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Promocijas darba vispārīgs raksturojums 

Sporta dejas vēsturiski izveidojušās no balles dejām (Picart, 2006), to ietekmi 

pastiprinot ar brīnišķīgu mūziku, krāšņiem tērpiem, bez kuriem nav iedomājams neviens sporta 

deju turnīrs (Bria u.c., 2011). Dejas ir prieks, labpatika eleganti un harmoniski kustēties pa 

mūzikas viļņiem, tās var būt priecīgas un romantiskas, maigas un kaislīgas (Рагацони u.c., 

2001). Deja ir viena no senākajām valodām, kuru var lietot katrs no mums, visdabiskākais un 

universālākais pašizpausmes veids, kas nes labumu, jo deja ir sports, (Snyder, 1975), un, kā 

katrs sporta veids, ir lietderīga veselībai un uzlabo vispārējo pašsajūtu (Ransford un Palisi; Fox, 

1999; MacDonald, 2012), palīdzot aizmirst problēmas un stresu, jo dejotājam ir jākoncentrējas 

uz izpildāmām kustībām. Deja var dot brīvību radīšanai. Tā ir metode, kā atbrīvoties no 

nedrošības. Tā ir kopējo grūtību pārvarēšana. 

Lai sāktu kustības, pakļaujoties dažādas mūzikas skaņām, nav obligāti jābūt 

profesionālam dejotājam, tomēr jāatzīst, ka tas viss izskatās tik vienkārši tikai pirmajā mirklī, jo 

vieglums un nepiespiestība, kura piemīt augsta līmeņa deju pārim, visumā ir mānīga. Lai 

sasniegtu augstu deju līmeni, jāpaiet ilgam laika periodam., jābūt kolosālai pacietībai, 

mērķtiecībai un daudzu stundu nenogurstošam treniņam (Рагацони u.c.2001).  

Eksistē daudz pētījumu par klasisko baletu un citām deju formām (Koutedakis un A. 

Jamurtas, 2004; Macura u.c., 2007; Chatfield, 1990; Padfield u.c., 1993), bet tā kā sporta dejas 

kļuvušas ļoti populāras tikai mūsdienās un pielīdzināmas sportam (Bria u.c., 2011), par šo 

sporta veidu trūkst zinātnisku pētījumu, jo sporta dejām izvirzītās augstās fiziskās prasības ir 

priekšmets zinātniskam pētījumam (Blanksby un Reidy, 1988; Liiv u.c., 2013; Klonova u.c., 

2011). 

Sporta deju treniņnodarbības ir ilgstošs fiziskās, tehniskās un fizioloģiskās 

sagatavotības process, kas bieži sākas agrā bērnībā un turpinās līdz pat sporta karjeras beigām. 

Sporta deju horeogrāfija kļūst arvien sarežģītāka (Wyon, 2005), ar izsmalcinātāku kustību 

koordināciju. Svarīgi atzīmēt, ka sporta dejas ir pāru sporta veids, un deju izpildījums ir 

raksturojams ar īpašu izveicību, kustību harmoniju un deju partneru savstarpējo sinhronizāciju 

dejas laikā. Sporta deju kustības tiek izpildītas bezgalīgi daudzos virzienos. Deju partneriem 

jāspēj koordinēt kustības savā starpā un mainīt virzienus, deju laukumā respektējot pārējos 

dalībniekus (Vedova u.c., 2007). 

Viens no grūtākajiem posmiem standarta sporta deju treniņprocesā ir iemācīties 

sinhronizēt un koordinēt deju kustības pārī, kas rada dejas vieglumu un harmoniju. Šī procesa 

laikā svarīgi izveidot pareizu ķermeņu kontaktu, pareizu stāju un auguma līniju turēšanu. Bez 

šiem nosacījumiem tehniski pareizs standarta deju izpildījums nav iespējams.  

Pēc Starptautiskās Sporta deju federācijas (IDSF) tiesāšanas sistēmas noteikumiem, 

standarta sporta dejās pāru ķermeņu kontakta un noteiktas stājas saglabāšana ir galvenie tiesnešu 

vērtēšanas kritēriji augstāko rezultātu sasniegšanai. Pareiza stāja liecina par dejas kvalitāti un 

dejas estētisko uztveri. Dejojot ķermeņu kontaktā, notiek partneru mijiedarbība. Deju partneru 

mijiedarbības spēki tiek kontrolēti ar diviem dažādiem prātiem, katrs ar savu motivāciju, 

interpretāciju, temperamentu un uztveri. Atkarībā no dejotāju profesionālajām prasmēm, spēja, 

pastāvīgi dejot ar pareizu ķermeņu kontaktu, mainās. 

Standarta sporta deju sacensībās dejotāji izpilda piecas standarta dejas, kuras vērtē 

tiesneši un vēro skatītāji. Standarta sporta deju sacensību programmā ietilpst: lēnais valsis, 

tango, Vīnes valsis, lēnais fokstrots un kviksteps. Katra pāra dejas kvalitāte deju laukumā tiek 

vērtēta salīdzinājumā ar pārējo dalībnieku izpildījumu, un Starptautiskā Sporta deju federācija 

veic pasaules reitinga uzskaiti. Lai gan starptautiskajās sacensībās piedalās ievērojams 

dalībnieku skaits, par dejotāju biomehāniskajiem un fizioloģiskajiem mērlielumiem standarta 

deju sacensību laikā pasaulē pētījumu ir maz. Kaut gan par klasiskā baleta dejotāju 

fizioloģiskajiem un biomehāniskajiem raksturlielumiem eksistē daudz pētījumu (Koutedakis un 

A. Jamurtas, 2004), sporta dejas no zinātniskā viedokļa vispār pētītas maz (Vedova u.c., 2007; 

Blanksby un Reidy, 1988).  

Sporta deju izpildījuma modelis "Kustību koordinācija ar milzīgu muskuļspēku iesaisti” 

(Monte un Farina 1999)akcentē veiklības aspektus, deju snieguma laikā uzsverot muskuļu 

spēku. Astrands (Åstrand, 2003) klasificē sporta deju sniegumu kā " ļoti lielu fizisku piepūli", jo 
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īpaši attiecībā uz sievieti kā sportisti. Sakarā ar to, ka sporta dejas ir pāru sporta veids, partneru 

fiziskās sagatavotības saskaņošanai ir svarīgas zināšanas par katra partnera aerobajiem un 

anaerobajiem raksturlielumiem. 

Veiksmei šajā sporta veidā nepieciešama noteikta spēka, lokanības un izturības 

kombinācija kopā ar spēju koncentrēties. Garās sacensību sesijās, kas rada noteiktu slodzi 

sirdsasinsvadu sistēmai, elpošanas aparātam, skābekļa patēriņam un pienskābes ražošanai, 

dejotāja fiziskā pamatīpašība ir izturība (Koutedakis un A. Jamurtas, 2004). 

Kaut gan kontakts pārī un partneru fiziskā sagatavotība ir pamata faktori veiksmīgam 

standarta sporta deju izpildījumam, joprojām deju mācīšanas metodika nav pilnīgi izstrādāta. 

Šobrīd turpinās daudzgadu pieredzes un jauninājumu apkopošana. Pieejamos literatūras avotos 

ir aprakstītas sporta deju figūras, tehnikas elementi un aspekti par deju raksturu un stilu, tomēr 

netiek risināts jautājums par konkrētiem speciālajiem vingrinājumiem, ar kuru palīdzību varētu 

pilnveidot stāju un ķermeņu kontaktu. Vērojams zinātnisko pētījumu trūkums par fizioloģisko 

noslogojumu un kā tas katrā standarta dejā ietekmē ķermeņu kontakta kvalitāti. Līdz ar to 

pētījuma mērķis ir: balstoties uz zināšanām par deju attīstību, treniņprocesu, biomehāniskajiem 

datiem un fizioloģisko noslogojumu pāru dejās, izveidot standarta sporta deju ķermeņu kontakta 

modeli , izstrādāt un aprobēt praktiskās rekomendācijas tā sasniegšanai.  

Promocijas darba pētījuma robežās standarta sporta deju sacensību laikā tika 

noteiktas mijsakarības starp dejotāju fizioloģisko noslogojumu un ķermeņu kontakta rādītājiem . 

Promocijas darbā ir pētīti augstākās klases deju pāri un izstrādāts standarta sporta deju ķermeņu 

kontakta modelis, ņemot vērā dejotāju biomehāniskos un fizioloģiskos datus. Iegūtie dati sniedz 

jaunu informāciju zemākās klases dejotāju standarta deju tehnikas uzlabošanai. 

Problēmas detalizētākai izpētei promocijas darba gaitā tika izstrādāts speciāls 

vingrojumu kopums ķermeņu kontakta pilnveidei, kā arī praktiskas rekomendācijas šī kopuma 

veiksmīgākai izpildei, un pedagoģiskā eksperimenta laikā ar A klases dejotājiem vecuma grupā 

no 20 līdz 29 gadiem pārbaudīta tā efektivitāte . Pedagoģiskajā eksperimentā tika noskaidrots, 

ka partneru ķermeņu kontakta modelis un praktiskās rekomendācijas tā sasniegšanai uzlabo 

standarta sporta deju izpildījuma kvalitāti, dejas laikā samazinot fizioloģisko noslogojumu. 

Pētījuma zinātniskā novitāte 

 Pētījumā atklātas jaunas zināšanas par pasaules augstākās klases dejotāju noteikto 

fizioloģisko un biomehānisko raksturlielumu savstarpējo sakarību sacensību laikā. Atklāts, 

ka dažās dejās maksimālais skābekļa patēriņš ir savstarpēji saistīts ar partneru gurnu 

rotācijas ātrumu. Izmantojot šīs zināšanas, lai uzlabotu deju izpildījuma kvalitāti, ir 

iespējams noteikt dejas, kurās nepieciešamas augstākas aerobās spējas..  

 Pētījumā iegūti dati par partneru gurnu rotācijas leņķiskajiem ātrumiem un momentāno 

ātrumu starpībām starp partneru gurniem horizontālajā plaknē griezienu laikā. Konstatēts, 

ka, balstoties uz  dejotāju spēju koordinēt gurnus griezienu laikā, ir iespējams atlasīt 

labākos pārus. . Pētījuma rezultāti rāda, ka, pēc pasaules reitinga, labākajiem pāriem ir 

labākie gurnu rotācijas leņķiskā ātruma rādītāji, t.i., pāris dejo  sinhronāk.. 

 Izveidots pasaules augstākās klases standarta deju pāra ķermeņu kontakta modelis, 

balstoties uz pasaules labāko pāru biomehāniskajiem un fizioloģiskajiem datiem, un 

izstrādātas praktiskas rekomendācijas “A” klases standarta sporta dejotāju ķermeņu 

kontakta pilnveidei .  

 Piedāvāta jauna pieeja antropometrisko starpību samazināšanai, kas orientēta tikai uz 

kontekstuāli svarīgāko parametru analīzi, kad analizējamais pāris izpilda deju ķermeņu 

kontaktā. 

Pētījuma teorētiskā novitāte 

 Iegūtas jaunas zināšanas un apkopoti pētījumi sporta deju nozarē par mūs interesējošiem 

jautājumiem: dejas rašanos un attīstību, dejas treniņa procesa raksturojumu, pāru deju 

biomehāniskajiem un fizioloģiskajiem parametriem, deju tehniku un mācīšanu.  

 Analizējot sporta deju fizioloģisko raksturojumu, tika apstiprināti daži iepriekšējie pētījumi 

(Vedova u.c.,1987; Bria u.c., 2011; Blanksby un Reidy, 1988), kas apraksta sirdsdarbības 

frekvenci un enerģijas patēriņu katrā standarta sporta dejā. Atšķirībā no citiem pētījumiem, 
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kuros piedalījās zemākas kvalifikācijas dejotāji , promocijas darba pētījumā piedalījās 

augstākās klases dejotāji, tai skaitā septiņkārtējie pasaules čempioni, kas deva iespēju 

izveidot ķermeņu kontakta modeli, , kas raksturo interesējošos mērlielumus un 

mērsakarības un ir noderīgs sporta deju pedagoģiskā procesa izveidē.  

Pētījuma praktiskā nozīme 

 Pētījuma (antropometrisko, fizisko, psihofizioloģisko, biomehānisko un pasaules reitinga) 

datu noteikšana ļauj dejotājiem un treneriem organizēt treniņprocesu efektīvāk, 

pilnveidojot nozīmīgākos mērlielumus, kuri tika identificēti un analizēti visa pētījuma 

laikā. Piemēram, promocijas darba zinātniskie atklājumi liecina, ka  pēc korelācijas starp 

maksimālo skābekļa patēriņu un gurnu rotācijas ātruma mērlielumiem ir iespējams noteikt, 

kurā deju stilā katram pārim ir jāuzlabo aerobās spējas. Šie atklājumi rosina praktiskiem 

pasākumiem abu deju partneru aerobo jaudu uzlabošanai , kas ir nepieciešams turpmākā 

deju izpildījuma uzlabošanai. 

 Pētījuma rezultāti rāda, ka katrai dejai ir atšķirīgi biomehāniskie un fizioloģiskie rādītāji, 

raksturojot katras standarta dejas fizioloģiskās un biomehāniskās prasības. Šai informācijai 

ir praktiska nozīme, pilnveidojot standarta deju tehniku un metodoloģiju. Piemēram, 

partneru gurnu horizontālie leņķiskie momentānie ātrumi katrā no standarta sporta dejām 

bija mazāki dejotājiem ar augstāku pasaules reitingu. Šāda informācija var būt noderīga 

pedagoģiskā procesa izveidē, pilnveidojot treniņprocesa līdzekļus un metodoloģiju. 

Piemēram, koncentrējoties uz partneru gurnu leņķu samazināšanu (atšķirības starp gurnu 

līnijām pārī šķērsplaknē) un sinhronizējot griezienu uzsākšanu pārī, standarta deju 

izpildījumu ir iespējams ievērojami uzlabot. 

 Izstrādāta un pārbaudīta praktisko rekomendāciju efektivitāte A klases dejotājiem. Iegūtie 

rezultāti var būt noderīgi labākai ķermeņu kontakta modeļa izpratnei un šo rezultātu 

pielāgošanai treniņprogrammā, lai varētu saskaņot deju pārus un kontrolēt viņu fizisko un 

tehnisko izaugsmi. 

Metodoloģiskais pamatojums 

 Par treniņprocesa raksturojumu standarta sporta dejās: Iacoboni M. (2008); Bläsing B., 

Puttke M., Schack T. (2010); Noe R.A. (2006); Blanchard P.N. (2006);  Kaplan R. (2002). 

 Par fizioloģisko raksturojumu standarta sporta dejās: Koutedakis Y., Jamurtas A. (2004); 

Bria S., Bianco M., Galvani C., Palmieri V., Zeppilli P., Faina M. (2011); Blanksby B.A., 

Reidy PW (1988); Chatfield SJ, (1990); Dalla Vedova D., Besi M., Cacciari D., Bria S., 

Faina M. (2006) 

 Par biomehāniskajiem parametriem standarta sporta dejās: Cluss M. (2006); Ivancevic 

V.G., Ivancevic T.T. (2006); Miura T., Mitobe K., Kaiga T., Yukawa T., Taniguchi T., 

Tamamoto H., Yoshimura N. (2010); Clippinger-Robertson K (1987); Hays JF. (1981). 

 Par fizisko noslogojumu standarta sporta deju treniņprocesā un sacensībās: Wyon M. 

(2010); Sugano A., Laws K. (2002); Dahlström M. (1996, 1997); Koutedakis Y, Pacy PJ, 

Carson RJ, Dick F. (1997). 

 Par dejotāju ķermeņa uzbūvi un antropometriskajiem rādītājiem: Dolgener FA, Spasoff 

TC, St. John WE. (1980); Potter AB, Lavery ES, Bell RA. (1996); Puretz SL: (1983).  

 Par tehnikas un mācīšanas analīzi standarta sporta dejās: Филатов С.В. (1993); Howard 

G. (1998); Jarmolow D., Kozak K., Selck B. (2011). 

Pētījuma objekts: standarta sporta deju treniņu un sacensību process.  

Pētījuma priekšmets: partneru fizioloģiskais noslogojums, fiziskā un tehniskā sagatavotība 

ķermeņu kontakta pilnveidošanai standarta sporta dejās. 

Pētījuma subjekts: 20-29 gadu vecie augstākās un A klases standarta deju dejotāji.  

Pētījuma mērķis: balstoties uz zināšanām par deju attīstību, treniņprocesu, biomehāniskajiem 

datiem un fizioloģisko noslogojumu pāru dejās, izveidot standarta sporta deju ķermeņu kontakta 

modeli, izstrādāt un aprobēt praktiskās rekomendācijas tā sasniegšanai.  

Pētījuma hipotēze: standarta sporta dejotāju ķermeņu kontakta pozīcijas biomehāniskie 

mērlielumi uzlabosies, trenējoties pēc tematiskā plāna, kas izveidots, lai sasniegtu ķermeņu 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+Kaplan%22
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kontakta modeli, kas savukārt paaugstinās standarta sporta deju izpildījuma kvalitāti un 

samazinās fizioloģisko noslogojumu pārī. 

Uzdevumi 

1. Izanalizēt deju rašanos un attīstību, lai pāru dejās saprastu ķermeņu kontakta 

nozīmīgumu; 

2. Analizēt dažāda līmeņa un vecuma dejotāju ķermeņu kontakta stāvokļa nozīmīgumu;  

3. Noteikt partneru gurnu un ceļgalu biomehāniskos parametrus ķermeņu kontakta 

pilnveidei;  

4. Noteikt partneru fizioloģisko noslogojumu standarta sporta dejās; 

5. Identificēt partneru fizioloģiskā noslogojuma un ķermeņu kontakta savstarpējo sakarību; 

6. Izstrādāt un pārbaudīt vingrojumu kopuma efektivitāti A klases standarta sporta dejotāju 

ķermeņu kontakta pilnveidošanai.  

Pētījuma metodes 

Promocijas darbā izvirzīto uzdevumu realizācijai tika izvēlētas šādas metodes: 

1. Literatūras avotu izpēte un analīze;  

Šī metode bija nepieciešama, lai aprakstītu katru standarta sporta dejas stilu, balstoties uz 

vēsturiskajiem aspektiem, lai atklātu fiziskās un tehniskās sagatavotības prasību attīstību 

katrā dejā un analizētu dejas stāju un pozīciju pārī, kā arī noteiktu pareiza ķermeņu 

kontakta izveides izcelsmi. 

2. Ekspertu atzīmes metode; 

Tasbija nepieciešams, lai analizētu dažāda vecuma un kvalifikācijas dejotāju ķermeņu 

kontakta stāvokli sacensību laikā, jo ekspertu atzīme ir standarta metode, lai novērtētu 

dejas izpildījumu. Ekspertu atzīmju rezultātu analīze bija nepieciešama, lai novērtētu, vai 

promocijas darba pētījuma subjekti bija atbilstoši vai nē ( pēc vecuma un kvalifikācijas). 

3. Pedagoģiskais eksperiments:  

a) antropometrisko parametru mērīšana;  

b) fiziskās sagatavotības testēšana;  

c) biomehāniskā analīze ar "Motion Capture Smart 2011" sistēmu;  

d) fizioloģiskā analīze ar "Medgraphics Breeze" programmatūru;  

Šie pasākumi bija nepieciešami, lai atlasītu statistiski salīdzināmus pētījuma subjektus 

antropometrijas un fiziskās sagatavotības ietvaros, un tad, lai atklātu izvēlēto subjektu 

biomehānikos un fizioloģiskos datus. Šis pedagoģiskais eksperiments bija nepieciešams, 

lai novērtētu, vai standarta sporta deju pāri, kuri seko tematiskajam plānam, kas ir speciāli 

izstrādāts, lai sasniegtu ķermeņu kontaktu modeli, uzlabos ķermeņu kontakta stāvokļa 

biomehāniskās īpašības, un kā tas ietekmē standarta deju izpildījuma kvalitāti un 

fizioloģisko noslogojumu. 

4. Matemātiskās statistikas analīze ar SPSS programmatūru ver. 17.0., lai statistiski vērtētu 

un apstrādātu pedagoģiskā eksperimenta rezultātus. 

 

Aizstāvēšanai tiek izvirzīti:  

 Partneru fizioloģiskais noslogojums un dejotāju gurnu un ceļgalu biomehāniskie 

raksturlielumi ķermeņu kontakta pilnveidošanai standarta sporta dejās. Pasaules augstāko 

klašu standarta deju pāru ķermeņu kontakta modelis, kura pamatā ir augstāko klašu 

dejotāju antropometriskie, fiziskie, psihofizioloģiskie un biomehāniskie mērlielumi. 

Modelis tika radīts, lai saskaņotu deju pārus un novērotu viņu fizisko un tehnisko 

progresu, uzlabojot partneru ķermeņu kontakta stāvokli, tādējādi samazinot fizioloģisko 

noslogojumu un uzlabojot dejas izpildījumu. 

 Jauna pieeja antropometrisko starpību samazināšanai, kas orientēta tikai uz kontekstuāli 

svarīgo parametru analīzi, kad analizētais pāris izpilda deju ķermeņu kontaktā. Atlases 

kritēriji ir balstīti uz augstākās klases dejotāju datiem ar mērķi iegūt statistiski 

salīdzināmus subjektus vienam ar otru un ar ķermeņu kontakta modeli. 
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 Jaunas praktiskās rekomendācijas, kuras vērstas uz partneru ķermeņu kontakta 

pilnveidošanu un fizioloģisko noslogojumu optimizāciju "A" klases standarta deju 

dejotājiem. Sniegtie dati var būt noderīgi, lai izprastu ķermeņu kontakta modeli un 

pielāgotu fizisko un tehnisko treniņu programmas pāru saskaņošanai un viņu fiziskā un 

tehniskā progresa novērošanai. 

Atslēgas vārdi: standarta sporta dejas, ķermeņu kontakts, fizioloģiskais noslogojums, 

biomehāniskais raksturojums. 

Pētījuma organizēšanas posmi: 

Promocijas darba pētījums tika veikts no 2009.gada septembra līdz 2013.gada janvārim 

un bija sadalīts sešos posmos. 

Pirmajā posmā, kas ilga no 2009.gada septembra līdz 2010.gada martam, izpētīta deju 

nozarē pieejamā literatūra, tai skaitā par sporta dejām, modernajām dejām un klasisko baletu. 

Promocijas darba pētījuma pirmais posms atklāj teorētiskās zināšanas un pētījumu apkopojumu 

par sporta deju rašanos un attīstību, treniņprocesa raksturojumu un par deju partneru 

biomehāniskajiem un fizioloģiskajiem datiem.  

Otrais posms ilga no 2009.gada februāra līdz 2010.gada novembrim. Šī posma mērķis 

bija novērtēt promocijas pētījuma problemātiku. Šajā posmā tika analizēts dažāda vecuma un 

kvalifikācijas dejotāju ķermeņu kontakta nozīmīgums. , pieaicinot ekspertus, kuri vērtēja šo 

dejotāju ķermeņu kontaktu vairāku sacensību laikā. 

Trešajā posmā (no 2010.gada decembra līdz 2011.gada jūlijam) tika izveidots 

standarta sporta deju ķermeņu kontakta modelis, balstoties uz augstākās klases dejotāju 

biomehāniskajiem un fizioloģiskajiem raksturlielumiem un ņemot vērā viņu aprakstošos, 

antropometriskos, fiziskās sagatavotības un pasaules reitinga rezultātus. Ķermeņu kontakta 

modelis tika izveidots deju partneru saskaņošanai, fiziskās un tehniskās izaugsmes sekošanai, 

ķermeņu kontakta pilnveidošanai, šādi samazinot partneru fizisko noslogojumu. 

Ceturtajā posmā (no 2011.gada augusta līdz 2011.gada novembrim) pedagoģiskajam 

eksperimentam tika rūpīgi atlasīti 12 “A” klases deju pāri. „A” klases dejotāji tika atlasīti, 

balstoties uz augstākās klases pāru datiem, ar mērķi iegūt statistiski salīdzināmas grupas.  

Piektajā posmā (no 2011.gada decembra līdz 2012.gada janvārim) A klases standarta 

sporta dejotājiem tika izveidots speciāls vingrojumu kopums ķermeņu kontakta pilnveidošanai 

un praktiskas rekomendācijas tā veiksmīgākai izpildei. 

Sestajā posmā (no 2012.gada 1.februāra līdz 2012.gada 21.decembrim) tika organizēts 

pedagoģiskais eksperiments, lai novērtētu speciālā vingrojumu kopuma un praktisko 

rekomendāciju efektivitāti.  

Pētījuma beigās – līdz 2013.gada janvāra beigām - visi dati, izmantojot matemātisko 

statistiku, tika apstrādāti . 

Promocijas darba struktūru veido ievads, trīs daļas, secinājumi un pielikumi.  

Kopumā tika izanalizēti 166 literatūras avoti, no tiem 4 – latviešu valodā, 148 – angļu 

valodā, 14 – krievu valodā.  
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Promocijas darba saturs 

Ievadā pamatota tēmas izvēle un tās zinātniskā aktualitāte, ņemot vērā pāru sporta 

veida iezīmes un dejotāju fiziskās īpašības. Noteikts pētījuma objekts, priekšmets, mērķis, 

hipotēze, uzdevumi un metodes. Aprakstīts teorētiskais pamatojums, zinātniskā novitāte, 

teorētiskā un praktiskā nozīmība. Izklāstīta pētījuma metodoloģija un tā organizēšanas posmi. 

1. Pirmā nodaļa „Standarta sporta deju tehnikas pilnveidošana un 

fiziskās formas uzlabošana” 

1.1 apakšnodaļā “Sporta deju izcelsme un attīstība” ir  izklāstīts sporta deju 

vēsturiskais apskats un dejas attīstības analīze, pievēršot uzmanību dejotāju stājas un 

partneru satvēriena iezīmēm vairāku gadsimtu garumā. 

1.1.1 Sporta deju izcelsme 

Deja radās kā emocionālo pārdzīvojumu sekas cilvēka izdzīvošanas procesā. 

I posms – rituālās dejas. 

13.gadsimta sākumā ļaudis dzīvoja ciltīs un viņu dzīves galvenās īpatnības, 

nodarbošanās veidi tika iekļauti rituālās dejās. Rituālajās dejās figurē divas pamattēmas: 

 medības vai kari; 

 mīlestības; 

Analizējot detalizētāk, visās rituālajās dejās kā īpatnība jāatzīmē vienotība un 

nepieciešamība pēc riņķveida kustībām. Tā radās riņķa dejas, kurās dejas procesā var arī 

dziedāt. Mazliet vēlāk vairāk attīstījās rotaļu formas, vērojama deju veidu dalīšanās: dejas 

rotaļas (kara-medību raksturs).Piemēram, kara dejas: ukraiņu Hopaks, gruzīnu Horumi; kulta 

dejas, kurās izpaužas cilvēka centieni izpelnīties no dieviem labākus dzīves apstākļus. 

Piemēram: šamaņu dejas Āfrikas ciltīs vai Krievijas ziemeļu tautās; sadzīves dejas visvairāk 

izplatītas un vismazāk atkarīgas no diviem svarīgākajiem izdzīvošanas faktoriem – iztikas un 

apkārtējās vides izpratnes. Sadzīves deju piemēru ir neizsmeļami daudz, tāda deja bija katram 

dzīves procesam, kuras mainījās, pārejot no ciema ciemā. 

Sadzīves dejā bija dota iespēja individuālai izteiksmei un paša indivīda ieviestai 

horeogrāfijai, kuru klātesošie bieži uzņēma ar labpatiku. 

Īpašu vietu ieņem mīlestības dejas – te parādās partnera izvēles dažādība vai arī solo 

izpildījums. Sāka parādīties pāru dejas ar sižetiem.  

II posms – grieķu-romiešu vēsturiskais periods. 

Tas ir sarežģīto deju formu laiks, t.i., grieķu-romiešu vēsturiskais periods. Deju sāka 

mācīt tā laika mācību iestādēs. Senie grieķi dejā lika harmonijas principu. Tas saistīts ar to, ka tā 

laika kultūrā jau bija ievērojami dzīves ideāli, kad cilvēks tika parādīts kā nozīmīgs priekšmets 

dvēseles un ķermeņa pilnveidei. Senā mitoloģija (daudzi sižeti ar dieviem) bija stimuls cilvēka 

dabas pilnveidei, bet deja bija kā instruments cilvēka ķermeņa un dvēseles „apdarei”. 

Tā perioda dejas dalījās vairākās kategorijās: 

 tempļa dejas (dejoja tikai svētnīcās); 

 sabiedriskās (kara dejas, masu pasākumi ar grāciju, satīru un nimfu piedalīšanos). 

Tās grieķu dzīvē bija ļoti izglītojošas, kostīmiem bagātas, dramatiskas detaļas.  

Taisni šie deju svētki, pārcelti no mitoloģijas sižetiem uz Elādes teātra skatuves – kļuva 

par pirmavotu mūslaiku baleta, sporta deju un citu izrāžu un šovu tapšanā. 

Protams, šajā periodā eksistēja arī vienkāršākas dejas: pašu māju, pilsētu, ciema. 

III posms - „viduslaiku tumsība”. 
Šajā posmā deju no cilvēka dzīves centās izskaust. Dejai piešķīra kulta „velna 

apsēstība” nozīmi, bet miesa (sevišķi sieviešu), bija kā simbols visādām pazemošanas formām. 

Ieskatoties šinī dejai grūtajā laikmetā, ir saprotams, kāpēc katoliskajā Eiropā tautas deju formas 

ir tik primitīvas arī tagad. 

Dzenoties dejā pēc tikumības, nav tieksmes pēc dejas, kā tas ir slāvu tautām. Tāpēc 

viduslaiku deja branli ar palēcieniem un vienkārši soļošanu ir tas prieks, kas bija atļauts tajā 
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tumsības laikā. Tomēr arī šeit cilvēka daba un sevišķi mīlestība atdzīvināja tautu masu pilsētas 

svētkos. 

IV posms  „feodālisms”. 

Feodālais posms dejas attīstībā ir visinteresantākais un nozīmīgākais visā mūsdienu deju 

kultūras attīstībā. Viena no galvenajām dižciltīgo izklaides formām bija balles un maskuballes. 

Dabīgi, ka šīs dejas bija drīzāk modes demonstrācija, bagātības un dižciltīgo stāvokļa 

izrādīšana, nevis deja. Šo deju svinīgais raksturs, tieksme pēc dažādības pat kolonnu kustībā pa 

zāli ar lāpām, tuvina deju 14. gadsimta estamp formai. Trubadūru mūzika, tās jautrais raksturs 

ieslēdz dejā dažus palēcienus, lēcienus, slīdošos soļus, bet galvenais: modināja masu interesi par 

„garlaikotās” muižniecības dejām, kā par atpūtas formu un uzjautrinājumu. 

Deja ir kā estētiski attīstīta izklaides forma – augstāko sabiedrības slāņu dzīves 

nepieciešamība. Gods tiem franču karaļiem, kuri ar personīgo piemēru un valdonību, aprēķinu 

un bagātību spēja labākās estētiskās un ētiskās Galantās simtgades brāzmas saglabāt mums. 

Interese jaunu formu meklēšanā mākslīgā ceļā asociējās ar plašu balles tautas deju 

izcelsmes demonstrāciju. Šo deju aizraujošā ritmiskā struktūra izsauca visdzīvāko interesi, kad 

orķestri aktīvi propagandēja un papildināja to ar jaunu ritmisko struktūru. Tā vēlāk, nosaukta 

par eiropeisko programmu (Standarts), sāka savus pirmos soļus ar fokstrotu, kuru ļoti 

veiksmīgi demonstrēja amerikāņu aktieris Harijs Foks 1914. gadā vienā no šoviem Ņujorkā 

Jardin dance. Izmantojot populārus elementus regtaima, švimija un svinga dejās, Harijs Foks, 

sarežģījot pamatsoļus un pilnveidojot partneru stāju, par jauno deju panāca nebijušu interesi . 

Jau 1922. gadā daudzie dejotāji un pedagogi radīja attīstītu deju ar daudzām 

jaunieviestām figūrām – fokstrotu. Paralēli, pārnesot citādā „¾” taktsmērā, pasaulei tika 

demonstrēts ne mazāk interesants šedevrs lēnā valša veidā. Starp citu, orķestru tempu 

eksperimenti un džezbendi izprovocēja dejotājus ieviest mierīgajā fokstrotā lēcienus, kikus, 

roku vicināšanu un dažas gājienu ķēdītes no čarlstona, šimmija un Melnā Bottom dejām. 

1927.gadā radās nepieciešamība agrāko fokstrotu nosaukt par lēno. Kviksteps saņēma tiesības 

patstāvīgai dzīvei un kaut kur pat izjuta deju tapšanā Lindi Houp. 

Jāatzīmē sievišķa pievilcība visām trijām dejām (lēnajam fokstrotam, valsim, 

kvikstepam): neparasti mīkstas, plūstošas kustības, kas piešķir plastisku izteiksmi jaunai XX 

gadsimta horeogrāfijai. Starp citu, Latīņamerikas kontinenta enerģiskā un erotiskā milonga 

(tango priekštece) steidzās uz Parīzi, kur arī 1910. gadā radīja nebijušu sajūsmu un atbalstu. 

Pārmērīgs dejojošo tuvums dejas laikā vēl daudzus gadus šokēja ar savu atklāto 

juteklību, bet panākumi tango dejai pasaulē jau bija, ko varētu skaidrot ar līdzību flamenko 

stilam – čigānu tango, kaut arī citas versijas piešķir tango zināmu daļu radniecībai ar Kubas 

habanēru. Ir arī Āfrikas versija: tangano – vergu nēģeru deja no Āfrikas. Vēlāk tango no 

Latīņamerikas dejām tika iekļauts standarta dejās. 

Impērijas Deju skolotāju sabiedrība (ISTD) standarta deju programmā 1924.gadā 

iekļāva un apstiprināja četras no piecām dejām. Diemžēl Vīnes valsis tajā laikā standarta deju 

programmā netika iekļauts, jo briti nebija sajūsmā par šo deju pārmērīgā deju partneru 

tuvuma dēļ. Savukārt pasaules sabiedrība iemīlēja šīs dejas pacilāto raksturu, kas deva virzienu 

moderno deju sistēmas attīstībai. Vīnes valsis kļuva populārs, kā pāru deja ar ķermeņu 

kontaktu, kas mudināja sabiedrības interesi par erotikas tēmu dejā. 

Izanalizējot deju vēsturiskos aspektus un attīstību vairāku gadsimtu garumā, var secināt, 

ka jau no dejas pirmsākumiem tiek pievērsta liela uzmanība deju satvērienam, stājai un ķermeņu 

kontaktam. 

1.1.2 paragrāfā „Sporta deju attīstība” dots pārskats par galvenajiem sporta deju 

attīstības aspektiem. 

20.gadsimta 20.gados vairākās Eiropas valstīs dejas pakāpeniski sāka attīstīties kā 

sports. Šo sporta deju pasākumu organizēšanai tika noteiktas vienotas starptautiskās normas. 

1929.gadā Lielbritānijas deju skolotāji izstrādāja noteiktus deju standartus, piešķirot nosaukumu 

„angļu stilā”, kuri drīz tika pieņemti visā pasaulē. Savukārt Vācijas Imperatoru deju asociācija 

bija iniciatore Starptautiskās Amatieru dejotāju asociācijas (FIDA) atbalstīšanā. FIDA tika 

dibināta ar deviņu valstu atbalstu 1935.gadā 10.septembrī Prāgā, Čehijā. Gadu vēlāk šī 
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asociācija organizēja pirmo Pasaules čempionātu, kurš notika Vācijā un patiesi pelnīja 

nosaukumu Bad Nauheim. FIDA pastāv jau 20 gadus, t.i., no Otrā pasaules kara laikiem. 

Māksla, un it īpaši deja, divdesmitā gadsimta sākumā visā pasaulē bija sabiedrības 

uzmanības centrā. Tajā pašā laikā arī sports cilvēku ikdienā sāka ieņemt svarīgu lomu. Gadsimts 

sākās ar daudzu nacionālo un starptautisko sporta organizāciju dibināšanu. Dzimstot 

olimpiskajai  kustībai, tika organizētas pirmās olimpiskās spēles, kuras notika 1896.gadā.  

Pirmās organizētās sporta deju sacensības Eiropā bija Tango-turnīrs Nicā. Šo turnīru 

atkārtoti organizēja Camille de Rhynal 1907.gadā Parīzē. Tas bija īsts sākums mūsdienu sporta 

deju attīstībai. Camille de Rhynal bija horeogrāfs un dejotājs, komponists un talantīgs 

organizators, ar īpašu instinktu biznesa lietās. Viņš uzņēmās organizēt pirmo sporta deju 

Pasaules čempionātu, kurš notika Parīzē 1909.gadā. Protams, pirmo Pasaules čempionātu nevar 

salīdzināt ar mūsdienu pasaules mēroga sacensībām, tomēr skatoties vēsturiskā aspektā, tie ir 

ļoti interesanti notikumi. Tajā laikā nebija amatieru un profesionāļu grupu sadalījuma. Līdz 

1921.gadam varēja kļūt par Pasaules čempionu tikai vienā no dejām. 1911.gadā Parīzē notika 

pirmās profesionāļu un amatieru sacensības Pro-Am, kurās profesionāļu un amatieru deju pāri 

dejoja kopā.  

Tikai pēc daudziem gadiem Starptautiskā Olimpiskā komiteja atzina Starptautisko 

Sporta deju federāciju (IDSF) par vienīgo sporta deju vadošo starptautisko iestādi un 

pārstāvniecības orgānu. Tas notika 1997.gada 5. septembrī. Tomēr olimpiskajās spēlēs kā 

oficiāls sporta veids sporta dejas netika iekļautas (Blanksby u.c., 1988) un daudzi šaubās, vai tas 

kādreiz notiks (Main, 2006; Hanley, 2000).  Lai gan sporta dejas netika iekļautas olimpiskajās 

spēlēs, tās tomēr bija vairāku citu pasaules mēroga sporta pasākumu programmās, piemēram, 

Dienvidaustrumu Āzijas sporta spēlēs 2005.gadā Filipinās un Āzijas sporta spēlēs 2010.gadā, 

Ķīnā. 

Tā kā turpmākajos gados paredzama sporta deju sacensību skaita, mēroga un sportiskās 

meistarības izaugsme, paaugstināsies arī sportistu fiziskā slodze un fizioloģiskais noslogojums, 

kas treniņu procesam un sporta deju pedagogiem uzliek lielu atbildību un nepieciešamību pēc 

zinātniskas pieejas.  

1.1.3 paragrāfā „Standarta sporta deju raksturojums”, lai dziļāk izprastu 

standarta sporta deju izcelsmi, promocijas darba turpmākā pētījuma veikšanai tika izanalizēta 

zinātniskā literatūra par katru no piecu standarta sporta deju vēsturiskajiem etapiem un 

tehniskajiem aspektiem. 

Standarta sporta dejas ir pāru dejas, kuru izpildījums notiek ķermeņu kontaktā, sociāli 

vai profesionāli veicot noteiktas deju variācijas.  

Mūsdienās balles dejas attiecas uz standarta sporta dejām. Standartdeju programmā 

ietilps piecas dejas: lēnais valsis (zināms arī kā angļu vai modernais valsis), tango, Vīnes valsis, 

lēnais fokstrots un kviksteps. Lai izprastu standarta sporta deju fizioloģisko noslogojumu 

sacensību laikā, jāievēro Starptautisko Sporta deju sacensību ritma un mūzikas regulēšanas 

noteikumi. Definīcija ir šāda (sk. 1.tab.): 

1.tabula 

Standarta sporta deju raksturojums 

Standarta dejas 

nosaukums 

Mūzikas 

ātrums (sitieni 

minūtē) 

Taktsmērs 
Dejas ilgums 

(sekundes) 

Lēnais valsis (SW) 28–30 ¾ 90–120 

Tango (T) 31–33 4/4 90–120 

Vīnes valsis (VW) 58–60 ¾ 60–90 

Lēnais fokstrots (SF) 28–30 4/4 90–120 

Kviksteps (Q) 50–52 4/4 90–120 
 

Vienas dejas ilgums sacensībās noteikts starp 90 un 120 sekundēm ar 10 līdz 20 

sekunžu atpūtas pauzi starp katru no dejām.  
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Standarta sporta dejas ir standartizētas ar noteiktu terminoloģiju, ritmu, mūzikas ātrumu 

un tehniku. Standarta sporta deju visspilgtākā iezīme ir dejotāju slēgtā pozīcija ar piecu 

punktu ķermeņu kontaktu, dejojot pārī ar noteiktu ritmisko struktūru un mūzikas ātrumā 

(sitieni minūtē). Standarta deju pozīcija pārī ar noteiktām auguma līnijām rada ļoti elegantu 

izskatu,t.i, it kā pāris peldētu pa deju grīdu. 

Standarta sporta deju vēsturiskais ieskats dod iespēju izanalizēt partneru deju satvēriena 

pirmsākumus. 

Deju skolotāju impērijas biedrība (ISTD) bija iniciatore noteikta deju standarta izstrādē. 

Par atbildīgo bija nozīmēta ISTD balles deju Komiteja. Balles dejas termins tapa no latīņu 

valodas vārda ballare, kas nozīmē dejot. Komitejas locekļi bija: miss Džozefin Bredlei, miss Iv 

Taimgeit-Smit, miss Mjuriel Simmons, Lisli Hamfreis un Viktors Silvestra kungs. Viņi visi bija 

izcili tā laika dejotāji. Tā laika pazīstamās dejas bija standartizētas, izņemot Vīnes valsi, jo šī 

deja Anglijā nebija populāra. Angļu valsis bija vienīgais īstais valsis tajā laikā. Vīnes valsi 

ieslēdza sarakstā vēlāk (Hanley, 2000). 

Lēnais (angļu) valsis 

 Rašanās gads – 1919 (Сивкович, 2005). 

19. gs. sākumā Anglijā sāka dejot lēno jeb angļu valsi. Lielai sabiedrības daļai šķita 

nepieņemami un netikumīgi, ka vīrietis dejo ar sievieti pārī, uzlicis roku uz viņas vidukļa 

(satvērienā). Taču karalienes Viktorijas aizraušanās ar sarīkojumu dejām un īpašā mīlestība 

pret lēno valsi palīdzēja šo deju ne vien pasargāt, bet arī pilnveidot. Lēnā valša stils un 

pamatsoļi kļuva par pamatu visām pārējām standarta sporta dejām. 

Šī valša priekštecis bija valsis-Bostons, kurš ieceļoja 1874. gadā no ASV. Tikai no 

1922. gada šī deja kļūst tikpat moderna kā tango. Savādi, ka pārī to dejoja pavisam citādi, nekā 

to dejo tagad (drīz pēc I pasaules kara šo valsi papildina ar jauniem elementiem). 1921. gadā 

nolēma, ka pamata kustībām jābūt: „solis, solis, pielikt klāt”. Tad, kad 1922. gadā Silvestrs 

uzvarēja sacensībās ar angļu valša izpildi, viņa programma sastāvēja ne vairāk kā no labā 

grieziena, kreisā grieziena un virziena maiņas (mazāk nekā māca tagadējo iesācēju). 

1926./1927. gadā valsis tika manāmi pilnveidots. Pamata kustības bija mainītas: „solis, solis 

sānis, noslēgt”. Radās iespēja dejot dažādas kompozīcijas, kuras tika standartizētas ISTD. 

Daudzas no šīm kompozīcijām dejo arī mūsdienās. 

Tango 

Rašanās gads – 1910 (Сивкович, 2005).  

Šī deja ieceļojusi no Dienvidamerikas (galvenokārt no Argentīnas), kur pirmo reizi tika 

izpildīta „Barria Las Rannas” – getto Buenos-Airesa. Vēlāk tā bija pazīstama kā „Baile con 

corte”(deja ar atpūtu). „Dendi” Buenos-Airesā pārveidoja šo deju divos etapos. Pirmkārt, viņi 

izmainīja t.s. Polka rhuthm (ritma polka) uz Habanere rhuthm (ritma Habanera), otrkārt, viņi to 

nosauca par tango. No 1900. gada daži amatieri no Argentīnas mēģināja šo deju prezentēt 

Parīzē, bet bez panākumiem. Tomēr Parīzes pasniedzējs Roberta kungs pielika daudz pūļu, lai 

padarītu tango par populāru pāru deju. Tango ceļš nebija kaisīts rozēm. Bija daudz piekritēju, 

bet netrūka arī ienaidnieku. Pret šo deju sevišķi uzstājās Francijas bīskapi slēgtās deju pozīcijas 

dēļ. Viņi norādīja uz tango pavedinošo un seksuālo raksturu un tie, kas to dejo, it kā var krist 

bīstamā izvirtībā un kaislē. 1924. gadā ārsts Boheme no Ņujorkas pat atklāja jaunu slimību „The 

Tango-foot” (līkas kājas). Arī prese nāca klajā ar savādiem jaunumiem. 1915. gada 30. maijā 

„New York Times” rakstīja: „Tango bīstamība ir lielāka, nekā vācu imperiālisms”. Mūsu laikā 

par tādiem ziņojumiem tikai brīnītos. 

Vislielākā interese par tango radās pēc pāra Rudolfo Valentīno un Beatrice Dominguez 

1921. gadā piedalīšanās filmā „Četri jātnieki apokalipsē” („The Four Horsemen of the 

apocalypse”). Mūslaiku filmās aktieri bieži dejo tango, piemēram, Als Pačino un Gabriela 

Anvar filmā „Sievietes aromāts” (1992), Arnolds Švarceneggers un Tia Carrere „Parīzes meli” 

(1994), top filma „Kailais tango” ar Vincentu D’Onofrio un „Tango-bar” par tango izcelsmes 

vēsturi un pēdējo 50.gadu populārāko filmu skatiem (Берендаков, 2005). 

Vīnes valsis   

Rašanās gads – 1775 (Mahesh, 2009).  

Lai izsekotu Vīnes valša pirmsākumiem, jāatgriežas pie 12.-13. gadsimta. Vīnes valsis 

ieceļojis no Bavārijas ar nosaukumu „vācu”. Bet ir šaubas par šādu Vīnes valša izcelsmi. 
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Raksts, kurš tika publicēts Parīzes žurnālā „La Patrie” („Tēvija”) 1882. gada 17. janvārī, 

apstiprināja, ka valsis sākumā tika izpildīts Parīzē. 1178. gadā toreiz to nosauca par Volta no 

Provence. Varbūt tā bija deja ¾ ritmā, kura bija franču priekštece Vīnes valsim. Pirmā Vīnes 

valša melodija tiek datēta ar 1770.gadu. Pēc šīs melodijas dejoja pāros 1775. gadā, bet bija 

jāpaiet zināmam laikam, lai šī deja kļūtu plaši pazīstama. 1813. gadā Barona kungs nosodīja šo 

deju kā bezmērķīgu. 1816. gadā valsis tika atzīts Anglijā. Bet cīņa pret to turpinājās vēl 1833. 

gadā. Grāmatā par labu uzvedību, ko izdeva miss Celbart precētām lēdijām, bija norādīts, ka šo 

deju nav atļauts dejot. Autore nosauca valsi par „deju ar ļoti izlaidīgu raksturu” deju partneru 

pārāk tuva satvēriena dēļ. 

Ļoti populāra deja kļuva Vīnē. Speciāli valsim tika atvērtas lielas deju zāles, tādas kā 

„Sperl” 1807. gadā, „Appolo” 1808. gadā (kurās varēja dejot 3000 pāru). 

Mūsdienās Vīnes valsi izpilda ritmā 180 sitienu minūtē, ar ieprobežotu kustību 

komplektu: chenge steps, hesitations, hovers, passing changes, natural un rezerve turns, 

virzīšanās uz centru un griešanās (Fleckerls), ar pāreju uz contracheck. Līdz šim laikam valsis 

nav iekļauts Blekpula programmā, bet pēdējo triju gadu laikā no hobija un E klases programmas 

izņemts tango, pēc tam to pārceļo C klasē un mainot vietām ar lēno fokstrotu (Берендаков, 

2005). 

Lēnais fokstrots 

Rašanās gads – 1913 [29]. 

Lēnais fokstrots radās nedaudz agrāk, pirms valša. Dejai ir vairāki paveidi, kuri vēlāk 

adaptēti vai arī neadaptēti, bija ieslēgti valsī. Šī ir viena no dabiskākajām dejām, pēc kuras 

žūrijas locekļi var spriest, vai pāris var dejot vai arī nē. Kustības dabīgas un noteiktas normālam 

solim. I pasaules kara beigās lēnais fokstrots galvenokārt sastāvēja no trīs soļu virziena un lēna 

apgājiena tipa spin grieziena. 

1919. gadā amerikānis Morgāns parādīja atvērto spin griezienu. 1920. gadā miss 

Josephine Bradley dejoja pārī ar G.K. Andersona kungu; viņi bija dejotāji ar lielām dotībām, 

kuriem esam pateicīgi par daudzām lēnā fokstrota figūrām un kompozīcijām. Arī tagad augsti 

vērtējamas tādas šī pāra nepārspējami izpildītās figūras kā spalvas solis un virziena maiņa. Arī 

tagad nav iespējams iedomāties lēno fokstrotu bez šiem diviem elementiem. No 1922. gada 

dejoja uz pēdas pirkstgaliem. Papēža pagriezieni vēl nebija pazīstami. Tos atklāja „Zvaigžņu 

sacensību” uzvarētājs Frank Ford kungs. Esam viņam pateicīgi par „jaunām” kompozīcijām un 

deju elementiem, kurus dejo arī tagad. 

1914. gadā fokstrotu izdomāja vodeviļas aktieris Harijs Foks (Harry Fox). Viņa īstais 

vārds ir Artūrs Karingfords (Arthur Carringford). Viņš ir dzimis Kalifornijā 1882. gadā un 

pieņēma pseidonīmu Fox par godu savam vectēvam. Fokstrots bija daļa no priekšnesuma 

JardinDance uz Ņujorkas teātra jumta. Daļā sava priekšnesuma Harijs Foks izmantoja rikšus 

(trotting - angļu v.) ragtime mūzikas pavadībā un tauta viņa deju nosauca par Fox’s Trot (vēlāk 

„s” kaut kur pazuda, bet izruna palika). 

Trot (tulkojumā latviešu valodā rikši) – sākumā bija kara termiņš zirga gaitas 

aprakstam, kas parādījās Misūrī štatā. Šī deja ir neparasti gluda. Gludums (the smooth) – viena 

no dalvenajām fokstrota iezīmēm. 

Visā pasaulē dejojošā elite šajā dejā centās apgūt neparasto kustību stilu ar slēgto 

pozīciju pārī. Slavenais deju pāris Verons un Iren Kastl iztērēja daudz laika fokstrota 

popularizēšanai, uzskatot to par labāko no visām eiropeiskajām un vispār no visām iespējamām 

dejām. 

Fokstrots visām balles dejām deva vislielāko triecienu. Ātro un lēno soļu kombinācija 

rada milzīgu variāciju daudzumu un daudz vairāk patikas, nekā visu štatu dejošana vienā ritmā 

(bet līdz šim absolūti visas dejas dejoja vienā ritmā!). Fokstrotā ir daudz dažādu ritmisku soļu 

kombināciju, tāpēc to visgrūtāk iemācīt sarežģīto ritmisko kustību rakstura dēļ. Milzīgu 

daudzumu kustību no fokstrota pārņēma lēnais valsis!  

Apmēram 1925. gadā deja kļuva ļoti populāra, izraisot jaunu standarta deju revolūciju– 

pēdas sāka likt paralēli (vienoto likumu izstrāde sākās Karaliskajā deju pasniedzēju biedrībā 

1924. gadā), līdz tam izmantoja izvērstu pozīciju. Ap 1927. gadu šo deju sauca par lēno 

fokstrotu, jo tās pamatā bija lēnas, slīdošas kustības (Берендаков, 2005). 
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Kviksteps 

Rašanās gads – 1923 (Лиманов 2010). 

Divdesmitajos gados daudzas muzikālās grupas spēlēja lēno fokstrotu pārāk ātri, kas 

izsauca zināmu nepatiku. Par to rakstīja vairāki pazīstami žurnāli un avīzes. Ļaudis sāka runāt 

par ātro fokstrotu, un tā kā šo deju lielā mērā ietekmēja čarlstons, ātrā versija, kuru mēs tagad 

zinām, turpināja eksistēt ar nosaukumu - kviksteps.  

Par kvikstepa dzimšanas gadu uzskata 1923., kad Pola Vaitmana (Paul Whiteman) 

orķestris uzstājās Lielbritānijā. Mūslaiku kvikstepa kustības, kuru pamatā ir fokstrota soļi, stipri 

atšķiras no tiem, kurus dejoja 20.gados. Palēcieni turpinājumā un uz vietas, gaitu ķēdītes un 

citas oriģinālas kustības pārī – visas kustības tieši vai netieši, stipri izmainītas vai arī tiešā 

veidā, ir kvikstepā  pārņemtas no trijām dejām – čarlstona (Charleston), šimija (Shimmy) un 

Black Bottom. 

Pašreiz kvikstepu dejo ritmā 200 sitienu minūtē. Pamatkustības  ir progresīvie soļi, 

šasse, pagriezieni un daudzas citas kustības, kas aizgūtas no fokstrota, bet  bāzes kustības 

iesācējiem – ceturtdaļpagriezieni.  

Pamatatšķirība no citām standarta dejām ir „palēcieni”, kas izpildīti virzoties, kad pāris 

ķermeņu kontaktā it kā „gulstas parketa garumā” ar pagriezienu vai bez tā, kā arī uz vietas ar 

oriģināliem „kikiem” un vairāk sarežģītām kustībām. Tādas kustības ir atļautas tikai B klasē, jo 

kviksteps, sākot no B klases, ir jauna veida kviksteps, kurā ir iekļauts šimijs un čarlstons.  

Par klasisku, vieglu un tehnisku kvikstepu vairākums speciālistu ir atzinuši jaunā, 

populārā angļu pāra Kristofera Houkinsa un Heizelas Hjuberi izpildījumu (Берендаков, 2005). 

1.2 apakšnodaļā „Sporta deju treniņu procesa raksturojums” ir apkopotas 

jaunākās zinātniskās atziņas par sporta deju treniņu periodizāciju, treniņprocesa teorētisko 

koncepciju un pedagogu mācīšanas pieejām, kas treniņprogrammas veidošanā ir fundamentāli 

efektīvas. 

Mūsdienu sporta deja ir parādība, kas saskaras ar plašu apziņas aspektu, kas attiecas uz 

sportu, mākslu un veselu zinātņu virkni, t.i., pedagoģiju, psiholoģiju, fizioloģiju, biomehāniku, 

estētiku, ētiku, socioloģiju, filozofiju. Veidojoties attiecībām starp treneri, audzēkni un viņa 

vecākiem, svarīga ir sporta deju psiholoģija. Tik pat svarīga sporta deju psiholoģija ir deju 

kolektīva atmosfēras veidošanā un deju pāra psiholoģiskajā saskaņošanā. Savukārt, lai izlabotu 

dejotāju stājas problēmas un pilnveidotu tehniku, ir nepieciešamas zināšanas par pāru deju 

biomehāniku (Krasnow u.c., 2011). Deju pāra fiziskā treniņu un sacensību slodžu izturība , kā 

arī izvairīšanās no sportiskām traumām un dejotāja veselība ir atkarīga no deju pedagoga 

kompetences fizioloģijas zinātnē (Kraemer u.c., 2011). Visi šie momenti ietekmē deju pāra 

meistarību un veiksmi sporta karjeras laikā, dejotāju personības formēšanos un dejotāju 

attieksmi pret to darbu, kuram viņš noderēs. 

Visi augšminētie momenti ir svarīgi, jo katrs no tiem atstāj dziļu iespaidu kā uz dejotāja 

personību, viņa likteni, tā arī uz dejas tēlu. Iznākumā top sporta dejas savdabība, kas savukārt 

ietekmē dejotāja attieksmi pret sporta dejošanu un nosaka: vai šis dejotājs kļūs par īstu 

profesionāli vai deja būs ne vairāk kā pašizteikšanās bez pretenzijām uz augstiem sporta 

rezultātiem un mēģinājumiem pedagoģiskajā un trenera darbībā (Aust, 1995). 

Nevienu no šiem variantiem likteņa formēšanās procesā no cilvēka personības viedokļa 

nevar nosaukt par zaudētu, jo katrā no tiem ir savi plusi un mīnusi no tā mantojuma, ko dejotājs 

var atstāt sabiedrībai.  

Sporta deju pāra perspektīvas karjeras veidošanā ir būtiska treniņprocesa teorētiskā 

koncepcija, kas ļauj pedagogam katram audzēknim piemērot atbilstošas mācīšanas metodes. 

Atbilstošus vingrinājumus ķermeņu kontakta pilnveidošanai un partneru stājas veidošanai ir 

jālieto jau sporta karjeras sākumposmā. Praksē sacensību laikā pastāv problēma ar dejotāju 

nespēju veikt noteiktas deju kustības muzikāli, kaut gan treniņos tādu problēmu nav. 

Zinātniskie pētījumi liecina, ka tie dejotāji, kuri nav pietiekami fiziski sagatavoti deju 

kustību struktūrai, nav konkurētspējīgi izpildīt savas deju kompozīcijas sacensībās pārāk augsta 

enerģijas patēriņa dēļ. Dejotāji nespēj noturēt stāju un ķermeņu kontaktu pārāk lielā fizioloģiskā 

noslogojuma dēļ (Chatfield u.c., 1992; McNitt-Gray u.c., 1992). Partneru pareizi izveidotā stāja 

un ķermeņu kontakts liecina par dejas kvalitāti un estētisko uztveri (Krasnow u.c., 1997). 
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Katram pedagogam ir sava teorētiskā izpratne par pareizu treniņu procesu organizēšanu 

un vadīšanu, jo tie balstās tikai uz savu pieredzi un izjūtām, nevis uz zinātniski pamatotām 

atziņām, tomēr ir vienprātīgs uzskats, ka nepieciešama fiziskās sagatavotības paaugstināšana. 

Tieši tas arī bremzē laba līmeņa sporta deju attīstību. 1989.gadā Maskavas pedagogs 

I.O.Čebotarjovs izveidoja efektīvu sporta deju apmācības sistēmu, kas izvirza nepieciešamību: 

 saprast dejas esamību; 

 iemācīties atslābināties; 

 izjust pēdas kustību attiecībā pret ķermeni; 

 iemācīties pareizi elpot fizisko vingrinājumu laikā; 

 izveidot vispārējo un speciālo vingrinājumu kompleksu. 

Sporta dejas ir nepārprotami viselegantākais sporta veids. Šis sporta veids atstāj 

pozitīvu iespaidu uz bērna organismu. Dejas attīsta ne tikai spēku, kustību koordināciju un 

ātrumu, bet arī draudzības sajūtu, labestību, atbildību, godīgumu un pieklājību. 

1.2.1 Standarta sporta deju treniņu procesa iezīmes  

Standarta sporta deju treniņš ir sistemātisku procesu kopums, kurš izveidots deju pāra 

panākumu sasniegšanai patlaban un perspektīvā. Standarta sporta deju treniņu process var būt 

sadalīts šādās fāzēs: deju pāra vajadzību analīze, deju kompozīciju dizains, stājas un ķermeņu 

kontakta izveide, dejas īstenošana mūzikas ritmā un deju pāra progresa izvērtēšanas analīze. Šīs 

fāzes ir secīgas un savstarpēji mijiedarbojas, iepriekšējā fāze dod ieguldījumu nākamās fāzes 

progresam. 4.attēls attēlo treniņprocesa fāzes un to attiecības.  

1.att. Standarta sporta deju treniņu procesa modelis 
Lai strukturētu treniņu procesu, deju pedagogs nodod informāciju audzēknim, sniedzot 

detalizētu informāciju par katru no fāzēm. Piemēram, deju kompozīciju dizaina laikā liela 

uzmanība jāpievērš mācīšanas metožu izvēlei, lai noteiktu to piemērotību mācību mērķiem. Kad 

atbilstošās metodes ir noteiktas un kompozīcijas ir izveidotas, tās tiek pievienotas mācību 

plānam stājas un partneru ķermeņu kontakta attīstības fāzē. 

Visas deju pāra karjeras laikā jāpievērš uzmanība trim standarta deju treniņu procesa 

aspektiem: partneru ķermeņu kontaktam un stājas pilnveidošanai, deju kustības sinhronizēšanai 

pārī, attiecīgajai speciālajai fiziskajai sagatavošanai, lai sacensībās deju pāris būtu gatavs 

izpildīt noteiktas deju kompozīcijas ar pareizu pozīciju (Coetzee, 2007). 

Treniņi ir jāplāno, jāizstrādā plāns visai sezonai, kā arī katram mēnesim, nedēļai, dienai 

un katram treniņam. Saprotams, ka pastāv starpība starp patstāvīgajiem treniņiem un darbu 

pedagoga vadībā. Ja notiek kopēja (grupas) treniņnodarbība, audzēknim ir jāiedziļinās treniņa 

tēmā un jācenšas to īstenot savā dejā.  

Ja individuālajā nodarbībā audzēknis gūst informāciju, tad nodarbības gaitā jācenšas 

pēc iespējas ilgāk un maksimāli vairāk atmiņā saglabāt no iegūtās informācijas, lai pēc tam to 

varētu izmantot patstāvīgi (Kaplan, 2002). 

Vairāki zinātnieki pierāda (Berardi, 2005; Chacon-Mikahil u.c., 1998), ka ļoti svarīga 

nozīme treniņa sākumā ir maratonam, t.i., sacensību simulācijai treniņnodarbību laikā. Tas ļauj 

kompozīcijā noteikt tās vietas, kuras izsauc pāra diskomfortu un nenoteiktību. Jācenšas veikt 
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analīzi, lai noteiktu, kur slēpjas iemesls: var būt, ka figūra neizskatās visai skaisti ātruma 

trūkuma vai kādu citu fizisku rādītāju dēļ.  

Katrai treniņa daļai jāiedala noteikts laika periods, lai dejotājs varētu strādāt ļoti 

efektīvi. Katrā nākamajā treniņā jācenšas šo laiku pagarināt līdz sacensībās noteiktajam un 

ilgāk, kamēr deju pāris jūtas drošs visas kompozīcijas garumā. 

Ja dejotājs nesen saņēmis jaunu informāciju par dejas tehniku, kompozīcijas dizainu vai 

fizikās sagatavotības attīstīšanu, tad treniņnodarbībās jāietver: 

 pamatsoļu jaunās informācijas atstrādāšana (piemēram, solis uz priekšu, solis atpakaļ, 

pamata kustība); 

 pamatfigūru un figūru salikumu atstrādāšana; 

 deju figūru ar ķermeņu rotāciju un griezieniem jaunās informācijas atstrādāšana; 

 kompozīciju fragmentu un visas standarta sporta deju programmas izdejošana. 

Katru no šīm treniņa daļām sākumā jāatstrādā bez mūzikas, pēc tam mūzikas 

pavadījumā, pakāpeniski paātrinot tempu tā, lai dejotājs pildītu jauno informāciju muzikāli. 

Nav jēgas tikko apgūtos pamatsoļus uzreiz izpildīt visas programmas mūzikas ritmā. Ja 

jaunā informācija vēl nav apgūta un nostiprinājusies, dejotāja muskuļi to uzreiz aizmirsīs, un, 

uztverot mūzikas ātro tempu, atgriezīsies nepareizā stāja un ķermeņu kontakts, t.i., pāris 

atgriezīsies pie vecā tehnikas līmeņa. Tomēr visu laiku staigāt pa laukumu, pat nemēģinot dejot 

mūzikas ritmā, arī nedrīkst, jo dejotājs zaudēs fizisko formu (Sweeping a dance floor near you, 

2000). 

Daži zinātniskie atzinumi liecina (Blanchard, 2006), ka katra treniņa beigās trenerim 

jāmēģina atslēgt audzēkņus no jaunās informācijas kontroles, ļaujot tiem nodejot visu, kas 

ietilpst viņu programmā, akcentējot tikai savstarpējo stāvokli pārī un dejas izjūtu. Tādā veidā 

treneris var novērot, kāda informācijas daļa jau „iesakņojusies” dejotāja muskuļos un ieguvusi 

automātiskumu un kas prasa pastiprinātu uzmanību nākamajā treniņā.  

Atkarībā no deju pāra sadejošanās līmeņa, partneru kustību sinhronizācijas, no tā, cik 

sen sastādītas deju kompozīcijas, kā arī no jaunās informācijas biežuma, treneris var plānot 

treniņu procesu un tematisko plānu uz noteiktu laika periodu. Piemēram, no turnīra līdz 

turnīram vai no nodarbības līdz nodarbībai, realizējot plānoto individuāli ar deju pāri vai 

kopējās nodarbībās. 

 Treniņu var organizēt pēc šāda principa (Рагацони, 2001):  

 tehnika; 

 ritms, ātrums, spēks, lokanība; 

 partneru vadība, kustību sinhronizēšana, ķermeņu kontakta pilnveidošana; 

 dejas izjūta, artistiskums, enerģētika. 

Tāda uzbūve nav dogma. To var mainīt atkarībā no dejotāju individuālajām 

vajadzībām. Svarīgi, ka treneris, pastrādājot pie viena aspekta, pāriet pie cita, nepārslēdzoties 

pilnīgi no viena uz otru, bet, it kā uzliek vienu aspektu uz otra, nākamo uz iepriekšējo. 

Ja dejotāji tikko nostājušies pārī un viņiem priekšā pašas pirmās sacensības, tad 

vispirms jāizstrādā deju kompozīcijas un jāatstrādā tās. Strādājot pie kompozīciju atstrādāšanas, 

dejotājiem jāsadejojas tā, lai deja būtu sinhronizēta. Šajā gadījumā ķermeņu kontakta un stājas 

pilnveidošana būs pats galvenais aspekts, jo no tā pirmajās sacensībās būs atkarīga deju pāra 

pārliecība, ka partneri viens otru nepievils. Strādājot pie ķermeņu kontakta pilnveidošanas un 

partneru vadības, trenerim jāņem vērā, ka sporta dejās šī ir pati sarežģītākā tēma un ka tai var 

veltīt mēnešus un pat gadus, tāpēc pareiza ķermeņu kontakta un stājas pilnveidei ir nepieciešami 

regulāri speciālie vingrinājumi.  

Zinātniskajā literatūrā minēts (Woodhull-McNeal, 1990), ka, lietojot ķermeņu kontakta 

un stājas pilnveidošanas instrumentus pamīšus ar tehnikas atstrādāšanu (muzikalitāte, pēdu 

darbība), un fizisko rādītāju uzlabošanu (ātrums, speciālā izturība), kļūst efektīvāks 

treniņprocess. 

Katram trenerim ir savi uzskati, paņēmieni, mācību metodes un, ja dejotāji sekos 

daudzu treneru ieteikumiem, tad pakāpeniska darba vietā sāksies bezjēdzīga skriešana, kas 

pakļauta vairāku treneru gaidāmajām cerībām, zaudējot ļoti daudz laika savai pilnveidei, tāpēc, 
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lai tā nenotiktu, noteikti jābūt vienam vadošam trenerim, kurš nosaka dejotāju „darba fronti”, 

ieturot deju pāra pareizo attīstības virzienu.  

Nav noslēpums, ka lielais sports nereti ir saistīts ar paaugstinātu traumatismu. 

Saprotams, ka arī to var novērst, ja ievēro dažus noteikumus (Bowling, 1989): 

 nekad nedejot ar neiesildītiem muskuļiem, tāpēc jāsastāda vairāki vingrinājumi (5-10 

min), kuri iesilda muskuļus un sevišķi bīstamas ķermeņa daļas: roku locītavas, 

mugurkaula kakla daļu, jostas daļu, krūšu un kāju locītavas, it īpaši ceļgalus un pēdas 

(sk. 2. tab.); 

2.tabula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 īslaicīga masāža tiem muskuļiem, kuri sāp pēc iepriekšējā treniņa; 

 muskuļu stiepšana (špagats, pieliekšanās, tiltiņi); 

 periodiskas konsultācijas pie sporta ārsta par veselības stāvokli un nepieciešamajām 

minerālvielām un vitamīniem. Ieteicams viens pastāvīgs speciālists; 

 pēc treniņa silta duša, bet pirms treniņa – karsta; 

 ja ir nelieli muskuļu sastiepumi, jālieto elastīgi fiksatori – saites; 

 nedrīkst dzert, smēķēt, jālieto pilnvērtīgs uzturs un jāievēro dienas režīms; 

 jānēsā mīksti un ērti apavi, vēlams uz zemiem papēžiem; 

 treniņš nedrīkst pārsniegt 3-4 stundas; 

 treniņu biežums katram pārim ir individuāls: 

 divreiz dienā pa 2,5 h bez brīvdienām; 

 divas treniņu dienas, viena brīvdiena; 

 trīs treniņu dienas, viena brīvdiena; 

 četras treniņu dienas, viena brīvdiena; 

 piecas treniņu dienas, divas brīvdienas. 

Dejotājiem jāatrod tāds treniņu režīms, lai nesaslimtu no slodzes un nekristu depresijā no 

bezdarbības, zaudējot fizisko formu. 

Var būt arī šāds variants – trīs treniņi dienā šādā režīmā: 

no rīta - 30-45 min fiziskā sagatavotība, dienā – 1,5-2 h darbs ar tehniku un sadarbību, vakarā – 

2-3 h darbs ar variācijām, ātrumu. Šāds treniņu režīms var ilgt bez brīvdienām līdz trim nedēļām 

pēc kārtas. 

Tāds režīms der tikai tādiem pāriem, kuriem ir iespēja starp treniņiem atpūsties, nevis 

strādāt. Bez tam, tāds režīms nepieciešams tikai tad, ja ļoti spēcīgi jāuzlabo dejas izpildījuma 

līmenis vai ātri jāiegūst atbilstoša fiziskā forma. Ja nav ikdienišķas vajadzības šādam režīmam, 

bet svarīgāk ir „domājošs” darbs, pietiek trenēties 2-2,5  h dienā. 
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Ja dejotājs nekad nav trenējies šādā režīmā, nedrīkst steigties, jāsāk ar mazāku slodzi. Ja 

dejotāji sāks uzreiz ar lielām slodzēm, pastāv iespēja, ka, saskaroties ar slodzes negatīvo 

psihisko un fizisko ietekmi, viņi sevī vilsies (Fox, 1999). 

Šajā gadījumā psiholoģisko bloku atjaunošanas darbs un organisma pretošanās slodzei 

var aizņemt vairāk laika nekā, ja pāris būtu sācis ar mazāku slodzi. 

Pašreiz sporta deju praksē plaši izplatīta treniņu metodika, kura paredz fiziskās 

sagatavotības vingrinājumu izpildi nodarbības beigās. Tomēr daži treneri, cenšoties modernizēt 

mācību treniņu procesu, speciālo darbu izpilda pēc vispārattīstošajiem vingrinājumiem 

nodarbības sākumā vai vienmērīgi visas nodarbības laikā.  

Zinātnisko eksperimentu rezultāti rāda, ka efektīvākais fiziskās sagatavotības 

pieaugums vērojams tajā gadījumā, kad fiziskās sagatavotības līdzekļi iekļauti pirmajā treniņa 

daļā, t.i., centrālās nervu sistēmas optimālajā stāvokļa fonā (Macura, 2007). Tomēr nogurums, 

kas izsaukts ar ievērojamu enerģijas zudumu, kas radies fizisko vingrinājumu laikā, traucē 

efektīvi risināt teorētiskās sagatavotības uzdevumus nodarbības galvenajā daļā (Wyon, 2005). 

Ātrāk iestājas nogurums, pasliktinās kustību koordinācija, pazeminās kustību iemaņu 

formēšanas lietderīguma koeficients. Fiziskās sagatavotības līdzekļu vienmērīga izvietošana 

visas nodarbības struktūrā palīdz efektīvi risināt fiziskās attīstības kvalitāti, sevišķi tehnisko 

pilnveidošanu. Spēka, ātruma un lokanības vingrinājumu izpilde nodarbības sākumā nelielos 

daudzumos rada labvēlīgu ietekmi uz speciālo fizisko sagatavotību. Speciālo vingrinājumu 

izmantošana iesildīšanas laikā, kuri pēc kinemātiskās struktūras ir līdzīgi pamata tehnikas 

darbībām, labvēlīgi veicina dejotāju tehnisko meistarību (Vedova, 1987). Aktīvās un pasīvās 

lokanības attīstīšana starplaikā starp kompozīciju izdejošanu sagatavo locītavas, pasargā tās no 

traumām un rada optimālus apstākļus nepieciešamās amplitūdas saglabāšanai visa treniņa 

garumā (Holt u.c., 2009). Vingrinājumi speciālās izturības atjaunošanai nodarbības beigās ļauj 

izvairīties no pārtrenēšanās un sekmīgi risināt izvirzītos sekojošos treniņa uzdevumus (Kniners, 

1991). 

1.2.2 Standarta sporta deju sacensību rezultātu skaitļošanas sistēma 

Šajā paragrāfā ir aprakstīta mūsdienu iegūto vietu noteikšanas sistēma sporta deju 

sacensībās, ar mērķi izanalizēt šīs sistēmas vienkāršoto variantu, īpatnības un pilnveidošanas 

iespējas. 

Visās individuālajās sacensībās iegūto vietu nosaka pēc skeitinga sistēmas (Dawson, 

1963; Xavier, 2004).  

Pirmsfināla kārtās vērtēšana ir aizklāta, tas nozīmē, ka tiesneši savu vērtējumu 

neuzrāda. Uz nākamo sacensību kārtu tiek izvirzīts noteikts pāru skaits ar vislielāko atzīmju 

summa. Finālā tiesnešu vērtējums ir atklāts, aizklāta vērtēšana atļauta ar galvenā tiesneša 

lēmumu. 

Komandu sacensībās iegūto vietu nosaka pēc atzīmju summas sistēmas. Katrā sacensību 

kārtā tiesnešu vērtējums ir atklāts, uzrādot atzīmes: 1; 1,5; 2; 2,5; 3, kur augstākais vērtējums ir 

1. Uzvar komanda ar zemāko punktu summu. 

Iesācēju un "E-4" kvalifikācijas klases sacensībās atļauts iegūto vietu noteikt: 

 pēc atzīmju summas sistēmas; 

 pēc jauktās sistēmas – pirmsfinālā pēc atzīmju summas, finālā pēc skeitinga 

sistēmas. 

Izmantojot atzīmju summas sistēmu, jāņem vērā: 

 komandu sacensībās visu tiesnešu vērtējumi; 

 siesācēju un “E-4” uzaicinājuma sacensībās visu tiesnešu vērtējumi tiek ņemti vērā, 

ja tiesnešu skaits ir 3. Ja sacensības vērtē pieci un vairāk tiesnešu, atļauts neņemt 

vērā labāko un sliktāko vērtējumu. 

Pēc sacensību kārtas, kurās ir aizklāts vērtējums, sekretariātam jāizliek tiesnešu vērtējumu lapas 

ar: 

a) visu dejotāju pāru rezultātiem – finālā; 

b) to dejotāju pāru rezultātiem, kuri nav tikuši nākamajā sacensību kārtā - pirmsfināla kārtās; 

Lai līdz minimumam samazinātu tiesnešu subjektīvo pieeju, neapšaubāmi ir 

nepieciešama skaitļošanas sistēmas pilnveidošana un standartizēšana, izejot no dejotāju fiziskās 
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sagatavotības, tehniskās meistarības, kvalifikācijas līmeņa un vecuma kategorijas objektīvajiem 

rādītājiem. 

1.3 Apakšnodaļā “Pieaugušo grupas sportistu anatomiskais, 

fizioloģiskais un psiholoģiskais raksturojums” ir aprakstītas svarīgākās pieaugušo 

sportistu iezīmes, no kurām ir atkarīga sportiskā izaugsme un sporta karjeras turpinājums. 

Starptautiskās klases pieaugušo grupas dejotāji lielas fiziskās slodzes un psiholoģiskās 

spriedzes dēļ atrodas pastāvīgā stresa ietekmē. Svarīgu starptautisko sacensību skaits pieaug un 

līdz ar to dejotājiem jāspēj izpildīt savu sacensību deju kompozīciju sarežģīto horeogrāfiju un 

augstās tehniskās prasības ar augstu enerģijas patēriņu.  

Pētnieku rezultāti pierāda, ka uzstāšanas beigās dejotāju sirdsdarbības frekvence var 

sasniegt vairāk nekā 200 sitienu minūtē un tik pat augstu pienskābes līmeni asinīs kā augstas 

klases skvoša spēlētājiem (Barbara u.c., 2007).  

Protams, tas ir stresa veids, kas definēts kā fiziskā izturība un psiholoģiskā noturība, ar 

kurām nemitīgi saskaras augstas klases dejotājs. Šī slodze ir ārējais stimuls, kas palielina 

organisma spēju tikt galā ar stresu (Cardinal, 1993).  

Dabīgi, ka bioloģiskie organismi, lai saglabātu dzīves ritmu, ir atkarīgi no noteikta 

stresa līmeņa, tomēr svarīgi, lai stresa līmenis būtu adekvāts. Ja tas ir pārmērīgs, cilvēka 

organisms var zaudēt savu fizisko labklājību. Nepiemērota stresa gadījumā var viegli izpausties 

trauma vai slimība (Gray u.c., 1984; George u.c., 1996). 

Lielākajai pieaugušo sportistu daļai būtiskākās attīstības izmaiņas, kas ietekmē viņu 

spēju sacensties un veiksmīgi iesaistīties sportā, jau ir notikušas. Tomēr tas joprojām nozīmē, ka 

treneriem ir labi jāpārzina pieaugušo sportistu individuālās iezīmes un vajadzības (Greben, 

1991; Greben, 1992; Hays, 1981). 

Šīs apakšnodaļas nobeigumā jāatzīmē, ka pastāv liels skaits talantīgu sportistu, kas visas 

savas sportiskās karjeras laikā jautā, kāpēc viņi nenokļūst līdz augstākās klases līmenim, pēc kā 

tiecas ilgus gadus. Tas bieži vien notiek tāpēc, ka viņi vienkārši neizprot augstākās klases 

līmeņa sportistu iezīmes un vajadzības. Spēja identificēt augstākā līmeņa sportistu galvenās 

īpašības, palīdzēs novērtēt savu sportisko potenciālu. 

1.3.1 Pāru deju biomehānika 

Dejotāji arvien vairāk atzīst, ka viņi var uzlabot sniegumu, izprotot cilvēka ķermeņa 

kustības pamatprincipus. Savukārt šie principi pamatā balstās uz universāliem fizikas 

principiem, kuri attiecas uz visiem kustīgajiem objektiem (Laws u.c., 2008). 

Solo dejā zemes gravitācija un grīda ir vienīgie spēki, kuri iedarbojas uz dejotāja 

ķermeni. Biomehāniskās izmaiņas visā dejotāja ķermenī, kuras notiek kustības brīdī, ir atkarīgas 

no gravitācijas spēkiem un no mijiedarbības starp ķermeni un grīdu (Ericksen, 2011). Ja dejotājs 

ar partneri ir ķermeņu kontaktā, iesaistās citi mijiedarbības spēki. Mijiedarbības spēki starp 

partneriem tiek kontrolēti ar diviem dažādiem prātiem, t.i., katrs ar savu motivāciju, 

interpretāciju, laika izjūtu un izturību. Pāru dejās, atšķirībā no mijiedarbības ar grīdu vai viena 

ķermeņa svaru, dejotāji sastopas ar spēku mijiedarbību, kas vairs nepakļaujas atsevišķu dejotāju 

kontrolei. Šī pāru deju nesaskaņotība apgrūtina dejotājus, bet, iegūstot savstarpējo 

sinhronizāciju un pareizu ķermeņu kontaktu, deja var iegūt pārsteiguma sajūtu, kas var būt 

pievilcīga auditorijai (Cluss, 2006).  
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2.att. Partneris atbalsta savu partneri, kura ir ārpus līdzsvara, skats no augšas. Ārpus 

līdzsvara pa labi (kreisajā pusē); ārpus līdzsvara pa kreisi, pareizi (labajā pusē) (Cluss, 

2006) 

Partneris, griežot savu partneri (sk.2.att.), pret viņas vidukli sākumā pieliek lielāku 

spēku ar labo roku, tad ar kreiso, tad berzes spēka ietekmē stums viņu uz priekšu un pa kreisi. 

Savukārt, ja viņa griežas pa kreisi un krīt pa labi, tad viņas partneris mēģinās noturēt viņu 

līdzsvarā, virzot viņu pa kreisi. Pieredzējis partneris automātiski reaģēs uz savas partneres 

tendenci zaudēt līdzsvaru un radīs spēku ar savu labo roku pret kreiso no mugurpuses vai no 

priekšpuses.  

 
3.att. Rotācija “pirkstu griezienā”(Cluss u.c., 2006) 

3.attēlā ir skatāms spēka virziens no partnera rokas, kuru nepieciešams saglabāt 

grieziena laikā. Roku jāvirza pa mazu loku. Partnera mērķis ir pagriezt savu dejotāju ap 

vertikālo asi. 

 
4.a).att. Atbalsta spēku virzīšana uz priekšu no abām pēdām uz vienas rada horizontālo 

kustību paātrinājumu (Cluss u.c.,2006) 
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4.b).att. Smaguma centra virzīšana uz priekšu, zaudējot līdzsvaru, rada horizontālo 

kustību paātrinājumu (Cluss u.c.,2006) 

Gandrīz acīmredzama kopīga mehāniska iezīme (sk.4.att.). Virzības spēks var tikt 

pārvietots aiz smaguma centra, pie tā nezaudējot līdzsvaru, bet, atsperoties no papēžiem, veidot 

kustību paātrinājumu uz priekšu.  

Nobeigumā jāuzsver, ka pētījumi par pāru deju biomehāniku ir liels ieguvums 

dejotājiem (Vedova, 1987; Krasnow u.c., 2011; Klonova  u.c., 2011). Analizējot vienkāršas deju 

kustības pēc fizikas principiem un zināšanas par pāru deju kustību biomehāniku, var palīdzēt 

veiksmīgāk uzlabot ķermeņu kontaktu un sinhronizāciju pārī. Dejotājiem jābūt ar izkoptu 

stāju un pareizi izveidotu ķermeņu kontaktu standartu sporta deju izpildei, pie kam, pareizi 

izveidots ķermeņu kontakts un stāja ir dejas kvalitātes un estētiskās uztveres noteicošie faktori.  

1.3.2 paragrāfā „Dejotāju fizioloģisko rādītāju mērījumi” ir aprakstīti 

fizioloģiskie radītāji, kuriem ir svarīga loma dejotāju fiziskās sagatavotības attīstīšanā. 

Dejotājiem jāspēj izpildīt savu sacensību deju kompozīciju sarežģīto horeogrāfiju un 

augstās tehniskās prasības ar augstu enerģijas patēriņa līmeni, turklāt nepieciešams muskuļu 

spēks lēcienos, daudzās deju pozīcijās un skrējienos, kā arī muskuļu izturība ātri atkārtojamās 

kustībās bieži vien ar dažādiem palēcieniem, kikiem, pārlēcieniem, krustsoļiem un šasse soļiem. 

Lai gan dejotājiem ir ļoti zems ķermeņa tauku līmenis, fizioloģiskie rādītāji, no kuriem atkarīga 

dejotāju fiziskā sagatavotība, ietver sevī: aerobo izturību, anaerobo izturību, muskuļu spēku, 

ātrumu, locītavu lokanību un ķermeņa tauku slāni (Adams  u.c.,1961). 

Sporta dejas, distanču slēpošana, peldēšana, slidošana, visu šo sporta veidu fiziskā 

izturība ir atkarīga no aerobajiem rādītājiem. Diemžēl šo rādītāju praktiska pārbaudes iespēja 

laboratorijā uz skrejceliņa vai veloergometra ir ierobežota. Katram ir savas priekšrocības un 

trūkumi, un testēšanas metodi bieži vien izvēlas atkarībā no pētījuma mērķiem (Rowland, 1996). 

Aerobā izturība attiecas uz plaušu, sirds, asins un asinsvadu spēju piegādāt skābekli 

noslogotajiem muskuļiem (Rankovic, 2010). Brīdī, kad deju pāris, partneris un partnere, 

fizioloģiskajā laboratorijā piedalās zinātniskajā pētījumā, viņi gūst augstu aerobās izturības 

mērlielumu, kas novērtēts ar maksimālā skābekļa patēriņa testu. Lielākā daļa dejotāju netrenējas 

ar mērķi uzlabot aerobo sistēmu, tomēr ilgas treniņnodarbības, mēģinājumi, izrādes un 

sacensības katru dienu, - tas viss kopā veido ievērojamu ikdienas stimulu uzlabot un saglabāt šo 

dejotājiem svarīgo fizioloģisko rādītāju. Dejotāju sirdsdarbības frekvence bieži vien paaugstinās 

līdz maksimālajai vai tuvu tai jau no bērnības, piemēram, sievietēm no 10 gadiem, bet vīriešiem 

no 12 līdz 14 gadu vecuma. Tas nozīmē, ka jau šajā vecumposmā jāsāk pievērst būtisku 

uzmanību aerobās izturības trenēšanai (Kniners, 1991). 

Šādi treniņi ir nepieciešami, lai palielinātu sirds izmēru, sīko asinsvadu skaitu muskuļos 

un asins tilpumu organismā. Šis process var aizņemt vairākus mēnešus vai pat gadus, lai 

sasniegtu šo rezultātu, no otras puses, šis rezultāts nepazudīs pēc pāris nedēļām. Aerobās 
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izturības uzlabošanas ietekmē nodarbinātajiem muskuļiem, kad tas ir nepieciešams, tiek 

piegādāts vairāk skābekļa, tāpēc dejotājs lielāku fizisku slodzi var izturēt ilgāk (Adams, 1961). 

1.4 apakšnodaļā “Standarta sporta deju tehnikas un mācīšanas analīze” 

ir aprakstīti deju virzieni, ritms, pamatkustības. 

Lēnais valsis ir pirmā standarta deja, kuru sāk mācīt iesācējiem dejotājiem, jo tā ir 

salīdzinoši lēna, bet tehniskie elementi, pamatkustības un pamatstāja pārī dod priekšstatu par 

visu standarta deju tehniku (Sanmarco, 1982).  

Standarta deju mācīšanas metodikā vēl joprojām turpinās daudzgadu pieredzes un 

jauninājumu apkopošana. Katram sporta deju trenerim ir atšķirīgi pedagoģiskie principi un 

mācīšanas metodes. Metožu izvēlei ir jāatbilst audzēkņu fiziskajai sagatavotībai, kvalifikācijas 

līmenim un vecuma īpatnībām. Trenerim jāzina, kā saskaņot deju pārus pēc partneru 

aprakstošajiem un antropometriskajiem rādītājiem, lai tas būtu perspektīvs un konkurētspējīgs, 

tādēļ sporta deju mācīšanā ļoti liela nozīme ir trenera zinātniski pamatotām zināšanām. Pastāv 

ļoti daudz mācīšanas metožu un paņēmienu, kurus lieto treneri standarta deju treniņprocesā, bet 

tie pārsvarā balstās uz personiskās prakses pieredzi, kura ne vienmēr var būt atbilstoša 

konkrētam deju pārim. Deju pedagoga galvenais uzdevums ir atrast katram audzēknim 

piemērotas mācīšanas metodes un paņēmienus. Svarīga ir arī trenera pieeja katrai apmācāmo 

grupai. Tieši šāds analītisks darbs sākumā, kā arī visā mācīšanas procesā nodrošinās audzēkņu 

uztveri un veiksmīgu konkurētspēju. 

1.4.1 Standarta deju tehnikas analīze  

Standarta sporta dejām raksturīgas plūstošas, slīdošas un it kā tekošas viļņveidīgas 

kustības, pacelšanās uz pirkstgaliem, pretkustība griezienu laikā, korpusa noliekšanās un 

virzieni pa diagonāli attiecībā pret dejas ceļu. Lēnā valša tehnika apkopo visu pārējo 

standartdeju tehniku, tāpēc šī deja ir pirmā, kuru apgūst iesācēji dejotāji. Tai raksturīgi 

pamatgriezieni par 270º pa labi un pa kreisi. Lai pēc labā grieziena varētu veiksmīgi pāriet uz 

kreiso griezienu, jāizpilda “labais maiņsolis” (Howard, 2002).  

Pamatkustības ir: 
slēgtais maiņsolis, labais un kreisais grieziens (sk..5.-8.att.). Pirmkārt, jāiemāca “slēgtais 

maiņsolis”, tad pakāpeniski jāpāriet uz labā un kreisā grieziena mācīšanu (Howard, 2002). 

 

         
5.att. Slēgtais maiņsolis                              6.att.Slēgtais maiņsolis                                                    

no labā uz kreiso griezienu                                  no kreisā uz labo griezienu  
                                                                                              (Howard, 2002) 
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        7.att. Labais grieziens                                  8.att. Kreisais grieziens (Howard, 2002) 

 

Sacensībās no dalībniekiem tiek prasīta augsta līdzsvara izjūta. Te ir svarīgs gan katra 

partnera individuālais līdzsvars, gan kopējais līdzsvars pārī. Sinhronizāciju pārī ietekmē 

sadejošanās līmenis, tas nozīmē, ķermeņu kontakta izveide. Ķermeņu kontaktam ir ļoti būtiska 

loma, jo no tā ir atkarīgs visas dejas tehniskais pilnveidojums un partneru turpmākā meistarības 

izaugsme. Deju pāriem, kuriem nav problēmu dejot pareizi izveidotā ķermeņu kontaktā, 

nesagādā grūtības just kopējo līdzsvaru, orientēties deju laukumā, kustēties vienā virzienā, kā 

arī izpildīt vienāda garuma soļus. Arī dejotāju kopējā smaguma centra novietojumam ir būtiska 

nozīme augstu rezultātu sasniegšanai un viegluma izjūtai dejas laikā (Степанова, 1974). 

Atsaucoties uz standarta deju starptautiskajiem standartiem, pareizi izveidotam 

ķermeņu kontaktam ir 3 nemainīgi kontakta punkti: 

 labā augšstilba iekšpuse; 

 labā gurnu puse; 

 labā vēderpuse. 

Partnere veido lokveida līniju no ribu loka līdz pakausim, savukārt partneris veido 

taisno auguma līniju un skatās taisni uz priekšu. 

Deju pārim ir svarīgi iemācīties izpildīt brīvas, plašas un it kā slīdošas kustības, 

neļaujot stresa faktoriem un cīņas garam iznīcināt standarta deju raksturu. Ja pāris dejas laikā 

veic atspērienu no pacelšanās uz puspēdām, tad kustības kļūst saraustītas un zūd dejas elegance 

(Neumann, 1997). 

Dejotāju pamatstāvoklis pārī – “slēgtais dejas stāvoklis” (sk.10.att.)  

Dejotāji stāv ar seju viens pret otru, partneris ar seju, partnere ar muguru dejas ceļa 

virzienā (pa diagonāli pret tuvāko sienu). Ķermenis iztaisnots. Pleci nav uzrauti, nav sagriezti un 

ir atbrīvoti. Abu partneru plecu joslas atrodas paralēli. Kājas sestajā pozīcijā (sk.9.att.). Svars uz 

 

  
  
    9.att. Pēdu sestā pozīcija [10]                

                                                                                            10.att. “Slēgtais dejas stāvoklis” 

Partneri stāv ķermeņu kontaktā un partnere no partnera atrodas nedaudz pa labi. To 

palīdz nodrošināt dejotāju roku līnijas un plašā stāja. Partnera labā plauksta atrodas tieši uz 
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partneres kreisās lāpstiņas, pirksti kopā. Partneru roku līnijas stiepjas garumā. Roku pacēluma 

līmenis atkarīgs no partneres auguma. Partneres kreisā plauksta atrodas (neatbalstoties) uz 

partnera labās rokas (tuvu plecam). Partneris ar kreiso roku satver partneres labo roku 

(partneres pirksti starp partnera īkšķi un rādītājpirkstu). Šādā veidā savienotas rokas jātur 

apmēram partneres acu līmenī. Partnera kreisā un partneres labā roka saliekta elkonī tā, lai, 

saliecot rokas līdz krūšu līmenim, neveidotos ass leņķis un lai satvertās plaukstas atrastos tieši 

pa vidu partneriem. 

Dejotāju galvas ir mugurkaula turpinājums, tas nozīmē, ka katra dejotāja attālumiem 

starp labo un kreiso ausi un plecu joslu jābūt vienādiem. Partnera galva stiepjas uz augšu, bet 

partneres galva uz augšu un nedaudz diagonālē pa kreisi un atpakaļ. Dejotāji skatās pār sava 

partnera labo plecu (Laird, 1996). 

Svarīgi ir iemācīties pareizi orientēties zālē. Parasti deju pāri virzās pa zāles perimetru 

pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Šo virzienu sauc par dejas līniju. Dejotāju stāvoklis 

raksturojas ar šādiem parametriem: tuvākā siena, centrālā līnija un ar terminiem „zig-zag”. 

Kustību virziens 

Pieņemsim, ka zālei ir taisnstūra forma un dejotājs stāv pie jebkuras sienas , t.i., 

partneris pa labi, partnere pa kreisi. Tagad, lai sāktu deju, partnerim jāsper pirmais solis uz 

priekšu pa dejas līniju, bet partnerei atpakaļ. 

Centra līnija 

Pēc iepriekš aprakstītās pozīcijas centrālā līnija atrodas pa kreisi no partnera un pa labi 

no partneres. 

Zig-zag 

Diagonāles līnija, nosaukta par “zig” – iet no zāles centra sienas virzienā un krustojas 

ar to zem 45º leņķa. Otrā līnija “zag”- iet no sienas uz zāles centru tāpat zem 45º leņķa. Valša 

pamata figūrās partneris virzās pa diagonāli “zig” uz priekšu, bet atpakaļ pa diagonāli “zag”. 

Attiecīgi partnere virzās atpakaļ pa “zig”, bet uz priekšu pa “zag” pretfāzē ar partneri. Pie kam, 

viņi abi “peld pa straumi” ( sk.10.att.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

11.att. Deju zāles līnijas un virzieni 

Lēnā valša mācīšanā sporta deju pedagogi izmanto tieši šo tehniku un šo terminoloģiju. 

Nav jāaizmirst, ka ceļā ir stūri, kuri jāprot apiet.  

Iesācējiem dejotājiem problēmu sagādā tieši stūru apdejošana. Lai apietu stūri, 

dejotājiem jāvirzās uz citu ienas pusi. Tieši starp to un zāles centru tiks noteikts virziens jauna 

“zig” un “zag” veidošanai. 

Otrais posms, kas jāiemācās, ir pozīcija pārī. Pozīcija (stāja) pārī dejai lēnais valsis ir 

šāda: partneris ar kreiso roku saņem partneres labo roku. Tas dod viņam iespēju mazliet 

novirzīt partneri pa labi. Savienotajām partneru rokām jāatrodas mazliet zemāk par acu līmeni, 

bet pašam satvērienam jābūt stingram, rokas nedrīkst būt atslābinātas. Partneris apņem ar 

kreisās rokas pirkstiem partneres labo roku, kura atrodas uz viņa plaukstas. Abu partneru ārējā 

elkoņa puse ir vērsta pret grīdu. Tāda pozīcija garantē stabilitāti un vadīšanu dara ērtu un 

vieglu. Partnera mugura un rokas veido “rāmīti”, kura notur partneri. Labs “rāmītis” ir 

nepieciešams pārliecinātas partneres vadīšanai (sk.12.att.).  
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12.att. Pozīcija pārī (Боттомер, 2003) 

Sākumā noturēt pozīciju ir pagrūti, bet treniņu procesā diezgan ātri rodas pieredze un 

pareiza, skaista stāja.  

Stāja ir dejotāja meistarības rādītājs. Partnerei bez iebildumiem jāseko partnera 

vadīšanai un nedrīkst mēģināt sasteigt nākamo figūru. Realizēt šo partneru sinhronizāciju 

nodrošina pareizi izveidotais ķermeņu kontakts. 

Nākamais posms, kam jāvelta sevišķa uzmanība apmācības procesā, ir kāju tehnika. 

Dejotājam ir ļoti svarīgi ceļgali. Daudz ērtāk un patīkamāk ir kustēties, ja ceļgali ir atslābināti 

un viegli saliekti. 

Tā kā partnere ir nedaudz novirzīta pa labi no partnera, tad, kad viņš sper soli, viņa labā 

kāja nostājas starp partneres kājām. Kad partneris sper soli ar kreiso kāju uz priekšu, kāja jāliek 

mazliet sānis no partneres. Tas pats attiecas arī uz partneri, kad viņa virzās uz priekšu, bet 

partneris – ar muguru pa dejas līniju. Ievērojot šo nesarežģīto tehniku, nav riska, ka viens otram 

kāps uz kājām (sk.13.att.).  

 

  

 

 

 

 

 

13.att. Pareiza kāju novietošana solī (Krasnow, 1996) 

Sperot soli ar labo vai kreiso kāju, nav jāaizmirst visa ķermeņa svaru pēc tam pārnest uz 

vienu vai otru kāju  (sk.14.att.). 

 

 

 

 

 

 

 

14.att. Ķermeņa svara pārnešana no kājas uz kāju (Krasnow, 1996) 

Kustēšanās māksla pa zāli. Māksla, pieredze un māka domāt ir vienkārši nepieciešama, 

lai pāris bez problēmām varētu virzīties starp pārējiem deju pāriem. Tā ir partneru virzīšanās 

māksla, angļu valodā – florkraft. 

Prasme izvairīties no citiem deju pāriem un situācijas kontrole sev aizmugurē deju 

laukumā vienmēr izceļ pieredzējušu dejotāju. Šī prasme nerodas uzreiz, bet, lai to ātrāk apgūtu, 

ir daži derīgi padomi, kuri galvenokārt ir domāti partnerim.  

 Galvenais – pastāvīgi censties zālē nezaudēt orientāciju. Zaudējot virzienu, būs 

ļoti grūti izpildīt nākamo soli. 

 Ja blakus ir pāris, kurš izpilda griezienu, apdejojot stūri, jāmēģina virzīties 

tuvāk sienai. Pa to laiku pāris paspēs attālināties. 
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 Jāizvairās aplenkt stūri, ja tur atrodas cits pāris, jo ir risks ietriekties viņā, kad 

tas no stūra sāks izdejot (Krasnow, 1996). 

1.4.2 Standarta deju mācīšanas analīze  

Pirmais un vissvarīgākais moments, kam ir jāpievērš uzmanība standarta deju 

mācīšanas procesā, ir pāra līdzsvars. Sākumā stāvēt un tad dejot līdzsvarā katram partnerim 

jāiemācās atsevišķi. Pārī var stāties tikai tad, kad katrs no partneriem ir sasniedzis savu 

individuālo līdzsvaru uz vietas un dejas laikā. Lai to panāktu veiksmīgāk, līdzsvara attīstīšanai 

ir jāveic speciāli vingrinājumi.  

Viens no vienkāršākajiem vingrinājumiem, ko treneri izmanto līdzsvara attīstīšanai, ir 

nolaišanās un pacelšanās pirkstgalos lēnā valša mūzikas pavadījumā, kas vienlaicīgi palīdz 

attīstīt arī ritma izjūtu.  

Svarīgi pievērst uzmanību ķermeņa smaguma centra novietojumam uz pēdas priekšējās 

daļas iekšējās malas. Šis ķermeņa smaguma centra novietojums ir visstabilākais gan dejojot pa 

vienam, gan arī pārī. Tālāk seko vingrinājumi kustībā mūzikas pavadījumā: soļi uz priekšu, 

atpakaļ un uz sāniem ar nolaišanos un pacelšanos pirkstgalos, pārnesot svaru no kājas uz kāju. 

Pildot šo uzdevumu, jāatceras, ka, pirms sākt kustību, vispirms ir jānolaižas un tikai tad jāsper 

solis. Pildot vingrinājumu virzienā uz priekšu, jāsper solis, sākot ar papēdi, bet, pildot uz 

sāniem un atpakaļ, sākot ar pirkstgalu, pakāpeniski pārnesot ķermeņa svaru un ceļoties 

pirkstgalos.  

Atkarībā no dejotāju tehnikas elementa apgūšanas ātruma, treneris pakāpeniski paātrina 

tempu. Šis metodiskais paņēmiens ir viens no izplatītākajiem deju pedagogu praksē, jo tas ļauj 

pārim pakāpeniski virzīties uz dejas noteikto ritmu, nezaudējot tehnikas elementu pareizo 

izpildi. 

Vēlāk, kad līdzsvars pārī uz vietas un, pildot elementārus soļus, ir sasniegts, jāiemācās 

kustību secība. Tas nozīmē, ka treneris iemāca pamatsoļus un pamatfigūras un sastāda no tām 

pamatkompozīciju, kuru dejotājiem jādejo no sākuma pa vienam, mēģinot saglabāt personīgo 

līdzsvaru un ķermeņa balansu. Ja kāds no dejotājiem jūt nestabilitāti, tad pēc katras nodejotās 

figūras ir jāapstājas, jāatlaiž rokas un jāpārbauda stāja, līdzsvars un ķermeņa smaguma centra 

novietojums (tam jābūt uz pēdas priekšējās daļas iekšējās malas) (Серебренников, 1969). 

Kad šis uzdevums ir paveikts, tad kustības apdaiļo ar ķermeņa tehniku – pieliek svingu, 

sveju, kā arī pretgājienus un pretkustības.  

Zinātniskie pētījumi liecina, ka dejotājiem būtu vieglāk apgūt pareizo ķermeņu tehniku, 

lietojot tā saucamo „šūpoles” metodi. Šīs metodes būtība ir tāda, ka dejotāja ķermenis 

atspoguļo šūpoles. Tas palīdz dejotājam apgūt standarta deju figūras, izmantojot ķermeņa 

nepārtraukto kustību (Филатов, 1993).  

Tālāk seko pats ilgstošākais un svarīgākais apmācības periods – sadejošanās pārī. Tas 

prasa gan no dejotājiem, gan no pedagoga daudz pacietības un koncentrēšanās. Viss, kas bija 

panākts pa vienam, jāiemācās izpildīt kopā pārī ķermeņu kontaktā. Sadejošanās procesā pāris 

iemācās harmoniski un plūstoši dejot mūzikas pavadījumā. Trenerim šajā mācīšanas periodā ir 

svarīgi, kā vēl nekad agrāk, būt labam psihologam, lai atrisinātu pāra nesaskaņas. Lai pāra 

kustības būtu saskanīgākas, pārim daudz jāpievēršas gan kopīgai, gan individuālai darbībai pie 

spoguļa, vērojot taisnas stājas līnijas, ķermeņa kustības, pēdu darbību un soļu garumu.  

Ir svarīgi, ka katrā nodarbībā ir obligāta iesildošā daļa, kurā dejotāji sagatavo savu 

ķermeni slodzei. Liela vērība tiek pievērsta pēdu iesildīšanai, ķermeņa rotācijai un sānu vieglai 

stiepšanai, kā arī iesildošiem vingrojumiem pa pāriem. Nobeiguma daļa ir raksturīga ar 

stiepšanās, elpošanas un muskuļu atbrīvojošiem vingrojumiem. 

Izanalizējot literatūru par standarta deju mācīšanu, var secināt, ka stājas veidošanai un 

partneru ķermeņu kontakta tehnikai nav veltīts pietiekami daudz uzmanības, jo nav minēts, 

kā attīstīt ķermeņu kontaktu, tāpēc promocijas darbā tiek piedāvāts mūsu izstrādātajs 

speciālais vingrojumu kopums ķermeņu kontakta pilnveidošanai un tā efektivitātes pārbaude. 

Pēc speciālās literatūras avotu analīzes tika secināts, ka ir vairāki zinātniskie pētījumi 

par baleta un klasisko deju biomehāniku un fizioloģiskajiem aspektiem (Koutedakis un 

Jamurtas, 2004; Laws  un  Sugano 2006), kā arī literatūras avoti par standarta sporta deju ritmu, 

tehniku, rakstura un stila iezīmēm (Howard, 2002). 
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Analizējot attiecīgos zinātniskos literatūras avotus par dejas rašanos un attīstību, bieži 

diskusiju uzmanības lokā vērojamas atziņas par slēgto dejas satvērienu, dejas pozīciju pārī un 

ķermeņa kontaktu. 

Tomēr līdz šim nav bijis neviena pētījuma par standarta sporta deju fizioloģiskajiem un 

biomehāniskajiem datiem, par to sekmīgu izmantošanu standarta deju treniņprocesa un 

sacensību rezultātu uzlabošanā, kā arī nav pētītas šo rādītāju savstarpējās sakarības un to 

ietekme uz dejotāju meistarības līmeni. Turklāt nav pētījumu par standarta deju ķermeņu 

kontakta modeli un ķermeņu kontakta vingrojumiem, kā arī praktiskām rekomendācijām šī 

modeļa sasniegšanai, tieši tāpēc promocijas pētījuma galvenais mērķis ir standarta sporta deju 

ķermeņu kontakta modeļa izveide un praktisko rekomendāciju tā sasniegšanai izstrāde un 

aprobācija.  

Promocijas pētījums atklāj problēmas teorētiskos aspektus un sniedz praktiskus 

ieteikumus ķermeņu kontakta pilnveidošanai un fizioloģiskā noslogojuma optimizācijai 

standarta sporta deju” A” klases pieaugušo vecuma grupas dejotājiem.  

Nobeigumā svarīgi atzīmēt, ka zinātniskajā literatūrā apskatāmi klasiskās un modernās 

dejas fizioloģiskie un biomehāniskie aspekti, tomēr ir ļoti nepieciešami zinātniski pētījumi par 

standarta sporta dejām. 

2. Otrā nodaļa „Darba uzdevumi, metodes un pētījuma organizēšana” 

Promocijas darba otrajā nodaļā tiek pamatotas pētījuma metodes, ar kuru palīdzību tiek 

risināti izvirzītie uzdevumi un atspoguļota pētījumu veikšanas gaita.  

2.1. apakšnodaļā „Darba uzdevumi” ir aprakstīts izvirzītais promocijas darba mērķis un 

uzskaitīti pētījuma uzdevumi.  

2.2. apakšnodaļā „Pētījuma metodes” sniegts izvēlēto metožu izklāsts.  

Promocijas darba gaitā, lai atrisinātu pētījuma uzdevumus, tika lietotas šādas metodes: 

Literatūras avotu izpēte un analīze;  

Tika apkopoti un izanalizēti zinātniskās literatūras aspekti par: 

 dejas rašanos,  

 sporta deju attīstību,  

 sporta deju aprakstu, 

 treniņprocesa raksturojumu, 

 pieaugušo atlētu anatomisko, fizioloģisko un psiholoģisko raksturojumu; 

 deju partneru biomehānisko un antropometrisko raksturojumu, 

 standarta sporta deju tehnikas un mācīšanas analīzi. 

Uzmanība tika akcentēta uz deju pāra satvērienu, stājas iezīmēm un ķermeņu pozīciju 

no pašiem dejas rašanās pirmsākumiem. Dota informācija par izmantotajiem literatūras 

avotiem pētījuma teorētiskā pamatojuma nodrošināšanai. Promocijas darba pētījuma 

realizēšanas procesā tika analizēti 166 literatūras avoti, no tiem 4 – latviešu valodā, 148 – angļu 

valodā, 14 – krievu valodā. 

Lai analizētu dažāda vecuma un kvalifikācijas dejotāju ķermeņu kontakta nozīmi 

sacensību laikā, tika lietota ekspertu atzīmes metode. Šī ir deju snieguma izvērtēšanas standarta 

metode (Moløkken, 2002).  

Pirms pedagoģiskā eksperimenta uzsākšanas visi subjekti tika rūpīgi atlasīti. Subjektu 

atlase pedagoģiskajam eksperimentam notika divos etapos (sk. 15.att.): 

a) pēc reitinga aprakstošajiem un antropometriskajiem datiem; 

b) pēc fiziskās sagatavotības rādītājiem, fizioloģiskajiem un biomehāniskajiem 

parametriem. 
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15.att. Subjektu atlase pedagoģiskajam eksperimentam (n – pāru skaits) 

Šī divu etapu rūpīgā subjektu atlase tika veikta, lai grupas būtu maksimāli statistiski 

salīdzināmas un standartnovirzes koeficients pēc iespējas mazāks. Pirmajā etapā tika atlasīti un 

testēti 20 augstākās klases un 20 „A” klases deju pāri. Pēc pirmā etapa atlases rezultātiem otrajā 

etapā palika 15 augstākās klases un 12 „A” klases deju pāri. 4 pāri tika izslēgti no eksperimenta, 

jo partneri nebija savstarpēji saderīgi pēc antropometriskajiem datiem. Viena partnere palika bez 

partnera, jo partneris vienkārši pārtrauca dejot un 8 sportisti tika izslēgti no eksperimenta tāpēc, 

ka viņu dati pedagoģiskā eksperimenta sākuma brīdī nebija atrodami Pasaules (WDSF) reitinga 

tabulā. Pēc atlases rezultātiem, izmantojot “Minimal Relevant Difference” metodi, maksimāli 

līdzvērtīgi deju pāri tika sadalīti eksperimentālajā un kontroles grupā. 

Dejotāju fiziskās sagatavotības analīzei tika lietoti šādi testi: statiskā spēka noteikšanas 

tests – rokas tvēriens, eksplozīvā spēka noteikšanas tests – vertikāls lēciens, ķermeņa spēka 

noteikšanas tests – ķermeņa augšdaļas atcelšana un nolaišana, lokanības noteikšanas tests – 

sēdēt un sniegties, kustību precizitātes un Flamingo ķermeņa līdzsvara tests. Tie visi ir 

starptautiski standartizēti EUROFIT testi. 

Biomehāniskā analīze notika ar "Motion Capture Smart 2011" sistēmu, kas tika 

adaptēta tieši deju izpildījuma uzņemšanai. Ar šo sistēmu visās standarta dejās griezienu laikā 

tika uzņemts partneru gurnu leņķiskais ātrums, absolūto vērtību izrēķinot ar Smart Analyzer 

programmatūru ver. 4.3.3. un saskaņojot ar  Starptautiskās Biomehānikas sabiedrības 

(International Society of Biomechanics-ISB) kinemātikas datu standartiem. Gurnu leņķa analīze 

tika izvēlēta tāpēc, ka tas ir attiecīgs deju izpildījuma parametrs, kuru tiesneši uzskata par 

nozīmīgu vērtējuma kritēriju pāra spējai saskaņoti dejot kopā ar pareizi izveidoto kontaktu. Šis 

kritērijs dod informāciju par izvēlētās trajektorijas pareizību un partneru smaguma centru 

izvietojumu. 

Fizioloģiskā analīze ar "Medgraphics Breeze" programmatūru. 

Tika lietota K4b
2
 sistēma skābekļa patēriņa un plaušu ventilācijas intensitātes, Polar 

monitors sirdsdarbības frekvences noteikšanai, Lactate Pro portatīvais analizators un Lactate 

Scout pienskābes līmeņa noteikšanai asinīs pēc sacensībām 3. un 5.minūtē. 

Nobeigumā bija T tests, Pearson korelācijas koeficients, reģistrācijas un faktoru 

analīze, lietojot SPSS programmatūru ver. 17.0. 

2.3. apakšnodaļā „Pētījuma organizēšana” aprakstīta pētījuma gaita, kas tika sadalīta 

sešos posmos.  

Promocijas darba pētījums tika veikts laika posmā no 2009.gada septembra līdz 

2013.gada janvārim un bija sadalīts sešos posmos. 

Pirmajā posmā, kas ilga no 2009.gada septembra līdz 2010.gada martam, tika izpētīta 

deju nozarē pieejamā literatūra, tai skaitā par sporta dejām, modernajām dejām un klasisko 

baletu. Promocijas darba pētījuma pirmais posms atklāj teorētiskās zināšanas un pētījumu 

Subjekti

Pasaules	augstākās	
klases	dejotāji

A	klases	
dejotāji

Eksperimentālā
grupa

Kontroles
grupa	

References	modeļa
grupa

Maksimāli	līdzvērtīgs	sadalījums

Statistiski	salīdzināmi

1.	Atlase	un	
testēšana

2.	Atlase	un	
sadalījums	
pa	grupām

n	=	20n	=	20

n	=	15 n	=	6 n	=	6
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apkopojumu par sporta deju rašanos un attīstību, treniņu procesa raksturojumu un par deju 

partneru biomehāniskajiem un fizioloģiskajiem datiem.  

Otrais posms ilga no 2009.gada februāra līdz 2010.gada novembrim. Šī posma mērķis 

bija novērtēt promocijas pētījuma problemātiku. Šajā posmā tika analizēts dažāda vecuma un 

kvalifikācijas dejotāju ķermeņu kontakta nozīmīgums. Dejotāju ķermeņu kontaktu vērtēšanai, 

kas notika vairāku sacensību laikā, tika pieaicināti eksperti. 

Trešajā posmā (no 2010.gada decembra līdz 2011.gada jūlijam), balstoties uz 

augstākās klases dejotāju biomehāniskajiem un fizioloģiskajiem raksturlielumiem, kā arī ņemot 

vērā viņu aprakstošos, antropometriskos, fiziskās sagatavotības un pasaules reitinga rezultātus, 

tika izveidots standarta sporta deju ķermeņu kontakta modelis, lai tas palīdzētu saskaņot deju 

partneru saderību, sekot deju pāra fiziskajai un tehniskajai izaugsmei, veicinātu ķermeņu 

kontakta pilnveidi, šādi samazinot partneru fizisko noslogojumu. 

Ceturtajā posmā (no 2011.gada augusta līdz 2011.gada novembrim) pedagoģiskajam 

eksperimentam rūpīgi tika atlasīti 12 “A” klases deju pāri. ” A” klases dejotāji tika atlasīti, 

balstoties uz augstākās klases pāru datiem, tika atlasīti ar citi, ar mērķi iegūt statistiski 

salīdzināmās grupas.  

Piektajā posmā (no 2011.gada augusta līdz 2011.gada novembrim) tika izveidots 

speciālais vingrojumu kopums„ A” klases standarta sporta dejotāju ķermeņu kontakta 

pilnveidošanai un praktiskās rekomendācijas tā veiksmīgākai izpildei. 

Sestajā posmā (no 2012.gada 1.februāra līdz 2012.gada 21.decembrim) tika organizēts 

pedagoģiskais eksperiments, lai novērtētu speciālā vingrojumu kopuma un praktisko 

rekomendāciju efektivitāti.  

Pētījuma noslēgumā - līdz 2013.gada janvāra beigām - visi dati tika apstrādāti ar matemātiskās 

statistikas metodi. 

 

3. Trešā nodaļa „Praktisko rekomendāciju izveide ķermeņu kontakta 

modeļa sasniegšanai un tā efektivitātes pārbaude” 

3.1. Dažāda vecuma un kvalifikācijas dejotāju ķermeņa kontakta analīze  

Šajā apakšnodaļā ir apskatītas un analizētas dažāda vecuma un kvalifikācijas deju pāru 

ķermeņa kontakta iezīmes un neprecizitātes triju sacensību laikā. Lai noteiktu dažāda vecuma 

un kvalifikācijas deju pāru ķermeņa kontakta nozīmi sacensību laikā, tika lietota ekspertu 

atzīmes metode, kas ir dejas snieguma izvērtēšanas standartmetode. 

Lai spriedums par stājas un ķermeņu kontakta atšķirībām un nepilnībām dažāda vecuma 

dejotājiem būtu objektīvs, mēs balstījāmies uz vispārpieņemto stājas un kontakta pareizo 

noturēšanu. Pamatojoties uz standarta deju starptautiskajiem standartiem par pareizu ķermeņa 

kontaktu, nemainīgiem jābūt 3 kontakta punktiem: 

 labā augšstilba iekšpuse; 

 labā gurnu puse; 

 labā vēderpuse. 

Tika konstatēts, ka bieži vien kļūdas stājas veidošanā pieļauj jaunāko grupu dejotāji. 

Visbiežāk novērotā kļūda bija stājas līnijas lūzums. Šī tehnikas nepilnība bija vērojama Junioru 

I un Junioru II grupu deju pāriem. Analizējot kļūdas rašanās cēloni, var teikt, ka tā rodas 

ķermeņu kontakta nepareizas veidošanas vai tā trūkuma dēļ. Vērojot pārus, konstatēts, ka daži 

no tiem neievēro kontaktu visas dejas laikā, citi brīžiem cenšas noturēt to, bet tas sagādā 

grūtības.  

Tipiskākās kļūdas Junioru I un Junioru II grupu dejotājiem ir vērojamas stājas kontakta 

līnijās: dejotāju atliekšanās atpakaļ no gurnu līnijas un gurnu virzīšana atpakaļ ( sk.16.-17.att.). 
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      16.att. Atliekšanās atpakaļ                                               17.att. Gurnu virzīšana  

                  no jostas vietas     atpakaļ no gurnu līnijas   

 

Attēlos redzams, ka ķermeņu kontakta līnijas ir pilnīgi nepareizas, jo partneres stājas 

līnijas ir lauztas. Šādā stājā nav iespējams izveidot pareizu ķermeņu kontaktu un noturēt to visas 

dejas laikā, pirmkārt, tāpēc, ka, dejojot šādā kontaktā, var paredzēt, ka dejas laikā būs kļūdas 

vadīšanā. Vadīšana pārī notiek ar rokām, nevis ar ķermeņa palīdzību. Tas nozīmē, ka dejotājiem 

nebūs iespējams nodejot plūstoši, ievērojot pareizu ķermeņa tehniku (svingu un sveju).  

Otrkārt, jāatceras, ja, izpildot deju, ķermeņu kontakts ir nepareizs vai tā vispār nav, 

pāris ātri nogurst. Nogurums ietekmē pāra stājas taisno līniju noturēšanu, it sevišķi roku taisno 

līniju noturēšanu. Tas skaidrojams ar to, ka pārī, veidojoties nepareizam ķermeņu kontaktam, 

dejotāji cenšas turēties viens pie otra ar rokām. Ja viens no partneriem (visbiežāk tā ir partnere) 

no jostas vietas atliecas atpakaļ, tam, lai varētu noturēt sava ķermeņa svaru, jāturas pie partnera 

ar rokām. Līdz ar to pāris nepamatoti tērē daudz enerģijas un dejotāju fizioloģiskais 

noslogojums strauji paaugstinās. 

Treškārt, ir būtiski pieminēt slikto orientēšanos deju laukumā, kas rodas tā paša 

nepareizi izveidotā ķermeņu kontakta dēļ. Partneriem nav iespējams dejot kā vienam 

veselumam, un ir grūti izprast vadīšanu, kura pārsvarā notiek ar rokām. Eksperti ir atzīmējuši, 

ka pāris, kurš neievēro pareizo kontaktu, nespēj apdejot pārējos dejotājus un tam iekļaušanās 

deju zāles robežās sagādā grūtības. Dejotāji nevar sajust viens otru un zūd kopējais līdzsvars. 

Pāri uzskrien viens otram virsū un ar grūtībām turpina savu kompozīciju. Bieži gadās, ka 

partnere nesaprot, kuru figūru partneris vēlas uzsākt. 

Jauniešu grupas dejotājiem atšķirībā no Junioru I un Junioru II grupas dejotājiem 

videoierakstos varēja vērot pareizas, nesaspringtas roku līnijas. Tas nozīmē, ka partneri pārsvarā 

nelieto roku vadīšanu. Kas attiecas uz stājas taisnās līnijas veidošanu, kļūda, kura tika konstatēta 

junioriem, ir novērsta. Eksperti konstatēja, ka vairs nav vērojama partneres atliekšanās atpakaļ 

no gurnu līnijas un gurnu virzīšanu atpakaļ, tomēr šajā grupā vēl joprojām ir vērojamas kļūdas 

stājas veidošanā. Sevišķi stājas kļūdas ir meitenēm un tā iemesls ir deju pāra cenšanās izveidot 

lielāku kopējo apjomu. 

Partnere, kā pienākas, ieņem savu vietu partnera labajā pusē, un lai palielinātu pāra 

kopējo apjomu, meitene bieži noliecas sānis, līdz ar to tiek lauzta viņas ķermeņa sāna taisnā 

līnija - šādā stājā nav iespējams izveidot pareizu dejotāju ķermeņu kontaktu ( sk.18.att.). 
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18.att. Partneres atliekšanās sānis (juniori) 

Konstatējām, ka visbiežāk kļūdās meitenes, jo, veidojot savu stāju, partnerei maksimāli 

jācenšas izveidot lokveida līniju auguma augšdaļā diagonālē pa kreisi uz augšu un nedaudz 

atpakaļ. Pats būtiskākais ir tas, ka partneres pareizā atliekšanās ir no ribu loka krustojuma, nevis 

no gurnu līnijas (sk.19.att.). 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

19.att. Partneres lokveida līnija no ribu loku krustojuma 
Šādu stāju visas dejas laikā ir grūti noturēt, ja tā nav pietiekami atstrādāta. Partnere, pati 

to nemanot, var lauzt stājas taisno līniju, atliecoties atpakaļ no jostas vietas vai noliecoties sānis. 

Stājas līniju pareiza veidošana ir ilgstošs un darbietilpīgs process, kurā ļoti svarīga loma ir 

individuālajai darbībai. Daudz jādejo vienam, savu stāju vērojot pie spoguļa. Šīs grupas dejotāji 

velta maz laika dejošanai pa vienam. Daudziem dejotājiem vispār nav šādas individuālās 

darbības. Nedrīkst aizmirst, ka, dejojot pa vienam, var pilnveidot savas stājas, ķermeņa un kāju 

tehnikas meistarību. 

Un tikai tad, kad pa vienam bez grūtībām var nodejot savu kompozīciju, nelaužot stājas 

un roku līnijas, kā arī nezaudējot līdzsvaru, dejotājiem jāmēģina panākt tehnisko meistarību arī 

pārī. 

Pieaugušo grupas dejotājiem tik būtiskas stājas un roku līniju kļūdas vairs nav 

vērojamas. Attēlā var redzēt, ka roku līnijas pārī ir izteiktākas. Horizontālās un vertikālās stājas 

līnijas partneriem nav lauztas un stiepjas garumā. Vizuāli pagarinot jebkuru no stājas līnijām, 

var redzēt, ka visu līniju turpinājumi ir pa diagonāli uz augšu vai uz augšu. Nevienas līnijas 

turpinājums nav vērsts uz leju. Tas nozīmē, ka stājas līnijas ir izveidotas pareizi (sk.20.att.). 
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20.att. Taisnas stājas un roku līnijas (pieaugušo grupas pāris) 

 Partnere daudz pārliecinošāk stāv partnerim labajā pusē, veidojot garu, taisnu sava 

ķermeņa līniju. Stāja ir plaša un deja nav raustīta. Tomēr tie ir pārsvarā augsti kvalificētie pāri, 

kuriem jau ir Starptautiska klase („S”). Bet kontakta nepilnības joprojām var pamanīt pāriem ar 

zemāku kvalifikācijas klasi ("A" un "B"), jo sarežģītāko figūru izpildes laikā dejotājiem lūzt 

stājas līnijas, plecu josla sasprindzinās (sk.21.att.), kaut gan, salīdzinot ar junioru vecuma grupas 

dejotājiem, dejas izpildījums ir daudz harmoniskāks un plūstošāks. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

21.att. Roku un stājas līnijas ir lauztas (pieaugušo grupas pāris) 

Stāju tuvu ideālajai un pareizi veidotu ķermeņu kontaktu varēja vērot augstākās klases 

dejotājiem. Standarta dejas augstākās klases dejotāju izpildījumā ir iespaidīgas, jo vērojams 

perfekts tehniskais izpildījums, stājas līnijas ir izteiksmīgas un plašas, pāris it kā plūst pa 

mūzikas viļņiem un to visu papildina nevainojams pāra stils, kurš ideāli piestāv tieši konkrētas 

dejas raksturam un stilam. Protams, šis sniegums atšķiras ar savu plūstošo kustību, mīkstumu un 

vieglumu. Tas ir priekšnesums, kurš dāvā skatītājiem apburošas sajūtas un romantisma 

piepildītas izjūtas (sk.22.att.). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

22.att. Augstākās klases deju pāris ar pareizi izveidotu kontaktu 
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Augstākās klases deju pāriem nav nekādu grūtību deju laukumā improvizēt, jo te 

vairs nav jārunā par pāri kā divām atsevišķām sastāvdaļām. Pāris plūst pa deju laukumu kā 

viens veselums un dejotāji jūtas ļoti viegli un atbrīvoti, nepārslogojot sevi ar ķermeņu 

kontakta noturēšanu, līdz ar to visa enerģija tiek veltīta nevainojamam tehniskas 

izpildījumam. 

Šīs nodaļas nobeigumā svarīgi atzīmēt: lai gan pareizs ķermeņu kontakts un dejotāju 

fiziskā sagatavotība standarta sporta deju veiksmīgam sniegumam ir ļoti būtiski faktori, 

tomēr piemērota mācīšanas metodika nav pilnībā izstrādāta. Pieejamā zinātniskā literatūra 

izskaidro dažādas sporta deju tehnikas un rakstura un stila aspektus, tomēr nekas nav minēts 

par speciāliem vingrojumiem ķermeņu kontakta izveidei un pilnveidošanai (Howard, 2002). 

3.2. Antropometrijas un biomehānisko rādītāju noteikšana partneru ķermeņu 

kontakta pilnveidošanai 

3.2.1. Antropometrijas noteikšana 

Šajā paragrāfā ir piedāvāti atlasīto subjektu aprakstošie un antropometriskie rādītāji. 

Tika noskaidrots, cik ilgi partneri dejo kopā, kāda ir viņu dejošanas pieredze, pasaules reitinga 

punkti, kā arī antropopunktimetriskie parametri (auguma garums stāvus, svars utt.) (sk. 

3.,4.tab.). 

3.tabula 

A klases dejotāju aprakstošie un antropometriskie mērlielumi 

 Partneri (n=12) Partneres (n=12) 

 Vidējie S.N*. Vidējie S.N*. 

Dejo kopā (mēn.) 26.3 9.5 26.3 9.5 

Deju pieredze (g.) 15 2.5 12 3 

Vecums (g.) 27.1 2.54 25.4 2.98 

Garums stāvus (cm) 178.3 3.48 168.8 4.26 

Svars (kg) 67.82 3.9 52.94 3.5 

BMI 22.35 1.42 18.29 1.17 

Augšstilba garums 

(cm) 
42.3 2.03 38.2 2.07 

Pasaules reitings 

(punkti) 
142 13 142 13 

 

*S.N. - standarta novirze 

 

4.tabula 

Augstākās klases dejotāju aprakstošie un antropometriskie mērlielumi 

 Partneri (n=15) Partneres (n=15) 

 Vidējie S.N*. Vidējie S.N*. 

Dejo kopā (mēn.) 29.4 11.5 29.4 11.5 

Deju pieredze (g.) 16.5 3,5 14 4 

Vecums (g.) 26.6 2.83 24.3 3.29 

Garums stāvus (cm) 176.4 4.02 167.3 5.37 

Svars (kg) 66.36 5.47 54.26 4.82 

BMI 23.21 1.32 17.64 1.19 

Augšstilba garums 

(cm) 

41.9 2.11 37.9 2.25 

Pasaules reitings 

(punkti) 
954 117 954 117 

 

*S.N. – standarta novirze 

 

   

Augstāko un „A” klases dejotāju salīdzinājums  
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Veicot rūpīgu subjektu atlasi, statistiski ticamas aprakstošo un antropometrisko datu 

atšķirības starp šo divu grupu dejotājiem netika atklātas.  

3.2.2. Ceļgalu un gurnu leņķu noteikšana  

Šajā paragrāfā tiek izklāstīti pētījuma rezultāti par dejotāju galvenajiem 

biomehāniskajiem parametriem, kuri ietekmē ķermeņu kontakta pareizu izveidi. Analizēti 

vidējie maksimālie leņķi pagriezienos starp partneru gurniem un ceļgalu leņķi pirms un pēc 

pedagoģiskā eksperimenta. Gurnu leņķa analīze tika izvēlēta tāpēc, ka tas ir deju izpildījuma 

parametrs, kuru tiesneši uzskata par nozīmīgu vērtējuma kritēriju pāra saskaņotai dejot spējai 

kopā ar pareizi izveidoto kontaktu. Šis kritērijs informē par izvēlētās trajektorijas pareizību un 

partneru smaguma centru izvietojumu. 

Ceļgalu saliekšana un iztaisnošana ir kopīgs visu piecu standarta sporta deju rādītājs, 

kurš tika analizēts promocijas darba pētījumā. Tas ļauj izanalizēt deju pāra savstarpējo 

sinhronizāciju dažādos sporta deju stilos. Tā ir arī pāra tehnikas iezīme, pēc kuras var spriest, 

vai partneri dejo atbilstoši ritmam un vai virzās vienā virzienā. Apstrādājot rezultātus statistiki, 

Cohen efekta lielums bija lielāks nekā 8,0. Statistiskā analīze tika veikta, izmantojot funkcijas 

korelāciju un T-testu (T12, 0.05) ar 2007 Excel programmatūru Windows. Ticamības pakāpe 

tika noteikta pie 0,05. 

Biomehāniskie mērlielumi tika noteikti sacensību simulācijas laikā laboratorijas 

apstākļos. Subjekti izpildīja visas 5 standarta sporta deju kompozīcijas (lēnais valsis, tango, 

Vīnes valsis, lēnais fokstrots un kvikstep). Kustību analīze tika veikta ar Smart 3D kustības 

analīzes sistēmu (BTS inženierzinātne, Itālija), kas sastāv no desmit infrasarkanām 

videokamerām ar video uzņemšanas biežumu 250 frekvences sekundē (Hz). 

Pirmkārt, tika veikta statiskā un dinamiskā telpas un aparatūras kalibrēšana, izveidots 

modelis, kas ietver sevī 18 marķierus, kuri tika nostiprināti uz katra dejotāja ķermeņa. 

Pēc 30 minūšu iesildīšanās sākās standarta deju sacensību simulācija. Sacensības ilga 

10 minūtes ar 20 sekunžu pauzi starp katru no dejām, kā tas notiek īstajās sacensībās. 

Deju partneru gurnu leņķi šķērsplaknē, kā arī ceļgalu saliekšanas un iztaisnošanas leņķi 

tika aprēķināti katrā standarta dejā trijās dimensijās. Absolūtā vērtība tika izrēķināta, izmantojot 

Smart Analyzer programmatūru ver. 4.3.3 un saskaņojot ar ISB kinemātikas datu standartiem 

(Wu un Cavanagh, 1995). 

Par standarta sporta deju partneru kinemātiku literatūrā pieejams ir tikai viens 

zinātniskais pētījums (Vedova u.c., 1987).  

Promocijas darba pētījums tika koncentrēts uz ceļgalu saliekšanas leņķu analīzi Katrā 

standarta dejā analīzes rezultāti atklāj korelāciju ar ķermeņa garumu. 

Ceļgalu leņķi ir parādīti 23. un 24.attēlā. Salīdzinot partnera un partneres ceļgalu 

kinemātiku, nevienā no ceļgalu saliekšanas leņķiem ar T-testa analīzi statistiska atšķirība netika 

atklāta.  

 
23.att. Minimālie ceļgalu leņķi katrā standarta dejā 
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24.att. Maksimālie ceļgalu leņķi katrā standarta dejā 

Statistiski ticama atšķirība dejotāju ceļgalu saliekšanas un iztaisnošanas rezultātos 

netika atrasta. Augstākās klases sportistiem, salīdzinot ar amatieriem, vērojams mazāk izteikts 

labā ceļa saliekšanas leņķis lēnajā valsī (T12, 0,042 = 2,18). Salīdzinot ar „ A” klases 

dejotājiem, augstākās klases dejotāju labā ceļgala minimālais saliekšanas leņķis ir (T12, 0,014 

= 2,71) un minimālais kreisā ceļgala saliekšanas leņķis ir (T12, 0,004 = 3.27). Šīs atšķirības var 

būt saistītas ar augstākās klases dejotāju spēcīgajiem kāju muskuļiem. Pēc pedagoģiskā 

eksperimenta ceļgalu saliekšanas un iztaisnošanas leņķu rezultāti starp eksperimentālās un 

kontroles grupas dalībniekiem nav statistiski ticami. 

Gurnu biomehāniskie parametri tika mērīti un analizēti pirms un pēc pedagoģiskā 

eksperimenta un „ A” klases grupu rezultāti tika salīdzināti ar augstākās klases dejotāju 

rezultātiem, t.i., ar ķermeņu kontakta modeli (sk.25. un 26. att.). 

 
25.att. Vidēji maksimālie gurnu leņķi starp partneru gurniem katrā standarta sporta dejā 

pedagoģiskā eksperimenta sākumā 

Šajā grafikā redzams (sk.25.att.), ka pedagoģiskā eksperimenta sākumā 

eksperimentālās un kontroles grupas vidējo maksimālo partneru gurnu leņķu rezultātu starpība 

ir neliela, jo dejotāji tika rūpīgi atlasīti pēc aprakstošajiem, antropometriskajiem parametriem, 

fiziskās sagatavotības un pasaules reitinga rezultātiem (sk.15.att.). 

Savukārt, salīdzinot „ A” klases dejotājus ar augstākās klases dejotājiem, ir skaidri 

redzama statistiski ticama starpība (p < 0.05). Augstākās klases vidējie maksimālie leņķi starp 

partneru gurniem ir daudz mazāki nekā „ A” klases eksperimentālās un kontroles grupas 

dalībniekiem.  

Var secināt, ka augstākās klases dejotāju kustības pārī ir daudz sinhronizētākas nekā 

zemākās klases dejotājiem, jo viņu gurnu līnija dejas laikā ir tuvāk paralēlei (leņķi, kas 

atspoguļo starpību starp partneru gurnu trajektoriju, ir tuvāk nullei). 
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26.att. Vidējie maksimālie gurnu leņķi starp partneru gurniem katrā standarta sporta 

dejā eksperimenta beigās 

Salīdzinot ar kontroles grupu, deju partneru maksimālo gurnu leņķu statistiskā 

samazināšanās tika novērota (p <0.05) pedagoģiskā eksperimenta beigās eksperimentālajā 

grupā. Leņķu statistiskā samazināšanās tika atklāta lēnajā valsī, tango, Vīnes valsī un kvikstepā, 

bet ne fokstrotā (sk.26.att.). 

 Var secināt, ka pēc pedagoģiskā eksperimenta „A” klases eksperimentālās grupas 

dalībniekiem rezultāti ir statistiski ticami uzlabojušies, līdz ar to pietuvinājušies ķermeņu 

kontakta modeļa rezultātiem. Tas nozīmē, ka mūsu praktiskās rekomendācijas ķermeņu 

kontakta pilnveidošanai ir efektīvas. 

Pēc augstākās klases dejotāju biomehānisko datu apstrādes tika noskaidrots, ka ātrajās 

dejās, piemēram, tango, Vīnes valsī un kvikstepā vidējais gurnu leņķiskais ātrums griezienu 

laikā (gr/s) ir lielāks pulksteņrādītāja virzienā nekā pretēji pulksteņrādītāja virzienam, bet 

lēnajās dejās: lēnajā valsī un fokstrotā vidējais gurnu leņķiskais ātrums griezienu laikā ir lielāks 

pretēji pulksteņrādītāja virzienam (sk.27.att.). 

 
27.att. Augstākās klases dejotāju vidējais gurnu leņķiskais ātrums 

katrā standarta sporta dejā (gr/s)  

(CW – pulksteņrādītāja virziens, CCW – pretēji pulksteņrādītāja virzienam) 

Tā kā partneris uzsāk rotācijas kustību nedaudz ātrāk par partneri, partneris rotācijas 

ātrumu sasniedz ātrāk. Promocijas darba pētījumā tika analizēta katra partnera grieziena sākuma 

fāze un aprēķinātas atšķirības starp partneru gurnu horizontāli leņķiskajiem momentānajiem 

ātrumiem katrā standarta sporta dejā (sk.28.att.). 
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28.att. Vidējās atšķirības starp partneru gurnu horizontāli leņķiskajiem momentānajiem 

ātrumiem katrā standarta sporta dejā (gr/s) 

Pēc šiem rādītājiem var spriest, cik sinhronizēti deju pāris uzsāk griezienu un vai 

partnere izjūt sava partnera vadību, kas ir atkarīga no ķermeņu kontakta izveides pareizības. 

Seši augstākās klases pāri tika sakārtoti pēc pasaules reitinga, t.i.,1. pāris atbilda augtākajai 

reitinga vietai. 

Jāatzīmē, ka katrā standarta sporta dejā griezienus ar statiski mazāku atšķirību starp 

partneru gurnu horizontāli leņķiskajiem momentānajiem ātrumiem izpildīja deju pāri ar 

augstākajiem pasaules reitinga rezultātiem. 

3.3. Fiziskās sagatavotības un partneru fizioloģiskā noslogojuma noteikšana  

3.3.1. Fiziskās sagatavotības noteikšana 

Dejotāju fiziskās sagatavotības analīzei tika lietoti šādi testi: statiskā spēka noteikšanas 

tests – rokas tvēriens, eksplozīvā spēka noteikšanas tests – vertikālais lēciens, ķermeņa spēka 

noteikšanas tests – ķermeņa augšdaļas atcelšana un nolaišana (Sit ups), lokanības noteikšanas 

tests – sēdēt un sniegties, kustību precizitātes tests un Flamingo ķermeņa līdzsvara tests. Tie visi 

ir starptautiski standartizēti EUROFIT testi. 

5.tabula 

Augstākās klases dejotāju vidējie rādītāji un standarta novirzes fiziskās sagatavotības 

testos  

 Rokas 

tvēriens 

Vertikālais 

lēciens 

Sit ups Lokanība Kustību 

precizitāte 

Līdzsvars 

 kg cm nr. cm sec. mm 

Partneri 90 

(±8,83) 

41 (±10) 25(±2,8) 12,6(±5,4) 16,6(±0,3) 47,4(±12,2) 

Partneres 65 

(±9,31) 

30 (±3) 23(±2,4) 16,2(±2,4) 18,4(±2,6) 46,9(±9,2) 

Rokas tvēriena spēka summa bija mazāka nekā 95% (103,9 kg), par ko ziņoja 

Bohannon (Bohannon u.c.,2006). Attiecībā pret sievietēm (64,6 kg) partneru rādītāji bija 

nedaudz virs 95% . Lokanības testa rezultāti bija ļoti augsti partnerēm, salīdzinot ar 

apkopotajiem tāda paša vecuma sportistu datiem (Heyward, 2006) (> 15 cm) un nedaudz 

zemāki vīriešiem (<14). Partneriem dejas laikā atklājās maksimālā sirdsdarbības frekvence, kas 

ir vienāda ar 195 sitieniem minūtē (± 12), savukārt partnerēm tā sasniedza 198 sitienus minūtē 

(± 3), kamēr attiecīgi vidējie sirdsdarbības rādītāji ir 173 (± 11), kas ir 88,7% no maksimālā, un 

174( ± 8), kas ir 87,8% no maksimālā. 

Statistiski būtiskas atšķirības vērojamas  Student's  T-testā starp partneriem un 

partnerēm attiecībā uz Rokas tvēriena testu (t = 4,6, p = 0,006) un Vertikālo lēcienu (t = 2,70, p 

= 0,031). Ķermeņa līdzsvars (kas tika izmērīts kā spiediena centra izmaiņas gareniskā 

svārstīšanās)bija vienīgie mērlielumi starp fizisko testu rezultātiem, kas uzrādīja pozitīvu 

korelāciju ar sportistu pasaules reitinga punktiem (partneriem r = 0,70, p = 0,038 un partnerēm 
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r = 0,74, p = 0,028), tādējādi norādot, ka pēc līdzsvara testa rezultātiem var atlasīt augstākā 

līmeņa dejotājus. 

3.3.2. Stress un atjaunošanās  

Standarta sporta dejotājiem, kuri ir sasnieguši starptautisku līmeni, ir ļoti noslogots 

treniņu un sacensību grafiks ar biežiem izbraucieniem uz dažādām valstīm. Viņiem pastāvīgi 

jātiek galā ar daudziem stresa faktoriem, kas saistīti ar ceļojumiem, deju partneriem, tiesnešiem, 

ēšanas ieradumiem, klimata izmaiņām utt. 

Tika pierādīts, ka sporta deju dejotājiem kortizola līmenis siekalās trīskāršojas pēc 

sacensībām un ka šo izmaiņu var attiecināt galvenokārt uz sociālo un psiholoģisko stresa 

faktoriem, nevis uz stresu, kas radies fizisko slodžu dēļ (Rohleder, 2007).  

Diemžēl atšķirībā no klasiskā baleta un moderno deju dejotājiem (Koutedakis, 2000), 

nav neviena pētījuma par standarta sporta dejotāju pārtrenēšanās un pārpūles riskiem, kas varētu 

rasties nepietiekamas atjaunošanās dēļ. Šīs problēmas ietvaros ir svarīgi zināt, kādas fiziskās 

īpašības ir saistītas ar psiholoģisko mainību, lai šīs zināšanas ņemtu vērā, izstrādājot treniņu 

programmas.  

Šajā paragrāfā ir aprakstīts aerobās un anaerobās intensitātes, atjaunošanās un stresa 

profils, atpūtas Q anketēšanas rezultāti par stresu un atjaunošanos, kā arī standarta sporta 

dejotāju līdzsvara, stresa un atjaunošanās savstarpējās sakarības. 

3.3.3. Partneru fizioloģiskā noslogojuma noteikšana  

Šajā paragrāfā ir analizēti fizioloģiskie mērlielumi, kuri ietekmē dejotāju sportisko 

sniegumu (Àstrand un Rodahl, 1977). Maksimālā un vidēja sirdsdarbības frekvence tika mērīta 

ar Polar Electro mod. RS300X (Somija), pienskābes līmenis asinīs ar Scout, EKF diagnostiku 

(Vācija) un maksimālā skābekļa patēriņš ar K4b2 Cosmed (Roma, Itālija). Šie rādītāji tika 

mērīti uz skrejceliņa (Exere, Airmachine, Forli, Itālija) ar paātrinājumu 1km/min. 

Noteiktā dienā pētījuma subjekti ar telemetrijas skābekļa patēriņa sistēmu (K4b2) 

laboratorijas apstākļos pēc 30 minūšu iesildīšanās piedalījās standarta deju sacensību simulācijā. 

Maksimālais skābekļa patēriņš tika mērīts uzstāšanās laikā. Sacensību simulācija ilga 10 

minūtes, ietverot visas piecas standarta dejas, ar 20 sekunžu intervālu pēc katras dejas. Pēc 

standarta deju snieguma sacensību simulācijas 3. un 5.minūtē asinīs tika mērīts dejotāju 

pienskābes līmenis. Asinis pienskābes līmeņa analīzei tika ņemtas no subjekta auss ļipiņas, 

atzīmējot augstāko rezultātu (Weltmann, 1988). Šie fizioloģiskie rezultāti ir prezentēti 6.tabulā. 

6.tabula 

Augstākās klases dejotāju maksimālais skābekļa patēriņš un pienskābes līmenis asinīs uz 

skrejceliņa un sacensību simulācijas laikā  

Vienīgais pētījums, kas tika veikts ar šo pašu K4b
2
 skābekļa patēriņa sistēmu (Vedova, 

1997), ieguva maksimālo VO2 pakāpeniski pieaugošā slodzes testā uz skrejceliņa 60,9 ± 6,0 ml 

/ kg / min partneriem, un 53,7 ± 5,0 ml/kg/min, partnerēm. Atšķirībā no mūsu pētījuma 

iepriekšējā pētījumā starp partneriem un partnerēm uz skrejceliņa VO2 maksimālā testa laikā 

netika iegūtas statistiski ticamas atšķirības. 

29.attēlā un 7.tabulā atspoguļoti augstākās klases dejotāju vidējie fizioloģiskie rādītāji 

sacensību simulācijas laikā.  

 
V02maks. 

uz skrejceliņa 

V02 

maks. 

dejas 

laikā 

VO%  

dejas 

laikā 

Pienskābes 

patēriņš uz 

skrejceliņa 

Pienskābes 

patēriņš  

dejas laikā 

Pienskābes 

patēriņš % 

 dejas 

laikā 

 ml/kg/min ml/kg/min % mm/L mm/L % 

Partneri 66,6±7,5 50,5±7,3 75,8 10,2±2,3 8±2,7 78 

Partneres 49,7±15,1 43,8±9,9 88,1 9,98±2,3 8,7±0,35 87,1 
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29.att. Augstākās klases dejotāju  

vidējie fizioloģiskie rādītāji sacensību simulācijas laikā  

7. tabula  

Augstākās klases dejotāju  

fizioloģiskie rādītāji maksimālā VO2 testa laikā  

 V02 maks. Anaerobais slieksnis Pienskābe 

Maks. 

ātrums 

 ml/kg/min ml/kg/min (mm/L) (km/h) 

 Partneri 66,6±7,5 43,5±8,1 10,2±2,3 16,8±1,1 

Partneres 49,7±15,1 37,1±12,1 9,98±2,3 13,8±4,6 

Augstākās klases dejotāju salīdzinājums ar „A” klases dejotājiem 

Promocijas darba pētījumā netika atrastas statistiski ticamas atšķirības starp augstākās 

klases un „A” klases sportistu VO2maks. anaerobā sliekšņa pienskābes līmeni asinīs un maksimālā 

VO2 testa mērlielumiem (57,5 pret 58,5 ml/kg/min maksimālais VO2; 39,6 pret 41,9 ml/kg/min 

anaerobais slieksnis; 9,7 pret 9,3 mm/L pienskābes līmenis asinīs, 16,3 pret 15,7 km/h 

maksimālais ātrums). Netika atrasta arī jebkura veida korelācija starp augstākās klases sportistu 

pozīciju pasaules reitinga tabulā un maksimālo VO2, un pienskābes līmeni asinīs. 

Fizioloģisko rādītāju atšķirības starp šo sportistu grupām standarta deju sacensību 

simulācijas laikā nebija ticamas. 

3.3.4. Galvenie fizioloģiskie rezultāti pirms un pēc pedagoģiskā eksperimenta 

Šajā paragrāfā ir analizēti galvenie fizioloģiskie rādītāji, kuri ietekmē dejotāju sportisko 

sniegumu (Àstrand un Rodahl, 1977): sirdsdarbības frekvence, skābekļa maksimālais patēriņš, 

pienskābes līmenis asinīs un plaušu minūtes ventilācija.  

Pēc pedagoģiskā eksperimenta statistiski ticama dažu fizioloģisko parametru 

samazināšanās tika atrasta eksperimentālajā grupā (sk.30.-35.att.).  

 
30.att. Vidējā un maksimālā sirdsdarbības frekvence sacensību simulācijas laikā pirms 

pedagoģiskā eksperimenta 
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31.att. Vidējā un maksimālā sirdsdarbības frekvence sacensību simulācijas laikā pēc 

pedagoģiskā eksperimenta 

Kā zināms, sirdsdarbības frekvence ir tieši proporcionāla un lineāra slodzes intensitātei. 

Ja intensitāte pieaug, sirdsdarbības frekvence turpina palielināties, līdz sasniedz maksimālo 

intensitāti (Blanksby un Reidy 1988).  

Promocijas darba pētījumā eksperimentālajā grupā sacensību simulāciju laikā pēc 

pedagoģiskā eksperimenta statistiski ticama (p <0.05) vidējo un maksimālo sirdsdarbības 

frekvences rādītāju samazināšanās netika novērota (sk. 31.att.). 

Pedagoģiskā eksperimenta sākumā augstākās klases dejotāju maksimālā skābekļa 

patēriņa (VO2maks.) un plaušu ventilācijas (VE) rādītāji statistiski ticami atšķīrās no „A” klases 

dejotāju rādītājiem (p <0.05). Savukārt starp kontroles un eksperimentālo grupu statistiski 

ticamas atšķirības netika konstatētas, jo pirms eksperimenta uzsākšanas notika rūpīga dalībnieku 

atlase (sk.28.att.). 

 
32.att. Maksimālais skābekļa patēriņš un minūtes ventilācija sacensību simulācijas laikā 

pirms pedagoģiskā eksperimenta 

Maksimālā skābekļa patēriņa palielināšanās izskaidrojama ar eksperimenta laikā lietoto 

izturības treniņprogrammu. Izturība ir dejotāju noteicošais fiziskās sagatavotības rādītājs. Deju 

submaksimālā treniņa intensitāte, kas tika lietota treniņprocesā, deva pozitīvu rezultātu un 

maksimālā skābekļa patēriņa statistisko pieaugumu eksperimenta beigās sacensību simulācijas 

laikā. Submaksimālā slodze eksperimentālajā grupā eksperimenta beigās radīja vieglu minūtes 

plaušu ventilācijas samazināšanos ( sk.33.att.).  
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33.att. Maksimālais skābekļa patēriņš un minūtes ventilācija sacensību simulācijas laikā 

pēc pedagoģiskā eksperimenta 
Pedagoģiskā eksperimenta sākumā augstākās klases dejotāju vidējās pienskābes līmeņa 

koncentrācijas rādītāji 3. un 5.minūtē pēc sacensību simulācijas statistiski ticami atšķīrās no „A” 

klases dejotāju rādītājiem (p <0.05). Savukārt starp kontroles un eksperimentālo grupu statistiski 

ticamas atšķirības netika konstatētas, jo pirms eksperimenta uzsākšanas notika rūpīga dalībnieku 

atlase (sk.34.att.). 

 
34.att. Vidējā pienskābes līmeņa koncentrācija pirms pedagoģiskā eksperimenta  

(3. un 5.minūtē pēc sacensību simulācijas)  

 
35.att. Vidējā pienskābes līmeņa koncentrācija pēc pedagoģiskā eksperimenta  

(3. un 5.minūtē pēc sacensību simulācijas)  

Pienskābes koncentrācija asinīs sāk uzrasties muskuļos tajā brīdī, kad treniņu intensitāte 

pieaug un muskuļi vairs nevar noturēt līdzsvaru starp enerģijas producēšanu un enerģijas 

pieprasījumu caur aerobo metabolismu. Statistiski ticams pienskābes līmeņa samazinājums 

asinīs 3.minūtē pēc sacensību simulācijas tika novērots eksperimentālajā grupā, līdz ar to šī 

grupa pietuvojās modeļa rezultātiem ( sk.35.att.). 
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3.4. Partneru fizioloģiskā noslogojuma un ķermeņu kontakta stāvokļa savstarpējo 

sakarību modelis 

Rezultāti pierādīja, ka sacensību laikā ķermeņu kontakta stāvoklis ievērojami ietekmē 

augstākās klases standarta deju dejotāju fizioloģisko noslogojumu. Tika atrasta absolūtā 

korelācija starp partneru gurnu leņķisko ātrumu un dažiem fizioloģiskajiem rādītājiem 

(sk.8.tab.).  

8.tabula 

Gurnu leņķiskā ātruma un fizioloģisko rādītāju absolūtās korelācijas koeficients  

(p ≤ 0,05) 

 Fizioloģiskie rādītāji  

 VO2 maks. l/kg Vid. VO2 l/kg VE (l/min) 

Gurnu leņķiskais ātrums (deg/s)    

W maks. CCW*   
R=0.719,  

R
2
=51.7% 

T maks. CW*   
R=0.655,  

R
2
=42.9% 

T maks.CCW   
R=0.645,  

R
2
=41.6% 

W vid. (starp CW&CCW) 
R=0.636,  

R
2
=40.5% 

R=0.724,  

R
2
=0.524% 

 

F maks.CCW   
R=0.644,  

R
2
=41.5% 

F vid. (starp CW&CCW)  
R=0.65,  

R
2
=42.3% 

 

*CW – pulksteņrādītāja virziens, CCW – pretēji pulksteņrādītāja virzienam 

 

Atšķirībā no šiem pētījumiem, kuros piedalījās zemākās klases deju pāri, promocijas 

darba pētījumā piedalījās pasaules augstākās klases standarta deju pāri. Mūsu dejotājiem 

aerobās spējas ir augstākas nekā iepriekšējos pētījumos uzrādītās, kas visticamāk ir saistīts ar 

sportistu augsto trenētības līmeni.  

Vēl jo vairāk, regresijas analīze rāda, ka determinācijas (R2) koeficients atklāj 

paredzēto procentuālo fizioloģisko parametru koeficientu, kas dažās standarta dejās izriet no 

gurnu leņķiskā ātruma. 

3.5. Standarta deju treniņprocesa saturs, līdzekļi un praktiskas rekomendācijas 

ķermeņu kontakta pilnveidei 

Šajā apakšnodaļā ir izklāstīts standarta deju treniņprocesa saturs un līdzekļi, t.i., „A” 

klases pieaugušo grupas dejotāju (no 20 līdz 29 gadu vecumam) tematiskā plāna saturs un 

līdzekļi. Svarīgi atzīmēt, ka šajā apakšnodaļā tika piedāvātas mūsu izveidotās praktiskās 

rekomendācijas ķermeņu kontakta pilnveidei, kuras tika iekļautas eksperimentālās grupas 

treniņprocesā. Eksperimenta laikā visi 12 deju pāri (seši eksperimentālās un seši kontroles 

grupas pāri) desmit mēnešu garumā strādāja pēc viena tematiskā plāna. Abu grupu nodarbības 

notika divas reizes nedēļā pa 1,5 stundai. Pirms un pēc pedagoģiskā eksperimenta tika veikta 

ķermeņu kontakta stāvokļa un fizioloģiskā noslogojuma pārbaudes testu sērija. Lai pēc 

eksperimenta beigām varētu pārliecināties par sacensību rezultativitātes uzlabošanos, pirms un 

pēc eksperimenta tika ņemti vērā arī pasaules reitinga rezultāti.  

Tematiskajā plānā, pēc kura dejotāji trenējās eksperimenta laikā, ietilpst vispārējās un 

speciālās fiziskās sagatavotības vingrinājumi.  

Vispārējās un speciālās fiziskās sagatavošanas vingrinājumi 

Vispārējās sagatavošanas vingrinājumi: 

  spēka vingrinājumi (roku saliekšana un iztaisnošana, ķermeņa augšdaļas 

atcelšana un nolaišana utt.); 
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 ātruma attīstīšana: reakcijas ātruma, atsevišķu kustību ātruma, kustību biežuma 

vienā minūtē – tempa attīstīšanas vingrinājumi; 

 izturības vingrinājumi: 

 īsai izturībai (līdz 2min); 

 vidēji garai izturībai (3-8min); 

 garai izturībai (ap 10min); 

 sevišķi garai izturībai (vairāk nekā divas stundas). 

Sporta dejās sportistam nepieciešama vidējā ilguma izturība, jo finālā jāizpilda 5 

dejas pēc kārtas, katra no tām ilgst 1,5min. Tas nozīmē, ka kopējais dejošanas ilgums sastāda 

7,5minūtes. 

Vingrinājumi (Верхошанский, 1998): 

o skrējiens lēnā un vidējā tempā 1000-1500m; 

o peldējums 100m, atkārtojuma skaits 4 reizes ar atpūtas periodiem līdz 

2min; 

o slēpošana 30-40min; 

 aktīvās un pasīvās lokanības vingrinājumi; 

Lokanības attīstīšanas vingrinājumi ir realizējami visos treniņu periodos. Samazināta 

lokanība var būt par iemeslu traumām (Krauksts, 2003); 

 līdzsvara vingrinājumi. 

Speciālās fiziskās sagatavotības vingrinājumi: 

 ķermeņa stabilitātes attīstīšanas vingrinājumi statiskajā un dinamiskajā stāvoklī 

(griezieni, līdzsvara stāvokļi); 

 kustību koordinācijas vingrinājumi pa vienam un pārī. 

Horeogrāfiskā sagatavošana:  

 vingrinājumi pareizas stājas veidošanai:  

Sporta dejās stājai ir ļoti svarīga nozīme. Pareizi izveidota stāja atvieglo dejotāju 

tehniskās meistarības uzlabošanu; 

 kustību „tīrības” audzināšana; 

 vingrinājumi sarežģītas koordinācijas daudzlocītavu kustību izpildes spēju 

attīstīšanai.  

Tehniskā sagatavotība: 

 vingrinājumi pēdu darbībai;  

 speciālais vingrojumu kopums ķermeņu kontakta pilnveidei standarta sporta 

dejās un mūsu rekomendācijas šī kopuma lietošanai praksē.  

Lai standarta dejās uzlabotos vadīšana pārī, stājas un roku līnijas, soļu garums un deja 

būtu plūstoša un sinhronizēta, vispirms jāpievērš uzmanība partneru ķermeņu kontakta kvalitātes 

uzlabošanai, tāpēc standarta deju mācīšanas metodika tika papildināta ar speciālo vingrojumu 

kopumu ķermeņu pilnveidei.  

Promocijas darba pētījumā eksperimentālās grupas dalībnieki, strādājot pēc 

treniņprocesa tematiskā plāna, katras nodarbības galvenās daļas sākumā iekļāva mūsu izstrādāto 

standarta sporta deju ķermeņu kontakta pilnveides speciālo vingrojumu kopumu, kā arī 

mūsu rekomendācijas šī kopuma lietošanai praksē. Vingrojumu kopumā tika piedāvāti 7 

vingrojumi un 7 praktiskās rekomendācijas vingrojumu kopuma veiksmīgākai lietošanai praksē 

pa vienam un pārī. Vingrojumi un rekomendācijas ļauj pakāpeniski pilnveidojot ķermeņu 

kontaktu un pietuvināties ķermeņu kontakta modelim. 
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Diskusija 

Promocijas darba pētījuma mērķis - izveidot standarta sporta deju partneru ķermeņu 

kontakta modeli, kā arī izstrādāt un izvērtēt praktiskus ieteikumus šī modeļa sasniegšanai. Šis 

pētījums ir unikāls, jo atklāj jaunas zināšanas par pasaules augstākās klases dejotāju fizioloģisko 

un biomehānisko parametru savstarpējām sakarībām sacensību laikā. 

Pēdējo divu desmitgažu laikā ir veikti pētījumi par profesionāļu un zemākā līmeņa 

dejotāju fiziskās sagatavotības stāvokli (Chatfield u.c., 1990; Cohen u.c., 1982; Dahlstrom u.c., 

1996; Novak u.c., 1978; Rimmer u.c., 1994), bet vēl joprojām turpinās diskusijas par dejotāju 

fizisko sagatavotību. Vienā no pētījumiem (Wanke, 2001) izvērtēta integrētās apmācības 

izturību veicinošās treniņprogrammas ietekme uz baleta dejotājiem (n = 16 ). Tā tika lietota 

baleta sezonas laikā, konstatējot pozitīvus rezultātus. Daži pētījumi starp treniņnodarbībām, 

mēģinājumiem un uzstāšanos ir atklājuši neatbilstošu intensitātes līmeni (Rist, 1994; Wyon un 

Redding, 2005; Redding un Wyon, 2001), ir apspriesta ideja par papildu fitnesa 

treniņprogrammu ieviešanu treniņprocesā, lai gan pētījumu, kā šī programma varētu ietekmēt 

augstākās klases dejotāju sacensību rezultātus ilgtermiņā, joprojām nav. 

Promocijas darba rezultāti daļēji apstiprina šī sporta veida dejotāju fizioloģisko īpašību 

iepriekšējos pētījumus (Dalla Vedova u.c., 1987; Bria u.c., 2011; Blanksby un Reidy, 1988). 

Mans pētījums ir īpaši koncentrēts uz partneru ķermeņu kontakta izpēti, jo tas ir viens no 

standarta deju tehnikas pamatiem. Atšķirībā no citiem pētījumiem, mans promocijas darbs 

prezentē rezultātus par augstākās klases standarta dejotājiem, un līdz ar to bija iespējams 

aprakstīt labāko deju pāru ķermeņu kontakta īpašības, ko var izmantot par paraugu, lai uzlabotu 

sniegumu zemāka līmeņa deju pāriem. Tas netika atklāts iepriekšējos darbos. 

Promocijas darba pētījuma laikā tika organizēts pedagoģiskais eksperiments ar zemākās 

klases sportistu – „A” klases standarta sporta dejotāju - piedalīšanos. Eksperiments ilga 43 

nedēļas, kas ir pietiekami, lai apstiprinātu ķermeņu kontakta modeļa efektivitāti. 

Promocijas darba pētījuma laikā tika veikti vairāki jauni atklājumi, nosakot partneru 

ceļu un gurnu leņķu mērlielumus ķermeņu kontakta uzlabošanai un katras standarta dejas laikā 

veicot fizioloģisko parametru analīzi. Piemēram, tika konstatēta starpība starp maksimālo 

skābekļa patēriņu sacensību simulācijas laikā laboratorijas apstākļos un veicot maksimālo 

slodzes testu uz skrejceliņa. Augstākās klases dejotājiem tika konstatēts zemāks fizioloģiskais 

noslogojums nekā „A” klases dejotājiem, kas ir saistīts ar augstākās klases partneru 

sinhronizētāku kustību pārī. Turklāt, promocijas pētījums atklāja, ka standarta dejotāji seko 

normālās populācijas tendencei roku spēka un ķermeņa lokanības ziņā (Martin u.c., 1988; 

Bohannon u.c., 2006). Jāatzīmē, ka šajā sporta veidā iepriekš nebija pētīts arī ķermeņa līdzsvars, 

ko mēra kā smaguma centra posturālo svārstīšanos. Tā, šķiet, ir galvenā fiziskā īpašība, lai 

prognozētu standarta deju pāru pasaules reitinga pozīciju. Kaut arī iepriekšējie pētījumi liecina, 

ka stress standarta sporta dejotājiem ir augsts un ir saistīts galvenokārt ar sociālo spiedienu 

(Rohleder u.c., 2007), iepriekšējos pētījumos nav datu par standarta dejotāju stresu un 

atjaunošanos. 

Manā pētījumā dejotāji parādīja augstus vispārējā un sporta stresa rezultātus, pildot 

Atpūtas Q 76 stresa un atjaunošanās aptauju sportistiem, bet arī labu vispārējo atjaunošanos. 

Šie rezultāti atklāj augstākā profesionālā līmeņa dejotāju saikni starp ķermeņa līdzsvaru, 

emocionālo stresu, sociālo spriedzi un miega kvalitāti. Pēc šīs aptaujas rezultātiem var spriest, 

ka augstākā līmeņa standarta dejotāju vecums un līdzsvara īpašības saistītas ar vietu pasaules 

reitinga tabulā. Savukārt sieviešu dzimuma sportistēm tika atrasta korelācija starp ķermeņa 

līdzsvaru un emocionālo stresu, sociālo spriedzi un miega kvalitāti. Lai šos atzinumus 

apstiprinātu, ir nepieciešama turpmāka izpēte. 

Līdz ar to, ka iepriekš konstatētā laboratorisko pārbaužu un treniņu režīmu 

piemērojamība šajā sporta veidā tika apšaubīta (Schantz un Astrand, 1984; Redding un Wyon, 

2003), bija nepieciešams dejotāju biomehānisko, fizioloģisko un psiholoģisko mērlielumu un 

apsvērumu kvalitatīvs apkopojums, lai izstrādātu īpašas metodes, kā standarta sporta dejās 

veicināt ķermeņu kontakta pilnveidi un novērtēt ķermeņu kontakta modeli.  
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Secinājumi 

1. Lai definētu standarta sporta deju pareizo ķermeņu kontaktu, izšķiroša nozīme bija 

teorētiskajam pārskatam par sporta deju izcelsmi un attīstību. Literatūras apskatā tika atklāts, ka 

starp dejotājiem deju slēgtajā pozīcijā ir pieci ķermeņu kontaktpunkti. Daudzveidīgu mūzikas 

ritmu laikā šis piecu punktu ķermeņu kontakts deju pārim ir jānotur. Šī pozīcija ar noteikto pāra 

ķermeņu līniju sniedz ļoti elegantu izskatu, līdz ar to pāris it kā plūst pa deju grīdu, kas ir pamats 

veiksmīgam standarta deju izpildījumam. Lai izprastu katras dejas sagatavošanas prasības 

pirmsākumus un izanalizētu deju izpildījuma attīstību, stājas un satvēriena iezīmes pārī vairāku 

gadsimtu laikā, tika raksturots katrs standarta dejas stila vēsturiskais aspekts. 

 

2. Lai sacensību laikā analizētu ķermeņu kontakta nozīmi dažāda vecuma un kvalifikācijas 

dejotājiem, tika lietota ekspertu atzīmes metode. Pēc analīzes rezultātiem promocijas darba 

turpmākā pētījuma norisei tika izveidota pieaugušo dejotāju grupa, jo dalībnieku antropometrisko 

mērījumu standarta novirzes un kļūdas bija salīdzinoši mazākas nekā jaunāko vecuma grupu 

dalībniekiem. Arī ekspertu viedokļi par junioru I grupu nav pietiekami vienprātīgi. 

Konkordācijas korelācijas koeficients starp ekspertu vērtējumiem par dejotāju kontakta stāvokli 

ir ļoti mazs, jo dejotāju kvalifikācijas līmenis ir ļoti atšķirīgs. Daži uzsākuši dejot nesen, citi jau 

ir diezgan pieredzējuši, ar augstu meistarības līmeni. Konkordācijas koeficienta vērtības ir 

robežās no 0 līdz 1, kur 0 – pilnīga nevienprātība, bet 1 – pilnīga vienprātība. Vērtējot junioru I 

grupu, visu ekspertu vienprātība bija neapmierinoša (CCC=0,199). 

 

3. Lai uzlabotu ķermeņu kontaktu, tika noteikti partneru ceļgalu un gurnu biomehāniskie 

mērlielumi. Pēc rezultātu analīzes pirms pedagoģiskā eksperimenta starp „A” klases dejotāju 

eksperimentālo un kontroles grupu netika atrasta statistiski ticama starpība. Savukārt 

pedagoģiskā eksperimenta beigās tika atrasta statistiski ticama starpība starp eksperimentālo un 

kontroles grupu (p<0.05), t.i., samazinājās maksimālie gurnu leņķi šķērsplaknē. Uzlabojumi tika 

novēroti lēnajā valsī, tango, Vīnes valsī un kvikstepā. Tātad eksperimentālās grupas 

biomehāniskie mērlielumi ir statiski ticami uzlabojušies eksperimentālajā grupā, jo 

pietuvinājušies ķermeņu kontakta modeļa mērlielumiem. Tas nozīmē, ka mūsu piedāvātās 

praktiskās rekomendācijas partneru sinhronizācijas uzlabošanai dejas laikā ir efektīvas. 

 

4. Maksimālā skriešanas testa un sacensību simulācijas laikā tika noteikti augstākās un „A” 

klases dejotāju fizioloģiskie mērlielumi, lai katrā no šīm grupām konstatētu un salīdzinātu 

fizioloģisko noslogojumu. Starp augstākās un „A” klases sportistu maksimālo skābekļa patēriņu, 

anaerobo slieksni, pienskābes līmeņi asinīs pēc slodzes 3. un 5.minūtē un maksimālo ātrumu, 

izanalizējot maksimālā skriešanas testa rezultātus pedagoģiskā eksperimenta sākumā un beigās, 

statistiski ticama starpība netika atrasta. Starp augstākās un „A” klases dejotāju sirdsdarbības 

frekvenci, maksimālo skābekļa patēriņu, kā arī vidējo pienskābes līmeņa koncentrāciju asinīs 3. 

un 5.minūtē pēc sacensību simulācijas statistiski ticama starpība tika atrasta pedagoģiskā 

eksperimenta sākumā. Savukārt fizioloģisko datu statistiski ticama starpība starp eksperimentālo 

un kontroles grupu pedagoģiskā eksperimenta sākumā netika atrasta. Pedagoģiskā eksperimenta 

beigās tika atrasta statistiski ticama starpība (p<0.05) starp eksperimentālās un kontroles grupu 

sirdsdarbības frekvenci, maksimālo skābekļa patēriņu, kā arī vidējo pienskābes līmeņa 

koncentrāciju asinīs 3. un 5.minūtē pēc sacensību simulācijas, tādējādi eksperimentālās grupas 

rezultāti statistiski uzlabojušies, pietuvinoties ķermeņu kontakta modeļa fizioloģiskajiem 

mērlielumiem. Tas nozīmē, ka mūsu piedāvātās praktiskās rekomendācijas partneru fizioloģiskā 

noslogojuma samazināšanai ir efektīvas. 

 

5. Promocijas darbā noteiktas fizioloģisko un biomehānisko mērlielumu savstarpējās sakarības, 

izanalizēti pasaules augstākās klases deju pāru dati, uz kuru pamata tika izveidots un aprobēts 

ķermeņu kontaktu modelis, ņemot vērā deju pāru fizioloģiskos un biomehāniskos mērlielumus. 

Rezultāti pierādīja, ka augstākās klases standarta dejotāju ķermeņu kontakts ir savstarpēji saistīts 

ar fizioloģisko noslogojumu. Atrasta cieša un statistiski ticama korelācija (p ≤ 0,05) starp 

partneru gurnu leņķisko ātrumu griezienu laikā šķērsplaknē un dažiem fizioloģiskajiem 
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mērlielumiem: maksimālo un vidējo skābekļa patēriņu un minūtes plaušu ventilāciju lēnajā valsi, 

tango un fokstrotā. Informācija par šo mērlielumu sakarībām var būt noderīga dejotājiem un 

treneriem, veidojot treniņprogrammas tehniskās meistarības sekmēšanai, fiziskās sagatavotības 

uzlabošanai un pāru saskaņošanai, liekot akcentu uz aerobo spēju attīstīšanu tajās dejās, kurās tas 

visvairāk nepieciešams.  

 

6. Izstrādāts speciālo vingrojumu kopums, kas paredzēts ķermeņu kontakta pilnveidei „A” 

klases standarta sporta dejotājiem vecuma grupā no 20-29 gadiem, un izveidotas praktiskās 

rekomendācijas šī vingrojumu kopuma veiksmīgai lietošanai praksē. Šis kopums un 

rekomendācijas tika iekļautas tematiskajā plānā, pēc kura pētījuma dalībnieki trenējās 

pedagoģiskā eksperimenta laikā.  

  

Pētījuma gala rezultāts – mērķis - ir sasniegts, jo, balstoties uz zināšanām par deju 

attīstību, treniņprocesu, biomehāniskajiem datiem un fizioloģisko noslogojumu pāru dejās, tika 

izveidots standarta sporta deju ķermeņu kontakta modelis un izstrādātas, kā arī aprobētas 

praktiskās rekomendācijas tā sasniegšanai.   

Pamatojoties uz deju partneru biomehānisko un fizioloģisko rādītāju statistiski ticamo 

uzlabojumu pedagoģiskā eksperimenta beigās, var secināt, ka, trenējoties pēc tematiskā plāna, 

kas izveidots, lai sasniegtu standarta sporta dejotāju ķermeņu kontakta modeli, ķermeņu 

kontakta pozīcijas biomehāniskie mērlielumi uzlabojusies, kas savukārt paaugstinās standarta 

sporta deju izpildījuma kvalitāti un samazinās fizioloģisko noslogojumu pārī.  

Līdz ar to pētījuma hipotēze ir apstiprināta. 
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