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Ievads 

Darba tēma. No kurienes radušies skaitļi. 

Šo tēmu izvēlējos, jo pašam bija tāda ziņkāre no kurienes ir radušies skaitļi. 

 Darba mērķis. Noskaidrot no kurienes ir radušies skaitļi. 

Darba uzdevumi: 

1. Noskaidrot no kurienes radušies skaitļi. 

2. Apkopot informāciju par skaitļiem. 

3. Analizēt vai kādam interesē senie cipari. 



 

Kā radās skaitīšana? 

Kad cilvēki pirmo reizi sāka skaitīt, viņi gandrīz noteikti izmantoja savas rokas. Tā kā 

vairumam cilvēku ir desmit pirksti, uz kuriem skaitīt, bija ērti skaitīt desmitos – tā arī radās 

mūsdienās tik plaši izmantotā (decimālā) skaitīšanas sistēma. Kāpēc izmantoja rokas? Cilvēki uz 

pirkstiem varēja saskaitīt lietas arī tad, kad skaitļiem vēl nebija izdomāti nosaukumi. Pirkstu 

saliekšana skaitīšanas laikā palīdz skaitļus atcerēties, bet pirkstu izstiepšana gaisā ļauj ‘‘uztvert’’ 

skaitli arī bez vārdiem. Saistība starp pirkstiem un skaitļu nosaukumiem ir ļoti sena. Latīņu valodā 

vārds digit apzīmē gan pirkstu, gan ciparu. Mūsdienās mēs lietojam dažādas digitālās jeb ciparu 

ierīces, piemēram fotoaparātu, datoru, telefonu. Vai alu laikmeta cilvēki skaitīja? Tik senos laikos 

cilvēkiem skaitļi gandrīz nebija nepieciešami, jo viņi paši neko neaudzēja, bet pārtiku ieguva, 

medījot savvaļas dzīvniekus un vācot savvaļas augus. Viņi ievāca tikai tik daudz, cik bija 

nepieciešams, un pāri palika pārāk maz, lai tirgotos vai uzkrātu. Tāpēc arī nebija nekādas jēgas kaut 

ko skaitīt. Tomēr viņiem piemita laika izjūta, ko noteica Saules, Mēness un zvaigžņu kustība. 



 

Tu vari skaitīt uz cilvēka 

Plaukstas un pēdas. Papua-Jaungvinejas ciltīm ir vismaz 900 atšķirīgu skaitīšanas sistēmu. 

Daudzas ciltis skaita uz pirkstiem un tāpēc neizmanto bāzi 10. Ir kāda cilts, kas skaita ne tikai uz 

roku, bet arī uz kāju pirkstiem, tādējādi it kā izmantojot skaitīšanas sistēmu ar bāzi 20. Skaitli ‘‘10’’ 

viņi apzīmē ar vārdiem ‘‘divas rokas’’, skaitlis ‘‘15’’ ir ‘‘divas rokas un viena pēda’’, bet skaitlis 

‘‘20’’ – ‘‘viens cilvēks’’. Galva un pleci. Dažviet Papua-Jaungvinejā cilšu pārstāvji skaitīšanu sāk 

no mazā pirkstiņa, turpina skaitīt uz rokas un ķermeņa dažādām daļām, līdz pāriet pie otras rokas. 

Faivolas cilts skaitīšanai izmanto 27 ķermeņa daļas un skaitļu apzīmēšanai lieto ķermeņa daļu 

nosaukumus. Piemēram, skaitlim 14 atbilst deguns. Skaitļiem, kas ir lielāki nekā 27, šie cilvēki 

pievieno vārdus viens cilvēks. Tātad skaitlis 40 viņiem būtu viens cilvēks un labā acs. 



 

Zīmes izveidošana 

Simtiem tūkstošu gadu cilvēki lieliski iztika, skaitot tikai uz pirkstiem. Taču aptuveni pirms 

6000 gadiem situācija mainījās. Tuvajos Austrumos cilvēki pieradināja dzīvniekus un sāka audzēt 

labību, un kļuva par zemniekiem. Babiloniešu skaitļi. Aptuveni pirms 6000 gadiem zemnieki 

Babilonijā (tagadējā Irākas teritorijā) sāka gatavot māla zīmes, lai reģistrētu darījumus vai 

vienošanos. Ja darījuma laikā tikai iemainīti vairāki žetoni, tos ietina māla aploksnē. Lai zinātu, kas 

atrodas aploksnē, tirgotājs ar asu irbulīti mālā izveidoja dažādus simbolus. Tad kādam iešāvās prāta 

spoža ideja – vienkārši rakstīt simbolus uz māla plāksnītēm, nemaz neievietojot tajās žetonus. Tā arī 

tika izgudrota rakstība. 



 

Darbojies kā ēģiptietis! 

Senie ēģiptieši apstrādāja zemi šaurā auglīgā zemes joslā ap Nīlas upi, kas šķērso Sahāras 

tuksnesi. Nīla katru vasaru izgāja no krastiem, applūdinot un aizskalojot lauku robežas un grāvjus. 

Gadu pēc gada ēģiptiešiem nācās iezīmēt savu lauku robežas no jauna. Tādējādi viņi kļuva par 

īsteniem izdzīvošanas un laika skaitīšanas ekspertiem, turklāt matemātiku izmantoja ne tikai 

skaitīšanai, bet arī zemes mērīšanai, ēku celtniecībai un laika skaitīšanai. Lai kaut ko izmērītu – vai 

tas būtu laiks, masa vai attālums -, ir nepieciešamas vienības. Ēģiptieši vienības veidoja pēc cilvēka 

ķermeņa daļu garuma. Pat mūsdienās daži cilvēki joprojām mēra savu garumu pēdas. 



 

Maiju un romiešu skaitļi 

Arī Amerikas pamatiedzīvotāji kopa laukus un tirgojās, un bija izgudrojuši veidus, kā 

pierakstīt skaitļus. Maijiem bija pat vēl labāka skaitīšanas sistēma nekā ēģiptiešiem. Viņi precīzi 

prata skaitīt laiku un bija izrēķinājuši, ka gads ir 365,242 dienas garš. Maiji skaitīja 

divdesmitniekos, iespējams, ka viņi izmantoja ne tikai roku, bet arī kāju pirkstus. Maiju skaitļu 

pieraksts atgādināja pupiņas, kociņus un gliemežvākus – priekšmetus, ko viņi, iespējams, kādreiz 

bija izmantojuši kā skaitīkļus. Simboli, ar kuriem apzīmēja skaitļus no 1 līdz 4, izskatījās kā kakao 

pupiņas vai oļi. Skaitļa 5 simbols izskatījās pēc kociņa. Romiešu skaitļi parādījās Eiropā Romas 

impērijas laikā. Romieši skaitīja desmitniekos un izmantoja burtus skaitļu apzīmēšanai. 2000 gadu 

eiropiešiem šis bija galvenais skaitļu pierakstīšanas veids. Romiešu ciparus joprojām izmanto 

pulksteņos, karaliskās ģimenes locekļu vārdos (piemēram, Elizabete II) un grāmatu nodaļu numuros 

(I), (II) un (III). 



 

Nekas ir kaut kas 

Ne vienmēr nulle ir nekas. Ja nulli pieraksta skaitļa beigās, tad skaitlis palielinās 10 reižu. 

Tas ir tāpēc, ka mēs lietojam ‘‘pozicionālo skaitīšanas sistēmu’’, kurā cipara pozīcija (atrašanās 

vieta) nosaka tā vērtību. Piemēram, skaitlis 123 nozīmē, ka tajā ir viens simts, divi desmiti un 3 

vieni. Nulle norāda, ka kādas skaitīšanas vienības nav. Pretējā gadījumā mēs nevarētu atšķirt skaitli 

11 no skaitļa 101. Lai gan nulli uzgudroja aptuveni pirms 1500 gadiem, tā joprojām izraisa 

galvassāpes. Kad 1999. Gada 31. Decembrī tika svinēta Jaunā gada iestāšanās, daudzi uzskatīja, ka 

svin jaunā gadsmita sākšanos. Taču gadu skaitīšana netika uzsākta ar nulles gadu, bet ar 1. gadu, 

tāpēc šīs svinības notika gadu agrāk. Jaunā simtgade un 21. Gadsimts patiesībā sākās 2001. gada 1. 

janvārī, nevis 2000. gada 1. janvārī. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums 



 

Anketa 

1. Vai jums ir gadījies sastapties ar maiju vai romiešu skaitļiem? 

2. Vai tu zināji ka kādreiz cilvēki skaitīja uz pirkstiem un ķermeņa daļas? 

3. Vai tu zināji ka var skaitīt uz cilvēku ķermeņa daļas 27 skaitļus? 

4. Vai tu zini kādus ciparus izmanto Latvieši? 

 

 


