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Darba lapa par Regīnas Ezeras stāstu “Sāpju mērs” 

1. Apvelc pareizās atbildes burtu! 

• Grācija R. Ezeras stāstā „Sāpju mērs” ir 

a) vecā vīra sieva;               b) viena no pircējām;                           c) vecā vīra suns. 

• Stāsta “Sāpju mērs” darbība notiek 

a) rudenī;                              b) ziemā;                                                c) gadalaiks nav minēts. 

• Cik kucēnu pārdeva vecais vīrs? 

a) 4                                         b) 3                                                         c) 5 

• Kā mazais zēns norēķinājās par kucēnu? 

a) ar naudu;                          b) ar naudu un burciņu;                      c) zēns to ieguva par brīvu. 

• Ar ko vecais vīrs pabaroja kucēnus? 

a) cīsiņiem;                           b) gaļas šķēli;                                         c) suņu barību. 

• Kam meitenes pirka kucēnu? 

a) brālim;                               b) kursa biedram;                                 c) dēlam 

2. Ieraksti atbilstošā tēla vārdu! 

“……………………………………………………..  stāvēja šeit jau kādu pusstundu un, vienaldzīgi noskatīdamies uz 

garām braucošajiem tramvajiem, domāja, ka ieradies par agru, jo rītos nenāk miegs, ka visu mūžu 

nokāvies ar miega badu, bet tagad, kā par spīti, mostas puspiecos un pat četros, ka vasarā tas neko lielu 

nekait, jo var ņemt kapli vai lāpstu, vai lejkannu – ko nu kuro reizi – un padarboties pa dārzu.”  

3.  Kāpēc apkārtējie cilvēki jūsmo par kucēniem, bet negrib tos iegādāties? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Raksturo pirmo pircēju! Kāda bija viņa attieksme pret kucēnu? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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5. Kādus pretstatus saskati vecā vīra un meiteņu raksturojumos? Nosauc tos! 

Vecais vīrs - ___________________________________________________________________________ 

Meitenes - ____________________________________________________________________________ 

6. Kāpēc, tavuprāt, vīrs pārdeva kucēnu cilvēkam, par kuru radies slikts iespaids? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. Izskaidro frāzi “Sunim vajag kārtīgu saimnieku, nevis no abiem galiem apzelētu makaronu”! 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

8. Kāpēc, tavuprāt, vīrs pārdeva kucēnu mazajam zēnam par mazāku atlīdzību nekā bija plānojis? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

9.Izlasi jauniešu domas par dzīvniekiem! Uzraksti savu viedokli!  
 

Vija 
“Tas ir briesmīgi, ja dzīvnieks tiek nogalināts cilvēka vajadzību apmierināšanai. Nožēlojami, ka 
daudzi dzīvnieku uztver kā rotaļlietu.” 
Daumants 
“Cilvēks atrodas barības ķēdes augšgalā, tāpēc viņš kā stiprākais un gudrākais drīkst izmantot 
visus dabā pieejamos resursus, to skaitā arī dzīvniekus.” 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 


