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Kas tai? 
Kam jis buvo naudojamas?



Matai ir 
matavimai

• Iki XX a. Lietuvoje galiojo
rusiška, lenkiška matų 
sistema. 

• 1921 m. įvedama Europos 
metrinė sistema:

metras – vietoje sieksnio,

kilometras – vietoje 
varsto,

kilogramas – vietoje 
svaro.



Matai ir 
matavimai

Matuoti, spėjama, žmogus 
pradėjo tada, kada prireikė 

lyginti.

• „Vanduo iki kelių“

• „Sunkus kaip akmuo“

• „Mažas kaip pipiras“

• „Iki nykščio viršaus“

• „Per nagą“

• „Per nago juodymą“

• „Per tris pirštus“

• „Per plaštaką“



Ilgio 
matavimas 
kūno dalimis

• Colis

• Mažiausias matavimo 
vienetas. Jis lygus nykščio 
pločiui (2,54 cm).

• Lig šiol coliais matuojamas 
vinies ilgis, lentos storis.

• Šiandien taip pat coliais 
matuojama televizoriaus, 
kompiuterio vaizduoklio 
įstrižainė.

• Spausdintuvo raiška 
matuojama taškų skaičiumi 
colyje.
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Ilgio 
matavimas 

kūno dalimis

• Sprindis

• Sprindis – atstumas tarp 
išskėsto nykščio ir kito 
kurio nors piršto (20-25 
cm)

• Sprindžiu buvo 
matuojamas meitėlio ilgis, 
lentos plotis, bato padas.

• Dažnai sakoma: „Saulė per 
sprindį nuo žemės“, „Čia 
dirbamas kiekvienas 
žemės sprindis“.



Ilgio 
matavimas 

kūno dalimis

• Sieksnis

• Sieksnis – atstumas tarp 
išskėstų rankų (1,95 cm).

• Sieksniais matavo tinklus, 
virves, audinį.

• Malkas, medžių rąstus 
sandėliavimui matavo 
sieksniu, kuris buvo 
vadinamas „mediniu“, jis 
buvo lygus 11,1 kubinio 
metro.
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Ilgio 
matavimas 

kūno dalimis

• Pėda 

• Pėdos ilgis lygus 12 colių 
arba 30,48 cm. 

• Įvairiose pasaulio šalyse 
jos vertė skyrėsi.
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Ilgio 
matavimas 

kūno dalimis

• Uolektis

• Uolektis – atstumas nuo 
alkūnės iki didžiojo piršto 
galo (66,71 cm).

• Uolektimis matuodavo 
medžiagas.

• 3 uolektys sudarė sieksnį.

• Lietuvoje vartotas iki 1920 
metų.



Atstumo
matavimas 

• Mylia

• Pavadinimas kilo iš lotynų 
kalbos „mille passuum“ -
„tūkstantis žingsnių“, 
turint galvoje dvigubą 
žingsnį. Tokia mylia yra 
apie pusantro kilometro.

• Anglų mylia – 1609,3 m.

• Tarptautinė  jūros mylia –
1852 m.



Kelio  
matavimas  

• Varsna (varstas)

• Tai atstumo matavimo 
vienetas, lygus 1,067 km.

• Kelias buvo matuojamas ir 
laiku iki kurios nors vietos  
- valanda, savaitė, mėnuo 
kelio pėsčiomis, važiuotam 
ar raitam.



Plotis
Plotas

• Lietuviai turėjo savo pločio 
matus: vagą, akėčias, lentą. 

• Dirvos plotis matuotas ir 
biržėmis. Tai juosta, sėjėjo 
užsėjama vienu mostu. 



Plotis
Plotas

Audeklo plotis matuotas 
rietimais, sienomis, 
stuomenimis. 

Audeklo siena atitikdavo 
audėjos trobos sienos aukštį. 
Stuomeniu vadinamas 
medžiagos gabalas suaugusio 
žmogaus marškiniams.



Plotis
Plotas

• Pievų plotis buvo nusakomas 
šieno vežimais, šieno 
kupetomis, javų – stirtomis, 
gubomis. 

• Žemės plotas, nusakomas 
per dieną suartu plotu, 
vadinamas žagre arba jaučių 
jungu. 

• Po 1557 metų reformos žemė 
pradėta matuoti valakais ir 
margais. Vienas valakas 
turėjo 30 margų.

• Valakas lygus apie 21 ha.



Tūrio 
matavimo 
vienetai

• Sauja, rieškučios, gurkšnis, 
glėbys.

• Biralams ir skysčiams seikėti 
buvo naudojami įvairiausi namų 
apyvokos daiktai: šaukštas, 
samtis, kaušas, puodai, pintinės, 
statinės.

• Lietuvoje birioms medžiagoms 
seikėti buvo naudojami pūras, 
siekas, siekelis, gorčius, kvorta.

• Didysis gorčius – apie 5,6 l.

• Mažasis (šinkorinis) gorčius –
2,6 l.

• Kvorta – 0,7 l.



Masės 
matavimo 
vienetai

• Birkavas - apie 164 kg

• Pūdas - apie 16 kg

• Svaras - apie 365 g

• Laštas - apie 2000 kg



Sprindis – 20-25 cm

Pėda – 30,48 cm

Uolektis – 57,78 cm

Varstas – 1,067 km

Kvorta – 0,7 l

Pūdas – 16 kg

Valakas – 21 ha 



kg1601610 

km67,10067,110 

ha2102110 

2,44mcm84,24348,308 



Naudota literatūra:

• https://www.scribd.com/doc/2579933/senieji-

matavimo-vienetai

• https://www.storyjumper.com/book/index/18948688

/SENIEJI-MATAVIMO

• https://www.lmnsc.lt/uplfiles/senoves_matai_ir_ma

tavimo_priemones_vk_yv2h.pdf

• http://samogitia.mch.mii.lt/ZZ_2011_7/ZZ_2011_7_

22_23.pdf

• http://www.biblioteka.vpu.lt/elvpu/28097.pdf
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