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Šodienas mainīgajā pasaulē skolotājiem ir jāmāk ieinteresēt, aizraut un iesaistīt 

izglītojamos mācību procesā. Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra 

metodiskais dienests (autore speciālais pedagogs, Mg.sc.educ. Lolita Apsēna) ir izveidojis 

atgādnes „Senie mēri” izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuras izmantojamas 

dažādos vecumposmos latviešu valodas, matemātikas, ģeogrāfijas, vēstures un 

audzināšanas stundās, lai iepazītu senās mērvienības un to daudzveidību.

Metodiskais materiāls sagatavots vieglajā valodā, papildināts ar krāsainiem attēliem 

un terminu – jēdzienu skaidrojumiem. 

Atgādnes „Senie mēri” papildinās izglītojamo vārdu krājumu, sekmēs iztēles, 

fantāzijas un radošuma attīstību, stimulēs verbālo un tēlaino atmiņu, pilnveidos izziņas 

procesus, kā arī aktivizēs prasmi praktiski pielietot jaunās zināšanas, izmantojot reālās 

dzīves elementus.



PĒDA

PĒDA – garuma mērvienība – 30,48 centimetri (cm ). 

Pēda – zemes platības mērs. 

Pēda – ķermeņa daļa. 

Kādas darbības, procesa atstāta pazīme, kas liecina par notikušo:

Pēda pārnestā nozīmē:

� Ievainojuma pēdas sejā.

� Kara, zemestrīces, ugunsgrēka pēdas pilsētā.

� Senās kultūras pēdas.

� Pazust bez pēdām.

Latviešu tautas dziesma 

Suņi zaķim pēdas dzina, 

Purvus, mežus bradājot.

Vau, vau, vau, vau, vau 

Vau, vau, vau, vau, vau,

Purvus, mežus bradājot, 

Purvus, mežus bradājot.

� Sadzīt kam pēdas, nākt (būt, tikt) kam uz pēdām – atrast.

� Uzvest kādu uz pēdām – norādīt pareizo virzienu.



SPRĪDIS

Sprīdis pārnestā nozīme – neliels attālums vai neliels laika posms.

� Jānoiet vēl mazs ceļa sprīdis.

� Tuvoties sprīdi pa sprīdim.

� No tās dienas pagājis jau labs sprīdis.

� Laika sprīdis.

SPRĪDIS – garuma mērvienība, kur par pamatu ņemts attālums no izplestas plaukstas 

īkšķa gala līdz mazā pirkstiņa galam, aptuveni 18 – 23 centimetri (cm).



OLEKTS
OLEKTS – garuma mērvienība, attālums no elkoņa līdz pirkstu galiem – 53,75 centimetri (cm).

Olekts – mērkoks ar šādas mērvienības iedaļām.

V. Plūdonis „Rūķīši un Mežavecis” 

Mērkoks – koka līste noteiktā garumā vai ar mērvienību iedaļām kaut kā mērīšanai.

Uzači – uzacis, lokveidīga, šaura, īsa apmatojuma josla uz pieres virs katras acs.

Micītes – cepures.

Tāšu – tāss, bērza mizas virsējā baltā kārta.

Olektgari vīriņi,

Sprīdi gari uzači.

Baltu tāšu micītes,

Brūnu sūnu biksītes.



SOLIS
SOLIS – garuma mērvienība, zemes platības mērs – 91,44 centimetri ( cm ).

Solis pārnestā nozīmē – rīcība, darbība.

Latviešu tautas dziesma

Bārenīte, bārene – bērns, kam miruši abi vecāki vai viens no vecākiem.

Darināt – veidot, pagatavot.

Daiļš – cildens, tikumisks, kam ir vērtīgs saturs.   

Ai, bārene, bārenīte,

Kas tev' daiļu darināja?

Mīļi vārdi, viegli soļi,

Tie man daiļu darināja.

� Neatkarīgs solis – patstāvīga rīcība.

� Atbildīgs solis – atbildīga rīcība.

� Liels solis uz priekšu – paveikta liela daļa darba.

� Izšķirīgs solis – jāveic izvēle.

� Apkopt mājas soli – paveikt mājas darbus.

� Vakara solis – paveikt vakara darbus.



JŪDZE
JŪDZE – garuma mērvienība, atbilst apmēram 7,5 kilometriem (km). 

Eksistē vairākas mērvienības ar nosaukumu "jūdze", to garums ir no 1 līdz 15 kilometriem (km). 

Plašāk izplatītajām jūdzēm garums ir robežās no 1,6 līdz 2 kilometriem (km).

Garuma mērvienība dažādās mērvienību sistēmās.

Latviešu tautas dziesma

Zēģelīte – bura.

Naksniņa – nakts, laika posms no vakara līdz rītam.

Jūriņ prasa smalku tīklu,

Laiviņ baltu zēģelīt'. 

Uzvelk baltu zēģelīti -  

Iet laiviņa mirdzēdama. 

Iet laiviņa mirdzēdama  

Simtu jūdžu dieniņā,

Divi simti naksniņā. 

Līdz Ziemeļa namdurvīm.

� Starptautiskā jūras jūdze – 1,85 kilometri.

� Sauszemes jūdze – 1,6 kilometri.

� Krievu jūdze – 7,46 kilometri.



STOPS

STOPS – tilpuma mērvienība, atbilst apmēram 1, 35 litriem ( l ).

Stops jeb arbalets – šaujamierocis bultu šaušanai.

Ļaudis – cilvēki.

Maize lēta, ūdens dārgs

Svešu ļaužu zemītē:

Stopu pirku, otru devu,

Rokas vien nomazgāju.

Latviešu tautas dziesma



SIEKS
SIEKS – tilpuma mērvienība, atbilst 12 litriem pēc māla trauka paraugmēra. 

Trauka augstums – 15,6 centimetri (cm), diametrs 31,6 centimetri (cm).

Latviešu tautas dziesma

Dālderis – sena, parasti sudraba monēta.

Pūrs – svara mērvienība, apmēram 48 kilogrami.

Es redzēju Jūras māti

Siekiem naudas mērojam,

Siekiem naudas mērojam,

Pūriem vecu dālderīšu.



SIEKS
SIEKS – svara mērvienība, četrkantīga kaste, atbilst apmēram 8 kilogramiem (kg).

Latviešu tautas dziesma

Malums – vienā reizē samaltie produkti.

Pērkonam traka daba,

Saspārdīja ozoliņu,

Saspārdīja miltu sieku,

Triju rītu malumiņu.



PODS
PODS – svara mērvienība beramiem produktiem (piemēram, labībai), atbilst 8,376 

kilogramiem (kg).

Latviešu tautas pasaka

Dievs – ar gribu apveltīta reliģiska būtne, visa pirmcēlonis.

Velns – ļaunais gars, ļaunuma iemiesojums.

Paksis – mājas stūris.

Dievs ar velnu kaitinās. Velnam bijis dzelzs katls, Dievam mālu pods. Dievs izlicis savu 

podu saulītē, pie mājas pakša, un pods vārījies, bet Velnam apakš sava katla vajadzējis 

uguni kurt. Tas šim nepaticis. Un nu sācis arī tādu trauku iekārot, kas bez uguns vārās, 

tādēļ vaicājis Dievam, kur šim ņemt tādu podu.

"Kur ņemt? Tad jau mums būs jāmaina." 

"Jā, jā — tūliņ!" 

Labi, samainījuši. Velns paņēmis podu un Dievs tā ticis pie dzelzs katla.



PŪRS
PŪRS – svara mērvienība, beramo preču mērs, četrkantīga kaste, atbilst apmēram 

48 kilogramiem (kg).

Aizkrāsns – vieta starp krāsni un sienu.

Plandīties – plīvot, plivināties.

Citas meitas pūru loka, 

Es gulēju aizkrārsnī;

Citām jāja precenieki,

Es priekšā plandijos.

Ņemat mani, ciema puiši,

Es bij' darba strādeniece: 

Uz div'gadi vienu zeķi

Kā līgoti nolīgoju.

Pūrs pārnestā nozīmē – krājums.

Latviešu tautas dziesma

� Tautasdziesmu pūrs.

� Bagāts ir viņas dziesmu pūrs.

� Zināšanu pūrs.



DUCIS

DUCIS – skaita mērvienība – 12 gabali.

Latviešu tautas ticējums

Vecgada vakarā jāēd ducis ēdienu, lai nākamā gada 

visi divpadsmit mēneši būtu veiksmīgi.

Parasti to saka arī situācijā, ja pienākusi piektdiena, bet datums ir 13., un ir iespēja, ka var 

kaut kas notikt uz nelabo pusi.

VELNA DUCIS – sarunvalodā ar šo vārdu apzīmē skaitli trīspadsmit.


