Pēterburgas 

ermoņikas Latvijā šobrīd ir reti sastopami, cita tipa ermoņikas – hromkas – joprojām tiek 

plaši spēlētas dažādās dzīves situācijās, un pēdējos gados pieaug interese par tām.  

Ermoņikas ir skanīgs un viegli apgūstams, un, piedevām, – ļoti demokrātisks instruments – to 

var iegādāties un spēlēt gandrīz jebkurš cilvēks katrā dzīves vecuma posmā. Ermoņikas var 

mācīties gan bērni, gan cilvēki sirmā vecumā, galvenais ir vēlme muzicēt, drosme apgūt 

jaunu instrumentu spēli un gatavība ieguldīt šajā procesā zināmu devu darba. 

 

Šī grāmata ir iecerēta kā palīglīdzeklis hromkas tipa ermoņiku spēles apguvei. Sekojot 

instrukcijām un apgūstot mūzikas skaņdarbus un vingrinājumus, jums būs iespēja apgūt 

instrumenta spēli un vienlaikus arī tradicionālo repertuāru, ko varēsiet izmantot 

muzicēšanā.  

Grāmata ir paredzēta iesācējiem, un no lasītāja netiek gaidītas īpašas mūzikas zināšanas. 

Dotie nošu piemēri ir apzināti veidoti vienkārši, lai tie būtu uztverami cilvēkiem bez 

specifiskām mūzikas skolas zināšanām. Vienīgi piektā nodaļa, kas veltīta izrotājumiem, ir 

specifiskāka un satur vairāk mūzikas teorijas jēdzienu. Turklāt lasītājiem ar pieredzi nošu 

lasīšanā jāievēro, ka transkripcijas te dotas galvenokārt shematiski un tās nevajadzētu 

uztvert burtiski – tradicionālajā mūzikā ļoti svarīga ir prasme variēt, un uz to būtu 

nepieciešams vairāk koncentrēties kā uz precīzu nošu materiāla atspēlēšanu.  

Visām melodijām klāt dotas video pamācības, kuru piekļuves adreses atrodamas pie katra 

piemēra. Video pamācības ir nofilmētas ar C (Do) un A (La) mažora ermoņikām. Papildus 

ermoņiku spēles paraugiem, video pamācības ir dotas arī dejām, kurām ir speciāla 

horeogrāfija – tās var noderēt, ja jūs interesē tradicionālo danču vakari. 

Visi dotie nošu piemēri ir rakstīti C (Do) mažorā. Hromkas ir sastopamas dažādās tonalitātēs, 

bet visām ir vienādas uzbūves klaviatūras – tāpēc arī ja jums ir citas tonalitātes instruments, 

jūs varat izmantot šīs grāmatas materiālus un video pamācības – nepieciešamie pirkstu 

izkārtojumi būs tādi paši.  
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1. PAR ERMOŅIKĀM LATVIJĀ 

Ermoņikas ir plaši izplatīts instruments ar gandrīz divus gadsimtus ilgu vēsturi, un šajā laikā 

instruments ir ieguvis ne tikai ļoti dažādus tipus ar atšķirīgu konstrukciju, bet arī dažādus 

nosaukumus. Ermoņikas, harmonikas, akordeons – tie ir biežāk sastopamie termini 

instrumenta apzīmēšanai latviešu valodā. Turklāt instrumentus bieži mēdz saukt arī pēc tā 

konstrukcijas tipa –  hromkas, ieviņas, venkas – vai pat pēc melodijas klaviatūras uzbūves, 

piemēram, agrāk Latgalē bija ļoti izplatītas trīs rindu ermoņikas. Lietuvā ermoņikas sauc 

līdzigi kā pie mums – armonika, savukārt Igaunijā – lõõtspill (tiešā tulkojumā: plēšu 

instruments). Angļu valodā izplatītākais apzīmējums ir accordion un diatonic accordion. 

Galvenā pazīme, kas vieno šos instrumentus, ir skaņas radīšanas princips – skaņu rada 

caursitošas mēlītes svārstības. Lai arī šāda tipa mēlītes jau sen tika izmantotas seno 

austrumu civilizāciju mutes ērģelēs,  Eiropas meistari ar tām iepazinās tikai 18. gs. beigās, 

un, tiklīdz kā tās iepazina, tā uzreiz sāka aktīvi eksperimentēt ar to pielietošanu dažādos 

mūzikas instrumentos. Drīz vien tika radīti pirmie harmoniji, pēc tam mutes harmonikas, un 

1829. gadā Vīnes meistars Kirils Demians patentēja Akordionu, ko var uzskatīt par visu 

mūsdienu ermoņiku priekšteci – tam bija melodijas klaviatūra, ar roku darbināmas plēšas un 

gatavu akordu pavadījums kreisajā pusē. Jaunizgudrotajam instrumentam piemita virkne 

labu īpašību – tas bija skanīgs, ērts, lēts un viegli apgūstams, tāpēc Akordions ieguva plašu 

atsaucību un drīz vien līdzīgus instrumentus sāka ražot daudzviet pasaulē. Instrumenta 

attīstībā visnozīmīgāko iespaidu atstāja vāciski runājošās valstis – Austrijas galvaspilsētā Vīnē 

tika izgudroti gandrīz visi ermoņiku modeļi, savukārt Vācijā, pateicoties lētajam 

darbaspēkam, ermoņikas tika masveidā ražotas un eksportētas pa visu pasauli.  

Tieši ar Vācijas un Austrijas tirdzniecības tīklu palīdzību Baltijas teritorijā ienāca pirmās 

ermoņikas. Lietuvas avotos ermoņikas pirmo reizi pieminētas 1853. gadā, Igaunijā – 1860. 

Tomēr plašāku izplatību instruments ieguva tikai 19.gs. pēdējās divās desmitgadēs, kad tā 

cena ievērojami samazinājās ražošanas automatizācijas dēļ.  

Latvijā izplatītie ermoņiku tipi 

Vēsturiski Latvijas teritorijā tika spēlētas dažāda tipa ermoņikas, taču laika gaitā noteiktos 

reģionos un laika posmos popularitāti guva noteikta tipa ermoņikas, un Latvijā ir bijušas un 

joprojām ir vairākas atšķirīgas ermoņiku tipu lietošanas tradīcijas.  

Ermoņiku tipus raksturo vairākas pazīmes:  

 Pēc skaņas veidošanas principa – ermoņikas var būt bisonoras (katra poga dod 

atšķirīgu skaņu atkarībā no tā, vai plēšas tiek stumtas vai vilktas) vai arī unisonoras 

(skaņas augstums nemainās atkarībā no plēšu kustības virziena). 

 Pēc skaņkārtas – ermoņikas var būt diatoniskas (iespējams spēlēt tikai vienā vai 

dažās tonalitātēs) vai arī hromatiskas (kā klavierēm – var spēlēt jebkurā tonalitātē). 

 Tehniskā uzbūve – kreisās rokas klaviatūras forma, pogu rindu skaits klaviatūrā, 

skaņas mēlīšu daudzums utt. 
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 Vācu tipa ermoņikas 

 

 

 

 Vīnes tipa ermoņikas jeb 

venka 
 

 

  

 

Vīnes tipa ermoņikas ir: 

 Bisonoras. 

 Diatoniskas. 

 Ar kreisās rokas klaviatūru iebūvētu 

instrumenta korpusā. 

 Kreisās rokas klaviatūra parasti veidota 
no 8 vai 12 pogām (divu rindu 
instrumentiem) un satur gan mažora, 
gan minora akordus.  

 Kādreiz ļoti izplatītas visur Latvijā, bet 
izteiktāk Kurzemē un Zemgalē. 

 Šobrīd ļoti populāras Rietumeiropas un 
Skandināvijas tautas muzikantu vidū. 

 

Vācu tipa ermoņikas ir: 

 Bisonoras. 

 Diatoniskas. 

 Ar kreisās rokas klaviatūru veidotu kā 

atsevišķu paneli. 

 Ar vienkāršotu divu vai trīs akordu 
pavadījumu kreisās rokas klaviatūrā. 

 Kādreiz ļoti izplatītas, arī ražotas 
Latvijā, bet  ap 20.gs. 20. gadiem tās 
lēnām izzuda. 
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 Ieviņas 
 

 

 

 

 

 

 Trīs rindu jeb Pēterburgas ermoņikas 

 

 

 

Pēterburgas ermoņikas ir: 

 Bisonoras. 

 Diatoniskas. 

 Kreisās rokas klaviatūra veidota kā 

atsevišķs panelis, bet tās izkārtojums ir 

līdzīgs Vīnes tipa ermoņikām – 

pavadījumā ir gan mažora, gan minora 

akordi.  

 Izplatītas Latgalē (arī Lietuvas austrumu 
daļā un kādreiz populāras Igaunijas 
austrumos un ziemeļos). 

 

Ieviņas ir ļoti īpašas ermoņikas un tās ir: 

 Bisonoras. 

 Diatoniskas. 

 Kreisās rokas klaviatūra veidota kā 

atsevišķs panelis un tās uzbūve ir 

neparasta: tā satur tikai mažora 

akordus un dubultotas basa pogas, un 

trīskāršotas akorda pogas. 

 Instrumentam ir ļoti bagāts tembrs – 
melodijas pusē parasti ir 5-7 skaņu 
mēlītes uz katru pogu. 

 Ražoja Latvijā dažādi mūzikas 
instrumentu meistari līdz 20.gs. 50-to 
gadu beigām. 

 Izplatītas Vidzemē.  
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 Akordeons 

 

 

 

 

 

 Bajāns (pazīstams arī kā pogu akordeons) 
 

 

 

 

  

 

Bajāns ir: 

 Unisonors. 

 Hromatisks. 

 Ar podziņām melodijas klaviatūrā, 

podziņas izkārtotas 3 vai 5 rindās.  

 Izplatījās PSRS okupācijas laikā. 

 Ievērojami mazāk populārs nekā 
taustiņu akordeons. 

 

Taustiņu akordeons ir: 

 Unisonors. 

 Hromatisks. 

 Ar klavieru tipa melodijas klaviatūru. 

 Kļuva populārs ap 20.gs. 30. gadiem un 
lēnām aizstāja citus plēšu 
instrumentus. 

 Šobrīd populārs instruments visā 
Latvijā. 
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2. PAR  HROMKAS TIPA ERMOŅIKU 

Instrumenta uzbūve 

Hromka jeb krievu standartizētais diatoniskais akordeons ir šobrīd populārākais ermoņiku 

modelis Latvijā un visā postpadomju telpā. Bieži šos instrumentus sauc vienkārši par 

ermoņikām, harmonikām vai citos atvasinātos vārdos – garmoška, garmane utt. Termins 

„hromka”, iespējams, pat nav visiem muzikantiem zināms.  

Šos instrumentus plaši ražoja dažādas bijušās PSRS rūpnīcas1, līdz ar to tā izskats mēdz 

atšķirties, bet lielākoties visiem ir vienāds klaviatūras izkārtojums. Pastāv divas galvenās 

instrumentu modifikācijas: 

 25x25 – instruments ar 25 pogām melodijas pusē un 25 pogām basu pusē. 

 23x12 – instruments ar 23 pogām melodijas pusē un 12 pogām basu pusē. 

Ir sastopami arī instrumenti ar nedaudz vairāk vai arī mazāk podziņām, piemēram, 

mūsdienās Igaunijā ir populāri neliela izmēra instrumenti – ar 19 pogām melodijas pusē un 

12 – basos.  

 

 

 

Īpaši grezna standarta izmēra ermoņika un 19x12 izmēra ermoņika 

 

Ermoņikas ir diatonisks instruments, un katrai no tām ir noteikta tonalitāte, kurā 

instrumentu ir ērti spēlēt.  Praksē visbiežāk ir sastopami instrumenti ar skaņojumu A (La 

mažors), retāk G (Sol mažors), C (Do mažors) vai F (Fa mažors)2. Bez pamattonalitātes 

ermoņiku ir iespējams spēlēt paralēlajā minorā un arī, nedaudz sarežģītāk, dominantes 

                                                      
1 Atseviškas rūpnīcas Krievijā joprojām turpina ražot hromkas un ir iespējams pasūtīt jaunus instrumentus. 
Ekonomiski izdevīgāk gan ir iegādāties lietotus instrumentus – šobrīd piedāvājums pārsniedz pieprasījumu. 
2 Uzskaitītas tikai populārākās tonalitātes, ir iespējams atrast arī citādi skaņotus instrumentus. 
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mažora tonalitātē, piemēram, ar A (La) mažora instrumentu ir iespējams spēlēt arī  E (Mi) 

mažorā.  

 

Labās rokas (melodijas) klaviatūra 

Vienalga, kādas modifikācijas vai tonalitātes instruments jums ir, visām hromkas tipa 

ermoņikām klaviatūras izkārtojums ir līdzīgs – augšpusē ir 3 (vai mazākiem instrumentiem 

tikai viena) hromatiskas papildpogas, kas nepieciešamas, lai spēlētu harmonisko minoru vai 

spēlētu papildtonalitātēs. Iesācēji šīs pogas var droši ignorēt un nespēlēt. Tālāk seko secīgas 

skaņas pēc kārtas, veidojot gammu.  

Instrumentu visbiežāk spēlē vidējā reģistrā – izmantojot pogas, kas atrodas nosacīti 

klaviatūras vidū. Tradicionāli instrumentu spēlē ar četriem pirkstiem, īkšķi turot zem 

klaviatūras. 

Zemāk dota C (Do) mažorā skaņota instrumenta melodijas klaviatūras shēma. Notis 

pierakstītas ar burtu notāciju – C nozīmē skaņu Do, D – Re, E – Mi, F – Fa, G – Sol, A – La un 

H – Si. 

Labās rokas klaviatūras shēma 

D

G# CD#

F#

E

F

G

A

H

C E

D F

G

A

H

C

D

E

F

G

A

H

C

 Poga var nebūt mazākiem instrumentiem Pirmā oktāva - vibiežāk izmantotais spēles reģistrs 

A
u

gš
p

u
se

 

 

Kreisās rokas (pavadījuma jeb basu) klaviatūra 

Līdzīgi kā visiem akordeonu saimes instrumentiem, arī hromkām pavadījuma klaviatūrā 

atrodas basa-akorda pogu pāri. Spēlē tos parasti izmanto pamīšus: bass – akords – bass – 

akords. Hromkas raksturīgas ar to, ka pavadījuma (kreisās rokas) klaviatūras ārējā rindā 

atrodas skaņojumam atbilstošie mažora basi un akordi, bet iekšējā rindā – minora basi un 

akordi. Lielākajai daļai instrumentu vēl ir papildrinda, kurā atrodami papildbasi, ko var 

izmantot pavadījuma spēles variēšanai un melodiskiem basa gājieniem, kas tomēr nav 

populāri tradicionālam ermoņiku spēles stilam. Iesācēji var droši ignorēt papildus basu rindu 

un apgūt tikai pamata 12 basu-akorda pogas.  
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Pavadījumu spēlē ar četriem vai dažreiz pat tikai diviem pirkstiem, īkšķis spēlē netiek 

izmantots.  

Jāatzīmē, ka shēmā un notīs dotie akordi var nedaudz atšķirties atkarībā no instrumenta 

modeļa – dažreiz netiek lietoti septakordi, akordu izvērsumi var atšķirties, kā arī basa un 

melodijas skaņas ļoti bieži ir dublētas ar oktāvu.  

 

Kreisās rokas klaviatūras shēma 

 

F C

A

Cmaj G

 Poga var nebūt mazākiem instrumentiem

G7Fmaj D

HE E7D

D7

H7AminDmin

F#H AD CF EA G

Mažora pavadījums: 

Minora pavadījums:

Papildbasi:

A
u

gš
p

u
se

 

 

Atšķirībā no citu tipu ermoņikām, hromkām nav speciālas gaisa izlaišanas pogas. 

 

Instrumenta turēšanas poza 

Hromkas tipa ermoņikas var spēlēt gan stāvus, gan sēžot (pretstatā, piemēram, ieviņām vai 

Pēterburgas tipa ermoņikām, kuras spēlē tikai sēdus). Tomēr sākumā ieteicams instrumentu 

apgūt, spēlējot sēdus, jo spēle stāvus prasa vairāk spēka un tai ir nepieciešams īpašs treniņš.  

Spēlējot ir svarīgi ievērot pareizu pozu – taisnu muguru, spēlējot nekustināt lieki ķermeni, 

izvairīties no nevajadzīga muskuļu sasprindzinājuma. Instrumenta plēšas kustina tikai ar 

kreiso roku, melodijas klaviatūrai ir jābūt stabilai un nekustīgai.  

Hromkām mēdz būt viena vai retāk divas plecu siksnas. Ja instrumentam ir divas siksnas, tad 

tās var likt katru uz sava pleca un instrumentu turēt līdzīgi kā taustiņu akordeonu. Ja siksna ir 
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viena, tad to liek vai nu ap plecu, vai arī pār augšdelmu, šajos gadījumos pleca siksnai ir tikai 

fiksējoša nozīme, tā ir jānoregulē tā, lai instrumenta svars balstītos uz kājām. Kreisās rokas 

siksnu arī nepieciešams noregulēt, lai tā pieguļ rokai, atstājot pietiekami daudz vietas brīvai 

kustībai.  

Ja instrumenta siksnas nav regulējamas, bet tās ir manāmi neērtas, tad nevajadzētu baidīties 

paņemt skrūvgriezi un īlenu un ar to palīdzību siksnas pieregulēt. Instrumentam ir jābūt ērti 

lietojamam. 

 

  

 

Instrumentu turot, svarīgākais ir justies ērti.   
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2. IEVADNODARBĪBA 

Baltu pupu iestādīju 

Instrumenta apguvi sāksim uzreiz ar vienkāršu dziesmiņu “Baltu pupu iestādīju ābelīšu 

dārziņā”. Melodija, kura sastāv tikai no 4 skaņām, ir labi piemērota kā vingrinājums, lai 

iepazītos ar ermoņikas iespējām. Turklāt šī dziesma ir plaši pazīstama folkloras ansambļu 

vidē un to var arī dziedāt sadziedāšanas reizē.   

Latviešu tautas dziesma 

 

Baltu pupu iestādīju ābelīšu dārziņā. 

Man izauga treji zari katras pupas galiņā. 

Man izauga sešas lapas katra zara galiņā. 

Man izplauka balti ziedi katras lapas galiņā. 

Man izauga zaļas pākstis katra zieda galiņā. 

Pupas ēda mazi bērni skābu putru piedzerdam’. 

 

 

 

Melodijas spēlēšanai nepieciešams izmantot tikai 4 taustiņus. Pirksti jānovieto, kā attēlots 

šajā shēmā. Melodija jāspēlē tā, lai skaņas skanētu pēc kārtas no sākuma uz augšu un pēc 

tam uz leju: C (Do) – D (Re) – E (Mi) – F (Fa) – E (Mi) – D(Re) – C (Do). Attiecīgi ir jāspiež 

pirksti: 1 – 3 – 2 – 4 – 2 – 3 – 1  

    

 

 

 

Melodijas pirmajā pusē katrs taustiņš ir jāspiež divas reizes, un pēdējā skaņa jāatkārto vēl 

vienu reizi, turot taustiņu nospiestu divas reizes ilgāk. Melodijas otrā puse ir līdzīga pirmajai, 

tikai dažas skaņas ir jātur nospiestas ilgāk un nav jāatkārto.  

Plēšas jācenšas kustināt mierīgi un pielietojot vienmērīgu spēku – tad skaņa būs izlīdzināta 

un nebūs neparedzētas skaļuma maiņas. 

Melodijas apguve 

D

G# CD#

F#

E

F

G

A

H

C E

D F

G

A

H

C

D

E

F

G

A

H

C
1 2

3 4
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F C

A

Cmaj G G7Fmaj D

HE E7D

D7

H7AminDmin

F#H AD CF EA G

2 1 2 14 3

1
2

3

4

 

 

Pavadījuma galvenā funkcija ir nodrošināt regulāru un stabilu ritmu. Būtībā pavadījuma 

ritmiskā stabilitāte ir pat svarīgāka par melodijas precizitāti, tāpēc tā apgūšanai ir jāpievērš 

liela vērība. Un tas ir viegli izdarāms, jo lielākoties pavadījumā ir jāspēlē tipisks ritms: bass-

akords vai bass-akords-akords trīs daļu metra melodijām.  

Vislabāk ir pavadījumu spēlēšanai izmantot visus četrus kreisās rokas pirkstus un tos sadalīt 

pa taustiņiem kā parādīts attēlā. Bet nebūs arī liela nelaime, ja spēlē izmantosiet trīs vai pat 

tikai divus pirkstus (2 un 1), kuri ikvienam cilvēkam ir labāk attīstīti.  

 

 

 

 

 

Vispirms iemācieties atsevišķi izspēlēt melodiju un pavadījumu un tikai tad mēģiniet spēlēt 

abas rokas kopā! To ieteicams darīt ļoti lēnā tempā.     

 
1 1 3 3 1 1 12 22 2 3 34 4

1 3 3 1 1 12 22 3 34 4

2 1 2 1 4 32 1 2 1 2 1 2 1 2 1

2 1 2 1 4 32 1 2 1 2 1 2 1 2 1  

 

  

Pavadījuma apguve 

VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/1OcYktTP 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/1NjjawI 

http://bit.ly/1OcYktTP
http://bit.ly/1NjjawI
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D

G# CD#

F#

E

F

G

A

H

C E

D F

G

A

H

C

D

E

F

G

A

H

C
1 2

3 4

3

3. NELIELA APJOMA MELODIJAS 

Šajā nodaļā ir dotas melodijas, kuru apjoms nepārsniedz sekstu, t.i., melodiju veido 

maksimums 6 skaņas. Tās ir piemērotas iesācējiem pareizas labās rokas tehnikas attīstīšanai, 

ir viegli spēlējamas un veicina visu pirkstu vingrināšanu. Un piedevām vairākas no šīm 

melodijām ir praktiski izmantojamas danču vakaros.  

Pirms sākt apgūt melodijas, ir ļoti ieteicams izspēlēt vingrinājumus. 

 

Sekojošās melodijas balstās uz mažora trīsskani, un tās visefektīvāk ir izspēlēt, turot labās 

rokas pirkstus uz taustiņiem šādā pozīcijā. Svarīgi ir, lai rādītājpirksts vienmēr atrastu 

skaņkārtas pirmo noti un trešais pirksts ātri spētu pārlēkt starp pirmo un otro pogu rindu.  

Protams, ja jums mazais pirkstiņš nemaz negrib strādāt, varat spēlēt arī bez tā – 

tradicionālajā ermoņiku spēlē sastopami dažādi spēles paņēmieni un nav viena pareizā 

varianta. Bet vērts ir arī trenēties un attīstīt visu pirkstu lokanumu. 

 

 

 

 

 

Izspēlējiet zemāk esošos vingrinājumus, lai nostiprinātu šādu pirkstu pozīciju! Nebaidieties 

izdomāt arī paši savas skaņu secības un vingrināt pirkstus ar tām! 

 

1. Novietojot 1, 2un 3 pirkstu uz iekšējās rindas taustiņiem: 
1 2 3 1 2 32 2 1

 

2.  
1 1 3 3 2 2 4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 1

 

3. 
1 2 3 3 4 2 3 1

 

4. 
1 1 12 2 23 3 34 4 43

 

Vingrinājumi 

VIDEO – C (Do) 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/1NvAHBW 

http://bit.ly/1rP1sre 

http://bit.ly/1NvAHBW
http://bit.ly/1rP1sre
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Sēnēs, sēnēs 

Šī ir mūsdienās danču klubos populāra deja, kuru ir viegli iemācīties gan dejot, gan arī spēlēt 

– melodija balstās uz mažora trijskaņa, un, ievērojot iepriekš norādīto pirkstu pozīciju, labās 

rokas plaukstai gandrīz nemaz nav jākustas – atliek vienīgi īstajā brīdī nospiest vajadzīgo 

pirkstu, un tikai dažreiz trešais pirksts jāpārvieto starp iekšējās rindas G (Sol) skaņu un ārējās 

rindas D (Re). Spēlējot vienmēr jācenšas panākt, lai rokas un pirkstu kustība būtu optimāla, 

bez liekām kustībām – tā jūs varēsiet spēlēt labāk un ātrāk.  

Sākumā apgūstiet melodiju, pēc tam pavadījumu – tajā mijas tikai divi akordi. Spēlējot abas 

rokas kopā, sākumā ieteicams izvēlēties ļoti lēnu tempu. Kad tajā viss izdodas, tad tempu 

palēnām kāpiniet! 

Latviešu tautas deja, pierakstīta Varakļānos 

3 3 4 2 2 4 2 3 3 1 1

3 3 3 2 2 4 2 3 3 1 13 2 2

2 1 2 1 2 1 2 12 1 2 1 2 1 2 1

2 1 2 1 2 12 1 2 1 2 12 1 2 1  

 

 

 

 

 

        

 

 

  

VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/1OcYktTP 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/1NjjawI 

Iemācies Deju! 

http://bit.ly/1OvUuBG 

http://bit.ly/1OcYktTP
http://bit.ly/1NjjawI
http://bit.ly/1OvUuBG
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Man krustmāte reiz bija 

Populāras viesību spēles dziesma, ar ko var iekustināt visas ķermeņa daļas, sākot no rokām. 

Bet var arī tikai spēlēt. Līdzīgi kā iepriekšējai melodijai, dažās vietās jāpārliek trešais pirksts, 

pārējie savu vietu nemaina. Ar bultiņu ir apzīmēta vieta, kur īpaši jāuzmanās – ar trešo 

pirkstu jāspēlē Re skaņa ārējā taustiņu rindā un pēc tam uzreiz Sol iekšējā taustiņu rindā.  

 

Latviešu tautas dziesma 

 
3 2 2 2 2 2 3 4 2

2 1 2 1 2 1 2 12 1 2 1 2 1 2 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 4 2 3 1 33 3 2 3

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/1SQpqJt 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/1QSFNTu 

http://bit.ly/1SQpqJt
http://bit.ly/1QSFNTu
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Oira 

Oira bija populāra deja 19.gs beigās daudzviet Austrumeiropā, un tā ir ļoti populāra arī 

mūsdienās. Šobrīd Latvijā iecienīts dejas variants, kas nācis no Lietuvas, kaut gan līdzīgi 

varianti ir bijuši izplatīti arī Latvijā. Melodija, lai arī garāka par iepriekš dotajām, tomēr ir 

gana vienkārša un piemērota iesācējiem. To spēlējot, roku pozīcijas paliek tādas pašas kā 

iepriekš. Arī jāielāgo, ka vairākās vietās trešais pirksts ātri jāpārvieto starp ārējo un iekšējo 

rindu. Pavadījumā jāspēlē tikai divi akordi. 

Lietuviešu tautas deja 

3 4 2 4 4 3 32 2 23 3 4 22 23 3 3 4 2 3 1 1

1 1 3 2 3 1 4 3 4 3 1 1 3 2 3 1 4 3 4 33 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 1 1

2 1 2 12 1 2 12 1 2 12 1 2 12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

2 1 2 12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 12 1 2 12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1  

 

Kad esat apguvuši melodiju, mēģiniet to variēt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/1rw4L6y 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/1q1zJlH 

Iemācies Deju! 

http://bit.ly/1NktODz 

http://bit.ly/1rw4L6y
http://bit.ly/1q1zJlH
http://bit.ly/1NktODz
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Tūdaliņ, tāgadiņ 

Latviešu tautas dejai “Tūdaliņ, tāgadiņ” ir ļoti daudz dažādu variantu, bet apgūsim 

vispopulārāko variantu, ko, šķiet, jebkurš no mums kādreiz bērnībā skolā vai bērnudārzā ir 

dejojis. Šo melodiju arī ir viegli spēlēt uz ermoņikām, tomēr, atšķirībā no iepriekš minētajām, 

šajā jau ir 6 notis. Visefektīvāk melodiju var izspēlēt, turot pirkstus pēc dotās shēmas un 

dažreiz pārceļot trešo un otro pirkstu.  

 

 

 

 

 

 

Latviešu tautas deja 
4

2 1

3

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

2 3 21 3 3 2 4 2 3 1

3 32 2 21 3 3 2 4 2 3 12 1

 

 

 

  

VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/26WbpmQ 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/1QSMrcc 

Iemācies Deju! 

http://bit.ly/1rwdV2Q 

http://bit.ly/26WbpmQ
http://bit.ly/1QSMrcc
http://bit.ly/1rwdV2Q
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Doncuot guoju ar meituomi 

Dziesma un arī deja no Preiļu novada, to pazīstamu padarījis Saunas etnogrāfiskais 

ansamblis “Naktineica”  

Melodija ir vienkārša – sastāv tikai no 4 notīm. Bet pavadījumā tiek papildus lietota minora 

harmonija.   

  
F C

A

Cmaj G G7Fmaj D

HE E7D

D7

H7AminDmin

F#H AD CF EA G

2 1 2 1

2 1

      

1
2

3
4

 

Melodijas pirmā daļa ir lēna, otrā – ātra. Pašu beidzamo noti var pavilkt ilgāku, un 

pavadījumā spēlēt tikai basu. 

Latviešu tautas dziesma, pierakstīta Preiļu novadā 

1

2

2 43

3

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2 1 2 1 2 1 2 12 1

1 3

2

3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
2

 

 

Doncuot guoju ar meitomi, naudu bieru zuobokūsi. 

Soka meitys doncuodāmys tev sudobra zuobaceņi 

 

Doncoj taišņi tautu meita namet kupra mugurāi 

Muns bruoļeici naļubieja ar kupreiti ļaudaveņis 

 

Doncuot muoku, spielēt muoku, rudzu pļauti namuocieju 

Jimšu taidu ļaudaveņu kas muocieja rudzus pļauti 

Šudiņ mumsi lela dīna Jumeišami kuozis dzēra 

VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/1W9Tg17 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/1Zh0Ghd 

http://bit.ly/1W9Tg17
http://bit.ly/1Zh0Ghd
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Spīdēja saulīte 

Šī un nākamā melodija ir trīs ceturtdaļu taktsmērā. Praksē šāds taktsmērs ir ļoti iecienīts un 

saistās ar valsi, kas ir viena no pašām populārākajām dejām pēdējos 150 gadus.  

Pirms sākt apgūt melodiju, nepieciešams atrast basos valša ritmu – bass-akords-akords,  

bass-akords-akords3. Paspēlējiet šādu ritmu tikai ar basiem un saklausiet, lai skaņas būtu 

precīzas un temps saglabātos stabils. Gan tradicionāli spēlējot, gan arī uzstājoties ar 

priekšnesumu, jebkuram muzikantam ļoti svarīgi ir uzturēt precīzu un stabilu ritmu!  

Šī un nākamā melodija sastāv no 6 notīm, un, lai tās ērti izspēlētu, jāizmanto iepriekš lietotā 

pirkstu kombinācija, bet jāsāk vienu pogu tālāk – no skaņkārtas 3. skaņas. Un spēles gaitā 

pirksti jāpārliek, lai beigās pirmais pirksts atrastos uz skaņkārtas 1. skaņas. Savukārt otrais 

pirksts dažbrīd jāpārvieto līdzīgi, kā tas bija spēlējot “Tūdaliņ, tāgadiņ”. Lai arī izklausās 

sarežģīti, bet paskatieties shēmu, aplūkojiet video un, galvenais, izmēģiniet paši – visas 

kustības izrādīsies vienkāršas un loģiskas! 

  

 

 

 

Latviešu tautas dziesma, pierakstīta Dignājā 

2 4

2 1 1 2 1 1

2 1 12 3 2 2 3 1

2 12 3 21 2

3 1 1 1

2 1

2 1 12 1 1 2 1 1

2 1 12 1 1 2 1 1 2 1 1

  

                                                      
3 Vingrinājumus kreisajai rokai var atrast šīs grāmatas beigās 

Melodijas trīs ceturtdaļu taktsmērā 
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Pļāvu sienu 

Šī lietuviešu tautas deja pēdējos 30 gadus ir ļoti populāra Latvijas danču klubos. Un, kā 

redzams, melodija ir arī ļoti līdzīga iepriekšējai dziesmai – ļoti iespējams, ka abas melodijas 

cēlušās no kādas jau sen aizmirstas dziesmas vai dejas.  

Lietuviešu tautas deja 

4

2 1 1 2 1 1

2 12 3 1 2 1 1

4 24 24 2

4 3 3 2 1 1

2 1 12 1 1 2 1 1 2 1 1

3 1 2 1 1

 

 

 

  

VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/1Zh1UZW 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/24tvNNz 

VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/1WKzoRb 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/24zwiSV 

Iemācies Deju! 

http://bit.ly/1QSNtFi 
 

http://bit.ly/1Zh1UZW
http://bit.ly/24tvNNz
http://bit.ly/1WKzoRb
http://bit.ly/24zwiSV
http://bit.ly/1QSNtFi
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Maza, maza meitenīte 

Kā norāda I. Sokirka savā pētījumā “Medņevas muzikanti”4, daudzi Viļakas novada Medņevas 

pagasta muzikanti kā savu pirmo apgūto melodiju min “Maza, maza meitenīte”. Šobrīd šie 

muzikanti ir izcili spēlmaņi no kuriem ir vērts mācīties. Un varbūt jāsāk tieši kā viņi sāka – ar 

šīs dziesmas apguvi.  

Latviešu tautas dziesma 

32 11 3 3 4 2 232 11 3 3

33 44 4
2 2

12 32 42 2
3 2 13

2 1 12 1 1 2 1 1 2 1 1

2 1 1 2 1 14 3 3 2 1 1 2 1 1  

 

Maza maza meitenīte tek pa ceļu dziedādam' 
Koši balta villainīte, galvā rožu vainadziņš 
 
Es negāju noskumusi, nevienā i' vietiņā 
Ar dziesmiņu druvā gāju, ar valodu sētiņā 

 

 

 

  

                                                      
4 Ināras Sokirkas sagatavoto materiālu par Medņevas tautas muzikantu darbības vēsturi atrodams adresē: 
http://www.balvurcb.lv/kb/?View=entry&EntryID=868 

VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/26Wem75 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/1T36vQP 

http://www.balvurcb.lv/kb/?View=entry&EntryID=868
http://bit.ly/26Wem75
http://bit.ly/1T36vQP
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Ai gaļdeni, ai gaļdeni 

Latviešu tautas mūzikā nereti ir sastopamas dziesmas arī citos taktsmēros. Šī Latgalē 

populārā galda dziesma ir atsperīgā 5/8 taktsmērā. Melodiski tā ir ļoti vienkārša – sastāv 

tikai no 4 notīm. Mācoties šo dziesmu, ieteicams sākumā paspēlēt tikai basus, spēlējot 

secību – bass-akords-bass-akords-akords tik ilgi, kamēr izdodas saglabāt stabilu ritmu arī 

mainot akordus.  

Kad apgūta gan melodija, gan pavadījums un izdodas veiksmīgi abus spēlēt reizē, tad varat 

mēģināt spēlēt un dziedāt reizē! 

Latgaliešu tautas dziesma 

3 1 2 4 3 2 2

2 12 1 2 1 2 1

2 2 2 4 43 3 33 2

11 2 12 1 2 1 2 1 11    

 

Ai, gaļdeni, ai, gaļdeni, kai tev skaiški pīderēja: 

Ap tevim’i meitys sēde kai īvenis zīdādamys 

Ap tevim’i veiri sēde kai dyžanī ūzuleni 

 

Vysi muni gosti beja, kas munā’i ustobā 

Vīnam devu suoļ’ ar maizi, ūtram jauku volūdeņu 

Kam pītryuka suoļ’ ar maizi, tam dev’ jauku volūdeņu 

 

Ols ar konnu, ols ar konnu, mads ar boltu bičereiti 

Olam konna pīderēja, madam bolta bičereite 

 

Gosti dzīd(i), gosti dzīd(i), saimineica nadzīduoj’ 

Saimineica nadzīduoja — lela škode nūtykus’ 

Lela škode nūtykuse, beņčam kuoja nūlyuzus’  

Taiseisim(i) beņčam kuoju, prīcynuosim saimineic’. 

 

 

 

 

  

Melodijas piecu astotdaļu taktsmērā 

VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/1SQV6y5 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/1SQVaOs 

http://bit.ly/1SQV6y5
http://bit.ly/1SQVaOs
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4. VIENKĀRŠAS DZIESMAS UN DEJAS 

Šajā nodaļā dotās melodijas jau ir komplicētākas, ar lielāku melodisko apjomu un dažās tiek 

lietotas minora skaņkārtas. Tomēr tās visas ir salīdzinoši viegli apgūstamas un nevajadzētu 

jums sagādāt grūtības. It īpaši, ja esat apguvuši iepriekšējā nodaļā dotās melodijas, tad arī šo 

apgūšana būs viegla. 

Līdzīgi kā iepriekš, liela daļa melodiju ir atpazīstamas – nodaļas pirmajā pusē ir danči, kuri 

jums varētu būt zināmi, ja darbojieties folkloras kustībā vai esat kādreiz bijuši kādā 

tradicionālo deju pasākumā. Ja nē, tas arī nekas, šīs melodijas tiešām nav sarežģītas un ir 

viegli apgūstamas. Nodaļas otrā pusē ir dotas dziesmas –  tās jūs varat sākumā iemācīties 

spēlēt un vēlāk jau spēlējot dziedāt līdzi, vārdi visām ir doti. Apgūstiet šīs un vēl citas 

dziesmas un kupliniet ar tām savus ģimenes svētkus – spēlējiet paši Jāņos un jubilejās! 

 

Turpmākos nošu piemēros vairs netiks dotas pirkstu kombināciju norādes – ja esat 

izspēlējuši iepriekšējo nodaļu melodijas, tad pamata roku pozīciju principus jūs jau būsiet 

apguvuši, un, ja rodas kādas neskaidrības, tad aplūkojiet video pamācības, neaizmirstot, ka 

video ir iespējams arī palēnināt un jebkurā brīdī apstādināt un atkārtot.  

Nedaudz mainīsies arī video pamācību formāts – turpmāk pirmo reizi melodija tiks izspēlēta 

vienkārši, atbilstoši nošu piemēriem, bet atkārtojumā jau nedaudz variēta un ornamentēta. 

Jums arī būtu vienmēr jāatceras, ka tradicionālajā mūzikā nav svarīgi, lai melodija tiktu 

izspēlēta pilnīgi precīzi pēc notīm, daudz svarīgāk ir just stilu, spēlēt no sirds, spēt variēt un 

pielāgoties situācijai. 
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Mugurdancis 

Ļoti populāra latviešu tautas deja ar interesantu vēsturi – to dokumentēja Alsungā 20.gs. 

30.gadu sākumā dejas pētnieki J. Rinka un J. Ošs un iekļāva šo deju savā krājumā “Latvju 

tautas deja” (1934). Drīz vien šo deju, līdzās citām krājumā publicētajām, sāka izmantot, 

formējot latviešu nacionālo identitāti – deju mācīja skolās, pulciņos, dažādos sarīkojumos, 

un tā tika propagandēta kā īsti latviska deja. Par dejas nozīmi tajā laikā liecina šāds citāts no 

1936. gada laikraksta “Zeltene”:   

“Pierobežas apvidos (Latgalē, Ilūkstes apriņķī) latviskās dejas veic ari lielu nacionālu darbu, 

jo turienes cittautieši, kas latviešu sarīkojumos nebija piedabūjami, nu labprāt tur piedalās, 

ja ir zināms, ka dejos un mācīs dejot latviskās dejas. “5 

Rezultātā šī deja izplatījās pa visu Latviju un ir daudzu veco muzikantu repertuārā. Paralēli to 

zina arī daudzi deju kolektīvu dalībnieki, kā arī tā ir ļoti iemīļota danču klubos, kur parasti 

tiek spēlēta kā pirmā deja iesākot deju sarīkojumu. 

Latviešu tautas deja 

 

 

 

 

  

                                                      
5 Laikraksts Zeltene, 1936. gada 15. maijs.  

VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/1Wbhk4h 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/1ToWTKh 

Iemācies Deju! 

http://bit.ly/1rwknH5 
 

http://bit.ly/1Wbhk4h
http://bit.ly/1ToWTKh
http://bit.ly/1rwknH5
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Krakovjaks 

Krakovjaks ir populāra 19. gs. balles deja, kas bijusi izplatīta visā Austrumeiropā, un 

folklorizējoties tai radušies dažādi lokāli varianti. Šī deja tika dejota gan 20. gs. sākuma 

ballītēs, gan ir arī ļoti iemīļota danču pasākumos šobrīd.  Turklāt to ir vienkārši spēlēt ar 

ermoņikām. 

 

 

Latviešu tautas deja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/1UBK4lb 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/1QSX2UC 

Iemācies Deju! 

http://bit.ly/1rXmQuJ 

http://bit.ly/1UBK4lb
http://bit.ly/1QSX2UC
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Cūkas driķos 

Populāra deja, kas ir izplatīta arī Igaunijā. Melodijas otrā daļa ir atšķirīgā tonalitātē – tas 

nozīmē, ka tiks izmantoti citi pavadījuma akordi nekā iepriekšējām melodijām. Arī melodijas 

pusē tiek izmantotas nedaudz citas pogas kā iepriekšējām melodijām. 
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Latviešu tautas deja, pierakstīta Alūksnes rajonā 

 

 

 

 

 

 

 

  VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/1q1V3Yj 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/24zNPdt 

http://bit.ly/1q1V3Yj
http://bit.ly/24zNPdt
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Dzīsme 

Šī melodija ir senākas izcelsmes nekā vairums citu šeit doto un izplatīta daudzviet Latgalē, kā 

arī Krievijā. Melodija paredz, ka to spēlē ar kādu instrumentu, un klāt tiek dziedāti dažādi, 

bieži vien improvizēti pantiņi – no tā arī nosaukums “Dzīsme” jeb dziesma.  

 

Latgaliešu tautas dziesma 

 

Nikod mani tuo nabeja, kuo maņ beja muotes laik’  
Kur gribēju tī nūguoju, kur krytuse – paguliej 
 
Bite bite, muosa muosa, nikam ļauna nadarej 
Bite pļovu naslīdēja, muosa ežu nadalej 
 
San bitīte nūskriejuse dagūšejā siliņie 
Raud muosine nūguojuse borgejuosi tautiņuos 
 
Aiz kū rūzes šūvosari cik sorkanas nazīdiej 
Pate rūžu siejiejiņa ai tautuomi saderēj 
 
Pučeit tovu zīdiešonu muolojāi kalninie 
Muosiņ tovu dzeivuošonu borgejuosi tautiņuos 

 

 

  

VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/26WLBXK 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/1q1VCkU 

Iemācies Deju! 

http://bit.ly/1SRc4N4 

http://bit.ly/26WLBXK
http://bit.ly/1q1VCkU
http://bit.ly/1SRc4N4
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Dzīsme – Pīci bāri kumeleni 

Pie šīs melodijas tiek arī dejots, un šī danča viens variants ir ļoti populārs mūsdienās danču 

pasākumos, kur tas vairāk pazīstams ar nosaukumu “Pīci bāri kumeleni”.  

 
Latgaliešu tautas dziesma 

 

Pīci bāri kumeleni, vys auzom’i barojam’ 

Vysi pīci pīderēja jaunajam’i i bruoleišam. 

Bruoleits prosa bruoleišam’i, kaidu jiugti kumeleņ’ 

Kod palāka gaisma ausa, jiudz palāku kumeleņ’, 

Kod sorkona saule lēce, Jiudz sorkonu kumeleņ’. 

 

Puortecieju Daugaveņu, aizsolušu, nasoluš’; 

Kura vīta nasoluse, tī aug zalta purineņ’. 

Īsabrydu, nūsaplyuču, nūsaveju vaiņuceņ’. 

Kod izlyku gaļveņā, kai sauleite atspeidiej’; 

Kod nūjēme tautu dāls’i, kai sauleite nūrītiej’. 

Kai es lyudžu, kai prasieju, atdūd munu vaiņuceņ; 

Lyugdamuos’i, praseidama, cymdu puori pasūliej’. 

Maņ navajag cymdu puora, Vajag pošys adeituoj’s. 

 

 

 

 

  

VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/1TMacay 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/1OgBQIk 

Iemācies Deju! 

http://bit.ly/1TvrBll 

http://bit.ly/1TMacay
http://bit.ly/1OgBQIk
http://bit.ly/1TvrBll
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Fokstrots 

Fokstrots ir viena no pašām populārākajām 20.gs. vidus dejām, un gandrīz katra kārtīga 

muzikanta repertuārā ir daudzi fokstroti. Fokstrots nav kāda konkrēta melodija vai stingri 

noteikti dejas soļi, bet gan daudz dažādu dziesmu un skaņdarbu, kurus raksturo četru 

ceturtdaļu taktsmērs un šūpojoša, plūstoša melodija. Un, atšķirībā no sporta dejās dejotā, 

tautas fokstrots jeb šīberis ir ļoti vienkārši dejojams un apgūstams.  

Jūsu piedāvājumam vienkārša fokstrota melodija, kas plaši pazīstama gan Latvijā, gan 

kaimiņzemēs.  

Folklorizējusies fokstrota melodija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/1SRlzPx 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/1rx4vUG 

Iemācies Deju! 

http://bit.ly/1NlvJI0 

http://bit.ly/1SRlzPx
http://bit.ly/1rx4vUG
http://bit.ly/1NlvJI0
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Ragana 

Šis ir igauņu dancis, kas savas vienkāršās uzbūves dēļ ir labi piemērots, lai apgūtu ermoņiku 

spēli minora skaņkārtā. 
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Igauņu tautas deja 

 

 

 

 

 

 

  

VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/23ugYEF 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/24x2rOb 

Iemācies Deju! 

http://bit.ly/1STtgBv 

http://bit.ly/23ugYEF
http://bit.ly/24x2rOb
http://bit.ly/1STtgBv
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Ģežablis 

Šī deja, līdzīgi kā daudzas citas, mums ir pazīstama, pateicoties Māra Jansona darbībai, 

dokumentējot un popularizējot tautas mūziku 20.gs. 90. gadu sākumā. Vēlāk jau šis dancis ir 

izmantots gan kinofilmās, gan jaunu horeogrāfiju veidošanā deju svētkos, tādējādi 

iemantojis plašu atpazīstamību un pat jaunus nosaukumus – piemēram, skatuves deju 

kolektīvi šo melodiju atpazīst ar nosaukumu “Ābrama polka”. Jebkurā gadījumā, melodija ir 

ļoti skaista un patīkami spēlējama, tādēļ ir vērts to iekļaut savā repertuārā.  

Pirmā daļa melodijai ir minorā,  otra– mažorā.  

Latviešu tautas deja, pierakstīta Koknesē 

 

 

 

 

 

 
  

VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/1ZlLyiv 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/1VMlnDR 

Iemācies Deju! 

http://bit.ly/1rxTMJX 

http://bit.ly/1VMlnDR
http://bit.ly/1rxTMJX
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Gāju pa mežu 

Populāra latgaliešu tautas dziesma, ko piedevām ir viegli iemācīties spēlēt, neskatoies uz 

mažora – minora maiņām.  

Latgaliešu tautas dziesma 

 

 

Guoju pa mežu rubuļu saudeitu.   

Nacik tuoli napaguoju, radzu kuplu līpu. 

Tymā lelā kuoplā līpā 3x 

Zalta šyupeleits’i. 

Tymā zalta šyupeleitī 3x 

Guļ jauna meiteņa. 

Uci, ļuli, jauna meita, 3x 

Kaidam šeļmam tiksi. 

Voi tu tiksi saučam, skraučam, 3x 

Voi tam škrypačam’i. 

Ni es tikšu saučam, skraučam, 3x 

Ni tam skrypačam’i. 

Tam as tikšu, tam palikšu, 3x 

Kas maņ šyupuoja. 

Uci, ļuli, jauna meita, 3x 

Niu tu byusi muna!  

 

 

 

 

 

 

 
VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/1VMlAXr 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/24Bm1FR 

http://bit.ly/1VMlAXr
http://bit.ly/24Bm1FR


 

Auga, auga rūžeņa 

Latgaliešu tautas dziesma 

 

 

Auga, auga rūžeņa sorkona duorzā. 

Zam tū rūžu, zam tū rūžu guļ jauna meiteņa. 

Ej, meiteņ, ej, meiteņ, tevi muote sauce!  

Zynu, zynu, prūtu, prūtu, ka maņ muote sauce.  

Gryb mani muote pi tuo vacuo atdūt.  

Es tuo vacuo, es tuo vacuo moza nagribieju. 

Es tū’i vacū pa vuortim’i raidieju, 

Pa vuortim’i raidieju, ar akmini svīžu.  

Ej, vacais, ej, vacais, nasaverīs atpakaļ!  

Kab tu tai nuītu, ka naatsagrīztu!  

Ej, meiteņ, ej, meiteņ, tevi muote sauce! 

Zynu, zynu, prūtu, prūtu, ka maņ muote sauce.  

Gryb mani muote pi tuo jaunuo atdūt.  

Es tuo jaunuo, es tuo jaunuo moza īmīļuoju. 

Klauseišu mameņai pi tuo jaunuo īšu.  

Es tam jaunam, es tam jaunam vaiņuceņu dūšu!  

 

 VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/24Bo8ta 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/1WclvMP 

http://bit.ly/24Bo8ta
http://bit.ly/1WclvMP
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Vālodzīte 

Šī Pētera Jurciņa dziesma ir ļoti iemīļota un dziedāta kā latgaliski, tā arī latviski. Katram 

ermoņiku spēlmanim derētu prast to nospēlēt. 

 
 

Līganā āra bērzā, vālodzes šūpulītis.  
Šūpulī ligo lēni dzelteni vālodzēni. 
 
Līgojas bērza zari, zaros skan putnu rīti. 
Izšūpos dzimtā mala, man mazu vālodzīti. 

 
Skries mana vālodzīte, pakalnu klaigātāja,  
Sauks mani atkal mājās, pasaules staigātāju. 
 

  

VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/24x8gvc 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/24x8t1x 

http://bit.ly/24x8gvc
http://bit.ly/24x8t1x
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Kas kaitēja nedzīvuoti 

Šī ir kādreiz populāra latgaliešu tautas dziesma, kas šobrīd ir mazāk izplatīta un daudziem 

būs nezināma. Toties to ir ļoti viegli spēlēt ar ermoņikām, un to ir interesanti dziedāt 

dziesmas teksta stāsta dēļ. 

 
 

Latgaliešu tautas dziesma, variants pierakstīts no Paulīnes Mičules Skrīveros 

 

Kas kaitieja nadzeivuot(i), bruoļa gūvis naganeit. 

Bruoļa gūvis lieni iede, poša veju vainadzeņ. 

Vainadzeņa vijiejeņa, kur vaiņuka lūku lyki? 

Es pakuoru līpeņā, lai vej cyta vijiejeņa 

Lai vej cyta vijiejeņa, da cytam(i) rudiņam.  

Da cytam rudiņam, da šaidam laiceņam 

Pļaunit sīna, kam vajaga, maņ sīneņa navajag. 

Rudiņ īšu tautenuos, ar vysom teleitem 

Teleitem būs pūra zuole, man svešuo(i) muomuleņ. 

Osa, osa pūra zuole, aiz osuma nazīdēja.  

Borga, borga sveša muote, aiz borguma narunuoj’.  

Veira muote maņ praseja – patais’ vītu, vedekleņa. 

Pataiseju nuotru vītu, lai guļ vece treidamuos. 

Veira muote maņ praseja – izvuor’ putru, vedekleņ. 

Izvuorieju auzu putru, lai ād vece sprausluodam’. 

   

VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/1rxemtv 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/23unqvi 

http://bit.ly/1rxemtv
http://bit.ly/23unqvi
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Projām jāiet 

Populāra 19.gs. deju melodija, kas saaugusi ar tautas vārdiem un šobrīd kā dziesma zināma 

gandrīz katram latvietim.  

 Latviešu tautas dziesma 

 

 

Projām jāiet, projām jāiet, es nevaru šeit palikt. 

Paliek mani brūni svārki, kā tie šūti, nevalkāt. 

 

Projām jāiet, projām jāiet, es nevaru šeit palikt. 

Paliek mani rudzi, mieži, kā apsēti, nenopļaut. 

 

Projām jāiet, projām jāiet, es nevaru šeit palikt. 

Paliek manis kumeliņis kā izaudzis, neiebraukts. 

 

Projām jāiet, projām jāiet, es nevaru šeit palikt. 

Paliek mana līgaviņa, saderēta, nepaņemt.

  

VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/24xafzA 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/1rZHxX1 

http://bit.ly/24xafzA
http://bit.ly/1rZHxX1
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Zīdi, zīdi, rudzu vuorpa 

 
Latgaliešu tautas dziesma 

 

 

Zīdi, zīdi, rudzu vuorpa, deveņom(i) aileņom. 

Muni bruoli klieti taisa devenim(i) orūdim.  

Taisit, bruoli, kū taisot(i), iztaisit maņ ustabeņ’.  

Iztaisit maņ ustabeņu ar trejom(i) durovom.  

Pa vīnom(i) saule lēce, pa ūtrom(i) nūrītēj’.  

Pa trešom(i) es izguoju, golvā miršu vaiņuceņ’.  

 

Vedit mani, kur vazdami, par tiļteņu navedit.  

Grabēs muns(i) tukšais pyurs(i), par tiļteņu 

puorbraucūt.  

Vedit mani, kur vazdami, par sileņu navedit.  

Syla smiļts maņ kuojis grauze, skujis byra vaiņukā. 

 

  

VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/21DEbVt 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/24xiX0C 

http://bit.ly/21DEbVt
http://bit.ly/24xiX0C
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Bēdu manu, lielu bēdu 

Šī visiem zināmā tautas dziesma var kalpot kā labs vingrinājums pirkstu trenēšanai – tajā ir 

daudz gammai līdzīgu secīgu skaņu pāreju. 

Latviešu tautas dziesma 

 

Bēdu manu lielu bēdu,es par bēdu nebēdāj. 
Liku bēdu zem akmeņa,pāri gāju dziedādam. 
 
Es negāju noskumusi nevienāji vietiņā. 
Ar dziesmiņi druvā gāju,ar valodu sētiņā. 
 
Ja dzīvoju,tad dzīvoju, tad i labi padzīvoj 
 
Veldrē mieži, veldrē rudzi, veldrē visa labībiņ, 
Veldrē visi jauni puiši ar savāmi meitiņām. 

  

VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/1T4L95F 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/26ZDObK 

http://bit.ly/1T4L95F
http://bit.ly/26ZDObK
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Dažu skaistu ziedu 

F. Abts, A. Niedra 

 

Dažu skaistu ziedu Gaujā kaisīju,  

Lai tie manai mīļai nestu sveicienu. 

Pats uz Gaujas krasta dziesmu dziedāju,  

Dziedāju par laimi un par līgavu.  

Sen jau aizmirsusies man šī dziesmiņa,  

Sen jau mana mīļā citam līgava.  

Bet, kad Gaujas līčos atkal ievas zied,  

Tad uz veco vietu allaž mēdzu iet.  

Un, kā senāk, ziedus Gaujā kaisu es,  

Nevaicādams, kurp lai viļņi viņus nes.

VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/1s0ecvE 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/1T2xMQd 

http://bit.ly/1s0ecvE
http://bit.ly/1T2xMQd
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Māmiņ, mīļo māmiņ 

Latviešu tautas dziesma 

 

 

Māmiņ, mīļo māmiņ, ļauj man pastaigāt 
Tikai īsu brīdi vienai Gaujmalā. 
 
Meitiņ, mīļo meitiņ, viena tu nevari iet: 
Tev ir jāņem līdzi mazā māsiņa. 
 
Māmiņ, mīļo māmiņ, māsiņa nevar nākt līdz: 
Noplūks visas puķes, kas zied Gaujmalā. 
 
Meitiņ, mīļo meitiņ, viena tu nevari iet: 
Tev ir jāņem līdzi mazais brālītis. 

 
Māmiņ, mīļo māmiņ, brālītis nevar nākt līdz: 
Iztraucēs viņš putnus, kas dzied Gaujmalā. 
 
Meitiņ, mīļo meitiņ, viena tu nevari iet: 
Tev ir jāņem līdzi Gaujas laivinieks. 
 
Māmiņ, mīļo māmiņ, laivinieks gan var nākt līdz! 
Netraucēs viņš putnus, neplūks puķītes! 

 

  

VIDEO – C (Do) 

http://bit.ly/1TvHSXv 

VIDEO – A (La) 

http://bit.ly/1ryhkxS 

http://bit.ly/1TvHSXv
http://bit.ly/1ryhkxS
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5. IZROTĀJUMI UN VARIĒŠANA 

Iepriekšējās nodaļās uzmanība tika vērsta uz instrumenta apguvi, spēlējot tikai pamata 

melodiju, nu ir pienācis laiks apgūt melodijas izrotāšanas paņēmienus. Labs muzikants allaž 

cenšas melodijas izrotāt un variēt – tā padarot savu spēli bagātīgāku, kuplāku un 

interesantāku. 

 

Akordu izmantošana melodijas spēlē 

Ermoņiku spēlē ļoti raksturīgi ir spēlēt melodiju izmantojot dubultskaņas un akordus. 

Tradicionālajā spēles stilā reti kad spēlē tīru melodijas līniju – to allaž cenšas papildināt ar 

akordiem un dubultskaņām, kur vien tie stilistiski labi iederas.  

Visbiežāk tiek lietota tercu, oktāvu un sekstu spēlēšana, ļoti bieži tiek lietoti trīskaņi dažādos 

apvērsumos.  

Vingrinājumi ar tercu spēlēšanu: 

 

Katram ermoņiku spēlmanim ir ieteicams apgūt pamata akordus melodijas klaviatūrā. Tos 

var izmantot, spēlējot pavadījumu dziesmām vai spēlējot ansamblī, kur melodiju spēlē kāds 

cits instruments, piemēram, vijole – šādos gadījumos ar ermoņikām nav nepieciešams 

izspēlēt precīzu melodiju, labāk aizpildīt tieši akordu un ritma funkciju. Turklāt ar akordiem 

var pavadīt arī melodijas, kuras pat vēl neproti – pietiek tikai sajust vajadzīgo harmoniju un 

spēlēt attiecīgo akordu. 

Šeit uzskaitīti tikai vienkāršākie, ar labo roku spēlējamie akordi – kopumā ar ermoņikām 

izspēlējamo akordu kombināciju, protams, ir vairāk.  

 

Tonikas (C jeb Do) mažora akordi  
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Dominantes (G jeb Sol) mažora akordu varianti 
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Subdominantes (C jeb Do) mažora akordu varianti 
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Re mažora akords 
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Minora tonikas (A jeb La) akords 
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Minora dominantes (E jeb Mi) akords 
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Minora subdominantes (D jeb Re) akords 
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  MEISTARA VIDEO 

http://bit.ly/1OQreFT 

Šajā video valsi “Projām jāiet” spēlē Staņislavs Erciks 

(dz. 1944.g.) no Medņevas,  Viļakas novada.  

Muzikants daudz izmanto gan akordus, gan 

dubultskaņas.  

http://bit.ly/1OQreFT
http://bit.ly/1OQreFT
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Melodijas izrotājuma paņēmieni 

Eksistē vairāki tipiski melodijas izrotāšanas paņēmieni, kas raksturīgi tieši emoņikām: 

Repetīcijas ir garākas skaņas aizstāšana ar vairākām īsām, parasti ritmu sadalot divreiz vai 

četrreiz īsāku. Atkārtojošas skaņas var arī ritmiski variēt, veidojot dažādus ritma zīmējumus. 

Repetīcijas ir tradicionālajam spēles stilam ļoti raksturīgs paņēmiens, un to parasti izmanto 

melodisko frāžu sākumos vai beigās, bieži kombinējot ar akordu vai dubultskaņu spēli. 

   

   

   

   =  

   

Punktējumi un sinkopējumi ir cits bieži izmantots ritma variēšanas paņēmiens. 

   

   =  

   

 

Mordenti ir vienas skaņas aizstāšana ar ātri izspēlētu šīs skaņas un augstākas vai zemākas 

skaņas kombināciju: 

   

   

 

Pārgājskaņas tiek lietotas, lai savienotu melodiskās frāzes, ļoti bieži arī, lai savienotu viena 

pantiņa beigas ar nākamā sākumu.  
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Melodijas izrotāšanas praktisks piemērs 

Lai parādītu melodijas izrotāšanas paņēmienus, apskatīsim vienas dziesmas fragmenta sešus 

dažādus izpildījumus, ko izpilda izcilais ermoņiku spēlmanis Alberts Mednis (dz. 1936. gadā 

Baltinavas pagastā) un viņa tuvi radinieki. Pirmajā piemērā ir pierakstītas notis no dziesmas, 

ko dziedājusi Alberta sieva Līvija Medne, otrajā piemērā – fragments, kā spēlējis Līvijas 

onkulis Antons Brakovskis 1975. gadā, pārējos piemēros – kā spēlējis Alberts Mednis 2008. 

un 2011. gadā. Kā redzams no šiem piemēriem, tad labi spēlmaņi pat vienkāršu melodijas 

fragmentu cenšas izspēlēt katru reizi nedaudz savādāk.  

 

Līvijas Mednes dziedātā dziesma: (2015) 

 

Antons Brakovskis (1975) 

 

Alberts Mednis Nr. 1 (2008) 

 

Alberts Mednis Nr. 2 (2008) 

 

Alberts Mednis Nr. 3 (2008) 

 

Alberts Mednis Nr. 4 (2011) 

 
 

 

  

MEISTARA VIDEO 

Šajā video var pilnībā dzirdēt valsi “Tā pagāja 

jaunības laiciņš”. Alberts Mednis vairāk pazīstams kā 

trīs rindu ermoņikas spēlmanis, bet arī hromku spēli 

viņš ir apguvis pilnībā.  

http://bit.ly/1VdWrnO 

http://bit.ly/1VdWrnO
http://bit.ly/1VdWrnO
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Pavadījuma variēšanas paņēmieni 

Pavadījuma spēlē ornamentācijas nav tik raksturīgas kā melodijas spēlē, bieži muzikanti 

spēlē tikai vienkāršu un stabilu basa-akordu ritmu. Tomēr eksistē vairāki tipiski paņēmieni, 

ko jūs varat lietot, lai padarītu savu muzicēšanu interesantāku:  

Bass un akords reizē kā akcents.  

Melodiju nobeigumos (vai citās vietās, ka prasa akcentu) var parastā basa-akorda ritma vietā 

reizē spiest basa un akorda podas un plēšas vilkt ar lielāku spēku, lai ir skaļāk:  

 

Basa paildzināšana un spēle akorda vietā. 

Diezgan izplatīta prakse ir panākt ritmisku akcentu, paildzinot atsevišķus basus. 

 

Kustīgais bass. 

Izmantojot kreisās rokas klaviatūru, ir iespējams ar basiem izspēlēt dažādus melodiskus 

gājienus (it īpaši, ja jums ir instruments ar 25 pogām – tad ir iespējams ar basiem izspēlēt 

pilnu mažora gammu). Tomēr tradicionālā spēles stilā daudz raksturīgāk ir basus spēlēt 

vienkārši un tikai dažkārt izrotāt, un izplatīts basa spēles variēšanas paņēmiens ir iespēlēt 

atbilstošu skaņu no minora rindas pogām. Šāds paņēmiens balstās ermoņikas konstrukcijā – 

minora rindas basi atrodas blakus un ir viegli aizsniedzami ar pirkstiem: 

F C

A

Cmaj G G7Fmaj D

HE E7D

D7

H7AminDmin

F#H AD CF EA G

 

 

Basa un akorda spēle reizē basa vietā  ir senāks ermoņiku spēles paņēmiens, kas joprojām 

populārs Igaunijā un dažviet citur – spēlējot pavadījumu, konsekventi basu spēlēt kopā ar 

akordu.  

 

Akcenti ar plēšām. 

 Ar plēšu kustināšanai pielikto spēku var efektīvi akcentēt melodiju, padarot konkrētas vietas 

skaļākas vai klusākas. Tas īpaši labi der, lai pievērstu sev uzmanību vai paziņotu dejotājiem 
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vai citiem par skaņdarba sākumu un beigām. Var arī lietot plēšu raustīšanu – ritmiski 

kustinot plēšu virzienu, rodas īpaša pulsējoša skaņa, ko var izmantot mākslinieciskām 

izpausmēm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaņdarba uzsākšana un nobeigšana 

Spēlējot vienmēr nepieciešams atzīmēt skaņdarba sākumu un, it īpaši, beigas. Tipiski 

iesākšanas veidi ir:  

Trīs akordu – (C(Do), G(Sol) un C(Do) mažora akordi) spēle pirms sākt melodiju. Var spēlēt 

tikai ar kreiso roku, var arī basus kopā ar melodijas puses akordiem. Mūsdienās šādu 

iesākumu bieži izmanto spēlējot pavadījumu deju kolektīviem – tas lieliski noder, lai 

signalizētu dejas sākumu un tempu, kā rezultātā visi var iesākt deju vienlaicīgi. Tomēr 

tradicionāli šāds uzsākšanas veids nav bijis izplatīts.  

Ar melodisku fragmentu – spēle tiek iesākta ar nelielu melodijas fragmentu, parasti 

iespēlējot melodijas beigu frāzi. Paņēmiens raksturīgs mūsdienu izpildītājiem, tradicionāli 

reti sastopams. 

Viena akorda - iespēlējot nelielu (C jeb Do mažora) akordu (gan ar melodiju, gan ar basiem), 

pirms sākt melodiju. Dažreiz muzikanti šādu akordu iespēlē neapzināti, automātiski – it kā 

sagatavojot plēšas un pārbaudot instrumentu.  

Akcentējot un paildzinot pirmo skaņu. Akcentu var dot arī ar ķermeņa valodu vai kustībām, 

piemēram, piesitot kāju.  

Bez īpaša akcenta – nereti muzikanti vienkārši sāk spēlēt, nekādi to neafišējot. 

 

Ja melodijas uzsākšanu bieži vien arī speciāli neatzīmē, tad nobeigšanu gan akcentē gandrīz 

vienmēr, it īpaši, ja spēlē pavadījumu dejām. Šādā situācijā nedot skaidri saprotamu beigu 

signālu būtu uzskatāms par sliktu toni un neprofesionalitāti no muzikanta puses. Visbiežāk  

melodiju nobeidz ar tonikas akordu vai tonikas akorda skaņu: 

MEISTARA VIDEO 

Šajā video “Krakovjaku” spēlē Alfrēds Circens (dz. 

1950.g) no Medņevas, Viļakas novada. 

Muzikants ļoti prasmīgi izrotā melodiju un bieži 

pielieto variācijas basu spēlē. Vērts arī pavērot, kā 

muzikants iesāk un nobeidz skaņdarbu http://bit.ly/1U3P1AX 

http://bit.ly/1U3P1AX
http://bit.ly/1U3P1AX
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Beigšana ar akordu – skaņdarba beigās iespēlē tonikas akordu, bieži plašu, oktāvas apjomā. 

Pirms pašām beigām var veidot palēninājumu un beigu akordu spēlēt garāku vai arī veidot 

dinamisku kāpinājumu un beigu akordu izspēlēt eksplozīvu, pat ar atkārtojumiem. Pirms 

paša beigu akorda var apspēlēt akorda skaņas:  

 

Beigšana ar atsevišķu skaņu – akorda vietā var beigt arī ar atsevišķu skaņu – parasti ar 

toniku (C jeb Do uz Do mažora ermoņikām) – iepriekš spēlēšanu palēninot, saklusinot vai 

kādi citādi norādot, ka tuvojas beigas. 
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PIELIKUMI 

Vingrinājumi labajai rokai 
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Vingrinājumi kreisajai rokai 
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