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                                                         Ievads 

Pareizi nostādīta elpa ir dziedātāja profesijas pamats. Nevar kļūt par prasmīgu dziedātāju, 

neapgūstot elpas vadīšanas mākslu. Dziedātājs Enriko Karuzo norādīja, ka uz mākslu ieņemt 

pietiekami daudz gaisa un māku to pareizi un ekonomiski izlietot balstās visa dziedāšanas 

māksla. Dziedātājam var būt vislabākā dzirde un vislabākie nodomi, bet ja viņš nepratīs vadīt 

elpu, viņš dziedās netīri vai arī skaņas būs nedzīvas, nožēlojamas. 

                                             Zvirgzdiņa, Elza Par vokālo mākslu. Rīga: Zvaigzne, 1986. 

Ikdienā cilvēki elpo pilnīgi instinktīvi, nemaz nejuzdami vajadzību noskaidrot savu 

elpošanas procesu. Dziedāšanā elpai piešķirama grūtāka un sarežģītāka loma: jācenšas elpu 

pakļaut pilnīgi dziedātāja gribai, bet tas nav iespējams, ja mēs nepārzinām elpošanas norisi. 

Parasti cilvēki elpo ļoti sekli, īpaši tad, kad uzturas telpās un, kad ilgstoši atrodas mazkustīgās 

pozīcijās. Vienmēr visos laikos ir bijis aktuāls jautājums par veselīgu, aktīvu dzīvesveidu! 

Diemžēl mūsdienās jaunieši lielāko dienas daļu pavada pie galda skolas stundās, pie klavierēm, 

pie datoriem u.t.t., kā rezultātā esmu novērojusi elpošanas aparāta efektivitātes zudumu 

jauniešiem, kas saistīts ar disharmoniju muskuļu sistēmas attīstībā. Meklējot risinājumu šai 

problēmai radās ideja atlasīt un apkopot vingrinājumus, kas zināmā mērā kompensē šo 

disharmoniju, aktivizē audzēkni darbam stundās un uzlabo asinsriti visā ķermenī. Rezultātā ir 

izkopta diafragmas elpošana un harmonijas atjaunošana elpošanas muskulatūras darbībā. 

Regulāri veicot šos vingrinājumus īsā laikā izveidojās tīras intonēšanas iemaņas, skaņa kļūst 

spilgta un noturīga. 

Vingrinājumu komplekss dod iespēju elpot ar „pilnu krūti”, uzņemt enerģiju, kas veidojas 

pareizas elpošanas procesā. Pareiza elpošana ir saistīta ne vien ar trenētu muskuļu sistēmu, bet 

arī ar dziedātāja mugurkaula stāvokli – stāju un pozu. Strādājot skolā diemžēl, ļoti bieži nākas 

sastapties ar stājas problēmām. Pēdējā statistika rāda, ka Latvijā katram piektajam skolēnam ir 

novērojamas stājas problēmas. Aktīvu vingrošanu parasti iesaka visi dziedāšanas skolotāji, jo 

katrs vingrinājums, kas attīsta ķermeņa spēku un lokanību, noder arī balsij. 

Vingrošanas pamatā ir izmantoti muskuļus stiprinoši un iestiepjoši vingrinājumi ar skaņu 

un bez tās. Elpošanas vingrinājumi ļoti labi palīdz tādos gadījumos, kad elpošanas muskulatūra ir 

vāji attīstīta un nepietiekami elastīga. Vingrinājumi ir viegli saprotami, jo neprasa iepriekšēju 

fizisko sagatavotību. Regulāri izpildot vingrinājumus var paaugstināt muskuļu spēku, elastību un 

ķermeņa tonusu, uzlabot elpceļu darbību, noņemt sasprindzinājumu un uzlabot stāju. 

Metodiskais materiāls paredzēts kā palīglīdzeklis vokāliem pedagogiem, profesionālās 

vidējās Izglītības programmas Vokālā mūzika audzēkņiem mācību priekšmetā solo dziedāšana, 

ansambļa klase un Izglītības programmas Vokālā mūzika apakšprogramma Diriģēšana 

audzēkņiem mācību priekšmetā dziedāšana kā arī tiem, kas interesējās par dziedāšanu, pareizu 

elpošanas tehniku, vokālo mākslu un veselīgu dzīvesveidu. Krājums sastāv no III nodaļām. I 

nodaļa - Stāja. Īss ieskats par to, kādai jābūt pareizai stājai, kas raksturo pareizu stāju. II. nodaļa - 

Kas ir elpošana? Tās nozīme mūsu dzīvē. Pievienota tabula ar elpošanas muskuļiem. III. nodaļā 

– Stājas un elpošanas vingrinājumu komplekss. Katram vingrinājumam ir apraksts kā tas jāveic, 

kādām muskuļu grupām tas domāts un kāds ir paredzamais efekts.  

3 



Lai būtu uzskatāmāk katram aprakstam klāt pievienots foto attēls, kur redzams veicamais 

vingrinājums manu audzēkņu izpildījumā. 

Vingrinājumu komplekss ir manis pašas izveidots, kurā apkopoti 12 vingrinājumi no 

dažādiem avotiem, A. Streļņikovas, J. Parova, A. Apeles, J. Guščo, jogas vingrinājumu 

sistēmām, kas pielāgoti vokālās nodaļas audzēkņu vajadzībām. Daži vingrinājumi aizgūti no 

vokālām meistarklasēm. Vingrinājumi parasti tiek veikti stundas sākumā, lai atmodinātu, 

aktivizētu, un sagatavotu ķermeni un elpošanas sistēmu dziedāšanai. Krājumā iekļauti 12 

vingrinājumi, kurus katru stundu var variēt. Parasti stundā tiek izmantoti ne vairāk kā 5 

vingrinājumi. 

 Krājuma mērķis ir veicināt audzēkņu vokālās prasmes, attīstīt un nostiprināt stājas un 

elpošanas muskulatūru. Kā galvenie uzdevumi izvirzīti: 1) Palīdzēt izprast savu ķermeni un 

pārvaldīt to, 3) Novērst disharmoniju muskuļu sistēmas attīstībā, 1) Veicināt audzēkņus 

patstāvīgi apgūt pareizas elpošanas principus 4) izstrādāt un apkopot materiālus par stājas un 

elpošanas vingrinājumiem, 5) veicināt veselīgu dzīvesveidu. 
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                                                            I. nodaļa 

Stāja 

 

Pareiza stāja ir sinonīms labai fiziskai attīstībai, kā arī labai pašsajūtai un pašapziņai. Cilvēka 

mugurkaulu veido 33 – 34 kauli jeb skriemeļi. 

Pareiza stāja tiek definēta kā muskuļu un skeleta līdzsvarots stāvoklis, kas pasargā ķermeņa 

segmentus un locītavas no pārslodzes, mikrotraumatiska un deģeneratīvi distrofisku pārmaiņu 

rašanās, tā nodrošinot optimālu muskuļu darbu un maksimālu komfortu krūšu kurvja un vēdera 

dobuma orgāniem. Muskuļus, kuri palīdz noturēt ķermeni vertikālā stāvoklī, sauc par 

posturālajiem muskuļiem ( muguras iztaisnotājmuskulis, ikru muskulis, apakšējais, pakaļējais 

zobainais muskulis u.c.) Muskuļus, kuri veic pozas maiņas, sauc par fāziskiem muskuļiem ( 

lielais gūžas muskulis, vēdera iekšējais un ārējais slīpais muskulis u.c.) 

Pareizu stāju raksturo visu mugurkaula izliekumu vienmērīga attīstība, galva tiek turēta 

taisni, pleci izvērsti, nedaudz atvirzīti atpakaļ, krūtis izvirzītas uz priekšu, lāpstiņas cieši pieguļ 

krūšu kurvim, vēders ievilkts, kājas iztaisnotas.  

Pats vienkāršākais kā pārbaudīt vai audzēknis stāv taisni ir palūgt, lai viņš nostājās pie sienas 

tā, lai pakausis, pleci, dibens un papēži būtu cieši piekļauti sienai. Tad saglabājot pareizo 

muguras stāvokli var attālināties no sienas un veikt vingrinājumus. 

 

                                                           

Es uzskatu, ka liela uzmanība stundā jāpievērš tieši audzēkņa pareizam ķermeņa stāvoklim - 

stājai, citādi elpošanas apgūšana nebūs efektīva. Ja mugura ir līka, plaušas tiek saspiestas, 

diafragma nevar pareizi darboties, organisms nesaņem pietiekami daudz skābekļa. Tāpēc svarīgi 

ir palīdzēt iztaisnot mugurkaulu, un iemācīties pareizi elpot un kustēties. Mugurkaula taisnošanas 

vingrinājumi ir savienojami arī ar elpošanas vingrinājumiem.  
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                                                         II. nodaļa 

                                              Kas ir elpošana? 

 

Visu dzīvi mums līdzās ir elpošana, tā pavada mūs visur un visā. Bez ēdiena mēs varam 

nodzīvot 40 dienas, bez ūdens 4 - 5 dienas, bez miega 3 dienas, bet bez gaisa 3 - 4 minūtes, pēc 

tam cilvēka smadzenēs sākās neatgriezeniski procesi. Elpošana ir svarīgs fizioloģisks process, 

bez kura nav iedomājama dzīve. No pilnvērtīgas elpošanas ir atkarīgi daudzi organismā 

notiekošie procesi - sākot ar gāzu apmaiņu, beidzot ar bioķīmiskām reakcijām organisma šūnās. 

No organisma piesātinātības ar skābekli ir atkarīga sirds un asinsvadu sistēma, elpošanas 

sistēma, bet no minēto sistēmu pilnvērtīgas darbības ir atkarīga smadzeņu darbība. Elpošana ir 

procesu kopums, kuru rezultātā notiek skābekļa piegāde audiem un ogļskābās gāzes izvadīšana. 

Šo gāzu apmaiņā starp atmosfēras gaisu un organismu var izdalīt trīs fāzes: 

1. fāze – ārējā elpošana – notiek plaušās. Tā savukārt sastāv no 2 procentiem – no 

atmosfēras gaisa ieplūšanas plaušu alveolā un gāzu apmaiņas starp alveolu gaisu un 

venozajām asinīm. 

2. fāze - gāzu transports no plaušām uz audiem un no audiem uz plaušām. 

3. fāze – gāzu apmaiņa starp audiem un arteriālajām asinīm un oksidācijas procesi audos. 

Ieelpas rezultātā asinīs tiek uzkrāti tikai 2,5 litri skābekļa, kas pietiek tikai 5 minūtēm. Dienā 

cilvēkam nepieciešami aptuveni 121600 litri skābekļa, ( tas atkarīgs no nodarbošanās, klimata un 

ķermeņa svara.) Vidēji cilvēks izdara 1000 ieelpas stundā, 24000 diennakts laikā, 9 miljoni par 

gadu, bet dzīves laikā aptuveni 650 miljoni. Zinātnieki ir pierādījuši, ka pareizi elpojot mēs 

varētu gūt 90% no enerģijas un tikai atlikušos 10% sniegtu ēdiens un miegs. Tāpat 90% toksīnu 

var izvadīt izelpojot un tikai 10% - ar sviedriem, urīnu un siekalām. Diemžēl novērots, ka 

ikdienā cilvēki izmanto tikai 30% no savām plaušu iespējām. Veicot speciālus elpošanas 

vingrinājumus katru dienu 20 minūtes var pilnīgi apgūt pareizas dziļas elpošanas tehniku kā arī 

iegūt un izmantot enerģiju.  

Kā zināms, elpošana kļūst aktīvāka fiziskas slodzes laikā. Taču darba dienas laikā, 

maiņas procesi organismā palēninās, kā rezultātā var pasliktināties labsajūta. Izeja ir vienkārša ar 

pareizu elpošanas vingrojumu izpildes palīdzību asinīs paaugstinās skābekļa daudzums, 

palielinās darba spējas. Uzmanības pievēršana savai elpošanai savukārt palīdz nomierināties un 

mazināt stresu. Jebkurā darbībā un īpaši elpošanā ir svarīga apzināšanās. Apzināti nozīmē, to 

darīt maksimāli izjusti, sekot līdzi katrai sava ķermeņa šūniņai. Forma bez satura ir tukšums. 

Saturu nodrošina mūsu attieksme, mūsu iedziļināšanās procesā. 

Cilvēka balss skanējums ir atkarīgs no tā, kā viņš ir iemācījies regulēt elpošanu. Pareiza 

elpošana labvēlīgi ietekmē ne tikai balss kvalitāti, bet arī nervu sistēmu, paātrina cilvēka 

reaģēšanas spējas, paaugstina organisma vispārējo tonusu un pašaizsardzības spējas. Visu 

vingrinājumu mērķis ir nostiprināt dziļu un vieglu ieelpu, - izelpojot maksimāli taupīt gaisu un 

pilnīgi pārvaldīt izelpu, lai nenokavētu īsto brīdi elpas papildināšanai. 
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             Elpošanas muskuļi 

 

          Ieelpas muskuļi       Izelpas muskuļi 

          1) vēdera preses 

Galvenie muskuļi                     Palīgmuskuļi Netiešie           muskuļi, kas ir 

  Strādā vienmēr    Strādā forsētā elpošanā   Veicina elpošanas kustības     tieši antagonisti diafragmai 

1) diafragma          1) ribu turētājmuskuļi  1) rombveida muskulis  2) iekšējie ribstarpu 

2) ārējie un iekšējie         2) galvas grozītājmuskulis 2) lāpstiņas cēlājs      muskuļi 

         ribstarpu muskuļi           3) mazais krūšu muskulis 3) trapecmuskuļa  3) krūšu šķērsmuskulis     

     3) ribu cēlāji                 4) zematslēgas kaula muskulis     augšējā daļa 

                  5) lielais krūšu muskulis 4) galvas grozītājmuskuļa 

                  6) kakla priekšējā muskuļu    atslēgas kaula daļa 

                      grupa 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                         

 

 

 

 

    

                         

7 



                                               

                                             III. nodaļa 

Vingrinājumu komplekss stājai un elpošanas sistēmai 

 

1. Vingrinājums - Taisna stāja (tadasana) 

Sākumstāvoklis: Nostājieties taisni, pēdas kopā, iztaisnojiet muguru, izrieziet krūtis, viegli 

ievelciet vēderu, ķermeņa svaru sadaliet vienādi uz abām kājām, skatienu vērsiet nedaudz virs 

horizonta. 

Izpildīšanas tehnika: Elpojiet mierīgi, aptuveni ieelpas vidū centieties 10 - 20 sekundes 

sasprindzināt vienlaikus visus ķermeņa muskuļus, saglabājot sākumstāvokli. Pēc tam pilnīgi 

atslābinieties un lēni izelpojiet. 

 

 

Efekts: Novērš asiņu sastrēgumu atsevišķos orgānos un sistēmās. Sagatavo visus muskuļus 

darbam, veido pareizu stāju. Ļoti labi palīdz mazināt spriedzi un uztraukumu pirms uzstāšanās. 
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2. Vingrinājums – Kuprītis un gailis.  

Sākumstāvoklis: Mugura taisna, rokas brīvas gar sāniem, kājas plecu platumā.  

Izpildīšanas tehnika: Neliela, mierīga ieelpa caur degunu, veicam izelpu ar burta š 

palīdzību un vienlaicīgi izliecam augšējo mugurkaula daļu uz aizmuguri, krūškurvis izvērsts, 

nedaudz pacelts. Veicot jaunu ieelpu atgriežamies sākuma stāvoklī. Tālāk uz izelpu ar burta š 

palīdzību nedaudz saliecam mugurkaulu, kas veido nelielu kuprīti. Uz ieelpu atgriežamies 

sākumstāvoklī. Jāseko, lai vingrinājuma izpildīšanas laikā darbotos tikai augšējā muguras daļa. 

Pleciem jāpaliek brīviem, nesasprindzinātiem, bet galvai mierīgai. 

 

 

 

 

Efekts: Vingrinājums nostiprina augšējo muguras un krūšu muskulatūru kā arī aktivizē 

elpošanas orgānu darbību. 
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3. Vingrinājums - Plecu apļošana.  

Sākumstāvoklis: Mugura taisna, rokas brīvas gar sāniem, kājas plecu platumā.  

Izpildīšanas tehnika: Koncentrējiet uzmanību uz elpošanu. Vēlams to sinhronizēt ar 

apļošanu un tās uzskaites ritmu. Apļojam plecus uz priekšu 8 reizes, tad atpakaļ. Uz pirmajām 4 

reizēm ieelpa caur degunu, uz nākošām 4 reizēm vienmērīga izelpa caur muti. Lai paaugstinātu 

fizisko slodzi var pacelt augšā rokas un zīmēt lielus apļus gar sāniem 8 reizes uz priekšu, tad 

atpakaļ. Elpošana saglabājās iepriekšējā no 1 - 4 ieelpa caur degunu, 5 - 8 izelpa caur muti.  

 

 

 

 

Efekts: Vingrinājums atbrīvo un atdzīvina kakla un plecu muskulatūru, tonizē plaušu, sirds 

meridiānu, nostiprina plecu joslas, muguras un krūšu muskulatūru. Palielina plecu, lāpstiņu un 

atslēgkaulu locītavu lokanību. 
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4. Vingrinājums - Ķermeņa pagriešana pa labi un pa kreisi. 

Sākumstāvoklis: Taisna stāja, kājas kopā, rokas brīvas gar sāniem. 

 Izpildīšanas tehnika: Koncentrējiet uzmanību uz elpošanu. To vēlams sinhronizēt ar 

ķermeņa pagriešanu un tās uzskaites ritmu. Ķermeņa svaru nedaudz pārnesiet uz labo kāju, 

kreiso kāju salieciet celī, neatraujot pirkstgalus no grīdas. Vienlaikus maksimāli pagrieziet abus 

plecus ap mugurkaula asi pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam. Kreisais celis un labais 

plecs virzās viens otram pretī. Galva nekustas, skatiens vērsts uz priekšu, gurni paliek nekustīgi. 

Mugurkauls saglabā vertikālu stāvokli. Plecu pagriešanai nedrīkst piepalīdzēt ar rokām, tām 

atbrīvotā stāvoklī jāatrodas paralēli mugurkaulam. Kad sasniegta maksimālā amplitūda, 

atbalstieties uz otras kājas un pagriezieties pretējā virzienā. Atkārtot vingrinājumu 10 – 15 reizes, 

pakāpeniski palielinot atkārtojumu skaitu. 

 

 

 

 

Efekts: Atdzīvina kakla muskulatūru, tonizē visus meridiānus, nostiprina muguras, vēdera un 

plecu joslas muskuļus, uzlabo mugurkaula kustīgumu, tā asinsapgādi un inervāciju. Šis ir unikāls 

vingrinājums sāpju remdēšanai jabkurā mugurkaula daļā un visu ap to esošo muskuļu trenēšanai. 
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5. Vingrinājums - Sunītis. 

Sākumstāvoklis: Stāviet kājās, pēdas izvērsiet plecu platumā, zemu iesēdieties ceļos, 

noliecieties uz priekšu un izlieciet ķermeņa augšdaļu tā, lai dibengals būtu atšauts atpakaļ un 

nedaudz pat izliekts uz augšu. 

Izpildīšanas tehnika: īsi un ātri elpojiet - kā elpo sunīts karstā laikā, ļaujot gaisam 

nekontrolēti plūst iekšā un ārā. Vingrinājuma laikā jābūt tādai sajūtai, ka gaiss it kā plūst cauri 

visam mugurkaulam.  

 

 

 

 

Efekts: Vingrinājums aktivizē ribstarpu ārējo un iekšējo muskulatūru, aktivizē diafragmas 

darbību, stimulē lielāku asins pieplūdi elpošanas orgāniem. Atbrīvo rīkles muskulatūru. 
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6. Vingrinājums – Sūknis. 

Sākumstāvoklis: stāviet kājās, kājas plecu platumā ar pirkstu galiem atrodiet apakšējās ribas. 

 Izpildīšanas tehnika: Ieelpojiet skaitot galvā 1, 2, 3. Ribu gali izplešas, darbojās vēdera 

muskulatūra. Kontrolējiet vai necilājās krūtis. Ieelpošanu nedrīkst pārtraukt pusceļā, neievelkot 

gaisu līdz pašām plaušu pamatnēm. Izelpojot par šķērsli var izmantot skaņu s vai f, jo tie pieder 

pie līdzskaņiem, kuri patērē visvairāk izelpas. Galvenais uzdevums izelpojot taupīt gaisu un 

neizšaut pusi no gaisa pirmajās sekundēs.  

 

           Vingrinājumu var veikt arī guļus stāvoklī. 

 

 

Efekts: Šis vingrinājums trenē vēdera muskulatūru, palīdz noteikt iespējamo elpas rezervi 

dziedāšanas laikā. 
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7. Vingrinājums - Apskauj sevi. 

Sākumstāvoklis: Kājas nesaliektas plecu platumā, rokas paceltas, saliektas plecu augstumā. 

 Izpildīšanas tehnika: Ar rokām apskaut sevi ap pleciem, vienlaikus izdarot asu, aktīvu 

ieelpu. Rokām jākustas paralēli, nešķērsojot vienai otru. Kura roka virs kuras - nav nozīmes. Nav 

vēlams mainīt roku atrašanās stāvokli vienai virs otras. Veicot vingrinājumu neatraut rokas pārāk 

tālu no vidukļa, lai nezaudētu līdzsvaru. Izelpa brīva caur degunu vai muti ( viegli nedaudz 

paverot lūpas, nevis platu muti), rokām atgriežoties stāvoklī - viena virs otras (skolas sols). Šo 

vingrinājumu var izpildīt arī liecoties uz priekšu un atpakaļ, kā arī sēdus stāvoklī, pietupieniem 

izpaliekot, bet ķermeņa augšdaļai un galvai griežoties pa labi un pa kreisi. Sākumā veikt šo 

vingrinājumu pa 8 ieelpām, pauze 3-5 sekundes, tā kopā 3 ciklus pa 8 katrā, pakāpeniski skaitu 

var palielināt. 
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   Efekts: Stimulē visu elpošanas orgānu (deguna dobuma, balsenes, elpvada bronhu un plaušu) 

darbību. Aktivizē elpošanas muskulatūru. Ar gaisa plūsmu tonizē balss saites. 

 

 

 

 

 

 

 

15 



8. Vingrinājums – Kaķis. 

Sākumstāvoklis: Kājas nesaliektas plecu platumā, rokas gar sāniem, saliektas vidukļa rajonā. 

Izpildīšanas tehnika: Izpildām vieglus pietupienus, vienlaicīgi pagriežot vidukli pa labi un 

pa kreisi. Pagrieziena un pietupiena brīdī (tas notiek vienlaikus),izdarīt asu aktīvu ieelpu. Galva 

nekustīga, bet pagriežas līdz ar vidukli. Rokas pagrieziena brīdī ir vidukļa augstumā un it kā kaut 

ko noķer. Ķerot neatraut rokas pārāk tālu no vidukļa, lai nezaudētu līdzsvaru. Izelpa brīva caur 

degunu vai muti ( viegli nedaudz paverot lūpas, nevis platu muti), atgriežoties izejas stāvoklī. 

Var izpildīt arī sēdus stāvoklī, pietupieniem izpaliekot, bet ķermeņa augšdaļai un galvai 

griežoties pa labi un pa kreisi. Sākumā veikt šo vingrinājumu pa 8 ieelpām, pauze 3-5 sekundes, 

tā kopā 3 ciklus pa 8 katrā, pakāpeniski skaitu var palielināt. 

 

 

 

 

Efekts: Stimulē visu elpošanas sistēmu, elpošanas orgānos uzlabojās asinsrite. Smadzenēm 

aktīvāk pieplūst skābeklis uzlabojās pašsajūta. 
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9. Vingrinājums – Palūkojies apkārt. 

Sākumstāvoklis: Mugura taisna, kājas plecu platumā, rokas nolaistas gar sāniem. 

Izpildīšanas tehnika: Pagriežot galvu pa labi izdarīt asu aktīvu ieelpu. Griezt galvu pretējā 

virzienā, neapstājoties pa vidu. Pagriežot galvu uz otru pusi, izdarīt otru asu, aktīvu ieelpu. 

Rokas un ķermeni nekustināt. Kaklu nesasprindzināt. Izelpa brīva caur degunu vai muti (viegli 

nedaudz paverot lūpas, nevis platu muti), notiek dabīgi, brīdī, kad galva pagriezta no vienas 

puses uz otru. Sākumā veikt šo vingrinājumu pa 8 ieelpām, pauze 3-5 sekundes, tā kopā 3 ciklus 

pa 8 katrā, pakāpeniski skaitu var palielināt. 

 

 

 

   Efekts: Aktīvi darbojās kakla muskulatūra. Stimulē visu elpošanas sistēmu, elpošanas orgānos 

uzlabojās asinsrite. Smadzenēm aktīvāk pieplūst skābeklis uzlabojās pašsajūta. 
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10. Vingrinājums – Austiņas. 

Sākumstāvoklis: Kājas plecu platumā, rokas nolaistas gar sāniem. 

Izpildīšanas tehnika: Paliecot galvu pa labi, ausi virzot pleca virzienā, bet nepieskaroties pie 

pleca, izdarīt asu aktīvu ieelpu. Griezt galvu pretējā virzienā, neapstājoties pa vidu. Paliecot 

galvu uz otru pusi, ausi virzot pleca virzienā, bet nepieskaroties pie pleca, izdarīt otru asu, aktīvu 

ieelpu. Rokas un ķermeni nekustināt. Plecus necelt pretim ausīm. Izelpa brīva caur degunu vai 

muti (viegli nedaudz paverot lūpas, nevis platu muti), notiek dabīgi, brīdī, kad galva pagriezta no 

vienas puses uz otru. Sākumā veikt šo vingrinājumu pa 8 ieelpām, pauze 3-5 sekundes, tā kopā 3 

ciklus pa 8 katrā, pakāpeniski skaitu var palielināt. 

 

 

 

 

Efekts: Aktīvi darbojās kakla muskulatūra. Stimulē visu elpošanas sistēmu, elpošanas 

orgānos uzlabojās asinsrite. Smadzenēm aktīvāk pieplūst skābeklis uzlabojās pašsajūta. 
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11. Vingrinājums – Diafragmas un vēdera muskulatūra aktivizēšanai un 

nostiprināšanai. 

Sākumstāvoklis: Mugura taisna, kājas plecu platumā. Uzliekam rokas uz vēdera zem nabas.  

Izpildīšanas tehnika: Jaukta aktīva un dziļa ieelpa, vienlaicīgi caur degunu un muti. Aktīvi 

un īsi, ātrā tempā sakām aktīvi 4 reizes skaņu s, 4 reizes skaņu f, 4 reizes pt un 2 reizes hū. ( ssss 

– ffff – ptptptpt - hū hū). Kontrolējam, lai darbojās vēdera muskulatūra. Svarīgi vingrinājumu 

veikt uz vienas elpas un taupīt gaisu. Vingrinājumu vēlams veikt no 8 – 10 reizēm.  

 

 

 

 

 

Efekts: Tiek aktivizēta un trenēta vēdera, ārējā un iekšējā ribstarpu muskulatūra, ribu 

turētājmuskuļi, diafragma. Aktivizē skaņas ataku un balss saišu darbību. 
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12. Vingrinājums – Soļi uz priekšu. 

Sākumstāvoklis: kājas nesaliektas plecu platumā, rokas gar sāniem, mugura taisna. 

Izpildīšanas tehnika: Pirmā ieelpa-paceļot labo kāju saliektu celī līdz viduklim, kreiso kāju 

nedaudz saliekt (it kā nedaudz iesēsties). Iesēšanās brīdī notiek asa, aktīva ieelpa. Nolaižot labo 

kāju atpakaļ, kreisā it kā iztaisnojās, un uz mirkli nonāk izejas stāvoklī. Tad seko pretējā darbība, 

kreisā kāja paceļas saliekta celī līdz viduklim, bet labā kāja nedaudz saliecas( iesēšanās). Šajā 

brīdī notiek otra ieelpa, asa un aktīva. Izelpa notiek brīvi caur degunu vai muti ( viegli nedaudz 

paverot lūpas, nevis platu muti), laikā starp vingrojumu maiņu (izejas stāvoklī). Sākumā veikt šo 

vingrinājumu pa 8 ieelpām, pauze 3-5 sekundes, tā kopā 4 ciklus pa 8 katrā, pakāpeniski skaitu 

var palielināt. 

 

 

 

 

Efekts: Stimulē visu elpošanas orgānu (deguna dobuma, balsenes, elpvada bronhu un plaušu) 

darbību. Aktivizē elpošanas muskulatūru. Ar gaisa plūsmu tonizē balss saites. Stimulē muguras 

lejas daļas muskulatūru, uzlabo asinsriti iegurņa apvidū. 

                                                  

 

 

 

20 



 

Nobeigums 

 

Rakstot šo darbu, lai noskaidrotu audzēkņu viedokli par iesildošo stājas un elpošanas 

sistēmas vingrinājumu lietderību un iekļaušanu stundās veicu aptauju, un rezultātā saņēmu 100% 

pozitīvu vērtējumu. Kas mani ļoti iepriecināja! Audzēkņiem sava atbilde bija arī jāpaskaidro 

kāpēc ir tāds vērtējums?  

Populārākās atbildes ir lūk šādas:  

• Vingrinājumi palīdz sajust un izkustināt ķermeni, 

• Vieglāk sajust elpas atbalstu, 

• Palīdz noskaņoties darbam stundā, 

• Palīdz atbrīvot ķermeni no liekā sasprindzinājuma un 

labāk justies, 

• Vieglāk dziedāt stundā un apgūt jaunus tehniskos 

paņēmienus, 

• Palīdz ātrāk atmodināt balsi un ķermeni no rītiem 
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Vērtējums elpošanas 
vingrinājumu iekļaušanai 

dziedāšanas stundās

Pozitīvi

Negatīvi



 

 

Uz jautājumu vai veicat šos vingrinājumus patstāvīgi ārpus solo dziedāšanas, dziedāšanas 

vai ansambļa stundām? ( Piem. Mājās, pirms uzstāšanās, koncerta, kora mēģinājuma u.t.t.) 

62% atbildēja jā, 38% atbildēja dažreiz un 0% atbildēja nē. Tas liecina par to, ka viens 

no maniem izvirzītajiem uzdevumiem veiksmīgi tiek realizēts, bet vēl jāturpina darbs pie tā. 

 

Uz jautājumu cik bieži Jūs veicat patstāvīgi stājas un elpošanas vingrinājumus? Katru dienu 

atbildēja 12%, 3x nedēļā atbildēja 50%, 1x nedēļā atbildēja 38% un nevienu atbildēja 0%. 
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                                            Secinājumi 

 

Iesildošie stājas un elpošanas vingrinājumi palīdz: 

• Aktivizēt audzēkni darbam stundā 

• Izkopt diafragmas elpošanu 

• Skaņai kļūt spilgtai un noturīgai 

• Elpošanas muskulatūrai kļūt daudz elastīgākai 

• Atjaunot harmoniju elpošanas muskulatūrā 

• Paaugstināt ķermeņa tonusu, jo uzlabojās asinsrite visā ķermenī 

• Uzlabot stāju 

 

 

1) Labās prakses mērķis tiek pilnveidots un turpina attīstību. 

2) Audzēkņi labprāt veic stājas un elpošanas vingrinājumus kā stundās, tā arī mājā, pirms 

eksāmeniem, koncertiem u.t.t., jo vingrinājumi palīdz attīstīt viņu vokālās prasmes un 

iemaņas. 

3) Mans izveidotais stājas un elpošanas vingrinājumu komplekss motivē audzēkņus īsākā 

laika posmā apgūt kostoabdominālo elpas tipu un pareizas elpošanas pamatus. 
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