
Apinītis 

Deja 8 pāriem 
Viļa Ozola horeogrāfija un apraksts 
Rūdolfa šteina un tautas mūzika 

Skaidrītes Kaldupes vārdi 

Dejas sākotnējais nosaukums bija „Ražas dancis". 
Pirmoreiz deja iestudēta 1962. gadā Jelgavas TDA „Jaunība", dejota 

zonā lajos Deju svētkos 1972. gadā Ogrē, 1975. gadā Stučkā (tag. Aizkrauklē). 
1993. gadā XI Deju svētkos Rīgā Zemgales novada uzvedumā dejoja visas 
paaudzes. 

Dejai divas daļas. Pirmajā daļā sākumā dejo tikai vīri. Temps smagnējs, 
bravūrīgs, ritms - 4/4. Vēlāk vīriem pievienojas sievas. Dejas otrā daļa izpildāma 
straujā polkas tempā, ritms - 2/4. 

Pirmajai dejas daļai ir Rūdolfa šteina oriģinā l mūzika, otrajai daļai -
tautas mūzikas apdare. 

Nepieciešamie rekvizīti - astoņi butaforiski va i īsti koka alus kausi 
(apmēram 20 cm augsti). 

1. - 8.t. 

1.t. 

2.t. 
3. - 4.t. 

5.-8.t. 

1. - 2.t. 

190 

1 daļa 
Pirmais gājiens 

(1/8 t.) 
Pēc 4 ievadtaktim viri, turot kausu labajā rokā sānis paceltu, 
iznāk ar 1. kustību un virzās DCV. 1., 3., 5., 7.t. uz „viens" - viri 
akcentēti vēzē uz priekšu - augšu. 
8.t., izpildot 3 kāju piesitienus, nostājas pa diviem skatuves 
stūros. Nepārskaitļa dejotāji izpilda puspagriezienu pa labi 
(2.zīm). 

Otrais gājiens 
(11/8 t.) 

Pārskaitļa dejotāji ar kreiso roku uzsit pretim stāvošajam uz 
labā pleca (l abā roka ar kausu pacelta sānis). 
Partnerim uz pleca uzsit nepārskaitļa viri. 
Viri pa pāriem kreiso e lkoņu satvērienā, sākot ar labo kāju, 
izpilda divus.palēcienus un trīs kāju piesitienus (uz vietas 
vesels apgrieziens). 
Atkārto 1. - 4.t. darbības. 
8.t. visi nostājas ar skatu uz skatuves centru. Kreisā roka 
sānos, labajā - pacelts kauss. 

Trešais gājiens 
(111/8 t.) 

Dejotāji ar diviem smagnējiem polkas soļiem, sākot ar labo 
kāju, dodas uz centru (3. zim.). 



3.t. 

4.t. 

5. - 8.t. 

1 .t. 

2.t. 

3.t. 

4.t. 

5.t. 

6. - 7.t. 

8.t. 

1.t. 
2.t. 

3.t. 

4.t. 

5. - 6.t. 
7.t. 

8.t. 

Visi noliecoties noliek kausus centrā uz grīdas ciešā aplīti un 
atkal veikli iztaisnojas. 
Izpildot trīs kāju piesitienus (kreisā, laba, kreisā), ar labo roku 
saņem blakus stāvošo dejotāju zem kreisā elkoņa, izveido 
kopēju apli. 
Vīri, sākot ar labo kāju, ar trim smagnējiem polkas soļiem 
un trīs kāju piesitieniem apdejo vienu apli DCV (4. zīm.). 8. t. 
kāju piesitienu laikā sadotās rokas atbrīvo. 

Ceturtais gājiens 
(118 t.) 

Viri pieliecas, izliekot uz priekšu kreiso kāju, un ar labo roku 
satver kausu (kreisā roka sānos). 
Dejotāji, iztaisnojot augumu un pieliekot kreiso kāju pie 
labās, pastiepj labo roku ar kausu uz priekšu, visi sadod 
kausus centrā kopā. 
Vīri, izliekot labo kāju ar plašu soli sānis uz āru no centra, 
izpilda ceturtdaļpagriezienu pa labi DCV. Vienlaicīgi labo 
roku ar kausu plaši vēzē sān i s uz āru, skats - uz kausu. 
Dejotāji ar p lašu vēzienu virza labo roku pa kreisi, visi centrā 
saskandina kausus, skats - pa kreisi. Kājas paliek p latstājā, 

labā kāja sānis nostiepta, ķermeņa svars uz kre i sās kājas. 

Dejotāji, sākot ar labo kāju, izpilda galopa soli no centra uz 
āru, pēc tam liek soli un izpilda palēcienu uz labās kājas, 
sākot griezienu pa labi. 
Dejotāji, griežoties ar polkas soli pa labi, turpina vi rzīties 

prom no centra (5. zim.). 
Dejotāji, nostājoties pa diviem skatuves stūros ar skatu viens 
pret otru, izpilda trīs kāju piesitienus (2. zim.). 

Piektais gajiens 
(11/8 t.) 

Viri pa pāriem saskandina kausus, kreisā roka sānos. 
Vīri, stāvot platstājā' un pieliekot kausu pie mutes, attēlo 
dzeršanu, auguma augšdaļu atliec. 
Vīri ar kreiso roku noslauka lūpas (delnas virspusi virza pa 
labi, pa kreisi) .. 
Viri, sākot ar labo kāju, ar trim kāju piesitieniem, pagriežas pa 
labi (6. zim.). 
Viri atkārto 1. - 2. t. darbības, šoreiz saskandina ar kaimiņu. 
Viri ar kreiso roku uzsit trīs reizes sev pa vēderu, augums 
atliekts. 
Visi izpilda trīs kāju piesitienus, pārskaitļa viri ar puspagrie
zienu pa labi nostājas ar skatu DCV. 

91 1 
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1.t. 
2.t. 
3.t. 
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5. - 7.t. 
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Sestais gājiens 
(111/8 t.} 

Dejotāji ar 1 .kustību, sākot ar labo kāju, strauji virzās DCV 
(7. zīm.) . Pirmie četri vīri virzās iekšējā aplī, nākošie četri - ārējā. 

8. t. ar trīs kāju piesitieniem nostājas skatuves dibenplānā 
divās līnijās (8. zīm.), pa pāriem ar skatu viens pret otru. 

Septītais giijiens 
(1/8 t.) 

Viri pa pāriem saskandina kausus. 
Viri attēlo alus dzeršanu, 
Vīri ar kreiso roku noslauka lūpas. 
Viri ar kreiso roku uzsit trīs reizes sev pa vēderu, augums 
atliekts. 
Atkārto vēlreiz 1. - 3. t. darbības. 
Dejotāji ar trīs kāju piesitieniem (kreisā, labā, kreisā) divās 
līnijās pagriežas ar skatu pret skatītājiem. Labajā rokā tur 
paceltu kausu, ar kreiso roku saņem blakus stāvošā dejotāja 
labo roku ar delnas locītavu (9. zim.). 8. t. beigās labo kāju 
paceļ no grīdas. 

Astotais gājiens 
(11/8 t.) 

Dejotāji divās līnijās ar krusta polkas soli virzās uz priekšplānu. 
Soli sāk ar labo kāju, ar loku gaisā virzot pa kreisi un noliekot 
uz papēža, krustojot priekšā kreiso kāju, kustība pa diagonāli 
pa kreisi. Nākošajā taktī darbību sāk ar kreiso kāju, virzās 
diagonālē pa labi. Rokas ar kausiem paceltas (9. zīm.}. 
Viri, turpinot ar parastu smagnēju polku virzīties uz priekš
plānu, sadotās rokas atlaiž, kreisās ieliek sānos. Otrās līnijas 
viri iedejo starp priekšējiem (10. zim.), izveidojas viena līnija. 
Viri noliecas un noliek kausus priekšplānā vienā līnijā. 
Dejotāji, iztaisnojot.augumu' un trīs reizes piesitot kājas, 
nostājas pa pāriem ar skatu viens pret otru (11. zīm.}. 
Augumu atliec, rokas atpleš sānis un gatavojas sekojošam 
aptvērienam. 

Devītais gājiens 

(111/8 t.) . 

Pretim stāvošie vīri ar labo roku apņem partneri ap vidu, 
kreiso roku uzliek tam pār labo plecu . Auguma augšdaļa 
noliekta uz priekšu, pēcpuse atstiepta - šādā aptvērienā 

pāri, ar polkas soli griežoties pa labi, virzās uz dibenplānu 
(11. zīm . ). Augumu katrā taktī po lkas ritmā noliec kājas 
virzienā. 



5. - 8.t. 

1. -8.t. 

1. - 4.t. 

5. -6.t. 

7. - 8.t. 

1.- 4.t. 

. 5. -8.t. 

Vīri, turpinot 1. - 4. t. darbības, virzās uz dibenp lān u . No 
skatuves kre isās malas priekšējām kulisēm ar plašu polkas 
soli, sākot ar labo kāju, cita aiz citas iznāk sievas un v irzās 
gar priekšplāillu līdz skatuves labajai malai (11 . zīm. ). Rokas 
sānos. 8. t. sievas, veikli pieliecoties, katra l abajā rokā paņem 

kausu un, turot roku paceltu sānos, nostājas ar skatu DCV. 

Desmitais gājiens 
(1/8 t.) 

Sievas ar plašu polkas soli virzās DCV, turot paceltu kausu 
labajā rokā. Gājiena beigās dejotājas nostājas pa četrām katrā 
skatuves malā līn ijās ar skatu uz skatuves vidu (12. zīm .). Viri 
visu gājiena laiku, atrodoties dibenp lānā, ar skatienu seko 
s ievām, bēdājoties par zaudētajiem kausiem. 

Vienpadsmitais gājiens 
(11/8 t.) 

Vīri, sākot ar labo kāju, no skatuves dibenp lāna ar polkas soli 
puspietupienā pa pāriem pa skatuves vidu nāk uz priekšplānu 
(12. zīm.). Rokas priekšā saņemtas ar pirkstgaliem uz augšu -
iet lūgties sievas, lai tās atdotu kausus. 
Sievas, dejojot polkas soli uz vietas, labajā rokā pacelto kausu 
vēzē pa labi, pa kreisi. 
Vīri dodas uz skatuves malām pie savām partnerēm (13. zīm.). 

Sievas, turot kausu augstu paceltu, apgriežas ar polkas soli 
uz vietas pa labi. 
Vīri puspietupienā, skatoties uz kausu no apakšas uz augšu, 
apdejo ar polku savām partnerēm apkārt, virzoties pret DCV 
(13. zim.). 
Sievas vēlreiz apgriežas ar polkas soli pa labi. 

Divpadsmitais gājiens 
(111/8 t.) 

Sievas, aizlikušas labo roku ar·kausu aiz muguras, ar polkas 
soli dejo uz centru, veidojot apli (14. zīm . ). Katrā taktī trīs 
reizes pakratot ar kreisās rokas rādītājp i rkstu, brīdina, rāj 

vīrus. 

Viri, sākot ar labo kāju, dejo polku atmuguriski. Augumu 
katrā taktī pagriež pa labi, pa kreisi un atliec, tā atvairoties 
no sievām. Ceturtās polkas l aikā viri pagriežas pa kreisi ar 
skatu uz centru un sadod rokas dārziņā (15. zīm.) . 

Sievas, veikli pag riežoties ar skatu pret skatuves malu 
(15. zīm.), ar p!lašu polkas soli aiznes kausus ku l isēs. Sievas tur 
kausus abās rokās izstieptus uz priekšu. Ja dejo uz atklātas 
estrādes, tad kausus saliek katrā malā pusapli (16. zīm.). 
Viri, sadevuši rokas dārziņā, ar skatu uz centru vi rzās ar 



polkas soli veselu apli DCV. 24. t., rokas atlaižot un ieliekot 
sānos, izpilda trīs kāju piesitienus. 

11 daļa 
Trīspadsmitais gājiens 

(IV/8 t. x 2) 
Vīri četras ievadtaktis stāv uz vietas ar skatu pret centru. Rokas sānos . 

Sievas vienu takti nogaida, tad, sākot ar akcentētu labās kājas soli, ar 
pieciem soļiem veikli dodas pie vīriem, kā parādīts 16. zīmējumā . Nostājoties 
apļa iekšpusē pretī saviem partneriem, sievas 4. ievadtakts beigās sparīgi piesit 
kreiso kāju. 

1.- 4.t. 

5. - 8.t. 

1.t. 

2.t. 

3. - 4.t. 

5. - 8.t. 

1.- 2.t. 

3. - 4.t. 

5. - 6.t. 

7. - 8.t. 
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Seko mūzikas IV daļa. 
Sievas ar polkas soli, sākot ar labo kāju un virzot pa priekšu 
labo plecu, apdejo savam partnerim apkārt pret DCV. 
Vīri ar skatu uz centru stāv uz vietas, rokas sānos. 

Sievas pasniedz vīriem rokas, partneri priekšā sadod rokas 
un apgriežas ar polkas soli uz vietas pret DCV. 3. t beigās vīri 

nostājas apļa iekšpusē ar muguru pret centru. Ar labo roku 
satver sievas kreiso roku, sadotās rokas izstiepj sānis, brīvās 
rokas sānos (17. zīm .) . 

Dejotāj i, sākot ar ārējo kāju, pa pāriem izpilda vienu galopa 
polkas soli DCV (partneriem skats vienam pret otru). 
Dejotāji, vēzējot sadotās rokas uz priekšu un pārī pagriežot 
kopā muguras, turpina galopa polku DCV. 
Pāri slēgtajā aptvērienā ar sānis sadotām rokām dejo polku 
apli DCV, g1riežoties pa labi DCV. 
Atkārto 1. - 4. t. darbības. 8. t. beigās visi nostājas pa pāriem 
kopējā aplī ar skatu uz centru. Pārim iekšējās rokas sadotas 
un pastieptas uz priekšu krūšu augstumā (18. zīm.) . 

četrpadsmitais gājiens 
(V/8 t. x 2) . 

Dejotāji pa pāriem ar 2. kustību, sākot ar ārējo kāju, dodas uz 
centru (18. zīm.). 
Partneri, g riežoties viens pret otru, pagriež muguru pret 
centru un s(!dod pretējās rokas. Dejotāji ar 2. kustību, sākot 

ar pretējo kāju, virzās no centra uz āru (19. zim.). 
Sadevuši rokas labo elķoņu satvērienā, dejotāji ar 2. kustību 
apgriežas uz vietas. 
Vīriem, virzoties iekšējā apli DCV, bet sievām - ā rējā apli pret 
DCV, dejotāji dodas pie kaimiņa, rokas sānos . 8. t., izpildot 
trīs kāju piesitienus, pagriežas ar skatu pret centru un sadod 
rokas ar kaimiņu dejotāju. 

Mūziku atkārto. 



1. - 4.t. 

5. - 6. t. 
7. - 8.t. 

1.-4.t. 

s. - 8.t. 

1. - 8. t. 

1. t. 
2.t. 
"Viens, divi" 
"Trīs, četri" 

1. t. 
2. t. 

Atkārto iepriekšējo 1. - 4. t. darbības, tikai šoreiz pārus izvei
dojuši kaimiņi. 
Kaimiņi apgriežas labo e l koņu satvērienā. 

Dejotāji dodas atpakaļ pie saviem partneriem. 8. t. beigās vīri 
nostājas apļa iekšpusē ar muguru pret centru, visi pa pāriem 
sadodas sānis sadotu roku satvērienā (20. zīm .). 

Piecpadsmitais gājiens 
(Vl/8 t. x 2) 

Dejotāji pa pāriem ar septiņiem galopa soļiem virzās DCV. 
4.t. uz „divi" vīri uz kreisās, sievas - uz labās kājas izpilda 
palēcienu uz vietas. 
Pāri, sadodot rokas labo elkoņu satvērienā, griežas uz vietas 
(vīri sāk ar labo kāju, sievas - ar kreiso), brīvās rokas sānos . 

8. t. uz "divi" izpilda palēcienu uz abām kājām un nostājas 
atkal sānis sadotu roku satvērienā. 
Mūziku atkārto. 

Atkārto iepriekšējo 1. - 8. t. darbības . Dejotāji, griežoties labo 
elkoņu satvērienā, izveido pusloku un 8. t. beigās, palecoties 
uz abām kājām, nostājas ar skatu uz centru, sievas vīriem pie 
labās rokas (21. zim.). 
Ja koncerts notiek uz estrādes, kur nav kulišu, tad pēc dejas 
nobeiguma sievas nāk uz priekšu pakl anīties. Viri vispirms 
aiziet uz skatuves malām, paņem katrs pa kausam un pēc 
tam nostājas aiz sievu līnijas. Pagriežoties ar kreiso plecu pret 
skatītājiem, sadod iekšējās rokas (sievas vīriem pie kreisas 
rokas). Vīriem labā roka ar kausu pacelta sānis. Visi aizso[o uz 
skatuves kreiso malu (22. t). 
Ja nepieciešams aiziet uz pretējo pusi, tad pāri sadod 
pretējās rokas, vīriem kausi kreisajā rokā. Šajā gadījumā 
mūzikas VI daļu spēlē vēlreiz. 

KUSTĪBU APRAKSTS 
1. kustība 

Kustību izpilda 2 t. Taktsmērs - 4/4. 
Divi palēciena soļi, sākot ar kreiso kāju. 

- divi skrējiena soļi (labā, kreisā kāja) uz priekšu. 
- solis un palēciens uz priekšu ar labo kāju. 
Pēc tam kustību turpina, sākot ar kreiso kāju. 

2. kustība 
Kustību izpilda 2 t. Taktsmērs - 2/4. 

Divi palēciena soļi, sākot ar labo kāju. 
Trīs paskrējiena soļi uz priekšu, sākot ar labo kāju. Kustību 
turpina, sākot ar kreiso kāju. 
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