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Ja kāds spēs izskaidrot mīlestību, tad viņš,  

iespējams,  

spēs arī izskaidrot šo pasauli un elektrību. 

Šī grāmata, eseja vai sacerējums - 
nedefinējama rakstu darba forma - 
atspoguļo pārdomas par "lietām un 

procesiem" ap mums.
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PRIEKŠVĀRDI 

Skaitlis 66. Mūsu rakstībā to veido divi cipari 6.  

Seši ir pusducis, tātad divi sešnieki veido duci jeb 
duodecim latīniski, bet skaitliski tas ir 12. 

Ducis gadsimtiem cauri ir bijis interesants skaitlis – ducis 
mēnešu, ducis galveno dievu un dieviešu senajā Grieķijā un 
Romā, Jēzum bija ducis mācekļu... ducis... 

Arī cilvēka mūžā gadskaitlim 66, iespējams, ir nedaudz 
ietekmīgāka loma nekā 60 vai 70. 

Tāpēc atļāvos izteikt savas pārdomas par dzīvi un “lietām 
ap mums”. 

Šīs pārdomas ir veltījums studiju biedriem, kolēģiem, 
oponentiem, draugiem un nedraugiem. Bez viņiem nebūtu 
arī ko pārdomāt. Katrs dzīvē sastaptais cilvēks, ar kuru ir 
bijusi neliela saruna ne tikai “par laiku un suņiem”, bet arī 
par kaut ko nedaudz vairāk, ir devis savu artavu šīm 
pārdomām. 

Kolēģiem manā dzīvē vienmēr ir bijusi nozīmīga loma, un 
šajā man ir veicies – man nekad nav bijuši “riebīgi kolēģi”, 
attiecības ir bijušas (un ir) draudzīgākas vai formālākas, bet 
vienmēr labas. Paldies viņiem par to! 

Visvairāk ir devusi ģimene. Ģimene var atbalstīt, ģimene 
var kritizēt vai neatbalstīt. Sajūtu līmenī tam ir daudz lielāka 
nozīme nekā pārējās sabiedrības viedoklim. Es vienmēr 
esmu sajutis šādu atbalstu, esmu par to pateicīgs un patiesi 
tādu atbalstu novēlu arī citiem... 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IEVADS 

Pamostos ziemas rītā. Istaba ir auksta un tumša. 

Mēģinu ieslēgt gaismu, bet nekas nenotiek, apkārt 
joprojām tumšs. Sataustu tālvadības pulti, mēģinu ieslēgt 
televizoru – dabūt kādu gaismas avotu, bet neizdodas. 

Taustoties tieku līdz drošinātāju sadalei, bet visi 
automātiskie slēdži ir ON – ieslēgti. Nekas nedarbojas – 
mājsaimniecības ierīces, dators, televizors. Paskatos ārā pa 
logu – izņemot rietošā mēness gaismu, neviena cita 
gaismiņa nav redzama. 

Nolemju doties uz blakus esošo lielveikalu un dabūt 
vismaz sveces. Lielveikalā un nevienā citā veikalā nevar 
iekļūt, jo ar klātbūtnes sensoru vadāmās automātiskās 
durvis neatveras. Saprotu, ja pat tās atvērtos, iekšā būtu 
tumšs un sveču vietā droši vien pagrābtu cīsiņus, kases 
aparāti un banku iekārtas nedarbojas – nav elektrības. 

Ja nav šeit, varbūt būs citā vietā, bet tad saprotu, ka 
mobilais telefons ir izlādējies un kāda cita veikala adresi 
atrast nevar, un jebkāda šāda veida saziņa nav iespējama; pat 
ja telefons būtu uzlādēts, nedarbojas mobilā tīkla bāzes 
stacijas.  

Palieku stāvam krustojumā. Ielas nav apgaismotas, un 
satiksmes regulēšanas gaismas nedarbojas. Nelieli ļaužu 
pūlīši, žestikulējot un piesaucot visādas cilvēciskās iedabas 
parādības, virzās nenosakāmos virzienos. Labi, ka nav 



noteikts karastāvoklis un ir iespējams pulcēties vairāk par 
divām personām, nodomāju. 

Automašīnā nevar iepildīt degvielu, vienkārši tāpēc, ka 
degvielas uzpildes stacijas elektriskie sūkņi nedarbojas – 
tāpat kā tās automātiskās durvis un kases aparāti. Viss slikti. 

Ir “izbeigusies” elektrība. 

Viss ir ļoti slikti – tā ir pilna mēroga pastardiena, 
mūsdienu civilizācijas gals, jo mūsu civilizācijas pamats ir 
elektroenerģija – mēs sēžam uz enerģijas adatas, mūsu 
dzīvesveids ir uzturams, nepārtraukti piegādājot “narkotiku” 
– elektroenerģiju. Vai mēs esam “uzsēdušies” sava slinkuma 
un komforta dēļ vai “uzsēdināti” uz enerģētikas-

elektrotehnikas-elektronikas-IT 
“adatām” dažādu biznesu dzīti – tam 
vairs nav nozīmes. Mēs uz tām 
stabili sēžam. 

Elektroenerģijas piegādes stabilitāte, 
drošība un tas, lai elektropieejamība 

būtu always ON, ir fundamentāla vajadzība un ļoti būtiska 
mūsu civilizācijas esamībai. 

Ja tās nav, tad, ak, šausmas, nav piekļuves Facebook, 
Twitter, Instagram un citiem modernajiem laika un iztēles 
deldētājiem, un es iztēlojos izmisušo ļaužu pūļus, kuriem 
like un selfie ir maizes vietā... 

Nav sakaru, loģistikas, lidojumu, pārtikas, nav nekā, ko 
vien var iedomāties... Sākas mežonīga cīņa par izdzīvošanu. 

Boļševiki sludināja, ka “komunisms ir padomju vara plus 
visas valsts elektrifikācija”. Tas gan bija zināms pārsteigums, 

Ir “izbeigusies” 
elektrība. Viss ir 

ļoti slikti...



jo cits viņu lozungs bija “katra ķēkša var vadīt valsti”. Šis 
gan ir aktuāls joprojām, sevišķi pēc katrām “tautas 
priekšstāvju” vēlēšanām. 

Elektrifikācija būtu bez visa komunisma. Tikai tad, kad ir 
tā “elektrifikācija”, var sākt aptvert, kas notiktu bez tās. 

Šeit jāpiebilst, ka elektrība, kā mēs to pazīstam, ir 
simtprocentīgi cilvēces radīts produkts, jo dabā esošais 
zibens vai elektriskā zivs, vai statiskā elektrība nav 
izmantojami elektrības iegūšanai, gluži tāpat kā jāņtārpiņi 
nav izmantojami apgaismojumam. 

1750. gadā Benjamins Franklins pirmo reizi mūsu 
zināmajā (oficiālajā) civilizācijas vēsturē izstrādāja elektrības 
lādiņa koncepciju. Sekojošo divarpus 
gadsimtu laikā pašreizējā civilizācija 
iemācījās ražot, pārvadīt un izmantot 
elektrisko enerģiju un baudīt visas ar 
elektrību darbināmu vai vadāmu ierīču 
priekšrocības.  

Jaroslavs Hašeks ar Šveika vārdiem gan apraksta citu 
elektrības rašanās versiju epizodē par trakomāju:  

“.. tur bija kāds mācīts izgudrotājs, kas visu laiku 
urbināja degunu un tikai vienreiz dienā noteica: es nupat 
izgudroju elektrību ..” 

Lai kā tur būtu, jau kādu laiku elektrība ir zināma, 
pieejama un izmantojama. 

Ko mēs zinām, ko un kā saprotam šo elektrotehnisko, 
elektronisko un informācijas tehnoloģiju “adatu”? Vai mēs 
to vispār saprotam? 

...es nupat 
izgudroju 
elektrību...



Mūsu civilizācija vai modernā civilizācija. Neviens īsti 
definējis, kas ir “civilizācija”, bet visi to piesauc: 
“Uzvedieties taču civilizēti...” Acīmredzot “civilizācija” ir 
kādas cilts paražu vai kultūras iezīmju kopums. Gandrīz 
visas impērijas ir bijušas atsevišķas civilizācijas, bet ne visas 
civilizācijas ir bijušas impērijas, piemēram, esošā globālā 
civilizācija. Pētnieki ir saskaitījuši 28 civilizācijas pirms 
mums... Runājot par civilizāciju, būtībā domā par pasauli 
apsēdušiem cilvēkiem un viņu darbībām. 

Kāds tad ir tas dzīvo būtņu kopums, bieži saukts par 
“homo sapiens”, kas radījis savai eksistencei un esamībai 
bīstamu un kolosālu atkarību? Elektrisko atkarību, par citām 
- citreiz. 

Kas tas “homo sapiens” vispār ir? 

Izpratne par fiziku un elektrofiziku, par sakarībām, 
formulām un aprēķiniem bieži nerodas uzreiz. Dažkārt ir 
jāpieliek pūles, lai saprastu rakstīto mācību grāmatās vai 
mācību stundās stāstīto. 

Gluži tāpat izpratne (galvenokārt daļēja, jo citādi tas nav 
iespējams) par lietām ap mums, parādībām ap mums vai 
procesiem ap mums nerodas uzreiz. 

Vēsturiski ir bijuši dažādas metodes, lai veicinātu 
izpratni, – mācību stundās stāstītais, ko nostiprināja ar 
lineālu pa pakausi vai liekot tupēt kaktā uz zirņiem, 
badošanās, grāmatas, filmas, izstādes un publiski 
eksperimenti. 

Pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados kompānija 
General Electric izdeva komiksu sēriju Adventures in 



Electricity. General Electric radies no 1876. gadā izveidotās 
T.A.Edisona laboratorijas, kurā tika izstrādāta pirmā 
komerciāli veiksmīgā kvēlspuldze. 1892. gadā, apvienojoties 
ar Thomson-Houston Electric Company, tika nodibināta 
General Electric Company. 

Savu 50+ gadu praktiskās darbības laikā dažādās 
industrijās  ar dažādu darba specifiku un dažādās 
pētniecības iestādēs esmu izstrādājis, uzbūvējis un ieviesis 
daudzu iekārtas un sistēmu (vairāk nekā 300), bet tās visas 
vieno elektrotehnika un elektronika. 

1967. gadā uzbūvēju savu pirmo 3 lampu tiešā 
pastiprinājuma radiouztvērēju. Tas bija laikā, kad 
radiolampas kļuva “nepopulāras” un tās arvien vairāk sāka 
aizvietot ar tranzistoriem. Pēc piecdesmit gadiem, 2017. 
gadā, iesaistījos projektā, kura uzdevumus praktiski nav 
iespējams realizēt, izmantojot modernos pusvadītāju 
elementus – diodes un tranzistorus. Vidē, kurā iekārtai 
jādarbojas, ir paaugstināts radiācijas līmenis, un pusvadītāju 
elementi tādā “sabrūk”. Ir jāatgriežas pie radiolampām – 
aplis ir noslēdzies. 



Profesionālās darbības laikā ir radušās arī pārdomas un 
novērojumi par “lietām ap mums” vai “procesiem ap 
mums”. 

To saturs ir jāuzskata par tehnoloģiju profesionāļa 
pārdomām viņa pašreizējā dzīves posmā. Tās balstās uz viņa 
uzkrātajām zināšanām (protams, nepilnīgām), pieredzi un 
novērojumiem. 

Protams, var rasties iebildumi – minētās jomas jau 
neaptver visu dzīvi! Atbilde ir vienkārša – neviena filosofa, 
sabiedriskā darbinieka, teologa vai citas domas, kuri parasti 
par to visu izsakās, arī neaptver visu dzīvi. Tomēr katram ir 

savi uzskati. 

Galvenais secinājums – 
inženierzinātņu profesionālis nav 
atrauts no telpas un vides, kurā viņš 
darbojas. Viņam ir jābūt kādiem 
saviem uzskatiem (filosofiskiem?) par 
telpu un vidi. 

Diemžēl tagad jaunajiem censoņiem šos uzskatus veido 
sociālo portālu vājā žurnālistika, viltus ziņas, konspirācijas 
teorijas un tas, ko “lielie biznesi” iebaro. 

Piebildīšu, ka daudzie "like" Facebook vai sekošana 
kādam Instagram nav uzskati vai filosofija. Tas ir bizness... 
kādam citam... 

Šis nav zinātnisks traktāts, tāpēc traktātos pieņemtais 
stils – neskaitāmie norādītie informācijas avoti – nav 
ieturēts. Katrs pats var pameklēt internetā un padomāt. 

Pastāvēt, skatoties ārā pa logu, un padomāt. 

"like" Facebook 
vai sekošana 

kādam Instagram 
nav uzskati vai 

filosofija



Nepārtrauktā skrējienā pēc naudas, popularitātes, 
selfijiem un gadžetiem cilvēki vairs “neskatās ārā pa logu”. 
Slikti. 

Nekas no rakstītā nav uztverams kā “dogma” vai “tā tas 
ir” – tās vienkārši ir pārdomas. 

Pārdomas nav romāns, velti tajās meklēt intrigu vai 
romantisku stāstu. 

Pārdomas par “lietām ap mums: nekad nav secīgas, tās 
nav klasificētas vai sistematizētas. Tās vienkārši ir.  

Pārdomas, kuras, iespējams, ir sakrāsotas melnākas, nekā 
ir realitāte. Iespējams... 

Pārdomas, kas izteiktas 
sarunvalodas stilā. Bez zvaigznītēm, 
daudzpunktiem un pīkstieniem. Citi 
teiks, ka vietumis izteikumi ir vulgāri 
vai rupji.  

Problēmu apraksti vai jautājumi 
"politkorektā" stilā jau tiktāl ir 
apnikuši, ka rosina to visu "laist gar ausīm". Kāds valodas 
"asumiņš" ir "sapurināšanai", jo "...paradīzē simfoniskie 
orķestri tik ilgi spēlēja Brāmsu, ka visi ilgojās pēc elles 
un šķīstītavas..." (J.Hašeks, Šveiks). 

Ceru, ka lasītājs aizdomāsies, uz visu paskatīsies citādi, 
novirzoties no postulētajiem uzskatiem, uz visu to šļuru, ko 
sauc par “pasauli un dzīvi”. 

Viss ir vienkārši. 

Nekas no rakstītā 
nav uztverams kā 

“dogma” vai “tā 
tas ir” – tās 
vienkārši ir 
pārdomas.



LIELIE JAUTĀJUMI 

Lielie jautājumi –  

  kas es esmu? 

   kādēļ es esmu? 

    kur es esmu? 

Vairumam cilvēku neatkarīgi no viņa profesijas, pasaules 
uzskata, reliģiskās pārliecības vai politiskajiem uzskatiem 
bieži vien šie jautājumi ir nepatīkami un neparocīgi, 
lielākoties tos pat neuzdod. 

Šie jautājumi liek saprast vai vismaz nojaust, ka lozungi – 
“cilvēks ir radības kronis” vai “cilvēks ir varenāks par dabu”, 
vai “cilvēks ir visattīstītākais starp visām dzīvajām radībām” 
– ir derīgi tikai tualetes papīra apdrukai puķīšu vietā. 

Uzdodot šādus jautājumus, var novērot, ka uzsvars tiek 
pārnests uz sīkiem vai ikdienišķiem jautājumiem. 

Lielie jautājumi ir neērti, un, visticamāk, par tiem nemaz 
nav domāts, ja nu vienīgi kādreiz tālā bērnībā vai mūža 
nogalē.  

Ikdienā domā par kredītsaistībām, jauniem postiem 
sociālajos portālos, ikdienišķo maizes pelnīšanu, kaimiņu vai 
kolēģu cūcībām, degvielas cenām, konspirācijas teorijām, bet 
ne par šiem jautājumiem. 

Tāpat kā cilvēks pats neko nespēj izgudrot (nejaukt ar 
“izveidot” vai “izplānot”; par to vēlāk), tāpat viņš arī nespēj 
atrast atbildes uz šiem Lielajiem jautājumiem. Iespējami ir 



tikai minējumi. Uzskatu, ka tā arī ir 
labi. 

Fiziķis Nilss Bors (Niels Bohr) ir 
izteicies, ka “Liela Patiesība ir 
Patiesība, kuras pretmets arī liela 
Patiesība”. Citur to apzīmē kā “Dao 
jan un iņ”, citur kā Dievu un Sātanu, citur vēl citādi. 
Vienmēr ir pretmeti, piemēram, nekad nebūtu “labais”, ja 
nebūtu “ļaunais” vai “sliktais”. Ja nebūtu “labais”, neviens 
nezinātu, kas ir “sliktais”, un otrādi. Bieži vien “labais” un 
“sliktais” ir cilvēciskas kategorijas, pakārtotas konkrētiem 
apstākļiem. 

Cilvēkā ir abas šīs sastāvdaļas, un ikviens indivīds, 
protams, egoistiski uzskata, ka viņā ir tikai labais. Vai 
kādreiz ir gadījies sastapt cilvēku, kurš par sevi patiesi, ne 
teatrāli vai situācijas mirkļa iespaidā teiktu – “es esmu 
ļaunais”, “es esmu sliktais”? Nē, bet citi gan, citi ir kā 
dziesmiņā par ļauno Liroju Braunu (Bad, Bad Leroy Brown – 
Jim Croce, 1973).  

Vienīgais, kas ikvienā atšķir labo no ļaunā, ir viņa 
zemapziņa. 

Cilvēks ir egoists. Pat tie, kuri vāc ziedojumus, nav bez 
zināmas egoisma porcijas. Pat svētajam Asīzes Franciskam 
tāda bija – dzīvojot milzīgā askētismā, garīgajā jomā tomēr ir 
vērojams zināms egoistisks pārākums 
pār citiem ordeņa brāļiem, kā var 
noprast no viņa biogrāfiskajiem 
aprakstiem.  

Cilvēka egoisms izpaužas visur, pat 

“Liela Patiesība ir 
Patiesība, kuras 

pretmets arī liela 
Patiesība”

Cilvēka egoisms 
izpaužas visur, 
pat apraudot 

aizgājēju.



apraudot aizgājēju. Vienmēr esmu dzirdējis “ES tevi vairs 
nekad neredzēšu...”, “kādēļ tu MANI atstāji...” u. tml., bet 
praktiski nekad neesmu dzirdējis “tu MANI vairs nekad 
neredzēsi...”, “tu MANI vairs neuzrunāsi...”, “MĒS vairs 
neredzēsimies”. Varbūt tas tomēr nav egoisms, bet 
neapzināta zemapziņas pārliecība, ka aizejošā dvēsele gan 
redzēs, gan dzirdēs, tomēr pat reliģiozs cilvēks tādā brīdī 
atsedz savu ego, par materiālistisku materiālistisku indivīdu 
ar “zinātnisku pasaules uzskatu” pat nerunājot. 

Šeit mans nodoms nav pievienoties “vispārējai 
diskusijai”, kurā parasti iesaistās tie, kurus mēs sarunas 
karstumā apzīmējam par “teologiem”, “mācītājiem”, 
“filosofiem”“, “zinātniekiem”, “pareģiem”, “ekstrasensiem” 
u.c. Tie bieži vien ir pašpasludināti, vai viņus par tādiem 

iecēluši mēdiji, vai arī ir īsteni. Īsteni 
gan ir retums, pat liels retums. 

Cilvēku sabiedrība dzīvo (eksistē vai 
uzturas, vai darbojas) kopējā telpā ap 
zemeslodi. Katrs indivīds ar šo kopējo 
telpu ir tikai daļēji vai pilnīgi 

apmierināts, jo visi citi visu “dara nepareizi”, citi “domā 
nepareizi”, “citiem ir vairāk vietas”. Daudzi, un tas ir 
moderni, šo kopējo telpu avangardistiski mēdz apzīmēt kā 
“trakomāju”. Jaroslavs Hašeks “Šveikā” trakomāju aprakstīja 
šādi: “.. tur katrs var dēvēties, par ko grib.. katrs varēja 
runāt, kas tik gadījās uz mēles, taisni kā parlamentā ..”  

Pravietiski – galu galā katrs dēvējas par to kā viņš vēlas, 
lai viņu uztvertu citi. 

galu galā katrs 
dēvējas par to, kā 
viņš vēlas, lai viņu 

uztvertu citi



Par patieso realitāti neviens neuztraucas, par to neviens 
neslīgst nekādās “sirdsapziņas mokās”. Ja arī uztraucas, tad, 
tikai sēžot dīvānā pie televizora vai ērtā krēslā pie datora, un 
tikai tad, ja kaut kas atšķiras no viņa viedokļa. 

Liekas, nepārtraukti tiek izspēlēta Poncija Pilāta un Jēzus 
saruna par tematu “Kas ir patiesība?” no kanoniskā Jāņa 
evaņģēlija (18:37 un 18:38) 

Jā – “kas ir patiesība?”... 

Katram ir sava “patiesība”, un nav iemesla uztraukties 
par pēdējos gados tik “vitāli svarīgiem” ziņojumiem 
(postiem) dažādos sociālajos portālos. Tajos ir izveidojusies 
pat jauna suga – influenceri, kas ir viena no “katrs var 
dēvēties, par ko grib” šķautnēm.  

Man gan īsti nav skaidrs, ko tie “influenceri” “influencē”; 
vairāk kā “tipveida bildītes” ar trubiņā savilktām lūpām ar 
mērķi, šķiet, “maksimāli izskatīties pēc doršas“. Līdz 

Avots: https://www.nzfishingworld.co.nz/latest/2016/01/
blue-cod-clues



1940.g. "dorša" ir plaši lietots vārds, ar kuru apzīmē mencu. 
Menca ir forša zivs. 

Ko citu, kā bildes ar “enerģiski-filosofiski-apcerošu” pozu 
uz kāda dīķa vai bluķa malas vai paceltu alus kausu pie 
pusjēlas gaļas, vai sojas slavināšanu no viņiem, šķiet, 
sagaidīt nevar. 

Varētu teikt – jo lielāku “migliņu” uzliek bildēm vai 
“radikālāku” bezseguma viedokli pauž, jo lielāks influencers. 
"Jo augstāk palec, jo labāks balec". Tā vien šķiet, ka iekšējās 
tukšās mucas tiek apvilktas ar zeltaini miglainu tīklu, un, lai 
sargās tas, kas iebļausies “karalis ir kails”...  

Tā vien liekas, ka tie influenceri nepārtraukti risina 
uzdevumu “nopērciet 12 belašus un salieciet kaķīti” un 
mēģina to “iebarot” citiem. Jāsaka, dažiem tas izdodas 
veiksmīgi... 

Vispārinot – visiem ir taisnība, un visi 
runā par savu taisnību, uzsver savu 
taisnību vai patiesību. Sliktākais – 
taisnību nosaka "like" skaits pie kāda 

posta. 

Kā tehniskās lietās oficiāli izglītots indivīds, uz to visu 
vairāk raugos no populārajiem “piezemēta”, “reālistiski 
zinātniska”, “pietauvota” vai citāda, līdzīgi raksturota, skatu 
punkta. 

No šāda saktu punkta raugoties, iespējamās atbildes 
(protams, ne visas) uz Lielajiem jautājumiem ir aprakstītas 
turpmāk. 

"Jo augstāk palec, 
jo labāks balec"



kas es esmu? 

Aizsteidzoties uz priekšu, jāsaka: lai kāda būtu teorija par 
mums, mūsu esamību un telpu ap mums, mēs visi esam kā 
aitas barā, kuras uzrauga nāve, kuras dzen uz priekšu 
un virza šīs civilizācijas elektriskais dzinulis. 

Evolūcijas teorija, 

ne gluži darvinisms, bet kopumā, ir viena no cilvēces 
prāta konstrukcijām. Tā postulē, ka dzīvība uz Zemes un 



cilvēks ir kādas milzīgas, neiedomājama mēroga, “alķīmijas” 
evolūcija. Teorija ir balstīta uz iedomīgu pieņēmumu – 
zemeslode un cilvēks ir kaut kas unikāls, vienreizīgs, visu 
smaku smaka. Tajā runā tikai un vienīgi par cilvēka miesu, 
bet pilnīgi ignorē garu – pilnīgs materiālisms, gluži kā 
lielveikalā. 

Evolūcijas teorija skaitās “zinātniska”. Šī teorija, līdzīgi 
kā citas cilvēka prāta konstrukcijas par Lielajiem 
jautājumiem, ir aplama (maigi sakot): 1) cilvēks nav 
redzējis, neredz un nekad neredzēs kopainu, Visuma vai kā 
lai to sauc kopainu; 2) teorija balstās uz iedomības pilnu 
postulātu – “cilvēks ir vispilnīgākā dzīvā radība”; 3) tā 
spekulē ar cilvēka vēlmi kaut ko uzzināt vai izzināt. 

Apspriest evolūcijas teoriju ir 
bezjēdzīgi. 

Bībeles un citu Rakstu versija 

 cilvēka radīšanu – radīšanu, ne evolucionējošu no kaut 
kā –apraksta kā Dieva darbu. Šī versija ir nepilnīga, tomēr, 
manuprāt, ir “uz pareizā ceļa”. Nepilnīga, visticamāk, tāpēc, 
ka tā tika radīta noteiktā laika periodā un bija domāta 
cilvēkiem ar noteiktu zināšanu līmeni. Nav iemesla 
“piesieties” burtiski vārdiem par Ādamu kā radītu no zemes 
vai Ievu kā radītu no ribas. Tie vārdi, iespējams, tajā 
kontekstā bija ar pavisam citu nozīmi, turklāt zināmie 
pieraksti tika rakstīti labu laiciņu pēc notikumiem. Bet 
galvenais ir pateikts: ir Dievs Radītājs, un viņš radījis 
“personas”. 

Apspriest 
evolūcijas teoriju 

ir bezjēdzīgi.



Dievs Radītājs cilvēkam ir arī noteicis ierobežojumus. 
Senēģiptiešu “Mirušo grāmatā” bija 42 ierobežojumi. Tā kā 
tas ikvienam ir svarīgi, uzrakstīšu tos vēlreiz. Tulkojums gan 
ir nedaudz “vēsturisks”. Tātad: 

1 Es neesmu izdarījis grēku. 2
Es neesmu izdarījis 
laupīšanu ar vardarbību.

3 Es neesmu zadzis. 4
Es neesmu nogalinājis 
vīriešus un sievietes.

5
Es neesmu nozadzis 
graudus. 6

Es neesmu piesavinājies 
ziedojumus.

7
Es neesmu zadzis Dievu 
mantu. 8 Es neesmu melojis.

9 Es neesmu atņēmis pārtiku. 10 Es neesmu izteicis lāstus.

11 Es neesmu pārkāpis laulību. 12
Es neesmu nevienam licis 
raudāt.

13
Es neesmu “ēdis 
sirdi” (veltīgi bēdājies). 14

Es neesmu uzbrucis 
nevienam cilvēkam.

15
Es neesmu viltus (pilns) 
cilvēks. 16

Es neesmu nozadzis iekoptu 
zemi

17
Es neesmu slepus 
noklausījies. 18

Es neesmu apmelojis 
nevienu.

19
Es neesmu bijis dusmīgs bez 
taisnīga un pamatota 
iemesla.

20 Es neesmu atņēmis citam 
sievu.

21

Es neesmu atņēmis citam 
sievu. (Atkārto iepriekšējo 
apstiprinājumu citam 
dievam.)

22
Es neesmu nevienam 
uzbrucis.

23 Es neko neesmu terorizējis. 24 Es neesmu pārkāpis likumu.

25
Es neesmu bijis nepamatoti 
dusmīgs. (Atkārto jau 
izteikto citam dievam.)

26 Es neesmu aizvēris ausis 
patiesības vārdiem.



Vēlākajā, Bībeles versijā, vairs tikai 10 baušļi, kurus 
visādi mēģina apiet. Vai minimizācija no 42 uz 10 bija 
paredzējums, ka laika gaitā cilvēka atmiņas apjoms 
samazināsies un 42 jau būs par grūtu, vai arī notika kāda 
“konsolidācija” – to ir neiespējami pamatot. Katrs to var 
izlemt pats. 

Tomēr tie ir vitāli svarīgi, lai novērtētu cilvēka dzīves 
laikā veiktās darbības. 

Novērtējums, visticamāk, nosaka turpmāko ceļu un 
nākotni (dvēselei?). Interesanti, ka šo vērtējumu,saskaņā ar 
senēģiptiešu papirusiem katrs veic pats - pats novērtē savu 
darīto ar “jā” vai “nē”. 

27 Es neesmu zaimojis. 28 Es neesmu bijis vardarbīgs.

29
Es neesmu bijis nemiera 
cēlājs (miera traucētājs). 30

Es neesmu rīkojies (vai 
tiesājis) steigā.

31
Es neesmu spiegojis par 
lietām. 32 Es neesmu bijis liekvārdīgs.

33
Es neesmu darījis neko 
ļaunu. 34

Es neesmu būries pret 
(zaimojis) karali.

35 Es nekad neesmu apturējis 
ūdens plūsmu.

36
Es nekad neesmu izvirzījis 
savu balsi (runājis 
augstprātīgi vai dusmās).

37 Es neesmu nolādejis Dievu. 38
Es neesmu rīkojies ar 
ļaunumu.

39 Es neesmu nozadzis Dievu 
maizi.

40
Es neesmu nesis projām 
khenfu (izpirkuma) kūkas 
no mirušo gariem.

41

Es neesmu atņēmis bērnam 
maizi, un es neesmu 
izturējies ar nicinājumu pret 
manas pilsētas Dievu.

42
Es neesmu nogalinājis 
Dievam piederošos 
liellopus.



Neviens apresnējis priesteris neatlaiž pārkāpumus, sakot: 
“Noskaiti tik un tik reižu Ave Maria un staigā mierā.” Ar to 
nekāda miera nebūs, neizbēgami būs jāatskaitās vai nu pēc 
Bībeles 10 baušļiem, vai, ticamāk, par visiem 42 
ierobežojumiem.Es pieliktu vēl divus noteikumus: a) es 
neesmu braucis dzērumā vai “sašņaucies” un b) braucot pie 
stūres, es neesmu lietojis mobilo telefonu. 

Savu grēku atzīšana sev pašam un to nožēla ir arī viens 
no protestantu ticības stūrakmeņiem.Desmit baušļi ir: 

Senēģiptieši ir lietojuši “atskaites formu”, Bībelē lieto 
“rīkojumu formu”. Iespējams, tieši tāpēc tie 10 baušļi labi 
nedarbojas – rīkojumi nevienam nepatīk, tos, tāpat kā 
likumus, mēģina apiet ar līkumu. 

Kopumā to visu ir grūti apspriest vai analizēt cilvēku un 
vēsturiskā uzslāņojuma dēļ. 

1
Es esmu Dievs, tavs Kungs, tev nebūs citus dievus turēt 
manā priekšā.

2
Tev nebūs Dieva, sava Kunga, vārdu nelietīgi valkāt, jo Dievs 
to nepametīs nesodītu, kas Viņa vārdu nelietīgi valkā.

3 Tev būs svēto dienu svētīt.

4
Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi 
dzīvo savā zemē.

5 Tev nebūs nokaut.
6 Tev nebūs laulību pārkāpt.
7 Tev nebūs zagt.
8 Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.
9 Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu.

10
Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, kalpu, kalponi, lopu, 
nedz ko citu, kas tam pieder.



Pirmo bausli interpretē viendievībai par labu. Tā izcelsme 
tomēr nav kā instruments cīņai ar daudzdievību. Izcelsme ir 
cita – nepielūdziet zelta teļu. Nepielūdziet mantu un naudu. 
Kas notiek? Nauda un manta –tas taču ir veiksmes stāsts, un 
tagad to pielūdz visi. Sākot ar Vatikānu un beidzot ar 
miljardu vērtām kompānijām, par sīkākiem gariņiem pat 
nerunājot; tie elso, kad muti atver kāds no galvenajiem un 

bagātajiem zelta teļa pielūdzējiem un 
stāsta par kārtējo finanšu piramīdu, 
piramīdu, kas tos elsotājus padarīs par 
plikiem tukšiniekiem. 

Versija par cilvēku biorobotu vai klonu, vai 
ģenētiski modificētu citplanētieti 

Šī versija, iespējams, ir vistuvāk patiesībai. Biorobots kā 
attālināti vadāma būtne. Šī ir sarežģīta versija, pirmām 
kārtām jau tāpēc, ka tā pilnībā sagrauj mītu par cilvēku kā 
“pasaules valdnieku un radības kroni. Tas daudziem 
“varenajiem” ir kā suņanagla – viņi taču ir pilnīgi 
pārliecināti, ka “visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi, bet daži ir 
vienlīdzīgāki par citiem” (Džordžs Orvels, Dzīvnieku 
ferma). 

Šī izcelsmes versija (vismaz daļēji) ir aprakstīta dogonu 
(cilts Mali, Rietumāfrikā) teikās, stāstos un zīmējumos, 
kurus 20. gadsimta trīsdesmitajos pierakstīja franču 
antropologi M. Griaule un G. Dieterlen. Dogonu “vecajie” 
izrādīja ļoti precīzas zināšanas par zvaigznēm Sīriusu A, 
Sīriusu B, ko modernā astronomija apstiprināja 1970. gadā; 

Nepielūdziet 
mantu un naudu.



1995. gadā gravitācijas pētījumi apstiprināja dogonu 
pieminēto Sīriusu C. 

Dogonu stāstos ir aprakstīta citplanētiešu ierašanās 
pirms miljons gadiem. Vai viņi labprātīgi emigrēja no 
Sīriusa, vai tika no tā patriekti, vai viņi bija kloni vai kas cits 
– tas nav zināms, bet stāstos minēts, ka viņi pa ceļam vēl 
nopostījuši Marsu (vai veicinājuši tā nopostīšanu). Tad jau 
laikam tika patriekti no tā Sīriusa. 

Miljons gadu vai 100 gadu – laiks ir mazsvarīgs. Laiks ir 
domāts, galvenokārt lai nenokavētu pusdienas. Pus-pasaule 
dzīvo badā, jo otra puse ēd pus-dienas. 

Otra ierašanās bijusi apmēram pirms 350 000 gadu, kad 
viņi radīja Anu jeb Anunaki, klonētas 
vai ģenētiski modificētas 
cilvēkveidīgas būtnes, kuras spēj 
izdzīvot Zemes atmosfērā un, 
protams,  tie otrās ierašanās imigranti 
konfliktējuši ar tiem pirmajiem. 

Šumeru, asīriešu, babiloniešu, vēlāk arī Bībeles tekstos 
Anu (Anunaki) tika dēvēti par Dieviem. Anunaki radīja 
Igigu, lai tas viņiem kalpotu, un, iespējams, moderno homo 
sapiens. Negrasos iedziļināties visā hronoloģijā un atrastajos 
rakstos – interesenti par to var izlasīt internetā visādās 
publikācijās un sazvērestību teorijās.  

Galu galā visam tam pa vidu kaut kad bija arī Grēku 
plūdi, kuru aprakstu Vecajā Derībā Ernests Birznieks-Upītis 
savā darbā “Pastariņa dienasgrāmata” kolorīti apzīmējis kā 
“lielo ūdensgabalu”. 

Pus-pasaule dzīvo 
badā, jo otra puse 
ēd pus-dienas.



Da Vinči bija spēja uzgleznot portretu ar fotogrāfisku 
precizitāti, tāpēc Madonnas mistiskais smaids rosina iztēli – 
kādēļ tas ir tāds, ko ar to mākslinieks ir gribējis pateikt, vai 
tāds arī bija modelis...  

Gleznā viss ir tik perfekts, ka ne uz brīdi nepieļauj domu, 
ka kaut kas, kāda detaļa, kāda nianse varētu arī nebūt 
perfekta.  

Mēs ģimenē pēc viņa dzimtā ciema apmeklējuma netālu 
no Florences vienojāmies: lai cik perfekti da Vinči gleznotu, 
cilvēka mutes līnijas un lūpas viņam nav izdevies uzzīmēt 
perfekti, fotogrāfiskā kvalitātē. Nevienā gleznā. Tas arī ir viss 
Madonnas smaida noslēpums. Viss ir perfekti, izņemot 
mazu detaļu, un baumas sit augstu vilni.  

Iespējamie seno cilvēku migrācijas ceļi no Āfrikas 
Avots: Philosophical Transactions of the Royal Society of 

London Series B 359: 255–264



Līdzīgi var izrādīties arī ar dogonu stāstu par 
citplanētiešiem un klonēšanu (ja vispār lietas un pasaule tik 
tālu nonāks), kas gan šķiet maz ticams. 

Lai kā arī būtu bijis, tomēr tas, ka modernais cilvēks 
pirmsākumos ir bijis klons vai ģenētiska modifikācija (kaut 
kam), ir “visai droši”. Katrā ziņā ne sliktāka hipotēze kā 
pārējās, ievērojot jaunākos gēnu pētījumus, piemēram, ka 
cilvēcei (esošajam homo sapiens) ir bijušas 1 vai 300, vai 
600 ciltsmātes; cik nu precīzi ir novērota DNS specifisko 
īpašību klātbūtne katrā no mums, un kāda ir bijusi kārtējā 
“prāta konstrukcija”. Un tad cilvēks klons ir vairojies, 
migrējis un izplatījies. 

Runā (piemēram, Enoha grāmata u. c.), ka vairojušies ir 
ne tikai kloni, bet arī “debesu dēli” ir dzīvojuši (kopojušies) 
ar zemes meitām – kloniem. Vārdu sakot – bijusi laba ballīte 
romantiķu, bohēmistu un hipiju stilā (sex, drugs and rock-n-
roll) gadu tūkstošu garumā. Ballīte, kas beigusies vai nu ar 
grēku plūdiem, vai ar to, kādu nu mēs tagad esam. 

Varbūtējās atskaņas par šo ballīti pie mums, gadu 
simteņiem cauri, ir atnākušas īsā stāstā, kurā vīrs, cilājot 
glāzīti, stāsta citiem pie bāra letes: “Zini, man kolektīvais 
sekss patīk labāk par parasto.” Pārējie, protams, jautā: 
“Kāpēc?” Uz ko tas vīrs dziļdomīgi atbild: “Tāpēc, ka 
kolektīvajā var paslinkot.” 

Mēs – kloni vai bioroboti – tomēr neesam organiska 
dabas sastāvdaļa, mēs esam 
svešķermeņi dabā. Vai tāpēc saucieni 
pēc ekoloģijas neatrod dzirdīgas ausis? 
Kloniem daba ir pie vienas vietas, it 

...kolektīvajā var 
paslinkot...



sevišķi, ja ausis un acis ir aizbāztas ar zelta monētām un 
prātu pārņēmušas perversas domas par akcijām, peļņu, citu 
piešmaukšanu utt. 

Lai ar mūsu miesu ir, kā nu ir, bet gars (dvēsele) noteikti 
nenāk no tumsas (nekurienes) un neaiziet uz tumsu 
(nekurieni), neskatoties uz to, ka visās teikās, leģendās u. c. 
stāsta tikai par cilvēka fizisko radīšanu. Par garīgo pusi 
stāstu ir maz, ļoti maz, praktiski daži vārdi par “Dievs iepūta 
dvašu” vai līdzīgi. 

Tomēr – ja “tas cilvēks” tika radīts, lai strādātu dievu 
vietā, tad, domājams, bija nepieciešams arī kāds viņa 
kontroles vai kontroles-vadības veids. 

Cilvēkam nepieciešams dabiskais apgaismojums. 
Cilvēkam nepieciešama “kosmiskā enerģija”. Cilvēka DNS 
izmēri ir ļoti atbilstoši gaismas viļņu garumam. Iespējams, 
ka DNS darbojas kā “antena” – DNS antena –, ar kuras 
palīdzību cilvēks (biorobots) saņem informāciju. 

Iespējams, ka olšūnās un spermatozoīdos esošie DNS 
satur minimālu (sākumam nepieciešamu) informāciju par 
nākamās dzīvās būtnes fiziskajiem parametriem, bet pārējo 
saņem attīstības procesā. 

Ja ir cits variants, tad iznāk šāds stāsts: olšūnas DNS 
satur visu informāciju par to, kāds būs nākamais cilvēks no 
sievietes puses, t. i., viņa raksturs, detalizēts izskats, 
paradumi, slimības, senču ietekme un neskaitāmas citas 
īpašības. Tieši to pašu satur spermatozoīda DNS, bet vidēji 
75 miljonu kopijās piecos mililitros vīrieša spermas (tāds 
skaits spermatozoīdu apmēram ir nepieciešams, lai viens no 
viņiem spētu apaugļot olšūnu, pārējie iet bojā). Gan olšūnas, 



gan spermatozoīda DNS ietvertajai 
informācijai ir jābūt vienādai visā 
reproduktīvās dzīves laikā. Milzīgs 
daudzums copy-paste. Daba parasti 
nav tik izšķērdīga ar resursiem (nav 
jau “homo sapiens”). Tāpēc versija par 

“DNS antenu” ir visai iespējama versija. 

“DNS antenas” versijā labi iekļaujas arī stāsti par 
pareģiem, ekstrasensiem, visādām maģijām un dvēseles 
pārmiesošanos. Ļoti vienkāršoti sakot, informatīvi 
enerģētiskais lauks, kas sākas nez kur un beidzas nez kur 
(cilvēka izpratnei vajag “sākumu” un “beigas”), ir visapkārt. 
Katrs indivīds ar šo lauku komunicē savā “kanālā”, bet ir 
indivīdi, kuri spēj noskaņoties arī uz citas personas 
“kanālu”. Mūsu ierobežotājā izpratnē šis lauks ir bezgalīgs 
un mūžīgs. Tajā ir atrodams viss par pagātni, tagadni un 
nākotni. Šis lauks, iespējams, ir arī tas, ko cilvēki sauc par 
Dievu. 

Visas cilvēka maņas uztver to, ko ir iemācīts uztvert. 

Cilvēks izstaro elektronus (kā jau viss, kura temperatūra 
ir virs absolūtās nulles, kā ir pieņemts uzskatīt) un emitē 
biofotonus. Iespējams, ka tieši izstarotie elektroni un 
biofotoni veido cilvēka auru, turklāt tie kalpo arī 
informācijas pārraidei atpakaļ uz “kosmosu” – kaut kādu 
nosacītu vai iztēlotu “vadības bloku”. Varbūt tas viss 
kopumā arī veido “cilvēka dvēseli”? 

Daudzas reliģijas runā par meditāciju un čakru attīrīšanu 
– būtībā par informācijas uztveršanu un raidīšanu un 
“uztverošo elementu” labu darbību. 

Visas cilvēka 
maņas uztver to, 

ko ir iemācīts 
uztvert.



Iespējams, ka dažiem indivīdiem šī 
saite ir vāji izteikta, bojāta vai citādi 
slikti darbojas, un tāpēc runā par 
cilvēkiem “bez sirdsapziņas un 
dvēseles”. 

Iespējams arī, ka šī “sakaru kanāla 
caurlaidība” ir ierobežota, un tāpēc, 
pieaugot cilvēku skaitam, daudziem 
“dvēseles nav”. 

Vērojot sabiedrības izpausmes un notiekošo, šķiet, ka 
daudziem “nav dvēseles”.  

Ir naudas kāre (pielūdz zelta teļu), ir varaskāre, ir slavas 
kāre un citas kāres. Plaša ir kāre pēc lētas popularitātes – 
iespraust pakaļā siļķes asti, tēlot nāru, un to procesu vēlams 
straumēt un “influencēt” sociālajos portālos. 

Jo dullāk, jo labāk.  

Nav tikai skaidrs, kā viņi (tie, kuriem šķiet, ka dvēseles 
nav vai tā ir “pametusi grimstošo kuģi”) atskaitīsies 
Dieviem par savu dzīvi un, iespējams, par tās izniekošanu. 

Varbūt, varbūt, varbūt... To “varbūt” ir vairāk “nekā viss 
cilvēka prāts un saprašana”, un tos visus nekad neuzzinās. 

Versija par cilvēku – antibiotisku elementu 

Nav zināms, kas tas kosmoss (izplatījums, Visums) 
vispār ir, tāpēc, ja pieņem, ka tas arī ir dzīvs organisms, 
iespējams, ka Zeme (vai visa Saules sistēma) ir kāda 
infekcija šajā organismā un cilvēce ir “antibiotikas”, kurai šī 
infekcija ir jāiznīcina. Tādā gadījumā cilvēks ir izcila 
“antibiotika”.  

Vērojot 
sabiedrības 

izpausmes un 
notiekošo, šķiet, 

ka daudziem “nav 
dvēseles”.



Kā jau visur – laiks ir relatīvs jēdziens, turklāt cilvēka 
izdomāts. Ir taču arī taureņi viendienīši. Tiem, iespējams, arī 
šķiet, ka viņu dzīves telpa ir mūžīga vai vismaz tuvu 
mūžīgai. 

Šo versiju ir pagrūti iztēloties un pagrūti pieņemt. Bet 
“nekad nesaki nekad”. 

kādēļ es esmu? 
Šī laikam ir visneskaidrākā un mīklainākā parādība vai 

kādas esības izpausme.. Var jau ilgi un gari spriest par dabas 
izcelsmi vai cilvēka izcelsmi, bet jautājumi: 

“kādēļ vispār ir tas, ko apzīmējam kā “dzīvība”?” 

“kāds mērķis vai jēga ir Visumam ar visiem objektiem 
tajā un visam, kas uz šiem objektiem ir atrodams?” 

Jautājums ir un arī paliks bez atbildes. Vienmēr. 

kur es esmu? 

Ir Lielā sprādziena teorija par kosmosu, kas, visticamāk, 
ir aplama. 

Ir teorija par Dievu (jautājums – kas ir Dievs) kā pasaules 
un Visuma radītāju. 

Ir teorija par mums un Visumu kā hologrammu. 

Ir teorija, ka “realitāte ir ilūzija, patiesība ir nirvānā”, kas 
nedaudz sasaucas ar teoriju, ka viss ir hologramma, filma 
Matrix vai kas tamlīdzīgs. 



Katrā ziņā cilvēkam -klonam mikroskopiska putekļa 
izmērā - nav paredzēts redzēt vai uzzināt “lielo kopbildi”. Ir 
tikai spekulācijas par šo tēmu. 

Lai kāda būtu versija par cilvēka izcelsmi, tās vieta, laiks 
un telpa nav zināmi. Ja no Sīriusa, tad kādā telpā un 
teritorijā mētajas tas Sīriuss? Ja no Lielā sprādziena, tad 
kādēļ vispār kaut kam bija jāsprāgst? Šādu jautājumu skaits 
ir neierobežots. 

 

Lai būtu, kā būtu, kaut kā taču būtu, jo nekad tā nav bijis, 
ka nekā nav bijis.  

/Jaroslavs Hašeks. Šveiks/ 



VĒSTURE, LIELAIS 
SPRĀDZIENS UN CITAS 

CILVĒKA PRĀTA 
KONSTRUKCIJAS 

“Kas ir jau bijis, tas atkal būs, un, kas ir jau noticis, tas atkal 
notiks, jo nekā jauna nav zem saules. 

No agrākiem laikiem nav palikusi nekāda piemiņa, un par tiem 
vēlākiem, kuri nāks, arī par tiem nepaliks nekāda piemiņa tiem, kas 

nāks pēc viņiem.”  

/Raksti, Zalamans Mācītājs, 1. nodaļa; Ecclesiastes 1:9 un 1:11/ 

 

Šie ir patiesi vārdi. Pārējais ir prātuļošana, “kā tas varētu 
būtu bijis esam...”. 

Pirms dažiem gadu desmitiem Stīvens Hokings (Stephen 
Hawking) izvirzīja Visuma un pasaules izcelšanās Lielā 
sprādziena teoriju. Populārzinātniski šī teoriju ir aprakstīta 
Queen ģitārista Braiena Meja, astrofizikas doktora, grāmatā 
“Bang!: The Complete History of the Universe”. 

Neviens jau nezina, vai tas bija Lielais sprādziens, pēc 
kura visi mūk, jož, slēpjas, ziņo Instagram vai WhatsApp, ir 
pilnīgs Visuma juceklis (Visums tajā laikā pat neesot vēl 
bijis, bijis tikai juceklis), pēc kura izveidojās šī pasaule, vai 
sīks purkšķis citu Visumu “ziemeļpusē”, vai vienkārši 
komanda “START” datorsimulācijā, par ko liek domāt Svēto 



Rakstu Genesis teksts: “Iesākumā bija Vārds.” Tas viss ir 
cilvēka prāta konstrukcijas – cilvēki “uzbur ainiņu”, cilvēki 
fano “par ainiņu”, cilvēki “strīdas par ainiņu”, cilvēki liek 
citiem mācīties par kādu “ainiņu”, rīko eksāmenus par 
“ainiņu”... 

“Es gribu zināt, kā Dievs radīja šo pasauli… Es gribu zināt 
Viņa domas, pārējais ir detaļas.” 

/Alberts Einšteins/ 

Labi vien ir, ka tas nav zināms. “Homo stulbius” tas 
noteikti nenāktu par labu. 

Tagad ir jauna grupa ar jaunu 
ticību, kuras kodētais nosaukums ir 
“augsto enerģiju daļiņas”. Ir arī 
jauna “baznīca” ar galveno būvi, 
sauktu par “lielo hadronu paātrinātāju”. Šai ticībai ir 
pievienojušies visi, kurus spārno cerība, ka varēs pamatot un 
atklāt visu to, ko nu nekādi nevar “ietilpināt” Visuma 
"standarta modelī"." Par kaut ko jau katrs bērnībā sapņo, 
vairāk gan par ugunsdzēsējiem vai policistiem... bet ir jau 
visādi sapņi. Sapņu realizācija ir materializējusies kā Lielais 
hadronu paātrinātājs – dārga, tehniski ļoti advancēta, ļoti 
sarežģīta 30 kilometru gara apakšzemes caurule. Nav īsti 
saprotams, ko ar to visu grib panākt, jo nav paredzēts, ka 
visu kopainu “homo sapiens” vispār var ieraudzīt.  

Starp visiem grupas dalībniekiem, profesors Pīters Higss 
bija izdomājis (manuprāt, saņēma nevis ziņu, bet viltus 
ziņu, jo izdomāt neviens neko nevar, kā teikts iepriekš), ka 
kaut kā trūkst pilnai izpratnei (izpratne ir iluzora, ja tā 

Tagad ir jauna 
grupa ar jaunu 

ticību...



padomā), trūkst kaut kāds tur bozons, ko citi tajā grupā 
dēvē segvārdā par Higsa bozonu. Vislielākie fanāti to sauc 
arī par “Dieva daļiņu”. Lielais hadronu paātrinātājs ļāva 
ieraudzīt Higsa bozona ēnu, tā stāsta, bet ir arī versija, ka 
tas ir tikai kaut kas tam bozonam līdzīgs, jo masas aprēķini 
neštimmējot. No visa pārējā cerētā, iecerētā un 

propagandētā pagaidām gan nekā vēl 
nav. Tomēr nauda ir apēsta, nebija 
slikti. 

Attīstībai ir jauns (finanšu) plāniņš – 
ir jābūvē kaut kas vēl lielāks, jauna 
“baznīcbūve”. Šobrīd viņiem šķiet, ka 
100 kilometru garš tunelis ar cauruli, 
kura izmaksas būtu 20–30 miljardi 
eiro, būtu noderīgs “ticības 
stiprināšanai”. Ticībai jau robežu nav 
– ja atkal neizdosies neko atrast, būs 
nepieciešams tunelis starp Zemes 
poliem vai starp Mēnesi un Zemi. 

Kas no tā mainīsies, vēl jo vairāk tāpēc, ka tās visas atkal 
būs tikai cilvēka prāta konstrukcijas un pieņēmumi? 

Visums ir (vai var būt) bezgalīgs attiecībā gan uz lielumu, 
gan mazumu, un rezultāta nebūs, ne meklējot lielumu, ne 
meklējot mazumu. Īstos apmērus, struktūru un 
mijiedarbību, visticamāk, nebūs iespējams uzzināt, bet ar 
tādu domu nevar izspiest finansējumu, jo “pārējais ir 
detaļas”. Kopainas nebūs, un arī interesanti būs tikai tik ilgi, 
kamēr būs finansējums. ASV finansējumu “nogrieza”, 
interese beidzās. 

Uz šādiem 
projektiem un 

mēģinājumiem ir 
jāskatās tāpat kā 

uz olimpisko 
spēļu būvēm – 

spēles paiet, 
interese un 

troksnis norimst, 
bet būves 

pamazām aizaug.



Ja kāds nepiekrīt vai apšauba visu elementārdaļiņu 
nozīmīgumu vai citus “jaunākos pētījumus un atklājumus kā 
nozīmīgus soļus tālākā izpratnē par pasaules un Visuma 
uzbūvi”, tad viņš ir “progresa bremzētājs”, kuru būtu vēlams 
uzspraust uz mieta labākajās sultanāta tradīcijās - tādi 
viltnieki atkailina misticismu un bremzē finansējuma ieguvi. 

Tomēr nevar noliegt – šādu ideju finansējums dod iespēju 
industrijām meklēt jaunus risinājumus, tehnoloģijas un 
materiālus, kas kopumā kaut kā bīda uz priekšu tehnisko 
progresu. Ja ir jāizvēlas – “augsto enerģiju daļiņu " ticība vai 
agresīvais miljardu militārisms, es tomēr izvēlos pirmo. 

Arī veselīga zinātkāre ir laba. 

Uz šādiem projektiem un mēģinājumiem ir jāskatās tāpat 
kā uz olimpisko spēļu būvēm – spēles paiet, interese un 
troksnis norimst, bet būves pamazām aizaug un paliek kā 
vēstures liecība. Mums jau ir piramīdas... 

Pavisam kas cits ir elementārdaļiņu paātrinātāji, ko 
izmanto medicīnā, lai likvidētu dažādus audzējus, vai 
sterilizācijā, vai citādi. Šādu paātrinātāju pētniecība, izstrāde 
un pielietojums ir praktiski noderīgs. Tādā aspektā 
iespējams atrisināt citādi neatrisināmus vai grūti 
atrisināmus uzdevumus, raugoties no mūsu cilvēciskās 
izpratnes skatu punkta.  

Nelielas šaubas rada tas, ka mēs jau nezinām, vai tās 
“elementārdaļiņas” nav citas pasaules vai citi izplatījumi. 
Tādā gadījumā – mēs ar visu elektroniku un paātrinātājiem 
radām bezgalīgu skaitu kataklizmu neskaitāmiem 



Visumiem, vai kā nu to nosauc. Cilvēces uztvere ir iedomīgi 
augstprātīgi ierobežota, bet, kas mēs esam un kādēļ mēs 
esam, par to ziņu nav un arī nebūs. Mēs, iespējams, tikai 
iedomājamies, ka “uz tā mazākā nekā nav”. Tāpat, 
iespējams, citi no cita skatu punkta domā par mums. 
Sarežģīti, bet jāatceras, ka cilvēks nudien nav nekāds 
“radības kronis”.  

Vismistiskākais ir ūdens. “Dievišķā daļiņa” nav kaut kāds 
tur bozons, “dievišķā daļiņa” ir visvienkāršāko elementu 
skābekļa un ūdeņraža molekula – ūdens. Bez šīs molekulas 
netaptu ne šīs pārdomas, ne stāsti par bozoniem, ne arī citas 
cilvēka prāta konstrukcijas. 

Ūdens šķiet tik vienkāršs un tik izpētīts, ka tā tālākai 
izpētei, lielākā kontekstā, neviens finansējumu nedod ar 
atteikumu – nevajag pētīt to, par ko viss ir (ne)zināms. 

Autors:Stephen Hume 
https://unsplash.com/photos/IqAos5KLjKs



Pasaules vēsturē, kuru raksta uzvarētāji, karu vai 
parlamenta vēlēšanu uzvarētāji, vai galma āksti – 
hronisti, divi notikumi ir izvērtušies par ļaunumu, lai arī to 
iecere, iespējams, bija laba: 

a) kad Romas imperators Konstantīns, iespējams, 
ekonomisko, varas noturēšanas iemeslu dēļ vai labās dzīves 
apnikuma radītās izlaidības dēļ noteica, ka viendievība (tā 
bija kristietība) ir kaut kas "non plus ultra" (kaut kas 
vienreizējs) un visi citi toreiz aktuālie 12 dievi vairs nav 
lietojami. 

Iespējams, ka tie, vairs nelietojamie dievi, par to 
apskaitās un sāka “rakt bedres” visu zināmo viendievticību 
ceļos un neceļos, radot Krusta karus, inkvizīciju, genocīdu, 
Bērtuļa nakti, celibāta pārkāpšanu, pedofiliju, kultivējot 
mantkārību un varaskāri un visus citus “nāves grēkus”, 
radot mežonīgu cīņu ar citām viendievticībām, lai gan tām 
visām bija (ir?) jāsludina un jāvairo mīlestība tā saukto 
homo sapiens vidū”  

b) kad Tims Bērnerss-Lī, strādājot CERN, izstrādāja 
interneta HTTP protokolu un sāka darbu pie World Wide 
Web, izmantojot Stīva Džobsa toreiz vadītās kompānijas 
NeXT datoru, radīja internetu. 

Šodien internets, tāpat kā viendievība, dažu prātos ir kaut 
kas “non plus ultra”, kas ļauj komunicēt, taisīt labu biznesu, 
štancēt ziņas un viltus ziņas utt. Tādus apjomus nevar 
sasniegt ne ar Gūtenberga drukāšanas mašīnu, ne ar 
rakstāmmašīnu, ne ar kino, ne ar ko citu. 



Viss, kas ir internetā, ir 100% publisks, lai kādas drošības 
tehnoloģijas lietotu, lai kādas “atslēgas” liktu.  Kā saka – 
“mīlestība smejas par atslēdzniekiem”.  

Uz šīs romantiskās nots tad arī ir jākonstatē, ka mērķis 
abiem bija pavisam cits; vienam – “mīlestības pilna 
pasaule”, otram – “birojs bez papīriem” un “ērta saziņa”, bet 
iznāca kaut kas pavisam cits. Iznāca vairāk mīnusu nekā 
plusu. 

Internetu uztver kā veselu (nejaukt ar medicīniskajiem 
terminiem – nav jau slima) revolūciju, bet šķietami tai 
pietrūkst “asumiņa”, pietrūkst franču revolūcijas laika 
giljotīnas. Vai patiesi? Nē – tagad par ikvienu zina katru viņa 
soli internetā tie, kurus tas interesē, un tas var būt tikpat 
nogalinoši kā giljotīna. 

Ķīnā jau izveidotā (Krievijā un citur ir 
“iestrādes”) 5G bāzēta personas totālā 
video izsekošana kopā ar mākslīgo 
intelektu pat pārspēj giljotīnu 
vienlaicīgas nogalināšanas jomā. 

Laikam tieši par to –“varenu iespēju” 
daudzus vienlaikus nogalēt – arī fano, 
kad lielās, raksta zinātniskās 

publikācijas, rīko seminārus un konferences. Sak, mēs 
strādājam pie 5G sistēmām un mākslīgā intelekta. 

Neviens jau neatminas vai nav lasījis Džordža Orvela 
pravietiskos romānus “1984” un “Dzīvnieku ferma”. 

Lielais Brālis visu redz. Lielais Brālis visu dzird. Lielais 
Brālis visu kontrolē. 

Lielais Brālis visu 
redz. 

Lielais Brālis visu 
dzird.  

Lielais Brālis visu 
kontrolē.



Vēsture 

Vēsture ir cilvēka prāta konstrukcija. Izrok zemē kādu 
artefaktu, vienu, otru, desmito, un uzbur ainiņu “kā toreiz 
bija, kā toreiz dzīvoja”. 

Kamēr netika atraktas Vezuva izvirdumā apbērtās Senās 
Romas pilsētas Herkulāna un Pompeji, tikmēr bija uzburta 
ainiņa, ka Senās Romas impērijā, redziet, dzīvoja “stulbeņi”, 
kuri nezināja savienoto trauku likumu. Tie “vientieši” citādi 
nevarēja nodrošināt ūdens apgādi, kā 
tikai izmantojot akveduktus. 

Tagad ir atraktas Herkulānas 
ūdensapgādes svina un bronzas 
caurules, ūdens krāni un viss cits, ko 
lietojam mūsdienās. Ieskaitot 
kanalizāciju. Par kanalizāciju nez kāpēc neaizdomājās ainiņu 
uzbūrēji, fantazējot par akveduktiem. Viņi palaida gar ausīm 
faktu, ka Romā, siltajā pilsētā Itālijas vidū ar vienu miljonu 
iedzīvotāju, bez kanalizācijas smirdētu tā, ka tā nebūtu 
apdzīvojama. Bija viņiem kanalizācija, bija. Eiropas barbaru 
ciltis tajā laikā vēl atvieglojās aiz būdas vai mežā. Pirmā 
“modernās” Eiropas pilsēta ar vienu miljonu iedzīvotāju bija 
Londona, kādus 2000 gadus pēc Senās Romas (ap 1810.g.). 
Tad tikai nesen viduslaiku Eiropas “citadelēs” bija beidzies 
paradums naktspodu izliet no rīta pa logu uz ielas. Kāda gan 
kanalizācija... pietiek, ka zina savienoto trauku likumu... 

Skaidri redzama prāta konstrukcija. No vienas puses, šīs 
konstrukcijas bīda uz priekšu faktu noskaidrošanu un kādu 
zināšanu iegūšanu, no otras – gandrīz vienmēr tās izrādās 
aplamas. 

Būtībā jau 
praktiski viss ir 
cilvēka prāta 
konstrukcija.



Ja kāds iedomājas, ka esmu “stagnāts, kurš vēršas pret 
progresu” vai vēsturi, vai “moderno zinātni”, tad derētu 
vispirms noskaidrot: 

• kas ir progress vai vēsture, vai modernā zinātne, 

• par kādu progresu, vēsturi vai zinātni ir runa,  

• kurš ir patiesais labuma guvējs no tā visa. 

Būtībā jau praktiski viss ir cilvēka prāta konstrukcija, arī 
šīs pārdomas. 



IZGUDROJUMI, PATENTI UN 
AUTORTIESĪBAS 

“Vai kaut kas kādreiz notiek, par ko varētu sacīt: redzi, tas ir 
kaut kas jauns! – Tas jau sen ir bijis laikos, kas ir bijuši ilgi pirms 

mums.”  

/Raksti, Zālamans Mācītājs, 1. nodaļa; Ecclesiastes 1:10/ 

  

“radās ideja”, “izgudroja”, “atklāja” – daudz dzirdēti 
vārdi, runājot par kaut ko jaunu, pareizāk sakot, līdz šim 
nekur nepierakstītu vai plaši nezināmu lietu, procesu vai 
parādību. Kas slēpjas zem šiem vārdiem? Indivīds no kaut 
kurienes saņem informāciju (jautājums tikai – no kurienes 
un kā) un par to paziņo citiem, neaizmirstot piebilst, ka 
“tieši viņam” tas ienācis prātā. 

Tehnoloģiju vēsture liecina, ka vienādu informāciju 
saņem dažādi cilvēki dažādās valstīs un pat kontinentos. Tā, 
piemēram, elektrisko telegrāfu vienlaikus izveidoja gan 
Vācijā dažādās vietās (barons Šilings, K. Gauss un V. 
Vēbers), gan Amerikā (S. Morze). 

Telefonu izgudrošanas patentu vienlaikus iesniedza C. 
Bourseul, I. Manzetti, A. Meucci, J. P. Reis, A. G. Bell, E. Gray un 
vēl citi, kopā kādi divpadsmit, kuri gadus desmit tiesājās par 
to, kurš tad nu bija tas izgudrotājs. “Gods” tika 
Aleksandram Greiemam Bellam, bet finansiāli lielāko 
labumu ieguva T. A. Edisons, kurš patentēja neskaitāmus 
uzlabojumus ilgās tiesāšanās laikā. Kad A. G. Bells tiesā 
uzvarēja, viņa patents jau bija novecojis, jo visi sekojošie 



tehniski un komerciāli veiksmīgie patenti bija T. A. Edisona 
rokās.  

Līdzīgs stāsts ir pa šujmašīnu. Patentu ieguva Isaac 
Singer (šķiet, ka viņš neizgudroja neko, bet veiksmīgi ražoja 
un pārdeva), tomēr praktiski šujmašīnas izveidoja Charles 
Weisenthal, Thomas Saint, Barthelemy Thimonnier, Balthasar 
Krems, Elias Howe, Schemer Kyte. 

Faktiski nekas izcili nozīmīgs nav radies cilvēka 
domāšanas rezultātā. Daudz kas interesants un nozīmīgs ir 
atklāts nejauši, "uz bobi", piemēram, sintētiskais kaučuks. 

18. un 19. gadsimtā bija ļoti daudz atklājumu, 
izgudrojumu un atklātu likumsakarību, ko lietojam vēl 
šodien. Jāsaka, šie divi gadsimti pārāk uzkrītoši izdalās uz 
pārējās zināmās vēstures fona. Iespējamie iemesli – vai nu 

zināšanas par vēsturi ir pagalam 
nepilnīgas, vai arī “kaut kur” 
nosprieda, ka cilvēcei ir jādod iespēja 
spert nākamo attīstības soli. 

Katru dienu piesaka jaunus patentus 
par izgudrojumiem. Pieteikumu skaits 
pasaulē tuvojas jau trim miljoniem 
gadā, un ap 30–40% tiek apstiprināti. 

Kad patents dabūts, tad var sākties 
“patentu kari” – kurš kuram ko it kā ir “nozadzis”. 
Kompānijai Apple 2015. gadā bija 35 patentu prāvas, 
Samsung – 33, Hewlett-Packard – 32, Amazon – 24 prāvas.  

Patentu “cīņas un kari” ir jauns biznesa (un arī 
nodarbinātības) veids. Tā ir darbības un peļņas sfēra 
juristiem, kurā cīnās vai apstrīd teksta gramatiku vai 
izteiksmes veidu, bet kurā praktiski nekas nav būtisks. 

18. un 19. 
gadsimti pārāk 

uzkrītoši izdalās 
uz pārējās 

zināmās vēstures 
fona.



Lielāka daļā no tā visa ir tas, ko kovboji (un ne tikai) apzīmē 
kā bullshit – nonsense vulgārā versija. 

Tendence un mēģinājumi pētniecības darbus u. c., ko 
sauc par “zinātni un pētniecību”, un zinātnieka nozīmīgumu 
daļēji vērtēt pēc viņa patentu skaita ir birokrātiski un kaitīgi. 
Balstoties uz iepriekš teikto, skaidri saprotams, ka svarīgs ir 
tikai “process un papīrs”, bet ne būtība. 

Mūsdienās patentēt var arī “nelabu smaku”, var 
publicēt arī neskaitāmus aprakstus par to – viss atkarīgs no 
tā, kādu naudas summu var iztērēt vai grib iztērēt. 

Visi rakstu darbi, mūzika, zīmējumi un gleznojumi tiek 
aizsargāti ar autortiesībām. Bet kurš tad ir tas autors? 
Iedvesma? Mūza? No kurienes tā? Tad 
kam īsti tās tiesības pienākas? 

Pirmajā rāvienā patenti un 
autortiesības šķiet prātīgi un godīgi. 
Bet tas tikai tā šķiet. 

Cilvēks pats neko nevar ne 
izgudrot, ne radīt. Ideju vai iedvesmu 
viņam no kaut kurienes atsūta – 
atlidoja mūza. Un dažkārt gadās, ka 
vairākiem to ideju atsūta vienlaikus. 
Vai tā iedvesma uznāk vienlaikus. 

Ideja vai attiecīga iedvesma ir 
domāta visiem humanoīdiem, ne tikai sūtītājam. Ar 
patentiem un autortiesībām, kas nosaka, ka it kā tieši viņš(-
ņa) ir autors, tiek atbalstīts plaģiāts kaut kam no Visuma vai 
Dieva. 

Ar patentiem un 
autortiesībām, 

kas nosaka, ka it 
kā tieši viņš ir 

autors, tiek 
atbalstīts plaģiāts 

kaut kam no 
Visuma vai Dieva.



Ir saprotams, ka idejas materializēšana prasa gan laiku, 
gan darbu, gan līdzekļus. Ir saprotams, ka par šo idejas 
materializēšanu pienākas atlīdzība kā par jebkuru darbu. 

Nav attaisnojami iedzīvošanās mēģinājumi (un ne tikai 
mēģinājumi), kad starpnieki sāk iekasēt naudu, pārdodot 
“svešu” vērtību. Tad naudas iekasēšana par patentiem vai 
autortiesībām kļūst par zagtas mantas tirgošanu. 

Kas notiktu ja, piemēram, arhitekti vai 
celtnieki, sāktu nepārtraukti saņemt 
atlīdzību, tiklīdz kāds spertu soli viņu 
uzceltajā ēkā? Darbs padarīts, 
vienreizēja atlīdzība saņemta. Ar 
patentiem un autortiesībām tā nav – 
tur viss ir samudžināts starpnieku 
interesēs, pelna starpnieki, jo tā 
sauktie “reālie autori” savas 
autortiesības par sviestmaizi ir 
pārdevuši starpniekiem. 

Esošā pieeja patentiem un 
autortiesībām ir neatbilstoša un plaģiātisma pilna. Oficiāli 
atbalstīts plaģiātisms. 

...naudas 
iekasēšana par 
patentiem vai 
autortiesībām 

kļūst par zagtas 
mantas tirgošanu.



IZGLĪTĪBA, ĀRSTNIECĪBA UN 
RELIĢIJA 

Trīs cilvēkam ļoti būtiskas sfēras izglītība, ārstniecība 
un reliģija bija, ir un būs bizness. 

Šos biznesus piesedz ar dažādiem stāstiem, bet jautājums 
ir tāds pats kā par ārzonām – kurš ir patiesā labuma guvējs. 

Skaidrs, ka ieguvējs nav indivīds, 
kurš vēlas iegūt izglītību, uzturēt 
veselību vai sakārtot savu “iekšējo 
pasauli”. Ieguvēji ir tie, kuri iesaistās 
bezkaunīgā cīņā par statusu vai 
pozīciju kādā no šīm sfērām. 

Izglītība, 

jau sen vairs nenozīmē zināšanu 
iegūšanu, bet ir pārvērsta par 
industriālā konveijera sistēmu, kuras 
rezultāts negarantē zināšanu iegūšanu – zināšanu radīšanu, 
bet prasa noteikta procesa izpildi vismaz līmenī ar 
vērtējumu gandrīz viduvēji (4) – “visumā apgūta kursa 
programma, tomēr konstatējama nepietiekama dažu 
pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto 
zināšanu praktiskā izmantošanā”. Kāda tad no tā jēga? 

Neviens citam neko nevar iemācīt.  

Katrs pats rada savas zināšanas.  

Citam varu parādīt, kā es to daru. 

gandrīz viduvēji (4)  
...nepietiekama 

pamatkoncepciju 
izpratne... 

ievērojamas 
grūtības zināšanu 

praktiskā 
izmantošanā



Ārstniecība 

jau sen, sevišķi attīstoties farmācijas industrijai, neārstē 
cilvēku, bet kādu reālu vai izdomātu vainu, kuras ārstēšanas 
procesā iegūst jaunas vainas. 

Kā rakstīja Džeroms K. Džeroms romānā “Trīs vīri laivā”, 
tad, izlasot medicīnas enciklopēdiju, var konstatēt visas 
slimības, izņemot ūdeni ceļgalā.  

Ko tad pēc tām pazīmēm īsti ārstē? Ja ir zināms, ka visas 
slimības “ir galvā” vai “no nerviem”, izņemot dažas, kas ir 
“no baudas”... 

Mūsdienās jau nav liela starpība – pašārstēšanās, sekojot 
padomiem internetā, vai apmeklējot ārstu – pēc dažādām 
pazīmēm nosaka atbilstošo medikamentu, un uz priekšu – 
kā farmācijas industrija ir priekšrakstījusi. Tas arvien vairāk 
sāk atgādināt iekārtu un auto “tehnisko apkopi un 
remontu”. 

Daži indivīdi vēl domā: ja ārsts dod Hipokrata zvērestu, t. 
i., svinīgi deklarē apņemšanos savā darbā ievērot ētikas 
normas, tad viņš pēc “labākās sirdsapziņas nesavtīgi un 
uzticīgi kalpos slimajam cilvēkam” un izmantos “visas 
iegūtās zināšanas”.  

Mūsdienās, kā jau daudzi zvēresti, arī šis nav vairāk vērts 
kā populārās Jaungada apņemšanās, zvēresti vai solījumi 
“vairāk nedzeršu”. Skaidrs, ka vairāk nedzers, bet mazāk arī 
ne. Skaidrs, ka ārstēs, bet ... cik būs to, kuri to darīs 
atbilstoši zvēresta tekstam? Ar iegūto zināšanu apjomu un 
konveijera medicīnas sistēmā, saļimstot zem farmācijas 
industrijas spiediena... 



Ja ir slimas aknas, tad galvenais 
simptoms ir “vispārēja nepatika pret 
jebkura veida darbu” (labs 
raksturojums no “Trīs vīri laivā”). 
Tādā stāvoklī ir vismaz deviņas 
desmitdaļas no cilvēces. Mūsdienīgāka 
aknu slimību pazīme – “Alcheimera 
slimībai līdzīgs apjukums” – ir ļoti 
izplatīta pazīme eksāmenu laikā. Tad 
tie visi ir aknu slimnieki? Ko tad ārstēt?! 

Ārstē kādu vainu pēc “priekšrakstiem”, bet neārstē 
cilvēku, tāpēc rezultāti pārsvarā ir viduvēji. Veselības dēļ 
cilvēks novilks pēdējo kreklu. Šo īpašību izteikti bezkaunīgi 
izmanto gan farmācijas firmas, gan zāļu tirgotavas, gan pats 
ārstniecības process.  

“Šodien tikai retais ārsts labi pārzina cilvēka ķermeni 
kopumā un tā orgānu kopdarbību un saistību, un ietekmi 
vienam uz otru.” Šādus vārdus pirms gadiem četrdesmit 
dzirdēju no “vecā kaluma” ārsta E. M. Apses. Viņš bija 
profesionālis pataloganatomijā un ādas un venerisko slimību 
ārsts, cita starpā viņš ieviesa terminu “skaistumkopšana”. 

Tagad, šķiet, situācija ir vēl bēdīgāka, bet, neapšaubāmi, 
ir arī izņēmumi.  

Šaurā specializācija visās nozarēs vairāk sāk bremzēt, 
nevis uzlabot. Speciālists par 
zirga iemauktiem vāji 
orientējas seglu tēmā, un 
otrādi, lai gan tās visas ir 
“zirglietas”.  

Ja ir slimas aknas, 
tad galvenais 
simptoms ir 

“vispārēja 
nepatika pret 
jebkura veida 

darbu” 

Šaurā specializācija visās 
nozarēs vairāk sāk bremzēt, 

nevis uzlabot.



Reliģija 

Reliģija ir sarežģīta cilvēka esamības formas izpausme. 
Daļēji tā ir saistīta ar Lielajiem jautājumiem – tas ir 
mēģinājums rast uz tiem atbildes. Izsenis tika uzskatīts – 
kaut kas jāupurē dieviem par godu, lai iegūtu to labvēlību. 
Vai nu kāds dzīvnieks, vai savs sugas brālis, vai, kā grieķi, 
“lēja vīnu zemē Dieviem par godu”. Upurēšanai Dievam it 
kā būtu bijis jābeidzas līdz ar kristietības ienākšanu cilvēces 
apritē. 

Tomēr upurēšana nav beigusies, ir atrastas (uzradušās) 
citas upurēšanas procesa formas, piemēram, upurēt visu 
savu esību, ņemot ātro kredītu, vai naudas un mantas 
pielūgsme, upurējot līdzās esošos, vai bezprāta sekošana 
kāda(-as) tetovēta svaigēdāja padomiem kādā portālā, 
upurējot savu veselību. 

Ir jāatšķir divas fundamentālas atšķirības: ticība un 
baznīca ar visu tās hierarhiju un visām tās peripetijām. 

Ticība ir ļoti individuāla. Zemapziņa, ka esi tikai 
biorobots, bez iespējas ieraudzīt “kopainu”, rada ticību, ka 
kāds(i) “tur augšā” var palīdzēt dzīves ceļā kopumā un 
atsevišķos gadījumos. 

Ticība ļauj sajust saikni ar Radītāju, ja ticība ir “no sirds”, 
ne brāļu Kaudzīšu aprakstītā Ķenča lūgšana “Mērnieku 
laikos”: 

“Ak, mīļais kungs Dievs un Pestītājs! 

Tu nu redzi manu ceļu un zini, ka es nebraucu vis, dzīdamies pēc 
pasaules goda un kārumiem, bet meklēju un lūdzu tik to, lai Tu dotu 
mērnieciņa cienīgam tēvam tādu prātu, ka viņš man piešķirtu dziļās 



ielejas pļaviņu, zirņu kalna tīrumiņus un 
tās ataudziņas gar Slamstu un Šmakānu 
robežām. 

Gan otrs saimnieks – Tu jau gan viņu 
zini – saka un rāda mērnieciņa cienīgam 
tēvam, ka tām ataugām vajagot krist viņa 
robežā, jo tās esot, kā sacīt jāsaka, no 
manas puses taisni aiz viņa mājas, bet tu 
vari likt mērnieciņa cienīgam tēvam, lai 
viņš dod man tās liekā gabalā un otram saimniekam jeb manam 
pušelniekam, kura vārds, kā zini, ir Pāvuls, var iedot kaut kur kādu 
gabalu vietā. 

Bet jo labāk būtu, ja Tu, Kungs, dotu Pāvulam tādu prātu, kurš 
dzenas, kā sacīt jāsaka, pēc tām mantām, kuras nāk dvēselei par 
labu, jo tad viņš būs daudz gudrāks, nekā skriedams, braukdams pēc 
šās pasaules niekiem un mērnieciņa cienīgu tēvu dažādi pierunādams. 

Lai viņš domā labāk uz savu pēdējo stundiņu, jo nav vis vairs 
nekāds jaunais. Tu redzi, ka es tevi lūdzu, kā sacīt jāsaka, viņa dēļ, jo 
man ir žēl un bail, ka melnais, kurš iet apkārt kā rūkdams lauva, 
nenogriež viņa prātu uz šās pasaules lietām un neierauj viņu, kā sacīt 
jāsaka, ar nesataisītu sirdi mūžībā. Jo Tu zini, ka Pāvuls ir pliks šai 
pasaulē ienācis un arī tādu pašu viņu izvedīs kā zuti; ko tad gan 
viņam līdz tik daudz ar pasauli plēsties? 

Vai tagad pat jau viņš nevarētu gulēt mierīgs sila malā pavējā un 
tik baltās, vieglās smiltiņās? Lai, kā sacīt jāsaka, mirst vai kaut kuru 
brīdi – aizvedīsim uz kapsētu kā brūtgānu. 

Bet dzīvot viņš var, ja grib vien, arī bez tiem zemes gabaliņiem, jo 
vai gan viņam nepaliek vēl diezgan platības pāri?” 

Vienmēr var 
paziņot, ka “tāda 

ir Dieva griba”, 
neko 

neizskaidrojot, jo 
izskaidrot nav 

iespējams.



Nospiedošā pārsvarā baznīcas izmanto ticību, lai, 
manipulējot ar to, veidotu biznesu. Nav svarīgi, vai tā ir 
kāda no “tradicionālajām” baznīcām, vai kāda no tām 
dēvētajām sektām. Vienmēr var paziņot, ka “tāda ir Dieva 
griba”, neko neizskaidrojot, jo izskaidrot nav iespējams. 

“Zinātnē balstīts pasaules uzskats” (“zinātniskā” ticība), 
kuru apraksta “modernā” zinātne, arī dara to pašu – izmanto 
“labu stāstu”, lai veidotu biznesu. Vienmēr var paziņot, ka 
“to pierāda zinātne”, neko neizskaidrojot, jo izskaidrot nav 
iespējams. 

Mūsdienu populārākā "ticība" – 
internets – dara tieši to pašu un ar 
ikvienu, kurš tajā iesaistās. 

Visu tehniski progresīvāko, ko toreiz 
tehnoloģijas varēja sniegt, izmantoja, 
ceļot maiju, acteku, peruāņu 
piramīdas vai Ķelnes, Amjēnas un 
citas katedrāles. 

Tāpat kā toreiz, arī tagad jaunās 
“augsto enerģiju daļiņas reliģijas” lielākās katedrāles – Lielā 
hadronu paātrinātāja caurules – būvniecībā izmanto labāko, 
ko tehnoloģijas var sniegt.  

Pa cauruli dzenā elementārdaļiņas un gaida – vai tikai 
nebūs “brīnums”. Tas ir tieši tāpat, kā dienām sēdēt Lurdā 
(Lourdes) pie alas un gaidīt parādāmies Jaunavas Marijas 
tēlu. 

Vienmēr var 
paziņot, ka “to 

pierāda zinātne”, 
neko 

neizskaidrojot, jo 
izskaidrot nav 

iespējams



Runā, ka esot bijuši gadījumi un viņa ir redzēta, tāpat kā 
runā, ka kaut kas esot redzēts (sasniegts) caurulē – 
ieraudzīta kāda bozona ēna. 

Lurda vispār ir fantastisks biznesa projekts. Pat labāks 
par Vatikānu, kurā ož pēc naudas un vecuma, bet nav ne 
vēsts, ne miņas no Dieva, vismaz Vatikāna 
standartekskursijas laikā tāds iespaids radās. Nauda, vara, 
nauda, vara, pa vidam kāda inde konkurentiem... Savāds gan 
Svētais krēsls.  

Lurdā visu veido, bāzējoties uz slimu un nelaimīgu 
cilvēku vēlmi nepalaist garām nevienu un jebkuru iespēju, 
lai tikai kļūtu vesels. Pilsētā viss, pilnīgi viss saka: “Maksā 
un būsi vesels, būs brīnums, maksā!”  

Kā hipodromā šos nelaimīgos vadā maršrutā baznīca–ala–
naktsmītne... Priekšpusdienā un pēcpusdienā, dienām un 
nedēļām – cik nu katram maks atļauj. 

Bizness Lurdā. Autora foto



Iespējams, kādam tas ir palīdzējis. Bet pilnīgi noteikti 
kādam darboņu baram tas ir labi organizēts bizness. 

Dažādu izmēru sveces (pat tādas, kas jānes diviem), 
dažādu tilpumu tukšās plastmasas kannas, kurās no speciāli 
paredzēta krāna ieliet ūdeni, kas tekot no “svētītā strauta”, 
visādi amuleti un ģipša eņģelīši, dažādu izmēru Dievmātes 
ar bērnu vai bez viņa... 

Lietas, kas domātas pārdomām vai sevis izvērtēšanai, ir 
padarītas par ebay preci... Taču – tā ir katoļticība – svēto 
relikvijas un grēku atlaides ir tirgotas jau gadsimtiem. Tāda 
“ticība” neko nevienam nedod, jo tā ir ārišķība, liekulīga un 
bizness. 

Taisnības labad jāsaka, ka citas Baznīcas atšķiras tikai ar 
vērienu. 

Es ticu Dievam, bet nepiedalos apšaubāmas reputācijas 
biznesā. Baznīcu bizness tāds ir. 

Augsto enerģiju daļiņu reliģijas centrālās katedrāles – 
Lielā hadronu paātrinātāja – “sirds” ir CMS (Compact Muon 
Solenoid) detektors un procesu reģistrators, ar kuriem visādi 
lielās. 

Jā – tehniski tas ir ļoti, ļoti advancēts iekārtu kopums. 
Tomēr man pirmā asociācija bija ar IT lietoto saīsinājumu 
CMS – satura pārvaldības sistēma (Content Management 
System), ar kuru pārvalda digitālā satura izveidi un 
modificēšanu. Apvienojot šo asociāciju ar iepriekš teikto, 
iespējams, ka tieši Content Management System ir tā 
“biznesa atslēga”. Ceru, ka kļūdos. 



Šie biznesi patiesi ir “labi un ienesīgi”. 
Miljardi un to miljardi.. Svarīgs ir 
profesionāli realizēts mārketings, 
profesionāli izstāstīts “stāsts”, ko 
lieliski var novērot gan Lielā hadronu 
paātrinātāja, gan Lurdas gadījumā. 

Komunistu kolchozu veidošanas laikā 
(kolektivizācijas laikā) visādi nīdēja 
saimniekus, lielsaimniekus un citus 
“ienaidniekus”, tā sauktos kulakus. Tad 
bija sauklis: “Neatdodiet sēklu 
kulakiem!” (Šeit, lūdzu, bez 

divdomībām!) 

Tagad būtu jābūt sauklim: “Neatdodiet naudu miglas 
pūtējiem un ātrajiem kredītiem!”  

Tomēr cilvēka zinātkāre, apvienota ar zelta teļa 
pielūgšanu, mūsu patērētāju sabiedrībā vienmēr atradīs 
dzirdīgas ausis labam stāstam, kas veicinās maka atvēršanu. 

Ir vēl viena “homo stulbius” rakstura iezīme, kas apvieno 
visus šo trīs sfēru biznesus, tas ir militārisms un karošana. 
No sākta gala, visā zināmajā vēsturē. 

Visi kari, pat ja to šķietamais mērķis ir cīņa par ūdeni vai 
pārtiku, vai vēl sazin ko, ļauj uzplaukt šiem biznesiem un 
papildus vēl lieliski “apresnēt” no ieroču un kara materiālu 
tirdzniecības un karaspēku apgādes biznesiem. Pēc kariem, 
kad daudz kas ir nopostīts, bizness atkal var zelt – ceļot no 
jauna. 

Cilvēka zinātkāre, 
apvienota ar zelta 
teļa pielūgšanu, 
mūsu patērētāju 

sabiedrībā 
vienmēr atradīs 
dzirdīgas ausis 
labam stāstam, 

kas veicinās maka 
atvēršanu.



INFORMĀCIJAS 
TEHNOLOĢIJAS, ZINĀŠANAS, 

DARBA PROCESA 
EFEKTIVITĀTE, MĀKSLĪGAIS 

INTELEKTS. 

Kopš pusvadītāju tranzistora izstrādes četrdesmitajos un 
personālā datora izveidošanas septiņdesmitajos gados 
informācijas tehnoloģijas ir radikāli mainījušas darba 
organizācijas veidu un darba vidi.  

Informācija, kuru izplata ar IT līdzekļiem, ir sasniegusi 
tādu apjomu, ka mēs varam runāt par 3. mūsu civilizācijas 
vilni. Tā ir nepārtraukta un neaptverama informācijas 
plūsma:  

• informācijas apjoms pastāvīgi pieaug; 

• New York Times vienā dienā publicē lielāku 
informācijas apjomu, nekā vidusmēra cilvēks apguva 
mūža garumā 17. gadsimtā Anglijā; 

• dažās pēdējās desmitgadēs ir radīts vairāk 
informācijas nekā iepriekšējos 5000 gados; 

• katru dienu elektroniskās informācijas apjoms pasaulē 
vismaz četrkāršojas; 

• apjomīgā informācijas plūsma traucē uztvert un 
iegaumēt patiesi nepieciešamo: ieraksti darba atmiņā 



mainās daudz straujāk, nekā no tās iespējams pārrakstīt 
pamatatmiņā; daļa darba atmiņas ierakstu vispār 
nenonāk pamatatmiņā;  

• informācijas apjoms pamatatmiņā kļūst katastrofāli 
sadrumstalots – veidojas zināšanu entropija. 

  

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas maina 
informatīvo vidi un nozīmīgi ietekmē planētas ekoloģiju – ja 
katrs Latvijas interneta lietotājs dienā vidēji veic trīs 
meklējumus ar interneta meklētāju Google, tad tas veido 
tikpat CO2 izmešu, cik vidējas mājsaimniecības mēneša 
elektroenerģijas patēriņš.  

Visi vadības procesi ir līdzīgi vienā ziņā – vieni un tie paši 
darbinieki ir iesaistīti un nodarbināti divos paralēlos 
procesos:  

a) uz papīriem bāzētajā manuālajā procesā,  
b) uz datoriem bāzētajā tehniskajā procesā.  

Rezultāts ir neskaitāmās papīra 
izdrukas, kas ir palielinājušas papīra 
patēriņu pasaulē divkārt 
(2004.g.dati). 

Tomēr apriori pieņem – IT palielina 
darba efektivitāti. Lielā daļā gadījumu 

tā tas arī ir, bet tikpat daudzos darba apjoms dubultojas divu 
paralēlo procesu dēļ. Izmērīt vai noteikt biroju efektivitāti 
praktiski nav iespējams. Labākajā gadījumā var izveidot 
papīru “ražošanas” operāciju hronometrāžu un tīkliņa 
grafiku. 

...darba apjoms 
dubultojas divu 
paralēlo procesu 

dēļ.



Aplūkojot dažus mūsu valsts likumus, viegli var veikt 
nelielus aprēķinus: 

Ko lai saka... Gandrīz trīs darbadienas ir tikai jālasa, bez 
iedziļināšanās, par “vispārējo vidējo izglītību”... Kamēr tiek 
līdz beigām, sākums jau aizmirsies... 

Likumi, to interpretācija, valdības noteikumi un to 
interpretācija, vēl duču dučiem, kilogramiem un tonnām 
visādu, bieži vien pretrunīgu un gandrīz vienmēr nepilnīgu 
regulējumu. Vienkārša valsts pilsoņa vērtējums: “Velns var 
kaklu nolauzt ar visiem tiem papīriem.” 

Vārdi Zīmes Jālasa*, 
stundas

Jāraksta*, 
stundas

LR Satversme 3318 24 585 1,11 4,10

Izglītības likums 9292 75 108 3,10 12,52

Vispārējās izglītības 
likums

5797 46 537 1,93 7,76

Profesionālās izglītības 
likums

4487 38 066 1,50 6,34

Pamatizglītības standarts 51617 402785 17,21 67,13

Vispārējās vidējās 
izglītības standartu 
noteikumi

67435 541460 22,48 90,24

* lasīšanas ātrums, neiedziļinoties saturā – 50 vārdi minūtē 

* rakstīšanas ātrums, neiedziļinoties saturā – 100 zīmju minūtē



Tāpēc daži cer, ka “dzīvi atvieglos” mākslīgais intelekts. Ja 
tāds būs, tad vai tāds birokrāts vispār vairs būs vajadzīgs?  

Mākslīgā intelekta attīstīšana, lai veiktu šādus darbus, 
informē par cilvēka prāta regresu vai tradicionālo cīņu ar 
sekām. Vieglāk ir nemainīt birokrātiju vai apturēt tās 
palielināšanos ģeometriskā progresijā, 
bet tās vietā atrast kādu, kas to izdara 
cilvēku vietā... Tas ir tik vilinoši – radīt 
kādu “gudru, viedu, izdarīgu un 
visaptverošu sistēmu”, kas strādātu 
birokrāta vietā, ka noteikti kāda E-BAL 
(Elektroniskā Birokrātijas Atbalsta 
Lielsistēma) mākslīgā intelekta sistēma tiks arī radīta. 

Paskatoties no citas puses, birokrātija jau tagad ir ļoti 
lēnas darbības mākslīgais intelekts. 

Cilvēks, pats būdams biorobots, mēģina tēlot “dievu to 
kungu” un radīt sev datorizētu elektromehānisku vergu, 
kāds būtībā viņš pats ir citiem. Daži norāda uz procesa – 
mākslīgā intelekta un klonēšanas – apšaubāmo ētisko pusi, 
citi to sauc par grēcīgu darbību, vēl citi to nesauc nekā... 

Faktiski ar lielu entuziasmu, skaļiem saukļiem un 
lielīšanos mēģina radīt cilvēces kapraci. 

Attīstīts mākslīgais intelekts pirmajās 30 sekundēs 
izfiltrēs pusi no interneta satura. Nākamajās 30 sekundēs – 
interneta otru pusi un arī kritiskās infrastruktūras 
datorsistēmas (energoapgādes, ūdensapgādes, gaisa 

birokrātija jau 
tagad ir ļoti lēnas 

darbības 
mākslīgais 
intelekts



satiksmes kontroles sistēmas utt.), un tad, kad cilvēks 
gribēs to izslēgt, tas vairs nebūs iespējams. 

Attīstīti mākslīgie intelekti būs tādi paši kā cilvēki, arī 
bandīti, zagļi, izvarotāji, pedofili un... birokrāti. Attīstīti 
mākslīgie intelekti būs arī tādi kā karaskolas apakšvirsnieks: 

“Kursanti, iegaumējiet, ka ūdens vārās 
pie 90 grādiem!” 

Viens, tāds gudrāks kursants, klusi saka: 
“Kaut kur dzirdēju, ka ūdens vārās pie 
100 grādiem...” 

Apakšvirsnieks parakājas pa nosmulēto 
piezīmju grāmatiņu un braši nosaka: 

“Pareizi, malacis! Es te pārskatījos, ūdens vārās pie 100 
grādiem, jo 90 grādi ir taisns leņķis.” 

Jau tagad mākslīgais intelekts veiksmīgi spēj veidot 
viltotus video, kuros dažādu valstu līderi vai citādi 
pazīstamas personas pārliecinoši runā to, ko šo klipu 
veidotājs ir izdomājis. Skaidrs, ka teksti var būt visā spektrā 
– no mīlīgas valodiņas līdz draudiem kaut ko uzspridzināt, 
piemēram, kādu kodolbumbu. Citā tādā viltus klipā cits 
valsts līderis atbild ar pogas nospiešanu, un maisam gals 
vaļā... Sākas šīs civilizācijas fināls. 

Būs kļūdas, daudz kļūdu, un, cik tās maksās, nav pat 
paredzams. 

Attīstīti mākslīgie 
intelekti būs tādi 
paši kā cilvēki, arī 

bandīti, zagļi, 
izvarotāji, pedofili 

un... birokrāti.



Attīstīti mākslīgie intelekti izdomās “ko tādu”, nu... “ko 
tādu”... ko patlaban neviens, pat pulverīti sašņaucies, nespēj 
izdomāt. 

Tiklīdz ar mākslīgo intelektu apveltītas ierīces sāks ražot 
citas iekārtas un ierīces, tā cilvēks kļūs lieks. Un pēc laiciņa 
tik ļoti izauklētais mākslīgais intelekts izdos likumu, ka 
cilvēki ir “jāvajā un jāšauj nost kā traki suņi”. 

Uz priekšu! Uz gaišo nākotni! 



VAI IZGLĪTĪBAI VISPĀR IR 
NOZĪME?  

IZGLĪTĪBA, DARBS, IKP 

“Izglītība ir tas, kas paliek pēc tam, kad ir aizmirsts ko 
mācījies skolā.”  

/Alberts Einšteins/ 

 

Agrāk mēs sūtījām bērnus skolās, lai viņi kļūtu par 
ārstiem, juristiem, arhitektiem... Tagad mēs sūtām 
bērnus skolās, lai viņi strādātu lielveikalos.  

Daudz lielāks atalgojums ir profesionālo studiju 
absolventiem. Vispārējo un akadēmisko studiju absolventam 
iegūtais rezultāts naudas izteiksmē praktiski nedod neko – 
ja nu vienīgi izdotu naudu (zaudējumus) un izmisīgus 
centienus atrast darbu. Protams, ne jau tikai materiālie 
labumi ir studiju rezultāts, tomēr cenšanās iegūt labāku 
izglītību gandrīz vienmēr ir saistīta ar domu gūt lielākus 
ienākumus.  

“Balts darbs – balta maize.” 

/Vilis Plūdonis. “Atraitnes dēls”/ 

Jautājums ir aktuāls – vai izglītībai, kādu mēs to zinām, ir 
kāda jēga šodienas un rītdienas pasaulē? 



Kur lai sev darba vietu atrod vidusskolas absolvents bez 
darba pieredzes? Nekur. Tāpēc viņš sāk studijas augstskolā. 

Kur lai sev darba vietu atrod bakalaurs - absolvents? Ja 
nav praktiskās pieredzes, tad faktiski tas ir neiespējami. 
Tāpēc viņš, būdams bez lielas intereses par zināšanu ieguvi, 
izvēlas slēpto bezdarbnieka formu – studē maģistrantūrā. 

Kur lai liekas maģistrs - absolvents? Tas pats vidusskolas 
vai bakalaura - absolventa stāsts: darba 
nav, un viņš studē doktorantūrā.  

Latvijā esot maz doktoru uz 10 000 
iedzīvotāju salīdzinājumā ar citām 
Eiropas Savienības valstīm. Jautājums 
– par kādiem doktoriem ir runa. 
Kredītu ņemšanas trakumā, “valsts 
izsaimniekošanā/nozagšanā” un “visur 
ir labi, tikai ne Latvijā” Latvijā 
praktisko doktoru netrūkst. 

Kad doktorantūra ir pabeigta, bet darba pieredzes 
joprojām nav, bezdarbnieku kantoris ir nākamais solis. 

Ja 70–80% darba ņēmēju trūkst pieprasīto kvalifikāciju 
vai piedāvātais atalgojums, darba apstākļi u. c. neapmierina 
darba ņēmēja prasības (tās bieži gan ir neadekvātas attiecībā 
pret viņa zināšanām, pieredzi vai kvalifikāciju), tad kā izeju 
popularizē tekstus “esiet inovatīvi, dibiniet startapus 
(latviski – “jaunuzņēmumus”), un jūs nodarbosieties ar to, 
kas jūs interesē un varēsiet arī labi nopelnīt...”  

Pārsvarā aicinātāji ir cilvēki, kuri nekad nevienu 
uzņēmumu praktiski nav nodibinājuši, kur nu vēl vadījuši. 

Kad doktorantūra 
ir pabeigta, bet 
darba pieredzes 

joprojām nav, 
bezdarbnieku 

kantoris ir 
nākamais solis.



Būtībā popularizē veco stāstu “no avīžpuikas par 
miljonāru”. Jā, kādam izdodas kļūt no avīžpuikas par 
miljonāru. Vienam puikam no miljona. 

Pamatskolā deviņi gadi, vidusskolā trīs gadi, augstskolā 
pieci gadi, kopā – 17 gadi mācības. Sākot no septiņu gadu 
vecuma, “gatavs dzīvei” kļūst 24 gadu vecumā. Seksa šovus 
var apmeklēt no 18 gadu vecuma, braukt ar auto arī, taisīt 
bērnus vēl agrāk, bet “dzīvei gatavs” ir tikai vēl pēc sešiem 
gadiem. 

Forši, bravo! Gluži kā iegūt 3. vietu 
peldēšanas sacensībās aiz cirvja un 
gludekļa. 

Nespējot pēc studiju beigšanas atrast 
“sapņu darbu” vai darbu vispār, sāk 
vainot izglītības kvalitāti – slikta 
kvalitāte, jo nav sagatavots darbu 
atrast spējīgs indivīds. Tā ir 

demagoģija. Izglītības “kvalitātei” nav nekādas vainas, bet 
jautājums ir – ko katrs saprot ar terminu “kvalitāte”. Un kā 
tā “kvalitāte” ir definēta visādos papīros. 

Galvenā “vaina” un problēma tomēr ir citur - ne jau 
mācību procesā vai studijās, vai skolās un augstskolās 
(lielākajā to daļā). 

Skolas gados vaina ir vecāku laika trūkumā, neatbilstošās 
mācību programmās, iesīkstējušos uzskatos par izglītību, 
absolūtā valdības birokrātu neizpratnē par to, kas ir izglītība 
vispār, un birokrātiskajos mēģinājumos visu, pilnīgi visu, 
līdz pēdējam purkšķim, regulēt un “ielikt rāmjos”. 

...birokrātiskajos 
mēģinājumos 

visu, pilnīgi visu, 
līdz pēdējam 
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Pasaulē saražo vairāk tranzistoru, nekā izaudzē rīsa 
graudus. Informācijas apjoms pasaulē vismaz četrkāršojas 
katru dienu. Tomēr mūsu izglītības sistēmas produkts – 
birokrāti ar vidēju zināšanu līmeni “par lietām ap mums” – 
joprojām nosaka kam, kā, kad, ko un kādā apjomā mācīt. 
Lielāka azarta pēc palaikam to visu maina, apgalvojot, ka tas 
viss ir pamatots ar “pētījumiem”. 

“Mācīt” – tas jau ir kaut kas no 
cirka dresūras. Gan skolēnam, gan 
studentam pašam ir jāmācās, jo 
iemācīt nevienam neko nevar. Tomēr 
joprojām valda uzskats, ka skolotājs 
var un viņam vajag tās zināšanas 
skolēnam “iedzīt galvā”. 

Pamēģiniet kaut ko “iedzīt galvā”, 
ja sabiedrība oficiāli pārspīlē bērnu 
tiesības un pilnīgi ignorē bērnu 
pienākumus. 

Studijās savukārt pasniedzējam 
faktiski nav daudz ko darīt. Ja nu vienīgi diskutēt par tēmas, 
kuru students mācās, nepieciešamību izvēlētās specialitātes 
kontekstā. 

Tas atkal ir komplicēti, jo liela daļa pasniedzēju ir 
teorētiķi, ar minimālu praktisko pieredzi industrijā vai 
tautsaimniecībā. Šādas pieredzes trūkums diemžēl neļauj 
viņus saukt par zinošiem konsultantiem... 
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Pirms 40–60 gadiem cilvēks bija “gatavs dzīvei” pēc 
pamatskolas 6.,7. vai 8. klases, tad termiņš pārvirzījās uz 
vidusskolu, tagad jau ir jābūt bakalauram vai vēl labāk 
maģistram, lai būtu “gatavs dzīvei”. Palielinot vecumu, kurā 
indivīds “ir gatavs dzīvei”, palielinās uzturamo skaits, kuri 
jāuztur nodarbinātajiem. 

Kopumā viss ar likumu noteiktais izglītības process 
atgādina lielveikala apģērbu nodaļas pakaramos. Tāpat kā 
tur, tā arī izglītībā redzami secīgi izmēri: S – pamatskola, M 
– vidusskola, L –bakalaurs, XL – maģistrs, XXL – doktors. 

Cik nu katram der viņa rumpim 
“atbilstošais” standartizmērs no šiem 
izmēriem – tas katram pašam zināms. 
Šuj jau pēc “vidējā”, un katrā valstī tas 
vidējais atšķiras. Precīzi tas pats ir ar 
izglītības procesu. 

Kas ir galvenais izglītības “nevērtības” 
iemesls? 

Pasaulē ir par daudz cilvēku un par 
maz darba vietu. Vidēji vērtējot. 

Ja 20–30% pasaules darba spējīgo iedzīvotāju spēj 
nodrošināt visas vajadzības visiem 100% iedzīvotāju, tad ko 
darīt pārējiem?  

Jo tālāk, jo šis jautājums būs aktuālāks. Masveida 
automatizācija un robotizācija likvidēs ļoti daudz darba 
vietu. Ko darīs tie, kuri veica tos pašus, nu jau 
automatizētos, darbus līdz tam? Kur un kādas viņiem būs 
darba vietas? 

arī izglītībā 
redzami secīgi 

izmēri:  
S – pamatskola, 
M – vidusskola, 

L –bakalaurs, 
XL – maģistrs, 
XXL – doktors. 



Tāpēc: 

• valdības izdomā visādus darbus, pārsvarā 
ierēdnieciskus, lai lasītpratējus nodrošinātu ar darba 
vietām; 

• valdības izdomā un sabiedrība ļauj izdomāt 
neskaitāmas lietas, ko darīt, pētīt, 
organizēt, lai nodarbinātu savus 
pilsoņus; 

• valdības bruņojas, lai uzturētu 
ražošanu; 

• valdības daļēji finansē jaunu 
lietu iegādi, lai uzturētu ražošanu; 

• ražotāji arvien saīsina produktu 
lietošanas ilgumu, lai uzturētu 
ražošanu un netveramo “naudas 
tirgu”. 

Valdības to visu atbalsta, jo tas arī rada darba vietas. 
Darba vietas bez jēgas un bez vajadzības, tomēr tās ir darba 
vietas. Diemžēl šādas darba vietas atkal ģenerē jaunus 
papīrus vai esošos samudžina vēl vairāk. 

Ekonomiski lētāk un mazāk traucējoši būtu šādas darba 
vietas nosaukt par “sabiedrisko procesu izpētes, analīzes un 
normalizācijas institūtiem”. Šādu institūtu darbība un 
rezultāts būtu vērsts “plaukta” virzienā, t. i., tajos paveiktais 
nekad netiktu realizēts. Viņi varētu vērot visus birokrātiskos 
procesus un, iespējams, sniegt “vērtīgus papildinājumus”... 
“plauktam”. Civilizēta bezdarbnieku nodarbināšana. 

Nepārtraukti 
vajag IKP 

pieaugumu. 
Ja nebūs šā 

pieauguma –
Armagedons un 
ledus laikmets 

klāt



Nepārtraukti vajag IKP (iekšzemes kopprodukts) 
pieaugumu. Ja nebūs šā pieauguma –Armagedons un ledus 
laikmets klāt. Jā, par ledus laikmetu, precīzāk – par mazo 
Ledus laikmetu ap 16.–18. gadsimtu Eiropā. Runā, ka, sākot 
kolonizēt Ameriku un prērijas pārvēršot tīrumos, strauji 
pieaugošā, milzīgā apjoma lauksaimniecība noreducēja 
atmosfēras CO2 – atvēra telpai ap zemeslodi logu, un viss 
atdzisa. Nebūtu pēc tam nākusi ogļu un tvaika mašīnu ēra, 
mēs joprojām drebinātos. Nu tagad atkal CO2 ir par daudz. 
Ko atkal varētu kolonizēt? 

Tātad – IKP. 

IKP ir domāts, lai raksturotu plaisas pieaugumu starp 
bagātajiem (vai ultrabagātajiem) un nabadzīgajiem, lai gan 

to definē citādi. Jo lielāks IKP 
pieaugums, jo lielāks plaisas 
pieaugums. Bagātie kļūst bagātāki, 
nabagie – nabagāki. Skaidrs ka tādā 
situācijā nepārtraukti ir vajadzīgs IKP 
pieaugums; tad būs kredītreitingi, tad 

aizņemsies, nāks procenti, un... viss notiek. 

Protams, pasaulē to IKP pieaugumu pasniedz “humāni” – 
būs IKP pieaugums, būs nauda izglītībai, veselībai, 
sociālajām programmām...  

Pag, arī šobrīd kaut kas jau ir un notiek... Vai būs vairāk 
un labāk? Maz ticams, jo pēdējos 20 gados kopējais IKP 
eirozonā ir pieaudzis gandrīz par 40 procentiem, bet naudas 
kā nav, tā nav, izglītības, zinātnes, veselības un sociālās 
jomas kā buksēja, tā buksē. 

...pasaulē ap 20–
40% no saražotā 

nespēj pārdot



Ja pieaugtu iedzīvotāju skaits, tad tas varētu likties labi – 
ir vairāk to IKP veidotāju. Bet iedzīvotāju skaits eirozonā 
faktiski ir nemainīgs – apmēram 745 miljoni. 

Dabisks jautājums – kur tas IKP paliek, un vai tas IKP 
vispār nav populārpolitiska, ekonomiska un statistiska 
prātus apdullinoša fikcija? Jo ieguvuma nav, ja neskaita 
straujo multimiljonāru skaita pieaugumu pasaulē 

Tajā pašā laikā pasaulē ap 20–40% no saražotā nespēj 
pārdot. 

Tad ir loģiski, ka mēs strādājam 20–40% vairāk, nekā 
vajadzīgs.  

Trīsdesmit stundu darba nedēļa par 
šodienas 40 stundu algu ir objektīva 
un planētu saudzējoša. 

Bet... atkal jau tas IKP,  par kura 
pieauguma nepieciešamību runā malu 
malās, bet neizskaidro pieauguma 
nepieciešamības jēgu, par patieso jēgu 
pat nerunājot. 
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Euro zone

IKP pieaugums eirozonā pēdējos 20 gados 
Avots: https://www.theatlas.com/charts/S1Jywjbwf
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Neesmu eksperts ekonomikā, bet man - viedo 
tehnoloģiju hipijam (puķēm ir jābūt visur - ja ir puķes, tad 
vide nav saindēta) -  ir pilna pārliecība, ka visas zināmās 
ražošanas ekonomiskās teorijas "der skurstenim", ja tajās 
ietver ailīti "nepārdotā un nolietotā produkcija pieņemta 
atpakaļ drošai pārstrādei/utilizācijai". Tad pašizmaksa 
"uzskrietu debesīs", visi tirgi sabruktu un biržu darboņi 
viens pēc otra sāktu karāties savās šlipsēs. 

No kā secināms: šodienas ekonomiskās teorijas ietilpst 
"zvaigžņu tulku" teoriju kategorijā vai vēl sliktāk.  

Cenu pieaugums pasaulē pēdējos 20 gados. 
Avots: https://www.aei.org/publication/do-you-hear-that-it-

might-be-the-growing-sounds-of-pocketbooks-snapping-shut-and-
the-chickens-coming-home/



Nav pieļaujams ekonomiskās un 
finasu teorijas kuras pilnība ignorē 
ekoloģiju un vides piedrazošanu. 

Vai kāds spēj iedomāties teoriju par 
personīgo higiēnu, kurā pilnīgi izlaiž 
sadaļu par nepieciešamību vismaz 
apslaucīties un nomazgāt rokas pēc 
"pa lielam"?  

Šādā kontekstā stāstiņi ar šifrēto nosaukumu "veidojiet 
jaunuzņēmus" ir vienkāršs triks kā bankām piesaistīt 
klientus (noteikti ņems kredītus) vai maskēt situāciju "par 
daudz cilvēku, par maz darbavietu", vai maskēt "viss slikti". 

Neraugoties uz to, ka no saražotā pat līdz 40% izmet 
atkritumos, lielākā daļa no iedzīvotājiem joprojām izdzīvo 
J.Raiņa "Fabrikas meitenes dziesmu" (1903, fragments): 

Ak, lakstīgala, nedziedi 
Pie mana loga sērīgi, 
Man rītu agri jāceļas, 
Sirds kūst man vienās žēlabās, 
Sirs tavām dziesmām līdzi kūst, 
Kā viņas līst un rimst, un plūst.

Man rītu agri jāceļas, 
Man saules nau tais istabās 
Tur putekļi, tur lampas kūp, 
Tur lēni mana dzīve drūp, 
Tur lēni, tā kā pulksten sit, 
Man velkas stundas sešpadsmit.

 šodienas 
ekonomiskās 

teorijas ietilpst 
"zvaigžņu tulku" 
teoriju kategorijā 

vai vēl sliktāk.



Tā vien šķiet, ka tas IKP pieaugums veidojas no 
nesaprotama cenu pieauguma, kas 20 gadu laikā vidēji ir 
pieaugušas par 55% vismaz, turklāt visvairāk izglītībai, 
bērnu un veselības aprūpei. 

No tā izriet, ka aizsegšanās ar nepieciešamo IKP 
pieaugumu un budžeta deficītu, lai finansiāli neatbalstītu 
izglītības sistēmu, ir tikai tuvredzība, neizpratne vai kas cits. 

Ekonomisti izsaka bažas par nākotni – kapitālisms ir 
“nopietni apdraudēts” – cilvēki arvien mazāk saņem viņiem 
pienākošos labumus, sākas politiķu populisms un dumpis 
pret kapitālismu.  

Izskatās, ka kapitālisms pats vairs netiek galā ar “savu 
bērnu”; dzenoties pēc peļņas, tradicionālā Rietumu 
ekonomika izveidoja Austrumu ekonomiku, kas nu jau 
izspiež un pārņem Rietumu ekonomiku. Pārceļot gandrīz 
visu ražošanu uz Austrumiem, Rietumu kompānijas ir 
zaudējušas savas priekšrocības. Šodien četras pasaules 
lielākas bankas, saskaņā ar The Banker ir Ķīnā, nokurām 
lielākā ir ICBC. Pirmajā desmitniekā, pēc Ķīnas bankām ir 4 
ASV bankas un pa vienai no Apvienotās Karalistes un 
Japānas.  

Globalizācija izvēršas par Austrumu 
ekonomikas dominanci. Kas maksā, 
tas pasūta muziku... 

Pārfrāzējot Vinstona Čērčila izteikumu 
par demokrātiju, labākais arguments 
pret izglītības sistēmu ir piecu minūšu 

Globalizācija 
izvēršas par 
Austrumu 

ekonomikas 
dominanci



saruna ar vidējo studentu (The best argument against democracy 
is a five-minute conversation with the average voter. /W.Churchill/) 

Izglītības sistēma birokratizējot, metodizējot un stulbējot 
vispār ir radījusi problēmu: absolvējot pamatskolu, 
vidusskolu vai augstskolu, nospiedošam vairākumam 
absolventu nav lielas nojautas par viņa iegūto teorētisko 
zināšanu pielietošanu viņa nākotnes profesijā un to, kāda 
vispār šī profesija būs. 

Acīmredzot visā mācību laikā ir tik daudz stāstīts par 
"visu ko", ka tas viss rezultējas ar “neko”. Viss liekas pārāk 
abstrakti – tas viss ir kaut kur tur, “tur ārā”, kur es nekad 
nebūšu. Viņiem nav izpratnes par stāstītā nepieciešamību 
un praktisko jēgu. Pārbaudījumi un eksāmeni ir nokārtoti, 
bet, kādēļ tas viss ir vajadzīgs, par to izpratnes nav. 

Absolvējot vidusskolu, absolventi jūtas kā iegājuši 
lielveikalā – tik daudz stendu (augstākās izglītības iestāžu), 
tik daudz katrā stendā (studiju programmu), kā lai izvēlas 
tīkamāko un perspektīvāko? Zivi vai gaļu? Roltonu vai 
makaronus? Tad lielu lomu spēlē reklāma. 

Bet tikai 10–15% zina, ko grib, viņus interesē, viņiem 
“acis spīd”, citiem 10–15% vienkārši ir 
cerība, ka pagrozīsies un dabūs 
diplomu. Pārējiem 70–80% mamma 
teica: “Ej, bērniņ, mācies!” Nu kaut kā 
mācās, jo mammai nevar atzīties, ka ir 
sliktas sekmes, mamma “nogriezīs” 
finansējumu. 

Tas, kas būtu 
"specializācija" ir 

kļuvis par "studiju 
programmu".



Augstāko izglītības iestāžu valstī ir pārāk daudz, stipri 
par daudz. Piecreiz par daudz. Turklāt, vērojama tendece 
visām augskolām sniegt iespēju apgūt visu. 

Tas, kas būtu "specializācija", šodien ir kļuvis par "studiju 
programmu" un rezultātā studiju programmas ir N-reizes 
par daudz.  

Bet valsts to pieļauj – gan negribot “kasīties” ar 
reorganizāciju, gan – lai slēptu to pašu jauniešu bezdarbu. 

Tad būtu vismaz diplomos rakstīts, ar kādām sekmēm tā 
augstskola ir pabeigta – “vāji” vai “izcili”. Tagad visi tiek 

padarīti vienādi – visi ir “bakalauri” vai 
“maģistri”, bet, cik labs (teorētiski) 
būs absolvents profesijā, to slēpj. 
Laikam negrib maitāt statistiku. 

Darba devēji to tāpat neņem par pilnu 
- to diplomu. Viņus interesē, ko 
praktiski tas darba kandidāts spēj. Šā 
iemesla dēļ nepārtraukti atgādinu – 

veidojiet savu ārpusstudiju praktisko un teorētisko darbu 
portfolio vai savu hobiju portfolio. Darba devēja acīs tas būs 
daudzkārt derīgāks par diplomu. Diploms būs šāda portfolio 
pielikums. 

Maz ticams, ka sludinātās “kompetences” kaut ko mainīs, 
jo skolēniem priekšmetu ir par daudz un, ejot no stundas uz 
stundu, viss saplūst, un veidojas zināšanu entropija. 

Jāatceras, ka papildus mācību vielai skolēnu galva ir pilna 
ar visu ko citu, kas arī prasa uzmanību, piemēram, interešu 
izglītība vai sociālie portāli. 

...ejot no stundas 
uz stundu, viss 

saplūst, un 
veidojas zināšanu 

entropija.



Esošās izglītības sistēmas vidējais “lietderības 
koeficients” ir apmēram tāds pats kā dīzeļdzinējam – ap 40–
45%, aplūkojot Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrijas kopsavilkumu.

Centralizētais eksāmens 12. klasē, 2017./2018. mācību gads

Pārbaudījums
Vidējais zināšanu 

vērtējums, %
Kārtotāju 

skaits

Matemātika 34,56 13 899

Latviešu valoda 51,92 13 805

Angļu valoda 60,83 12 544

Latvijas un pasaules vēsture 54,95 4792

Bioloģija 57,86 1322

Fizika 41,49 1156

Ķīmija 57,38 662



Dīzeļdzinējam tas ir objektīvi (bet tālu no pilnības), 
izglītībā tā ir “izglītībgeita”. 

Rezultāti ir kliedzoši zemi, bet ātrie kredīti “berzē rokas” 
– vidējais vērtējums matemātikā 34% nudien neļauj saprast 
un aprēķināt procentus, tātad ir un būs, kas maksā un 
maksās... 

Tādi rezultāti jau ir gadu desmitiem, nav jābrīnās par 
nespēju sakārtot budžetu, nodokļus, izķert ēnu ekonomikas 
darboņus utt.; galvenokārt to dara esošās izglītības 
absolventi. Tā arī izpaužas 34,56% matemātikas sekmība ap 
14 tūkstošiem vidusskolas absolventu pēdējos pārdesmit 
gados. 

Eksāmenu rezultāti faktiski ir vienādi gan patlaban, gan 
pirms 10 gadiem, gan 20 gadiem, bet pirms 20 gadiem 
eksāmenu uzdevumi vēl izskatījās pēc eksāmenu 
uzdevumiem. 

Tagad tie izskatās pēc superbingo biļetēm. Savelc 
krustiņus, kā pagadās, “uz dullo”, un gan jau tie sekmībai 
nepieciešamie 5% sanāks. Šo pieeju jau māca statistikas 
pamatos. Iespējams, ka vaina tieši ir tajās "ievelc krustiņu" 
atbildēs.  

Reāli risinot uzdevumus, nekādu 
atbilžu krustiņu nav. Vai nu atrisina vai 
neatrisina. No otras puses - ja nav 
krustiņu, tad varētu būt grūti apkopot 
rezultātus, pielietojot datortehniku. 
Jautājums joprojām ir aktuāls - kā novērtēt zināšanas. 

Reāli risinot 
uzdevumus, 

nekādu atbilžu 
krustiņu nav.



Centralizēto eksāmenu rezultāti, ņemot vēro elementāros 
eksāmenu jautājumus, skaidri parāda – absolventu zināšanas 
matemātikā ir tuvu nullei (vidēji). 

Uzdevumus, kādus risināja 12. klases skolēni 2018. gada 
centralizētajā eksāmenā, pirms 40–50 gadiem bija jārisina, 
beidzot pamatskolu. Vai tagad skolēniem ir “grūtākas 
galvas”? Vai ierēdņi tā uzskata? Nezinu.  

Domāju, ka galvenā problēma -slēpjas mācību satura un 
mācību pieejas sastādītājos un visos vietēja mēroga 
“izglītības evaņģēlistos” (katrs var noskaidrot, ko 
tehnoloģijās nozīmē “evaņģēlists”). 

Tajā pašā laikā no augstām un zemām tribīnēm svaidās ar 
tekstiem par “zināšanu ekonomiku”, “tehnoloģiju attīstību”, 
“tiltu starp Austrumiem un Rietumiem”, “inovācijām” utt. 

Avots: VISC Centralizētais eksāmens par vispārējās vidējās 
izglītības apguvi, 2018



Likumi un normatīvie akti ir grūti 
izlasāmi, iespējams, tāpēc, ka latviešu 
valodā vidējais vērtējums ir 51%. 

Populārie un reāli noderīgie stāsti par 
mūžizglītību rada iespaidu, ka laika 
vēl ir daudz, un nav vērts sasteigt tieši 
tagad, kad ir tik daudz kā cita 
interesanta visapkārt. Gan jau pagūs...  

“Atliec uz parītu, ko var izdarīt rīt, un 
tev būs divas brīvas dienas, jo šodien 

tāpat nav vērts neko sākt,” tāds ir vecais sliņķu teiciens. 

Protams, ir vērojami mēģinājumi (vai izlikšanās) situāciju 
uzlabot, vismaz par to jau gadiem runā. Tā mainīšana – 
uzlabošana – gan ir visai nesaprotama: 

• vienkāršo eksāmenu uzdevumus... (skat. iepriekš); 

• par labu atzīst gandrīz to “neko”, ja skolēns, vēlāk 
students, var pareizi nosaukt mācību priekšmeta 
nosaukumu un skolotāja/pasniedzēja vārdu un uzvārdu, 
kas nodrošina sekmīgu vērtējumu 4 birokrātu statistikas 
uzlabošanai un finansējuma noturēšanai; 

• maina mācību saturu, vairāk mēģina to individualizēt, 
vairāk piesaistīt realitātei, vairāk izmantot IKT 
(informācijas un komunikācijas tehnoloģijas). Bet, kā jau 
pieņemts vai arī nezināšanas dēļ, pirms tam pat 
nenoskaidro, ko tad īsti vajag individualizēt vai pielāgot. 

• Paskatās sētā uz vārnu vai dziļdomīgi pasēž sociālajos 
portālos, un visa individualizācija kā uz delnas – plāns 
gatavs. Māk datora Ctrl+C un Ctrl+V (sauktu par copy-

izglītības satura 
maiņu vadmotīvs 

ir: nomainīsim 
saturu no “par 
tārpiņiem un 

tauriņiem” uz “par 
ganiņiem un 
strautiņiem”



paste), zina, ka interneta pārlūkprogrammu sauc Internet 
Explorer (īpaši entuziasti zina vēl Safari vai Firefox, vai 
Chrome), zina, ka ir PowerPoint, Word un Excel, un, 
protams, ar lielu iniciatīvu un pašatdevi veido digitālo 
mācību saturu. 

Diemžēl to visu balsta uz nekur nepārbaudītiem 
pētījumiem – it kā ārvalstu pieredzi. Kas der vienā valstī, 
cilvēkiem ar vienu mentalitāti, tas neder citur un citiem.  

Visu izglītības satura maiņu vadmotīvs ir: ja nomainīsim 
saturu no “par tārpiņiem un tauriņiem” uz “par ganiņiem 
un strautiņiem”, ekoloģiski piepinot klāt Kārļa Skalbes 
“Kaķīša dzirnavas”, tad rezultāti uzlabosies neskaitāmas 
reizes. Ja plaši (un bez jēgas) papildus izmantos IKT, tad 
rezultāti būs daudz labāki. 

“Zināšanām joprojām ir būtiska nozīme. Taču līdztekus 
pamatprasmēm nozīmīgās cilvēka darbības jomās (valodas, 
sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratnes un mākslas, 
matemātikas un datorzinātnes, dabaszinātņu un 
inženierzinātņu, veselības un 
fiziskās aktivitātes), lai spētu 
orientēties jaunajos 
apstākļos, svarīgas kļūst 
starpdisciplinārās prasmes, 
dažādas personības īpašības, 
attieksme un noteiktu 
vērtību sistēma.” (Citāts no 
“Skola 2030” paša ievada, 
pieejams: https://
www.skola2030.lv) 

...atbilst birokrātiskajam 
birokrātiskajam 

rakstīšanas stilam. Šis stils 
vienmēr atgādina no 

dažiem atslēgvārdiem 
ģenerētu tekstu ar 

datorprogrammatūras 
palīdzību.



Vienīgais, ko varu teikt, ir “paldies”, ka tas, ka 
“zināšanām joprojām ir būtiska nozīme”, vēl joprojām tiek 
atzīts. 

Pārējais atbilst birokrātiskajam vai projektu 
birokrātiskajam rakstīšanas stilam. Šis stils vienmēr 
atgādina no dažiem atslēgvārdiem ģenerētu tekstu ar 
datorprogrammatūras palīdzību. 

Pat ja pieņem, ka tām “kompetencēm”, ko nu liek 
priekšā, ir kāda jēga, tad, lai kompetenti ieskrūvētu kokā 
skrūvi, ir nepieciešams skrūvgriezis, koks un kāds, kas 
parāda, kā tas jādara. Proti, ir vajadzīga “materiālā bāze”. Tā 
prasa papildu līdzekļus, to nav, un tad tās visas 
“kompetences” ir tikai uz papīra.  

“Kompetence”, “inovācija” un citi analogi bezseguma 
vārdi dažādos savirknējumos sāk atgādināt skaitāmpantiņu 
runas un dikcijas treniņam: 

“Lēnais laborants Leo Lieknis lietainā laikā lietišķi līkņā līdzi 
lieliem lauvu līķiem. Lai Lieknim laba laime!” 

Tajās visās “kompetencēs” nav ne vārda par cilvēciskumu. 
Skaidrs, ka nav, jo “kompetence cilvēciskumā” skan sarežģīti 
pat birokrātam. To pat ir grūti uzrakstīt katra teikuma galā. 
Bet, ja nebūs runas par dzīves uzskatiem (filosofiju), par 
cilvēku attiecībām vai nepieciešamo (nejaukt ar esošo) 
sabiedrības uzbūvi, labsirdību, 
mīlestību u. c., tad visas tās 
“kompetences” ir kaķim zem astes; 
iepriekš jau minēju par neizbēgamo 
“atskaitīšanos”, atstājot šo “grēcīgo 
zemi”. 

...“kompetence 
cilvēciskumā” 

skan sarežģīti pat 
birokrātam.



Ja uzsver starpdisciplinārās prasmes (kas ir pilnīgi 
objektīvi), tad kādēļ visu mācību procesu nesākt, teiksim, ar 
moderno automobili? Izstāstīt visu, sākot no dzinēja un 
beidzot ar navigācijas iekārtu vai parkošanās sensoriem. 
Modernais automobilis praktiski realizē lielu daļu no 
zināmajām fizikālām parādībām un procesiem, tajā ir 
aritmētika un algebra, ģeogrāfija, vēsture, un var arī 
pievērsties sociālai jomai, tās ietekmei 
un nozīmei utt. 

Nepatīk automobilis, ņemiet kā 
“objektu” visiem skolēniem labi 
zināmo mobilo telefonu. 

Jādod ieskats bioloģijā? 
Izskaidrojiet skolas pusdienas un 
gremošanas procesu pēc tām. Vai arī 
kādēļ varēja nokrist slavenais Ņūtona 
ābols (nu bija iepuvis, teiksim). 

Jebkurā gadījumā – starpdisciplinārās kompetences (kas 
par modernu vārdu, gluži kā “inovācija”) rodas, izskaidrojot 
starpdisciplinārus procesus – “par lietām ap mums”.  

Bezkaunīgas, protams, piezīmes: 

1) zināšanas par starpdisciplināriem procesiem ir grūti 
birokratizēt, t. i., metodizēt; 

2) starpdisciplināru procesu izglītības sastādītājiem 
pašiem ir labi jāzina šie starpdisciplinārie procesi, un 
viņiem ir jābūt zināšanām un viņu pašu piesauktajām 
kompetencēm tajos (šo saku, lai ieturētu kompetenču 
izglītības aprakstošo stilu); 

...starpdisciplināru 
procesu izglītības 

sastādītājiem 
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3) starpdisciplinārie procesi nav tas pats, kas mērvienību 
izteikšana ar citām mērvienībām SI sistēmā, tie ir 
dinamiski. 

Bioloģija, iespējams, būtu mana vājā puse, lai gan mana 
pirmā izstrādātā pusautomātiskā iekārta bija domāta 
Vasermaņa reakcijas (seroloģiska reakcija) paātrināšanai un 
precīzāku rezultātu iegūšanai. Pie īstiem rezultātiem 
netikām, jo tajos laikos reakcijas materiāls vēl nebija 
pieejams pietiekamā apjomā. Daudzkārt pietika ar 
tradicionālo metodi, neviens nekur nesteidzās. Tomēr 
ieskats bioloģijā man ir saglabājies... 

Bļaut “kompetence” izglītības kontekstā vai “inovācija” 
citos kontekstos nav tas pats, kas bļaut “Vārti!”, skatoties 
hokeju.  

Jāņem vērā Aristoteļa teiktais: 

“Prāta izglītošana, neizglītojot sirdi, nav izglītība 
vispār!”  

Kur šajā citātā ir runa par tik ļoti piesauktajām 
“kompetencēm”?  

Atrod vārdu svešvārdu vārdnīcā un tad loka visos 
locījumos. Visā esošajā kontekstā šādi saukļi vairāk izsaka 
vēlmi sagatavot “dīvāna ekspertus”, t. i., vidējas izglītības 
vidēja posma darboņus. Kādēļ gan tie “kompetenču 
reformas” bīdītāji audzina sev konkurentus? 

Šo visu saku tāpēc, ka galvenā problēma jau nav izglītības 
programmu saturā. Galvenā problēma ir bezjēdzīgi augstā 
izglītības sistēmas (un arī visās citās sistēmās) birokrātisma 
pakāpē. “Nenograužot” šo bejēdzību, saturu var veidot 



jebkādu un ar jebkādām metodēm – nekas nemainīsies, ja nu 
vienīgi sekmīgi paliks sliktāk. 

Reglamentējot, "metodizējot" un “kompetentizējot” 
zināšanu radīšanu (izslēdzot jebkādu jaunradi un “brīvo 
domu”), atkal un atkal nonākam (nu labi – varam nonākt) 
pie Viļa Lāča (labs stāstnieks dzīves pirmajā pusē un liels 
maita vēlāk) rakstītā par daļu no pagājušā gadsimta 
trīsdesmito gadu inteliģences romānā “Senču aicinājums”: 
“Divi diletanti satikās un sauca viens otru par ģēnijiem.” 

Birokrātiskajos “Skola 2030” tekstos (vai kādos citos, 
nosaukums nav būtisks) izteikto birokrātu aktivitāšu 
rezultātus redzēsim pēc gadiem un 
gadu desmitiem. Ja rezultāti būs 
tikpat vāji, ko tad?  

Mistiskā “politiskā atbildība”? 
Kolektīvā šodienas censoņu atbildība?  

Tad būs par vēlu – vecam sunim 
purnu viņa peļķē vairs nebāzīsi... Turklāt tad viņi jau būs 
aizrotējuši pie “treknāka desas luņķa” vai uz “mūžīgajiem 
medību laukiem”. Arī, ja rezultāti būs izcili, ko tad? Vai 
nākamie absolventi mainīs birokrātisko sistēmu? Vai arī 
birokrātiskā sistēma absolventus “nomierinās”? Absolventi 
emigrēs?  

Atbildes nav, bet ir tāda parādība, ko sauc par entropiju; 
tā ir “nekārtība” daudzelementu sistēmā: “Ja kaut kur kaut 
ko sakārto, tad to var izdarīt tikai uz haosa pieauguma 
rēķina pārējā apkārtējā vidē” Pirmās atziņas par to es ieguvu 
no fiziķa profesora Ilmāra Vītola, un vēlāk tās papildinājās 
sarunās ar fiziķi profesoru Imantu Edgaru Siliņu, vienu no 

Divi diletanti 
satikās un sauca 

viens otru par 
ģēnijiem.



organisko pusvadītāju teorijas pamatlicējiem, pasaulē 
visvairāk citēto Latvijas zinātnieku. 

Reorganizējot, t. i. haotizējot, tikai skolu programmas, 
piešķirot tām “labskanīgu” vārdu “kompetences”, kopējā 
procesa rezultāti būs tikpat “kompetenti”, cik tie ir bijuši 
līdz šim. Jāreorganizē plašāk, bet – kā?  

Stāsts par izglītības problēmu risināšanas grūtībām ir 
kārtējais “viena tante teica”.  

Latvijā ir apmēram 360 tūkstoši bērnu līdz 17 gadu 
vecumam. Viena valsts valoda un dažas lielāko 
mazākumtautību valodas. Lielas problēmas; tā birokrāti 
vaimanā. 

“Kārtība un haoss”. M. Eshnera grafika



Indijā ir apmēram 295 miljoni vecumā no 6 līdz 17 
gadiem, izkliedēti džungļos starp tīģeriem un 
žņaudzējčūskām, pilsētu graustu rajonos, bieži bez 
pajumtes, badā un netīrībā (par ko traki šausminās Eiropas 
ultra-liberāļi). Tur ir 22 oficiālas valodas (ko atzīst Indijas 
Konstitūcija) un divas galvenās – angļu un hindu, ko lieto 
valsts pārvalde. Tajā “Bābeles tornī” tomēr ir panākts, ka 
2015. gadā apmēram 72% no iedzīvotājiem (vecāki par 15 
gadiem) nav analfabēti – māk lasīt, rakstīt un rēķināt. 1991. 
gadā tādu bija tikai 48%. Tas ir 24% pieaugums.  

Vai tas ir mērķtiecīgas valsts attīstības un izglītības 
politikas rezultāts, vai gadījās – nu tā sanāca? Izlemiet paši. 

Mums, atļaušos apgalvot, pēdējo gadu vidusskolu 
absolventiem ir 24% kritums kopējā zināšanu līmenī 
salīdzinājumā ar 1991. gadu. 

Lielas problēmas – kurā valstī tās ir, un kurā valstī tās 
varētu būt?! 

Mums ir problēmas, milzīgas problēmas. Kādēļ? 
Saprotamas atbildes nav. 

Vai tas jau dažus gadu desmitus ir kāds īpašs “politisks 
mērķis” – neizglītotu tautu vieglāk vadīt un “apšmaukt”? 

Vai arī birokrāti sargā savas darba vietas – darīs visu, lai 
būtu “bardaks”, jo tad viņiem ir darbs? 

Vai arī visus šos gadu desmitus ir bijusi kāda slēpta 
izglītības politikas veidotāju un viņu pūļu apstiprinātāju 
“pašaizsardzība” vai vienkārši nenovīdība, piemēram, ja jau 
es neko diži daudz nezinu un neprotu, tad lai arī citi ir tādi 
paši? 



Pašreizējie birokrāti galvenokārt ir šīs pašas sistēmas 
absolventi. Jaunie vai ne tik jaunie “speciālisti”.  

Pirms gadiem “jaunajiem 
speciālistiem” pirmās darba nedēļas 
(mēnešus, gadus –kā nu kuram) 
uzticēja aiziet uz bodi pēc smēķiem un 
alus. Un viss. Jo paiet laiks (mēneši, 
gadi vai citam mūžs), kamēr iegūtās 
teorētiskās zināšanas (kādas nu 
katram “jaunajam speciālistam” ir) 

spēj izmantot praktiskos uzdevumos – “saprot drēbi”. 

Tagad jaunie (un ne tik jaunie, bet būtībā joprojām 
jaunie) speciālisti viszinīgi sačakarē nākamajai paaudzei 
dzīvi. Velkot paralēles ar Ķīnas kultūras revolūciju – 
izglītības revolūcijas hunveibini. 

Lai šo visu “neizglītoto izglītību” izbeigtu, ir radikāli 
jāmaina mācību process pamatskolā: 

• jāatceļ visi pašreizējie noteikumi, likumi, metodiskie 
norādījumi un cits “sviests”. Tā vietā vajag apstiprināt 
mācību satura tēmas uz vienas A4 lapas un skolas gada 
ilgumu, maksimālo stundu skaitu dienā, visādus 
kilogramus, ko skolēni drīkst stiept, utt. – uz otras A4 
lapas. Tā, lai to saprot arī skolēnu vecāki, un, galvenais, 
lai vecākiem ir laiks tos izlasīt ikdienas steigā. Tēmu 
izskaidrošanai tomēr ir skolotāji; 

• ierēdņiem un birokrātiem jāpastrādā skolā kā 
skolotājiem -– lai “saprot drēbi”, ko varētu uzskatīt kā 
kvalifikācijas celšanu; 

...jaunie speciālisti 
viszinīgi sačakarē 

nākamajai 
paaudzei dzīvi. ..



• 1.–6. klasei jāmācas lasīt, rakstīt, rēķināt (ieskaitot 
nedaudz algebru), vēsturi, fizikas pamatus (basic par 
lietām ap mums), nedaudz kādu filosofiju (tikai ne 
“materiālo pasaules uzskatu”, kas visu radošo sačakarē), 
t. i., vispārējās pamatzināšanas “par lietām ap mums” un 
dzīvi sabiedrībā; 

• 6.–9. klasē katru pusgadu jāiegūst vispārējs praktisks 
(vai daļēji praktisks) vispārējs priekšstats par kādu no 
ekonomikas jomām: 2–3 industrijām, mākslām, 
ekonomiku, medicīnu vai ko tamlīdzīgu. 

Ar pamatskolām vien nekas nebūs 
līdzēts – ir jāmaina zināšanu radīšanas 
process arī vidusskolā un arī 
augstskolā. 

Palasot visādus izglītību regulējošus 
likumus – cik nu laiks atļauj, jo, kā jau 
teikts, lai šos papīrus fundamentāli 
izlasītu, nepieciešamas dienas, 
mēneši, gadi –, rodas vairāki 
secinājumi: 

• tie nav domāti “vidējā pilsoņa” saprašanai; 

• to centrā nav redzamas ne skolēnu, ne studentu, ne 
sabiedrības intereses – rezultāti nav svarīgi, svarīgs ir 
“papīrs un process”; 

• tie ir par garu, ar izteiktu cenšanos iekļaut 
neiespējamo apjomu;  

• zināšanu radīšanas procesa “caurvijošo stīgu” 
ieraudzīt vai atrast nevar, 

“The Saber-tooth 
curriculum” – 

zobenzobu tīģeru 
ķeršanas mācību 
kursu: tīģeri jau 
sen izmiruši, bet 
joprojām māca, 

kā tos ķert....



Pieeja joprojām atgādina J. A. Peddiwell “The Saber-tooth 
curriculum” – zobenzobu tīģeru ķeršanas mācību kursu: tīģeri 
jau sen izmiruši, bet joprojām māca, kā tos ķert.... 

Interesanti ir termina “mācību stunda” dažādie 
skaidrojumi vidusskolā un augstskolā. Augstskolā tajās 40 
mācību stundās nedēļā ir ietvertas gan kontaktstundas 
(lekcijas un praktiskie darbi), gan studenta paša mācību 
uzdevumu apgūšana, turpretī vidusskolā tās ir tikai 
kontaktstundas, un skolēna paša darbs (patstāvīgais darbs) 
ir jāveic ārpus tām 38 mācību stundām (lai arī par to 
nepārtraukti spriež un diskutē), pēc vidusskolēnu vai 
vidusskolas neseno absolventu teiktā.  

Pirmkārt – tāda pieeja vidusskolās 
“sabāž” visādus neskaitāmus mācību 
priekšmetus, arī tādus, bez kuriem 
gluži labi varētu iztikt.  

Otrkārt – tāda pieeja liedz 
skolēniem mācīties pašiem mācību 
stundu laikā.  

Treškārt – tam visam pār galvām 
lidinās lozungi visādu metodisko 
materiālu un norādījumu veidā un izskatā – “ņem vairāk un 
svied tālāk”. 

Metodizēt, standartizēt, likumizēt utt. zināšanu 
radīšanu ir tas pats, 

kas metodizēt, standartizēt, likumizēt utt. 
zemestrīci vai tornādo. 

Tā ir ilūzija, ka 
plaši metodiskie 

norādījumi un 
visādi izglītību 

regulējošie likumi 
palīdz radīt 
zināšanas.



Šāda vispārēja standartizācija neko nedod: “sekmīgs” 
skaitās, ja zin 40% no mācību apjoma Tā ir ilūzija vai uz 
papīra izlikta vēlme, ka plaši metodiskie norādījumi un 
visādi izglītību regulējošie likumi palīdz radīt zināšanas.  

Pirms 85 gadiem (1934) Latvijā izdotajai pamatskolas 
pirmā gada mācību grāmatai “Valoda” ir nepieciešamajām 
pārmaiņām ļoti atbilstoši priekšvārdi. Šajos “Priekšvārdos” 
ir divas, manuprāt, fundamentāli būtiskas patiesības: 

“.. bērna iespaidi vispār nelabprāt grupējas pa rubrikām. 
Bērns dzīvi uzņem nedalītu visā tās dažādībā. Vecais 
princips – no tuvākā uz tālāko, nebūt neprasa tāda 
iedalījuma grāmatā.” 

“No tradicionālo parauga uzdevumu ievietošanas 
atsacījāmies. Mums šķiet, ka tie grāmatu padara nedzīvu. 
Šinī ziņā atstājama pilna vaļa skolotājam jau tā paša 
pašdarbības principa vārdā.” (t.i. katrs pats rada savas 
zināšanas – autora piezīme.) 

Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais.  

Nesaprotams ir tikai viens – ja okupācijas vara visu 
sagrāva, jo tad kā svarīgi tika izvirzīti partijas uzdevumi u.c., 
tad kāda velna pēc 30 gadus kopš okupācijas beigām 
joprojām turpinās tās laikā iedibinātais?! 

Tomēr, to visu labi apsverot, jākonstatē, ka esošajai 
“neizglītotajai izglītībai” ir “objektīvi priekšnosacījumi”: 

• cilvēks mēģina atkārtot to, kas kādreiz “ir 
nostrādājis”; mums bija standartizēta izglītības sistēma, 
bet “mēs izdzīvojām” un kaut ko jau arī zinām. Tātad tā 
var turpināt; 



• cilvēks priekšroku dod rutīnai un iepriekšējo paaudžu 
iedibinātajam kādā vienā nozarē. Nav lielas izpratnes par 
starpdisciplinaritāti (šajā vārdā ir 21 burts, nav slikti, bet 
varētu vēl kaut ko garāku, birokrātiskā izpratnē); 

• iepriekš teiktais neļauj uzreiz izprast atšķirību starp 
kāda “mācīšanu” un tā paša kāda “zināšanu radīšanu”, 
viņa (tā kāda) paša “zināšanu radīšanu”. Ir vēl kur 
“augt”, bet laika vairs nav. Ir jādarbojas aktīvi un radikāli. 

Zināšanu radīšanas būtība ir labi zināma: 

• tikai katrs pats var radīt savas zināšanas, tās viņam 
nevar radīt cits; 

• zināšanu radīšana ir process mūža garumā, un 
mācības skolā vai studijas ir tam ievads; 



• skolā vai studiju programmā 
neiemāca, tā ir iespēja iemācīties; 

• nav jākaunas, ka vēl nezini, 
jākaunas ir par to, ka negribi zināt.  

Zināšanu radīšanas procesu labi 
raksturo E.Dāles konuss (Dale’s Cone of 
Experience). Pēc divas stundas garas 
lekcijas, paejot divām stundām, atceras: 

10% no lasītā, 20% no dzirdētā, 30% no redzētā, 
50% no redzētā un dzirdētā, 70% no redzētā, 
dzirdētā un pēc tam aprakstītā, 90% no teiktā 
(citiem), veicot uzdevumu (darbu). 

Visbūtiskāk ir radīt vēlēšanos un interesi uzzināt. 

Skolai nav jābūt vietai, kur vecākiem “nogrūst” bērnus, 
kamēr paši raujas darbos. 

Skolai nav jābūt vietai, kas valdībām ir apgrūtinājums, jo 
skolai vajag finansējumu, kura, kā vienmēr, pēc birokrātu 
teiktā, nav. 

Mācību iestādei ir jākļūst par vietu, kur uzzināt un 
izzināt, par vietu, kur sagatavo mūžizglītībai. 

Jo tad ir jēga domai “students iet mācīties pie Meistara”, 
kuras piekritējs es esmu.  

Tomēr par nožēlu jāatzīst, ka daudzi “meistari” var būt 
“labi cilvēki”, var būt ar “tituliem”, var “ieņemt amatus”, 
bet līdz Meistaram viņiem vēl ir jāiet garš un ērkšķains 
profesionāļa ceļš reālos tautsaimniecības uzņēmumos. 

skolā vai studiju 
programmā 

neiemāca, tā ir 
iespēja 

iemācīties;



Dažkārt vēl arvien var dzirdēt visādas kaismīgas runas, ka 
“skolai ir jābūt vietai, kur skolēns jūtas super” vai 
“universitātē ir jābūt radošumu atraisošai gaisotnei”, vai 
“vajag māju sajūtu” u. c.  

Nav nekādu problēmu – pārceļam skolas uz Disnejlendu, 
universitātēs sākam tirgot alu, smēķus, "zālīti" un atveram 
katrā kādu kabarē vismaz, un “viss ies, kā smērēts”. Būs 
super, būs māju sajūta ar “izteiktu radošumu”.  

Lai mācītos, neko no tā nevajag, tas nepalīdzēs radīt 
zināšanas, tā ir slaistus atbalstoša demagoģija. Jā – tas viss 
var būt, bet ārpus mācībām vai studijām. 

Ja ar to ir domāts, ka katram skolēnam vai studentam ir 
nepieciešama individuāla pieeja, tad tas ir OK. Mēs esam 
atšķirīgi. Vienam ir labāka dzirdes informatīvā uztvere, 
citam – attēlu utt. Vislabākos rezultātus iegūst, ja 
informācija ir tāda formā, kādu katram indivīdam ir 
visvieglāk uztvert.  

Grūti gan pateikt, kā to iespējams realizēt, ja klasē vai 
auditorijā ir pārdesmit sevi veidojošu personību. Sauklis ir, 
bet seguma tam esošajā un plānotajā sistēmā nav. 

IKT mācību procesā: 

• IKT nav jāizmanto tikai mācību materiālu 
prezentēšanai un citām garlaicīgām nodarbēm –nav nekā 
nožēlojamāka, kā skolotājam nolasīt mācību materiālus 
no slaidiem. Faktiski tas attiecas ne tikai uz skolotājiem 
vien; 

• IKT ir jāizmanto “paplašinātās realitātes” (augmented 
reality) veidošanai mācību materiālu kontekstā; 



• IKT ir jāizmanto, lai interaktīvi straumētu labāko 
skolotāju stundas uz citām skolām un uz vietas esošie 
skolotāji varētu sīkāk izskaidrot kādas mācību vielas 
detaļas; 

• IKT ir jāizmanto visos derīgos veidos, bet tos veidus 
nedrīkst noteikt birokrāti; 

• mācību materiāls ir jāveido skolotājiem kopā ar 
datorspeciālistiem vai speciālistiem, kuri labi pārzina, ko 
no vidējas klases datora “var izspiest”, kādas 
datorprogrammas izmantot u. c.; 

• nevar prasīt labu IKT mācību materiāla noformējumu 
un labu lietotāja saskarni (GUI) no skolotājiem un nevar 
prasīt labu mācību materiāla saturu no 
datorspeciālistiem/programmētājiem; 

• ir bēdīgi skatīties uz visādiem videomateriāliem, kuri 
pretendē uz mācību satura atspoguļojumu - garlaicīgi, 
vienmuļi, bez mazākās "dzīvības dzirksts", kā saka 
"computer voice"; 

bet, pasarg die’s, ja to visu IKT padarīšanu darīs 
“aktīvisti” no visādām metodiskām iestādēm vai personas ar 
“politiskiem uzstādījumiem” (atkal rusificisms), vai par to 
izsludinās kārtējo iepirkumu “ar zemāko cenu” vai 
“saimnieciski izdevīgāko”. 

Excel 

Komplicēto izglītības sistēmu (un visas citas sistēmas 
arī) nevar organizēt un vadīt ar izklājlapu tabulām, ko lepni 
dēvē par Excel. 



“Ievadījām datus ekselī un dabūjām šādu grafiku.” 

Dabūjāt grafikus – nu un? Ko tālāk? Lepns ziņojums par 
“gaišo nākotni” vai “viss slikti”?...  

Ir jau pieredzēts komunistu sauklis par “gaišo nākotni”: 
“Partija svinīgi pasludina – nākamā padomju cilvēku 
paaudze dzīvos komunismā!” (PSKP 22. kongress, 1961.) 
Iznāca – “viss slikti...”. Atgādināšu, ka komunisma postulāts 
bija “no katra pēc spējām, katram pēc vajadzības”. 

Izklājlapas ir kļuvušas par ierēdņu, referentu, 
vadītāju un pusvadītāju u. c. birokrātisko darbu 
veicēju, galveno nodarbināšanas instrumentu. 

Tās ir viņu lāpsta, sirpis un āmurs. 

Sistēma 

Izglītības sistēmai, tāpat kā nodokļu sistēmai, valsts 
pārvaldei, pašvaldībām u. c., būtu nepieciešams 
matemātiskais modelis, darbības algoritms, vai nu kā to 
nosauc. Kaut kas līdzīgs iekārtu un sistēmu regulēšanas 
teorijai un praksei. Tajās jau sen ir zināms, kā noteikt 
sistēmas “uzvedību”. “stabilitāti” un “rezultātus” dažādu 
cēloņu, iedarbību, reakcijas utt. rezultātā. Nekad neesmu 
dzirdējis, ka valsts (birokrāti) būtu kaut ko darījusi, lai 
izveidotu šādu modeli. 

Nedarīšanas iemesls (iespējams) ir tāds pats, kādu 
piedzīvoja viens no pirmajiem T. A. Edisona (Thomas Alva 
Edison) izgudrojumiem – balsu skaitīšanas sistēma ASV 
Kongresam. Kongresmeņi to noraidīja, jo klusībā visi skaidri 
zināja – tādu nevajag; ja balsis saskaitīs ātri un precīzi, 
nebūs iespējamas nekādas mahinācijas un tirgošanās.  



Tas pats, kā esot teicis viens varaskārs diktators: “Nav 
svarīgi, kā nobalso, svarīgi ir, kā balsis saskaita.” 

Tas pats vecais sakāmvārds: “Duļķainā ūdenī vieglāk 
zvejot.” 

Bez jēdzīga sistēmas modeļa, ņemšanās ap skolu tīkla 
optimizāciju un visādi optimizācijas mēģinājumi, t. i., 
mēģinājumi samazināt nepieciešamo finansējumu, atgādina 
Ķīnas Kultūras revolūciju laikā no 1966 līdz 1977. gadam: 
vispirms politika, tikai pēc tam zināšanas, zinātne, māksla 
un literatūra...(kā minēts plakātā). 

Jiasheng Ding; Shanghai Theatre Academy, Characters from the 
revolutionary operas, 1974 

Avots: https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/
44hl41NY7Mb4Jx4tPJpzwty/seeing-red-the-propaganda-art-of-

china-s-cultural-revolution



Ja nu tiek izsludinātas dažādas valsts pētniecības 
programmas, tad vienai būtu jābūt par izglītības sistēmu, 
kurā būtu jāiesaistās galvenokārt matemātiķiem, 
statistiķiem un inženieriem, bet minimāli – esošajiem “no 
sistēmas”. Jādara būtu līdzīgi, kā kompānija Ford veica 
reorganizāciju, esošos auto konstruktorus daļēji aizstājot ar 
aviokonstruktoriem, tādējādi ļaujot uz visu paskatīties “no 
malas”, bez iepriekšējām iestrādēm, “tipveida risinājumiem” 
un iešanas pa apli. 

Var jau teikt – birokrāti jau no tā, 
iepriekš minētā, un par to (nejaukt ar 
kulturālo seksa aicinājumu “darīsim 
to”) neko nezina. Ja dzērums 
neskaitās “vainu mīkstinošs 
apstāklis”, tad šāda nezināšanu arī nevar uzskatīt par 
attaisnojumu. Ja ierindas birokrāts nezina, tad ceturtdaļ-, 
pus- vai pilnam (pēc hierarhijas statusa, ne reibuma) 
priekšniekam ir jāzina. Kādam (kādiem) taču būtu jāzina...  

Laikam esmu ideālists. Bet runa ir par izglītību, tātad 
kādam (kādiem) taču būtu jāzina... 

Vakardienas un šodienas izglītības saturs un izglītības 
sistēmas rezultāts nekādi neveicina saprātīgu un saturiski 
prātīgu lēmumu pieņemšanu valsts un tās iedzīvotāju labā, 
neraugoties uz visu demokrātisko sistēmu. 

Valsts pārvalde, kura starp visiem darbiem un 
nozarēm neizceļ izglītību, bet regulāri atrod 
iemeslus novirzīt nepieciešamo finansējumu 

nezināmā virzienā, nolemj valsti un tās iedzīvotājus 
“lēnai nāvei ledū”. 

Bet runa ir par 
izglītību, tātad 

kādam (kādiem) 
taču būtu jāzina...



Tehnoloģiju vēsturi, kas nu jau ir mūsu civilizācijas 
vēsture (par to, kas no tās vēstures zināms), neapgūst vai 
apgūst minimāli, par to neinteresējas, nekāda pasaules 
uzskata arī nav, vai tas ir minimāls. 

Pasaules uzskatu veido ģimene (iespējams), draugi, 
apkārtējā vide, bet mūsdienās to veido galvenokārt dažādi 
sociālie portāli. Vai vairumam ir kaut neliela izpratne par 
Diogenu, Sokratu, Platonu, Kantu, dialektiku, stoicismu vai 
seno romiešu tiesībām utt.? Labākajā gadījumā – par to ir 
dzirdēts. 

Sociālajos portālos popularizētās 
ilūzijas un viltus ziņas kā masveida 
veģetārisms, vegānisms, modernais 
“veselīgais”, t. i., veselību gandējošais, 
dzīvesstils vai hipsterība u. c. nav ne 
pasaules uzskats, ne dzīvesveids.  

Tas ir mediju un sociālo portālu radīts 
“moderna cilvēka” tēls. Daudzi to 
uztver ar domu, ka, tādiem sekojot, es 
nebūšu viens no “pelēkās masas”, bet 

būšu kaut kā atšķirīgs no citiem... atšķirīgs no citiem tādiem 
pašiem... Pelēko toņu taču ir tik daudz...  

Man personīgi ir vienalga, ja kāds ir veģetārietis, 
homoseksuāls vai kotlešu fans. Ir indivīdi, kam tas ir dabīgi, 
kam tas ielikts gēnos. Kādā dzīves posmā var dabīgi atklāties 
kāda īpašība, kas ļauj labāk justies. 

Man ir nopietni iebildumi pret tiem, kuri mēģina “būt 
atšķirīgi”, pusdienlaikā paziņojot, ka gaļu vairs neēd, jo 
redziet... un seko pāris glupu, kaut kur sagrābstītu 

...es nebūšu viens 
no “pelēkās 

masas”, bet būšu 
kaut kā atšķirīgs 

no citiem... 
atšķirīgs no 

citiem tādiem 
pašiem...



pseidoargumentu. Soja un citi augi, redziet, to pilnīgi varot 
aizstāt. Atliek nopūsties: “Laimīgi tie vientiesīgie..., viņi pat 
nezina, kā, ar kādām metodēm un cik precīzi iespējams 
noteikt vielu sastāvu un ko tad īsti no tā sastāva ņem vērā.” 

Kad sāk uzkrītoši kaut ko demonstrēt, tad visas šādas “es 
esmu tāds(a)” demonstrācijas sasaucas ar veco stāstiņu 
(autoru gan esmu piemirsis): 

“Aiz loga liels troksnis un bļaušana. Lords prasa sulainim: kas tas 
par troksni, Berimor? 

Sulainis atbild: prostitūtu streiks, ser. 

Vai tad viņām tik maz maksā, Berimor? 

Nē, ser, atbild sulainis. 

Ko tad viņas bļauj, Berimor? 

Nu maukas, ser.” 

Varētu jau izvērst dienām garu 
diskusiju, bet šeit to darīt nav vērts. 
Par to diskutēt, ja padomā, vispār nav 
vērts – tādas izpausmes ir ārišķība, 
ārišķība ir netikums, ārišķība terorizē 
citus. Tie demonstrētāji vienkārši 
nespēj diskutēt ar citiem bez 
bļaušanas. 

Tomēr vispirms ir jāatceļ (jālikvidē) stagnātiskās, 
reakcionārās un sovetiskās plānveida ekonomikas 
darbības “nauda seko skolēnam” vai “nauda seko 

studentam”. 

Joprojām 
dzīvojam 

sociālisma cēlāju 
plānveida 

ekonomikā un 
plānveida 

izglītības sistēmā.



Izglītība un zināšanu radīšana nav 
kartupeļu vai visu “divi vienā” 
tirgošana. 

Izglītība un zināšanu radīšana nav 
mistiskais naudas tirgus vai 
spekulatīvā akciju kotēšana biržā.  

Izglītība un zināšanu radīšana nav 
IKP pieaugums vai valsts parāda atmaksāšana. 

Izglītība un zināšanas nav vidusskolas, bakalaura, 
maģistra un pat doktora diploms. 

Izglītība ir katra paša iegūtās zināšanas. Rezultāts, 
vispārinot, nevar būt frāžaina runa angļu valodas pidžinā 
(pidgin English). 

Šī merkantilā un izglītības sistēmu sagraujošā “naudas 
sekošana” jau pati par sevi liecina, ka ar sabiedrības un 
atbildīgo birokrātu izpratni par izglītības sistēmu nav kaut 
kas kārtībā, ja jau tādi radās.  

Joprojām dzīvojam sociālisma cēlāju plānveida 
ekonomikā un plānveida izglītības sistēmā. 

Saskaņā ar S&P Global Ratings pasaulē valstu parāds 
kopš 2008. gada krīzes (10 gados) ir pieaudzis par 77% un 
uzņēmumu parāds – par 51 procentu. Kā valstu valdības un 
valstu birokrāti domā to dzēst, ja būs “dumja tauta”? 
Visticamāk – viņi pat netaisās to dzēst, atstās to dzēšanu 
nākamajām paaudzēm. Mēs visi esam parādā lielas summas 
kaut kam nezināmam. 

Izglītība un 
zināšanas nav 
vidusskolas, 
bakalaura, 

maģistra un pat 
doktora diploms.



Ārvalstu investori 

Tajā pašā laikā visādi onkuļi, kuri sevi moderni dēvē par 
“ārvalstu investoriem”, bet kurus K. Marksa darba 
“Kapitāls” laikā un vēl pirms tam vienkārši sauca par 
kolonizatoriem, viszinīgi pamāca, kā augstskolām Latvijā 
vajadzētu funkcionēt.  

Skaidrs, ka tas viņiem rūp, jo Latvijas augstskolas par 
Latvijas nodokļu maksātāju naudu nesagatavo pietiekami 
daudz speciālistu darbam viņu uzņēmumos, kuros nu nav 
nekādas “Eiropas algas”.  

Ja tas nav kolonizatoru uzskats – mēs 
finansēsim raktuves, bet jūs tām 
sagatavojiet darbiniekus uz sava 
rēķina, tad kas tas ir?  

Kolonizatoriem vajag, lai sagatavo 
vairāk speciālistu? Lai viņi sāk ar 
augstskolu regulāru un apjomīgu 
atbalstīšanu, ne ar pamācīšanu “kā nu 

vajag”. Vai arī – dibiniet un uzturiet savas.  

Investori vēlas tā saukto anglosakšu izglītības sistēmu, 
kura ir noteicošā ASV, –  mācīt tikai to, kas nepieciešams 
industrijai noteiktā laika posmā, mācīt šauri un dziļi. 

Eiropā valdošā ir tā sauktā Humbolta tipa universitāte: 
māca plaši un galvenokārt tikai teorētiski. 

Latvijā ir kokteilis no abām, turklāt atšķaidīts ar 
padomjlaika plānveida ekonomikas plānveida izglītības 
sistēmu.  

...mēs finansēsim 
raktuves, bet jūs 
tām sagatavojiet 
darbiniekus uz 

sava rēķina...



Tiem kolonizatoriem pat prātā nenāk, ko maksātu pāreja 
uz anglosakšu izglītības sistēmu. Lētāk būtu mainīt 
transporta braukšanas pusi no labās uz kreiso.  

Bet viņi, kā jau kolonizatori, redziet, vēlas mainīt visu 
izglītības sistēmu uz sev izdevīgo pusi, turklāt neieguldot ne 
centa. Vai viņi piķi uz puļķīša arī nevēlas piedevām?  

Jau 30 gadus visādi ārvalstu personāži mums stāsta, "kā 
vajag". Un 30 gadus te iztapīgi lokās līdzi. 

Varbūt beidzot jāsāk pašiem domāt? 

Doma gan tikai viena – kā atbrīvot visu izglītības sistēmu 
no nepanesamā birokrātijas sloga... 

Eiropā pieaug rūpes par to, ka tūristi no Ķīnas, masveidā 
apmeklējot Eiropu, uzturas Ķīnas investoru viesnīcās, 
pusdieno Ķīnas investoru restorānos, izmanto Ķīnas 
investoru izveidotās autobusu firmas utt., kurās strādā 
Ķīnas izcelsmes vietējie darbinieki. Peļņa – uz Ķīnu, nodokļi 
(kuri nav noblēdīti un kuri ir daudzkārt mazāki par peļņu) 
paliek uz vietas. No šiem nodokļiem atkal finansē 
infrastruktūru jauniem “investoru” projektiem. Kāds labums 
vietējiem? 

Ja pastaigā pa Eiropas universitāšu auditorijām, tad 
vietējas izcelsmes studentu tajās nav vairāk nekā Latvijas 
augstskolās. Pārējie veido ārvalstnieku Bābeles torni. 

Kopumā standartizēto izglītības sistēmu labi raksturo 
Eiropā (un Latvija ir Eiropā) gadiem klīstošais stāstiņš: 

“Būvniecības fakultāte uzprojektēja un uzbūvēja jauno Juridiskās 
fakultātes ēku. Ēka sabruka. Juridiskā fakultāte ar visu sparu 
Būvniecības fakultāti iesūdzēja tiesā. Un tiesu zaudēja.” Pļurkt... 



BIROKRĀTIJA 

“Es birokrātiju grauztu kā vilks, 

Pret papīriem nejūtu cieņu...” (Vladimirs Majakovskis) 

Šis Majakovska dzejolis “Padomju pase” bija jāmācas sen, 
laikam pamatskolā. Iemācījos, noskaitīju un ... neko 
nesapratu. Atmiņā ir palicis par tiem “papīriem” un 
birokrātiju. Laika gaitā mēģināju atrast izskaidrojumu 
birokrātiskajām izdarībām, kā saka, “no kurienes tai aug 
kājas”, kāpēc tā ir tik dzīvelīga, ka nav “nobeidzama ne 
sitama”.  

Vienīgais meklējumu rezultāts ir līdzība: vīrs aiziet pie 
ārsta un prasa: “Dakter, kāpēc kājas smird?” Dakteris atbild: “Vai 
jūs esat padomājis, no kurienes tās aug ārā?”  

Atbildes nav, bet kājas vismaz var nomazgāt. 

Valsts birokrātija, kā jau visa birokrātija, ir bez “sejas un 
ķermeņa”. Birokrātiju optimizēt, uzlabot vai izskaust nav 
iespējams. Birokrātija ir kā audzējs, kuru teorētiski var tikai 
“izgriezt”, bet tad viegli var nonākt pie boļševiku “kara 
komunisma” metodēm vai Ķīnas “kultūras revolūcijas” 
hunveibinu trakošanas. Tas neder. 

Birokrātiskā sistēmā darbinieks ir tikai skrūvīte, kas veic 
noteiktas darbības (ārpus kafijas dzeršanas un tenkām). Ja 
kaut kas atgadās – nomaina skrūvīti ar citu skrūvīti.  

Pat Ziemeļkorejas diktators ir tikai skrūvīte, liela, bet 
tikai skrūvīte, paša izveidotajā sistēmā.  



Vēlreiz – birokrātijai nav ne vārda, ne sejas, ne ķermeņa, 
ne galvas. Tā ir kā amorfa amēba, kas vairojas dalīšanās ceļā. 
Ārpus kantora telpām draudzīgi, sabiedriski, interesanti utt. 
cilvēki kantorī pārvēršas par papīru sastiprināšanas, 
atdalīšanas, ieveidošanas, rakstīšanas utt. “skrūvīti”, kuru 
“skrūvē” iekšā vai “skrūvē” ārā no papīriem darināts 
skrūvgriezis. Brrr... Paliek pat neomulīgi-kā šausmu trillerī. 

Skaidrs, ka birokrāts negrib būt ne skrūvīte, ne ķīlītis, 
tāpēc parasti ir nikns uz visu pasauli, sēžot telpās, pilnās ar 
CO2, un klausoties lēta gaisa kondicionētāja šņākšanā, kas 
turklāt pūš uz skaustu un izžāvē gaisu. 

Skaidrs, ka birokrātam, meklējot kārtējā papīrā kaut ko 
līdzīgu veļas mašīnas lietošanas instrukcijā norādītājam – 
“Veļas mašīna ir domāta tekstilizstrādājumu mazgāšanai, 
tajā ir aizliegts mazgāt kaķi”, pazūd pat melnā mākoņa 

Mūsu kaķis noteikti iebilst pret mazgāšanu veļas mašīnā



zeltainā maliņa. Bet ir arī tādi, kuriem 
šādu tekstu meklēšana izraisa 
“patīkamas sajūtas”. 

Birokrātiskā sistēma dod darba 
vietas un līdz ar to daudziem arī iztikas 
līdzekļus, kad nekur citur darbinieks (vai tādas 
“kvalifikācijas” darbinieks) nav vajadzīgs. 

Tajā pašā laikā neviens par sevi neteiks – esmu birokrāts, 
jo ārpus kantora telpām lielākā daļa ir draudzīgi, sabiedriski, 
interesanti utt. cilvēki. Tad visi kritizē birokrātiju un sūdzas 
par citu birokrātu neizdarību citos kantoros. 

Pieņemsim, valsts pārvaldē un 
pašvaldībās nodarbināto skaitu reducē 
par 50% (daži uzskata, ka to var 
panākt ar plašu IKT pielietojumu, bet 
par to – tālāk). Ko tādā gadījumā darīs 
tie, kuriem vairs nebūs darba vietas? 
Ēst grib jebkurš no mums un bērnus 
izaudzināt arī. 

Secinājums ir gaužām vienkāršs – šajā ekonomiskajā 
situācijā, šajā patērētāju pasaulē, kuras lozungs ir “dzīve 
uz kredīta”, darba vietu skaita palielināšana valsts 
pārvaldē, gluži tāpat kā studēšana augstskolā, lai tikai 
studētu, ir slēptais bezdarbs vai bezdarba slēpšana. 

Jo cita darba jau nav. 

Birokrātija neprasa zināšanas, vienīgi formālu izglītību 
modes pēc – sak, kā nu bez diploma...  

neviens par sevi 
neteiks – esmu 

birokrāts

Birokrātija 
neprasa 

zināšanas, vienīgi 
formālu izglītību 

modes pēc...



Birokrātija prasa izpildīt YZ-XX apkārtrakstu vai kādu 
citu papīru. Birokrātijai noteikti ir jāģenerē tā YZ-XX 
apkārtraksta papildinājums YZ-XX-01, kas būs obligāts 
nākamajam birokrātam un visai plašajai pasaulei. Darba 
vietas taču jārada... 

Uz birokrātiska papīra cilvēks “ir dzīva būtne, kura 
pārtikas produktus pārstrādā sūdos”, neaizmirstot piebilst, 
ka “cilvēks – tas skan lepni”. un izpaužot visādas “rūpes par 
cilvēku”. Tam patiesi ir vajadzīga “slimas govs galva”, ka 
teica Ērihs Marija Remarks. 

Birokrātiem, apmeklējot “personiskās izaugsmes” kursus, 
iespējams, birokrātijas pieauguma ātrums samazināsies, bet 
maz ticams, ka tas kļūs negatīvs. 

Lai maskētu “nevarību”, birokrāts 
braši paziņo klientam: “Ar to 
nodarbojas cits kolēģis”, “Ejiet uz 
kabinetu Nr. X vai, ja tur nevar 
palīdzēt, tad uz kabinetu Nr. Y vai 
aģentūru Nr. Z” utt., ar zemtekstu 
“vislabāk būtu, ja jūs ietu uz poda un 
mani netraucētu”. 

Griničā (Greenwitch) apmeklēju slaveno tējas kliperi 
Cutty Sark – visātrāko 19. gadsimta otrās puses kuģi 
pasaulē. Atverot kajītes durvis atskanēja aizsmakušas 
jūrnieka balss ieraksts, un galvenais teksts bija ar domu “ei, 
ko tu te atvilkies, sauszemes žurka”, bagātināts ar dažādiem 
flotes izteicieniem. “Ausis nenovīta”, bet iespaids bija 
efektīgs. 

Vai kļūdos, saklausot un sajūtot līdzību attieksmē? 

Uz birokrātiska 
papīra cilvēks “ir 

dzīva būtne, kura 
pārtikas 

produktus 
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Risināt problēmu (vai kā nu to var nosaukt) “pēc 
būtības” (atkal viens padomjlaikos ievazāts vietā un nevietā 
lietots teiciens) neatbilst “aktīva darbinieka” tēlam.  

Tipiska saruna ar birokrātu: 

Birokrāts: “Tā nevar, tas neder, tas neatbilst prasībām...” 

Klients: “Kā var, kā derētu, kā būtu atbilstoši prasībām?” 

Birokrāts: “To es nezinu, bet tā nevar... tas neatbilst...” 

Jautājums – vai tiem, slēptā bezdarba statusā esošajiem 
birokrātiem, var dot tik lielu noteikšanu pār tiem, kuri 

reāli pelna naudu un, maksājot nodokļus, būtībā 
nodrošina iztikšanu slēptajiem bezdarbniekiem? 

Stāstiņi par iestāžu funkciju lietderību vai nelietderību, 
kuras 90% gadījumos rada un uztur “dzīvas” birokrāti, ir 
līdzīgi “Kapeņu stāstiņiem”. Tos stāsta dažādi indivīdi ar 
dažādu pakāpju (S, M, L, XL) 
diplomiem. Šie stāstiņi ļauj radīt to 
stāstītājus, pētītājus, organizētājus un 
optimizētājus – radīt darba vietas 
(kuras droši vien kādam rada gabalam 
derētu). 

Birokrāts drīzāk ar pliku pakaļu ezi nospiedīs, nevis sāks 
domāt, vai patiesi vajag prasīt “izziņu par to, ka izziņu 
neizsniedz”. Bet – birokrātiskās sistēmas organizācijā un 
hierarhijā “iniciatīva ir sodāma”, tāpēc veselīgāk ir “ieturēt 
pieņemto stilu”.  

Tā nu pārsvarā viss paliek, kā ir. Pūst, struto un smird. 

veselīgāk ir 
“ieturēt pieņemto 

stilu”



Neapšaubāmi – ir arī izņēmumi. Ļoti 
labi izņēmumi. Ir gadījies būt valsts 
un pašvaldību iestādēs, kur birokrātija 
ir minimizēta, faktiski birokrātijas 
nav.  

Tātad tas ir iespējams, retums, bet ir 
iespējams. Tas priecē, bet – kādēļ tikai dažās? 

Līdzīgi tam runas par “kvalitatīvu izglītību” un tās 
pētīšanu, nodrošināšanu u. c. ir tikai runas par jaunām 
darba vietām.  

Jo ir tikai daži desmiti augstskolu pasaulē, kuru 
absolventi (un bieži vien brenda dēļ) vieglāk atrod darbu. 

Pārējās vairāk nodarbojas ar jauniešu 20–30% bezdarba 
slēpšanu “valstiskā uzdevumā” vai vienkārši ir biznesa 
projekts. 

Visādās valsts pārvaldes institūcijās ieceltu vai vēlētu 
birokrātu aktivitātes rada iespaidu, ka ebreju vergu koris 
nepārtraukti izpilda “Lido, doma, zelta spārniem” (“Va, 
pensiero, sull’ali dorate”) no Džuzepes Verdi operas 
“Nabuko”. 

Birokrātija ir labu domu, ideju un priekšlikumu kapracis. 

Birokrātiskie papīri (vai jebkāda izpausme birokrātiskā 
stilā) ir partitūra labu ideju un priekšlikumu Rekviēmam. 

Birokrātija nav kārtība, tā nav sistēma, tā nav “darba 
efektivitātes” instruments, tā pat neder kā instruments 
slaistiem vai sliņķiem.  

Birokrātija ir labu 
domu, ideju un 

priekšlikumu 
kapracis.



Birokrātijas aktivitātes rezultējas ar veco un pārbaudīto – 
paši radām problēmas vai grūtības, veiksmīgi vai kaut kā tās 
pārvaram un tad paši sev spraužam ordeņus vai izrakstām 
prēmijas. Viens genseks pagājušā gadsimta septiņdesmitajos 
gados bija tā nopūlējies, pārvarot grūtības (cīņā par varu), 
ka vienlaikus vajadzēja vilkt divas žaketes, lai būtu kur visus 
bleķus un lentītes piekārt. 

“Gods tev un tavam suņam.” /Edgars Liepiņš/ 

Kad kaut kas ir nošauts garām, nomērīts nepareizi – kādi 
noteikumi, kādi likumi, kādi virzieni vai mērķi, tad birokrāti 
plāta rokas – “bija objektīvi apstākļi un nosacījumi”. 

Kad nu viss ir kļuvis par traku, kad vairs neviens īsti 
nesaprot, ko darīt (piemēram, kādas 
ir nodokļu likmes katram nodokļu 
maksātājam, kā tās aprēķina, un 
kāpēc tās vispār ir tādā apjomā, 
kāpēc nodokli apliek ar citu nodokli, 
cik vispār dažādu nodokļu ir utt.), 
tad nez no kurienes ierodas jaunā 
un talantīgā apgaismība (iespējams, 
atbrauca ar stopiem) un sāk visu 
mainīt. Rezultāts ir tieši ir tāds pats 
haoss, tikai pretējā virzienā.  

Rezultāta nav, vai arī tas ir 
saprotams tikai dažiem. Inovatīvi. 
Inovatīvs haoss. 

Haotiskās reformas un laipošana 
starp “kaut kas jādara, tauta prasa” un neizpratni par to, ko 
tad īsti vajag panākt, ir tā pati vecā anekdote: 

Birokrātijas 
aktivitātes 

rezultējas ar veco 
un pārbaudīto – 

paši radām 
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grūtības, veiksmīgi 
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Vīrs ar abām uzsistām acīm ierodas darbā.  

Kolēģi jautā: “Ko tad tu?! Vakar atkal piedzēries un sakāvies?” 

Vīrs atbild: “Nē, biju operā.” 

Kolēģi brīnās: “Biji operā un dabūji zilas acis?!” 

Vīrs saka: “Jā... redziet, kad sākās starpbrīdis un visi cēlās kājās, 
es ieraudzīju, ka dāmai priekšējā rindā kleita ir iespiedusies starp 
dibenvaigiem. Nodomāju – kā viņa tāda staigās.  

Izvilku kleitu, bet stulbais dāmas pavadonis pamatīgi iedeva man 
pa aci.  

Sapratu, ka esmu izdarījis kaut ko stulbu, un, gribēdams to 
labot, iebāzu kleitu starp dibenvaigiem atpakaļ.  

Tad dabūju pa otru aci. Ko lai saka - opera.” 

Ko lai saka... slikti, ka mēs visi neesam Operā, un slikti, 
ka birokrāti negrābstās gar mūsu dāmu kleitām... Tad būtu 
iespējams “tā civilizēti”...  

Pārējais viss jau ir – daudz neatbilstošu lēmumu un 
tikpat daudz neatbilstošu kļūdu novēršanu. Rezultāts – viss 
slikti. 

Pārdomājot to, nāk prātā birokrātijas universālā kareivja 
būtība un moto: “Ja neko nezini, nevari vai nemāki, tad ej un māci 
vai vadi citus.” 

Šādu universālbirokrātu, kā var vērot, mums nudien nav 
maz. Plaša profila speciālisti. Vienu dienu speciālists un var 
vadīt vienu nozari, citu dienu – atkal speciālists un var vadīt 
citu nozari (valsts uzņēmumu, sabiedrību, pašvaldību u. c)...  



Tāpēc:  

“Lai mums izdodas, draugi, 

Dziesmas un biešu lauki.”  
/Jānis Peters/ 

Birokrāti arī mēģina būt rokzvaigznes savā jomā – 
“birojzvaigznes” - iekļūt topos un pamatīgi visus nosmacēt 
ar papīriem. Tostarp sevi un visu birokrātiju. 

Tēlaini runājot, laulība starp birokrātiem, kuri veido 
valdības un valsts institūcijas, un iedzīvotājiem ir izjukusi. 

Tagad birokrātiskā sistēma, kura 
veido valdības un valsts institūcijas, 
uzvedas kā atraitne, iedomājoties, ka 
otras puses vairs nav.  

Tas vien, ka nezin kāpēc esi valstī, 
dod pamatu uzskatīt, ka esi blēdis un 
gribi apkrāpt “nabaga atraitni”... 
Vismaz tāda sajūta rodas.  

Sajūta, ka valsts ir domāta 
birokrātiskajai sistēmai, nevis tās pilsoņiem, kuriem pieder 
suverēnā vara valstī. 

Pēc birokrātijas izpratnes, uz Zemes dzīvo tikai divas 
cilvēku kopienas – birokrāti savos kantoros un pārējie, visādi 
nicināmie, “muļķi”, kuri ir atkarīgi no birokrātu 
sarakstītajiem papīriem. 

Šādā situācijā jebkura līmeņa birokrātisko papīru 
veidošana atgādina fragmentu no Šveika stāstiem par 

Tēlaini runājot, 
laulība starp 

birokrātiem, kuri 
veido valdības un 
valsts institūcijas, 
un iedzīvotājiem 

ir izjukusi.



izjukušām attiecībām: “Tad nu tu zini, šo es rakstu atejā uz dēļa 
blakus caurumam, ka mūsu starpā visam beigas.” 

Civilizāciju pētnieks un vēsturnieks Džozefs Tainters 
(Joseph Tainter) ir secinājis, ka civilizācijas, iespējams, sabrūk, 
pieaugot to sarežģītībai un birokrātijai. 

Arvien pieaugoša birokrātija ir bīstama valstij un 
pilsoņiem.  

Vienīgais veids, kā birokrātijas pieaugumu apturēt un 
samazināt, ir laba valsts pilsoņu un iedzīvotāju izglītība. 

Vāji vai vidēji izglītota sabiedrība rada šo “subjektīvi 
objektīvo” fonu aktīvai birokrātijai– viss ir jāreglamentē, jo 
bez reglamentēšanas tie “dienaszagļi” paši neko nespēj. 

Vāja vai vidēji izglītota sabiedrība 
nespēj tikt galā ar pieaugošo 
sabiedrības sarežģītību, un tad 
likums uz likuma, papīrs uz papīra, 
liekas, ir vienīgā izeja no situācijas. 

Reizēm ir sajūta, ka joprojām esam 
cariskajā Krievijā, ko daudzkārt 
raksturoja ar teicienu: “Krievijā ir 
divas nelaimes – muļķi un ceļi” (“У 
России две беды — дураки и 
дороги”), kura izcelsmi visbiežāk 
piedēvē rakstniekam Nikolajam 
Gogolim (arī N. Karamazinam, 

A.Puškinam, pat caram Nikolajam I u. c.). 

Par ceļiem sen viss skaidrs. 

Vāji vai vidēji 
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PUBLISKĀ FINANSĒJUMA 
ATBALSTS UN TĀ 

ADMINISTRĒŠANA 

Lai piešķirtu publisko finansējumu kāda zinātniskā vai 
praktiskā projekta realizēšanai, nepieciešams norādīt tā 
mērķi, uzdevumus, lietderību un gaidāmos “labumus”. 
Loģiski, jo tā ir sabiedrības nauda no “kopējās kases”. Tāpat 
kā izglītībai, veselības aizsardzībai un sociālo programmu 
(piemēram, pensiju izmaksu) realizēšanai. Saprotami, ka 
publiskā finansējuma izlietojums ir jāuzrauga. 

Grūti pateikt, kādēļ, bet visi pieteikumi publiskajam 
finansējumam automātiski tiek uztverti ar domu “kāds atkal 
kaut ko grib nozagt”. Iespējams – daudzo zagšanas skandālu 
ietekmē.  

Šāda uzskata un birokrātijas dēļ projekti un iepirkumi ir 
pārvērtušies papīrpārpilnā murgā, kur cīņa ir par 
“ķeksīšiem” un komatiem, nevis par būtību. 

Kad nu birokrāti ir uzrakstījuši projekta uzsaukumu 
vismaz enciklopēdiskā apjomā, tad valdības runasvīri to 
izsludina: 

“Un runas vīriem spēks rokā; ko tie nospriež, tas paliek.”  

/Brāļi Kaudzītes, “Mērnieku laiki”/ 

Pēc izsludināšanas iestājas “atejas stāvoklis”, gluži kā 
vilcienam uz perona; ir jāsāk rakstīt projekta pieteikumu, 
daži duči visādu apliecinājumu, jāpaziņo projekta izpildes 



komanda ar visiem CV, finanšu aprēķini, u. c., kas kopā 
veido vismaz pussimtu lapu, jātulko angliski ārvalstu 
ekspertiem, un ļoti jāuzmanās no drukas un pieņemtā 
projekta rakstīšanas stila kļūdām – kā nekā nozīmīgs 
sacerējums par tēmu “Ko darīt”. 

Pieteikumam ir jābūt līdzīgam kā, manuprāt, 
vislabākajam reklāmas materiālam, kopš TV reklāmas tiek 
veidotas, – Apple 1984 Super Bowl Commercial Introducing 
Macintosh Computer.  

Šai reklāmai par pamatu ir ņemti ieskicējumi no Džordža 
Orvela “1984”.  

Protams, pieteikumam ir jābūt pieskaņotam tēmai, bet 
vadmotīvs paliek: 

“Šodien mēs atzīmējam Informācijas Attīrīšanas direktīvu pirmo, 
krāšņo gadadienu! 

Pirmo reizi vēsturē mēs esam radījuši tīras ideoloģijas dārzu, 
kurā katrs darbinieks var aizsargāt ziedus no pretrunīgu un 
neskaidru patiesību kaitēkļiem. 

Mēs esam kā viens, ar vienu vēlmi, vienu risinājumu, vienu 
pamatu. 

Mūsu domu unifikācija ir daudz spēcīgāks ierocis nekā jebkura 
flote vai armija uz zemes. 

Mūsu ienaidnieki paši sev piespriedīs nāvi, un mēs viņus 
apglabāsim viņu pašu atzīšanās vārdos. 

Mums ir jādominē!” 

Kādēļ 1984 .g. nebūs kā “1984”? Tādēļ, ka 1984.g. izlaiž 
Macintosh." 



Galvenais – obligāti un noteikti ir jāizceļ inovācija. 
Šķietami būtiska, nozīmīga, seksuālās orientācijas 
līdztiesības, sabiedrības un vides aizsardzības interesēm 
atbilstoša inovācija.. 

Neviens nezina, kas ir inovācija, lai arī ir visādi 
mēģinājumi to definēt.  

Tas ir labs termins, kas palīdz maskēt tos pašus vēžus, 
tikai citā kulītē, un skan “zinātniski avangardistiski vērtīgi”. 

Kas ir inovācija? 

 “Inovācija” ir tas pats, kas bija 
“racionalizācija”, pretējs process 
vaksācijai. Vaksācija padara ainu 
“pārskatāmāku”, turpretī “inovācija” 
parasti to pārklāj ar tikai tās autoriem 
saprotamām “inovācijām”. 

“Inovācija” ir gluži kā puķes, bet puķes aizsedz visu, 
pat kapus, kā rakstīja E. M. Remarks. 

Atkāpjoties no tā visa – “inovācija” ir laba doma, bet 
samaitāta.  

“Inovācija”, “inovatīvs” un citi vārda atvasinājumi ir labs 
reklāmas materiāls tad, kad nav citu jaunumu, ko 
reklamēt. 

Bet, “atgriežoties pie mūsu auniem”, kā saka franču 
teiciens, kad nu visi papīri sarakstīti, tie ir jānosver un 
jāaprēķina iztērētās tintes vai lāzerprintera pulvera 
daudzums. Zināšanai un, attiecīgi aprakstīts, noderēs 
atskaitēm. 

“Inovācija” ir tas 
pats, kas bija 

“racionalizācija”, 
pretējs process 

vaksācijai.



Tad papīri nonāk pie ārvalstu eksperta (ja nu neviens tāds 
nav atrodams, tad pie pašmāju). 

Taču neviens eksperts nevar reāli konstatēt, vai projektā 
ir tā slavenā “inovācija” vai nav. Rezultātu nosaka viņa 
zināšanas, jomas pārzināšana, garastāvoklis un angļu 
valodas prasmes. Gluži tāpat kā projekta iesniedzējiem. 

Ja nu pārskatīšanās, pārrakstīšanās vai lasīšanas slinkuma 
dēļ atzinums ir pozitīvs vai ar pieņemamu “trūkumu” daļu, 
tad nāk atskaites pa ceturkšņiem, pusgadiem, gadiem un 
nobeiguma papīru kalni... Atskaites uz atskaitēm, papīri uz 
papīriem... Bez gala un malas... Bez jēgas un vērtības... 

Atskaites stingrā birokrātu uzraudzībā, un katrs no 
viņiem ietur pozīciju: “Tā nevar...” 

Atskaites ar detalizētu patosu, gluži kā brāļu Kaudzīšu 
Pietuka Krustiņam (romāns “Mērnieku laiki”, 1869) dzejā 
(šeit fragments): 

Augsta dziesma, skani, skani 
Zilā zvaigžņu haosā! 
Nemirstīgu dari mani 
Tautas vīru eposā! Apkamp visu firmamentu, 

Univerzums nu ir tavs, 
Tērp ar violetu lentu 
Visus mūs, kad Pikols raus!

Tur aiz kapa tautas-brāļi 
Vaļā stāv elizijums; 
Citas dzīves fluīdums 
Nāks, kad dziedās gulbju cāļi. Satek atomi un rodas 

Progresīgi meteors, 
Dievu dēli lejup dodas, 
Līgo saules meitu kors;Vulkani ar traku varu 

Lāvas straumes lejup gāž, 
Izcivilizētu garu 
Kultūra no gaismas drāž.



Slikti, ka to pārtulkot angliski ir pagrūti, bet varētu 
izsludināt jaunu ES projekta konkursu ar publisko 
finansējumu – tipveida atskaitēm. 

Projektā noteikti ir jāietver vārdi, kuri var garantēt šādu 
projektu pieteikumu un atskaitīšanās sekmīgu rezultātu: 
“inovācija”, “resursu saglabāšana”, “klimata pārmaiņu 
ierobežošana”, “enerģijas taupīšana”, “oglekļa dioksīda 
samazināšana”, “visu veidu un sugu līdztiesība”, “zināšanu 
sabiedrība un ekonomika”, “demokrātiska viedokļu 
dažādība”, “ekonomiskā izaugsme un efekts”, “dzimumu 
līdztiesība” utt. 

Pirms gadsimtiem, kad modē bija sarežģīti lāsti, visādas 
standartfrāzes un vārdus apguva kadetu skolā vai 
augstdzimušo jaunavu institūtā. Tagad ir vienkāršāk – 
izvēles brīvība, pieejamas daudzas vārdnīcas, ir internets un 
plaši attīstīta “dari pats!” kustība. Saģenerē, ko vajag, 
ierobežo tikai iztēle. 

Vēlams arī visam projektam piešķirt kādu sievišķīgu 
vārdu, piemēram, Revolūcija vai Eiropa.  

Grieta vai Vilhelmīne neder – pārāk tendenciozi, jo tādus 
var saistīt ar zināmo 3K. Te gan nav runa par kukluksklanu, 
pasarg’ dievs! Runa ir par “Kinder, Küche, Kirche” (bērni, 
virtuve, baznīca), un tad feminisms būs “trakā prātā”. 

Dzimumu līdztiesībai ir jābūt, bet “karojošās feministes” 
daudz neatšķiras no džihādistiem  - katrai grupai sava 
nelokāma ticība. Kā lai nekaro, ja "Vīrieša iegriba kā salmi 
pārdeg, sievietes iegriba ka sieksta gruzd" (Latvju dainas). Vajag 
vienlīdzību. 



Vēju Māte arī neder, jo tā ir šauras, nedemokrātiskas, 
nacionālistiskas homofobijas izpausme.  

Afrodīte vai Venera... par ko mēs te runājam?! Pat šādā 
jautājumā ir vērojami ilgstošas parlamentārās diskusijas 
iespējamie aizmetņi. 

Ja nu kāds ir tik nepieskaitāmā stāvoklī, ka grib arī kaut 
ko darīt, ne tikai rakstīt, tad tas nav atļauts no darba 
drošības regulu viedokļa – darbu nedrīkst veikt reibuma, 
narkotisko vielu un citā nepieskaitāmā stāvoklī. Darbu 
nedrīkst veikt arī personas, no kurām “daudz kas atkarājas” 
– piemēram, šlipse un chalāta piedurknes reizē. 

To visu varētu jauki pārklāt ar papīra lapiņu – lai birokrāti 
priecājas.  

Pašiem projektu dalībniekiem gan prieka maz – tā ir 
apmēram 20–30% projekta naudas līdzekļu iztērēšana 
“nekam” un apmēram 30–50% laika tērēšana “nekam”.  

Vai tiešām nav iespējams to visu samazināt, samazināt 
tos bezjēdzīgos un bezvērtīgos papīru blāķus?  

Vai tiešam kāds ir tik naivs un domā: ja papīru ir daudz, 
ja tajos kaut kas ir rakstīts, tad arī ar 
visu pārējo ir kārtībā? 

Piemēram, mums ir likumi, kurus 
valdības neievēro; “uz papīra” ir, bet 
dabā nav (izglītības un zinātnes 
finansējums, piemēram). 

Kā likumnepaklausīga valdība var 
prasīt, lai pilsoņi ir likumpaklausīgi?  

Kā 
likumnepaklausīga 
valdība var prasīt, 

lai pilsoņi ir 
likumpaklausīgi?



Patiesi – vai “visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi, bet daži ir 
vienlīdzīgāki par citiem”?  

“Viens likums, viena taisnība”. Kurā vietā? Uz ieapaļas 
sienas? Tur patiesi tāds ir. Maldinoša reklāma. 

Bet lielā problēma ir tā, ka ēst gribas, turklāt katru dienu.  

Tāpēc nekas cits neatliek, kā “atslābināties un gūt 
baudu”, un nodot savus augstos cilvēka, civilizācijas un 
zinātnes ideālus... un rakstīt... 

Birokrātu nevēlēšanās (bailes?) uzņemties kaut minimālu 
atbildību lēmumu pieņemšanā, viņu pozīcija “labāk paprasīt 
kādu papīru vai parakstu vairāk, tā būs drošāk”, slēpšanās 
zem “kolektīvās atbildības”, rada visu šo nejēdzību un 
papīru kalnus.  

Jo tad var teikt kā Imants Ziedonis:  

“Ja prasa  –kas vainīgs?, atbildi – kolektīvs.” 

Joprojām bieži valda padomjlaiku slavenais teiciens “ir 
viedoklis, ka...” (есть мнение, что...), kuram noteikti ir 
jāpakļaujas.  

Kāds viedoklis, kam, kurā vietā – par to nebija skaidrības 
ne tad, ne tagad.  

Tad kaut kā to asociēja ar kompartijas “spīdekļiem”, ar 
kompartijas kursu virzienā uz “gaišo nākotni”, kura 
neievērošana draudēja ar skaidrošanos (labākajā gadījuma) 
ar dažādam tiesiskām un valsts drošību uzraugošām 
iestādēm, taču tagad “visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi”... 

Būtība visās birokrātiskajās peripetijās izčib un pazūd, 
gluži kā tautas pastāstā: 



Cienīgtēvs saka kalējam Jānim: “Baušļos ir teikts – tev 
nebūs laulību pārkāpt. Ja nesaproti, tad 
saku tā – tev nebūs pāri kāpt cita 
sievai.” 

Uz ko kalējs atsaka: “Es nekad tā 
nedaru! Es uzkāpju, notrīsinu un pa to 
pašu pusi arī nokāpju...” 

Kur palika būtība? 

Patiesības labad jāatzīst, ka ir bijuši ļoti labi projekti ar 
publiskā finansējuma atbalstu, kas ir devuši “taustāmu” 
labumu industrijai, sabiedrībai un izpratnei kopumā. 

Tāpat jāatzīst, ka arī starp birokrātiskā darba veicējiem ir 
ierēdņi, kuri mēģina atrast labāko risinājumu “pēc būtības, 
pēc gara”, nevis pēc “likuma, nolikuma vai noteikumu šķībā 
burta”. 

Vienmēr un visur – “arī pelavās ir graudi” 

Kur palika būtība?



VIDE UN VIDE 

Ar vidi cilvēki pārsvarā saprot laikapstākļus – ar to sākas 
un to beidzas sarunas.  

Labi laikapstākļi praktiski vispār nav. Ir vai nu par karstu, 
vai par aukstu, vai par sausu, vai par slapju, sniega par 
daudz, vai “kur tas sniegs palicis?!”.  

Kā saka angļu teiciens – saruna par “laiku un suņiem”. 
Der vienmēr un visur, universāls līdzeklis. Small talk (es 
tulkotu kā “nekonkrēta saruna”) vienmēr ietver 
laikapstākļus, jo laikapstākļi sarunas ģeogrāfiskajā vietā tās 
dalībniekiem ir vienādi. Svešiniekiem ir kāda tēma, par ko 
runāt, un iespēja izvairīties no neveikla klusuma. 

Citādā ziņā cilvēce par vidi nedomā, cilvēces dzīvesveids 
atgādina veco teicienu “pēc mums kaut ūdens plūdi”. 
Neviens nedomā par ikdienas sadzīves, ražošanas un citu 
ekonomisko vai zinātnisko izpausmju sekām.  

Par sekām vispār cilvēce parasti maz domā – tās būs kaut 
kādā nezināmā nākotnē, un nevar taču visi dēvēties par 
pareģiem. Ikdienas lozungs – dzīvo šodienai un nelauzi 
galvu par nākotni. 

Katrs vārdu “vide” izprot atšķirīgi – vienam tas ir gaiss, 
ko elpo, citam tā ir ar plastmasas atkritumiem piepildīta 
zivs, vēl citam “vide” ir tā sauktā zaļā enerģija vai vēl kas 
cits. 



20. gadsimta vidū sākās strauja 
ķīmiskās industrijas “izvēršanās”. 
Dažādu polimēru izmantošana 
solīja tik daudz dažādu iespēju.  

Polimēri pārliecinoši uzvarēja 
dustu DDT un azbestu. Līdz tam 
dustu bēra, kur vien pagadās, un 
azbests bija topā dažādās 
celtniecības izpausmēs. Tad to 
atzina par kaitīgu dzīvībai.  

Polimēri likās tik daudzsološi, 
ka bija pat propagandas plakāti. 
Tajos attēloja Aladina lampu un 
no tās izlīdušu džinu, kas pārliecinoši auroja: “Es esmu 
visvarenā ķīmija! Prasi no manis, ko vēlies!” Nu paprasīja.  

No vienas puses – labāk nebūtu prasījuši, no otras – 
radās iespēja sākt veselu jaunu nozari ar dažādiem 
nosaukumiem, no kuriem populārākie ir “ekoloģija” un 
“vides aizsardzība”. Skaistumkonkursu karalienes blakus 
tradicionālajam “Es cīnīšos par mieru pasaulē” varēja 
izcelties, ja pievienoja kaucienu “Es cīnīšos par tīru vidi” vai 
tamlīdzīgi. 

Cilvēka iedaba ir nemainīga – cilvēks plaši izrāda savus 
ēšanas paradumu, plaši par tiem runā, veido visādu pavāru 
šovus, gardēžu saietus un lielās tirāžās izlaiž pavārgrāmatas, 
bet to otro pusi –šlakvielu izvadīšanu no organisma – veic 
klusi (nu tā visi “labi audzinātie” cenšas) aiz slēgtām 
durvīm. Par to neveido TV daudzsēriju šovus, par tādām 
problēmām (ja tādas ir) negrib runāt pat ar dakteri. 

to otro pusi –šlakvielu 
izvadīšanu no 

organisma – veic klusi 
(nu tā visi “labi 

audzinātie” cenšas) aiz 
slēgtām durvīm. Par 

to neveido TV 
daudzsēriju šovus, par 
tādām problēmām (ja 
tādas ir) negrib runāt 

pat ar dakteri.



Šajā ziņā esam “civilizējušies” salīdzinājumā ar franču 
aristokrātiju, kurai tiekoties bija svarīgi vispirms apjautāties: 
“Cik reižu, godātais, šodien jums bija vēdera izeja?” Laikam 
jau tāpēc sākās Lielā franču revolūcija – lai “civilizētos”. 

 Tieši tāpat ir arī ar cilvēka sadzīvi vai cilvēka industriālo 
darbību: plaši runā par sasniegumiem un industriāli 
sadzīviskiem jaunumiem utt., bet atkritumus klusi kaut kur 
izgāž – kādā mežā, citā teritorijā, citā valstī vai kādā ezerā, 
upē, jūrā. Ūdenstilpes, protams, ir vispievilcīgākā vieta 
tādiem darbiem.  

Atminos, bija skaitāmpantiņš, kas sākās ar rindiņu 
“Plikadīda zemeslode – ne kauna, ne goda”.  

Lai kas arī tur sekotu, šī rindiņa labi raksturo cilvēka 
nicinošo attieksmi pret Zemi, no kuras viņš ir 
simtprocentīgi atkarīgs.  

Par šo atkarību nekad jau neiedomājas, kad naudaskārē 
dara kaut ko ekoloģiski bīstamu un postošu, visādas cūcības. 

Galvenais – peļņa, turklāt visi tie peļņas kārotāji jūtas 
pārliecināti, ka nauda viņus paglābs visās iespējamās dabas 
un sabiedrības kataklizmās.  

Tehnoloģijās plaši izmantotie retzemju metāli – itrijs un 
visi lantanīdu grupas elementi – ir iegūstami atklātos 
karjeros, turklāt bieži ar tiem kopā ir arī radioaktīvie 
elementi urāns un torijs. 

Tos iegūstot atklātos karjeros, rodas kaitīgi blakus 
produkti, kurus nav kur bāzt. Nemaz nerunājot par to, kas 
nonāk atmosfērā vai gruntsūdeņos. Daudzi atklātie karjeri 
atrodas teritorijās, kuras sabiedrībai grūti kontrolēt. 



Izplatīts ir uzskats: lai samazinātu vides piesārņojumu, 
maksimāli daudz ir jāizmanto atjaunojamo avotu 
elektroenerģija un elektriskais transports. Tomēr bez itrija 
iPhone ekrānos un arī citos LCD monitoros vai neodīma 
(lantanīdu grupa) magnētiem elektromobiļos un citur nevar 
iztikt.  

Tātad uzskats ir nepilnīgs vai pat 
maldīgs - šodien process noteikti 
ir jāvērtē visā tā kopumā – 
jāizvērtē, kas nodara lielāku 
kaitējumu dabai un videi, kurā 
dzīvojam. 

Elektrība (maiņstrāva) cilvēkam 
nav nemaz tik nekaitīga, ka to 
proponē. Saskaņā ar Pasaules 
Veselības organizācijas 

postulātiem zemas frekvences elektriskais un magnētiskais 
lauks ir potenciāls kancerogēns – grupa 2B. 

Peļņu nesošas ražošanas uzturēšanai, tam pašam IKP 
pieaugumam, dažādu tehnisko produktu kalpošanas ilgums 
ir minimizēts – divi, trīs gadi.  

Laiks, kad vectēvs ar cieņu nodeva savus stulmzābakus 
vai pulksteni mazdēlam, sen ir pagājis. Nav jau arī ko nodot 
– zābaki bieži vien izjūk pirmajā to uzvilkšanas reizē. 

Divi, trīs gadi, un tad ar visādiem paņēmieniem un 
reklāmām spiež iegādāties “jaunāko”. Ko iesākt ar esošo – 
par to ne vārda.  

...uzskats ir nepilnīgs 
vai pat maldīgs - 
šodien process 

noteikti ir jāvērtē visā 
tā kopumā - kas 
nodara lielāku 

kaitējumu dabai un 
videi, kurā dzīvojam.



Un tā mēs visi pamazām apaugam ar grabažām, bez 
nojautas, ko ar tām iesākt. Plaši izmantotā izeja – iemest 
atkritumos. Daži, apzinīgākie, nodot utilizācijai. 

Būtībā nedrīkstētu nevienu tehnisku iekārtu vispār ražot 
un pārdot, ja ražotājs nenodrošina tās utilizāciju. Mūsdienās 
diez vai tas līdzēs – ražotāji vienmēr atradīs kādu šaubīgu 
“utilizētāju”, kas visu to ieraks zemē vai iemetīs okeānā. Bez 
sirdsapziņas pārmetumiem – nauda taču nāk! 

Vēl jau bērnu darbs un negodīga samaksa par to, un 
negodīga samaksa par darbu vispār. Nav Fair Trade, lai kā 
megakorporācijas mēģinātu mums to iestāstīt, ka tās realizē 
tikai Fair Trade. Palaikam jau kāds skandāliņš uzpeld. 

Lielākā daļa, kas cīnās par tīru vidi, dara to, izmantojot 
“netīrus” paņēmienus. 

Viņi izmanto dažādas IKT iekārtas – datorus, mobilos 
telefonus, kopētājus utt. –, kas ir pilnas ar visādiem 
“kaitēkļiem”:  

• drukā kaudzēm aģitācijas;  

• ēd produktus, kurus ražojot ir piesārņots gaiss 
(stāsta, ka tādas esot liellopu fermas);  

• izmanto visādus gadžetus, kas konteinerkuģos (kuri 
izmanto tik lētu degvielu, ka CO2 ir mērāma kilogramos 
uz jūdzi) atvesti pāri jūrai plastmasas (burbuļplēves, 
putuplasta) iepakojumos utt. 

• viņu betona birojos vai mājās, kur viņi steigā “noliek 
pie vietas standartēdienu”, kas piegādāts plastmasas 
traukos un izgatavots no ģenētiski modificētas pārtikas, 
ir lamināta grīdas, rīģipša (it kā jau mūsu pašu produkts 



– to 1938. gadā sāka ražot akciju sabiedrība “Rīgas 
ģipsis”) sienas, plastikāta logi, nenosakāmu materiālu 
mēbeles utt.  

• mugurā viņiem ir drēbes, kas ražotas kaut kur 
austrumos, bieži izmantojot bērnu darbu. 

Bieži tie cīnītāji pret vides piesārņošanu izmanto visu, ko 
industrija ir radījusi, tādējādi izdarījusi nezināma apjoma 
kaitējumu Zemei. Industriālā ražošana nodara kaitējumu 
videi “pēc definīcijas”, citādi tā nav iespējama. Jautājums, 
protams, ir par kaitējuma apjomu. Vai tas neatgādina 
zināmo – neskaties uz maniem darbiem, klausies manos 
vārdos? 

Par ekoloģijas uzlabošanu un pret 
vides piesārņošanu ir nopietni 
jācīnās, bet man ir iebildumi pret 
divkosību, iespējams, neapzinātu.  

Taisnības labad jāatzīst, ka pats 
šajā jomā arī grēkoju – rakstu 
datoru. Varēju jau rakstīt ar roku... 

Reizē ar dabas resursu izsīkšanu 
rodas sajūtas, kas cilvēcei liek 

justies slikti, tāpēc nav vēlēšanās vai ir bail par to domāt, 
kur nu vēl rīkoties. 

Cilvēcei liek justies slikti arī modernajās celtnēs esošās 
gaisa apmaiņas, gaisa kondicionēšanas vai klimata 
uzturēšanas iekārtas un sistēmas.  

Temperatūru vēl kaut kā uztur, taču gaiss ir sauss, CO2 
pārspēj skābekļa saturu elpojamā gaisā, dezinfekcijai 

... cīnītāji pret vides 
piesārņošanu 

izmanto visu, ko 
industrija ir radījusi, 

tādējādi izdarījusi 
nezināma apjoma 
kaitējumu Zemei.



pievienotās ķimikālijas un “labās smakas” izraisa alerģijas, 
nemaz nerunājot par elektroenerģijas patēriņu.  

Kvalitatīvas sistēmas ir dārgas, tāpēc pārsvarā uzliek 
“kaut ko” – ķeksītim. Skaitās moderni un civilizēti... Daži 
gan ir izpētījuši, ka “piesārņotais gaiss” uz ielas cilvēkam ir 
“derīgāks” par “tīro gaisu” šādās iekštelpās. 

Redzamās un sajūtamās vides 
izmaiņas, klimata izmaiņas un 
ekoloģiskās problēmas ir gan Zemes 
pārapdzīvotības, gan cilvēces 
mantkārības rezultāts. 

Resursi ir beigušies vai ir tuvu to 
izsīkumam. Lai kompensētu to 
iztukšošanos, tos izmanto vēl lielākā 
apjomā. 

Cilvēces ekoloģiskais nospiedums (Ecological Footprint) 
jau vairāk nekā 1,7 reizes pārsniedz Zemes iespējas. 

Resursi ir beigušies 
vai ir tuvu to 

izsīkumam. Lai 
kompensētu to 

iztukšošanos, tos 
izmanto vēl lielākā 

apjomā.

Avots: Global Footprint Network, https://
www.footprintnetwork.org
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Palielinoties Zemes iedzīvotāju skaitam un turpinoties 
nesaudzīgai industriālajai ražošanai, klimata pārmaiņu 
apturēšana un vides saudzēšana varētu būt neiespējams 
uzdevums. Tas jau ir neiespējams uzdevums (?). 

Ikdienā mājās izmantojam WiFi rūteri. Nekāda jauda jau 
tam rūterim nav - ap 10 vatiem. Tomēr, tas ir non-stop 
ieslēgts 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā. Mēneša 
elektroenerģijas patēriņš: 

10W * 24 stundas * 30 dienas = 7,2 kilovatstundas. 

7,2 kilovatsundas rada apmēram 0,75 kilogrami CO2 
emisijas vai kādi 4% no vidējā mājsaimniecības 
elektroenerģijas patēriņa mēnesī. Varbūt izslēgt uz nakti? 

Plaši reklamētā 5G komunikācija - kādus labumus tik 
nesola - bet par to, ka šodien tā ir 3x "ēdelīgāka" par 4G, 
balstoties uz 3GPP (telekomunikāciju standartu izstrādātāju 

konsorcijs) datiem, par to ne vārda. 3x 
"ēdelīgāka" nozīmē 3x īsāku mūžu 
litija telefonu baterijām, tātad tās 
jāražo 3x vairāk; 3x lielāku jaudas 
patēriņu bāzes stacijām un to skaits 
būs ievērojami lielāks nekā 4G bāzes 
stacijas. 5G nekādi neparedz CO2 
samazinājumu un pilnīgi nav skaidrs 

vai potenciālie ieguvumi atsvērs zaudējumus. Nav jau tā, ka 
noliedzu 5G (reizēm liels bezvadu komunikācijas ātrums 
būtu noderīgs), bet cilvēkam ir jādod informācija par to, ko 
tas 5G nodara videi, nemaz nerunājot par citiem ietekmes 
veidiem. 

laba reklāma ir tā, 
kura "saka 

patiesību, tikai 
patiesību, bet ne 
visu patiesību"



Pilnu informāciju reklāma neparedz, laba reklāma ir tā, 
kura "saka patiesību, tikai patiesību, bet ne visu patiesību". 
Un tā mums iesmērē visādus krāmus 

Satiekas divas planētas. “Kā veicas?” prasa viena.  

“Zini, man pēdējā laikā kaut kas kņudina, pa mani rāpo, un man 
liekas, ka es smirdu... kaut kāda kaite...” žēlojas otra.  

Tā pirmā viņu mierina: “Neuztraucies, man jau vairākkārt tā ir 
bijis. Ar laiku tas pāriet – tā kaite saucas civilizācija.” 



INŽENIERIZGLĪTĪBA 

Inženierizglītība - kas tā tāda ir? 

Vispiems būtu jādefinē kas ir "inženieris". Skaidrojums to 
raksturo šādi: 

"inženieris ir profesionāls inženierzinātņu speciālists, kam ir 
augstākā tehniskā izglītība. Izmantojot zinātņu un matemātikas 
zināšanas, kā arī izdomu, inženieru uzdevums ir izstrādāt dažādus 
tehnoloģiskus risinājumus, lai atrisinātu ne tikai tehniskas, bet arī 
sociālas un ekonomiskas problēmas. Inženieri veido saikni starp 
zinātnes atklājumiem un to praktisko izmantošanu ikdienas dzīvē." 

Kā viedo tehnoloģiju profesionālis, ar pieredzi vairākās 
tehniskās un telhnoloģiju jomās, varu teikt ka definīcija ir 
novecojusi. 

Manuprāt, inženierim ir 

1) zināšanas un izpratne par procesiem (fizikāliem, 
ķīmiskiem, bioloģiskiem u.c.) "lietās un procesos ap 
mums";  

2) atbildība un izpratne, par to, ka viņa darbības 
nenodara kaitējumu videi kurā eksistējam; 

3) zināšanas, pieredze un spēja atrast energoefektīvu 
risinājumu katram konkrētajam risināmajam 
uzdevumam; 

4) vispārējas zināšanas un kaut neliela pieredze jebkurā 
tehniskā vai tehnoloģiskā jomā; 



Iespējams ka ir vērts aizdomāties par apgriezto secību 
zināšanu radīšanā: izskaidrojot SI sistēmas mērvienības, 
vienlaicīgi izskaidrot to pielietošanas piemērus inženiera 
praktiskajā darbā. Piemēram, ne pierasto "izstrādātā 
rakstāmgalda garums ir 1 metrs", bet "lai iztrādātu 1 metra 
gara rakstāmgalda konstrukciju, nepieciešams...." un seko 
viss, kas nepieciešams.  

Galu galā - SI sistēmā ir tikai 7 pamatmērvienības un 22 
atvasinātā (ko saucu par pirmās pakāpes atvasinātām) 
mērvienības un vēl 36 citas. Mūsu dzīvi būtībā definē 65 
mērvienības.... Pārējais ir iztēle. Šodien iztēli 
inženierizglītībā neattīsta. Well awl the 

Par inženieri var dēvēt profesionāli, kuram ir 8-12 gadu 
teorētiskā un praktiskā pieredze jomā, kurā viņš darbojas. 

Līdz tam viņš ir "inženiera kvalifikācijas kandidāts" - 
jaunais speciālists. 

Atbilstoši būtu jāveido 
mācību aktivitātes un 
materiāli šādas inženiera 
kvalifikācijas iegūšanai. 

Citādi "vieni izliekas ka 
mācās, citi izliekas ka 
māca"... Situācija gluži kā 
romānā 'Dželsomīno melu 
zemē". 



ZINĀTNE UN PĒTNIECĪBA 

Iespējams, ka dažādiem indivīdiem ir dažādi uzskati par 
to, kas ir zinātne un pētniecība. 

Manuprāt, tā sauktā modernā zinātne ir zināms 
protestantisma paveids.  

Protestanti, sevišķi kustības sākumā, uzsvēra 
nepieciešamību reliģiskos rituālus veikt iedzīvotājiem 
saprotamā valodā, ne tikai latīņu, uzsvēra, ka nozīmīgāks ir 
Jēzus, ne Jaunava Marija, baznīcas “galva” ir Jēzus, ne 
pāvests. 

Savukārt “modernā zinātne” atzīst 
tikai to, ko var izmērīt, nosvērt, 
aprēķināt un atkārtot, pretēji 
baznīcu sludinātajiem ticības 
uzskatiem, ar kuriem nekāda 
mērīšana utt. nesanāk.  

Būtībā tas ir tas pats “ko es redzu, 
tam es ticu” – modernizēta Neticīgā 
Toma versija. “Modernā zinātne” ir 
otrs grāvis, un, visticamāk, kā jau 
vienmēr, patiesība ir kaut kur vidū. 

“Modernā zinātne” savā būtībā ir tikai kādu uzskatu 
kopums.  

Visas reliģijas un to novirzieni arī ir tikai kādu uzskatu 
kopums. 

“Modernā zinātne” 
savā būtībā ir tikai 

kādu uzskatu 
kopums.  

Visas reliģijas un to 
novirzieni arī ir tikai 

kādu uzskatu 
kopums.



Atminoties N. Bora teikto, ka “Liela Patiesība ir 
Patiesība, kuras pretmets arī ir Liela Patiesība”, tad kas 
ir pretmets “modernajai zinātnei”, ja to uzskata par Lielu 
Patiesību? Kas ir pretmetā esošā Lielā Patiesība?  

Ja zinātnes pretmets nav reliģija, tad kas?  

Vai arī “modernā zinātne” nav nekāda Lielā Patiesība? 

Tas tikai atkārto zināmo – absolūti “patiesi” postulāti 
parasti ir bez seguma. Svarīgi (un visu noteicošie) ir pelēkie 
toņi. 

Palasot avotos, ko piedāvā “māte Google”, viegli ir 
atrodami šādi teksti: 

“No 18. līdz 20. gadsimta beigām zinātnes vēsture, it 
īpaši fizikālo un bioloģisko zinātņu vēsture, bieži tika 
prezentēta kā progresīva zināšanu uzkrāšana, kurā patiesās 
teorijas aizstāja viltus uzskatus.” (Golinski, Jan, 2001, Making 
Natural Knowledge: Constructivism and the History of Science. 
University of Chicago Press) 

Citas vēstures interpretācijas, piemēram, Thomas Kuhn, 
mēdz attēlot zinātnes vēsturi kā konceptuālas paradigmas 
vai konceptuālas sistēmas plašākā intelektuālo, kultūras, 
ekonomisko un politisko tendenču matricā.  

Šī interpretācija ir arī kritizēta – tā atspoguļojot zinātnes 
vēsturi kā nesaskaņotu, nesalīdzināmu paradigmu sistēmu, 
un nevis noved pie faktiska zinātnes progresa, bet rada 
ilūziju, ka tāds ir noticis (Kuhn, T., 1962 The Structure of 
Scientific Revolutions, University of Chicago Press). 

Es vairāk atbalstītu otro, jo pirmajā postulētais “patiesās 
teorijas aizstāja viltus uzskatus” ož pēc dogmatiskas 



“patiesības”. Kaut kāda “Patiesības ministrija” no Orvela 
“1984” vai viduslaiku inkvizīcija. 

Katrā nozarē, arī zinātnē, ir savi līderi. Kā atrast un 
novērtēt līderus zinātnē? 

Par zinātnieka vai zinātnieku grupas sasniegumu tiek 
uzskatīta publikācija nozīmīgā starptautiskā žurnālā, ko 
indeksē visādas datubāzes.  

Publikāciju ir “sijājuši” vairāki recenzenti salīdzinošās 
recenzijās (peer review).  

Visi pieņem, ka publikācijā rakstītais ir patiesība (tāpat 
kā tic medijiem), bet tā ne vienmēr ir, kā atklāj 
eksperimenti... 

Salīdzinošo recenziju sistēma spēj “norakt” nozīmīgu 
publikāciju un “izlaist cauri” viltus pētījumu. Turklāt ir arī 
kašķi starp jomas novirzienu pārstāvjiem, kas ļoti līdzīgi 
kašķiem par “pareizo reliģiju” vai “pareizo ticību”... Ja 
recenzents pārstāv citu novirzienu., publikācija ir 
“norakta”... 

Jo nu tomēr publikācija ir nonākusi pie lasītājiem, tad tās 
“vērtību” mēģina noteikt skaitliski – cik reižu tā ir citēta. 

Tam izdomā visādus citēšanas indeksus – h-indekss 
(Hirša indekss), g-indekss vai vēl 
kādus. Oficiāli skaidrojums: “Tas ir 
viens no objektīvākajiem starptautiskā 
zinātniskā pienesuma indikatoriem.”  

Rezultāts, kā dzird, ir tāds, ka 
zinātniskās konferencēs Ķīnas 
pārstāvji vispirms noskaidro tavu 
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indeksu un tad izlemj – iesaistīties 
sarunā vai ne.  

Citēšanas indeksi neietver 
korporāciju izpētes centros veiktos 
pētījumus, kuri lielākoties ir 
komercnoslēpums, kā arī militāros un 
citus “speciālas nozīmes” pētījumus.  

Nav nekādu publicētu pētījumu vai pētniecisku aprakstu 
par hakeru algoritmiem, datorvīrusu vai datoru antivīrusu 
izstrādi vai informācijas aizsardzības algoritmiem. 

Šādi indeksi daļēji attēlo vispārēju publisku pētniecību, 
aisberga virsotni, kuru tad nu indeksē, radot virtuālu 
iespaidu par “kaut ko nozīmīgu”.  

Vai patiesi? Kā tad ir ar to “objektīvo starptautiskā 
zinātniskā pienesuma” indikatoru? Ko tas īsti atspoguļo? 
Tēlaini runājot, tie indeksi attēlo spalvas pīļu dīķa krastā. 

Zinātnisko pasākumu – semināru, konferenču u. c. – 
apmeklēšana ir kļuvusi par tādu kā “zinātnisko tūrismu”, 
kad vairāk notiek komunikācija starp pasākuma 
dalībniekiem, maz uzmanības pievēršot ziņojumiem un 
referātiem.  

Tas nav īpaši nosodāmi – personīgie kontakti nākotnē ļauj 
vieglāk apmainīties gan ar domām, gan rezultātiem, gan 
kooperēties jaunu pētījumu veikšanā.  

Zinātniskās konferences un zinātniskā publicēšanās arī ir 
kļuvušas par biznesa veidu, no kura pelna galvenokārt to 
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organizētāji. Tieša analoģija ar dažādām izstādēm – tūrisms 
un bizness. 

Lielākā daļa pētījumu nav bīstami cilvēces eksistencei. 
Tomēr nevar izslēgt nejaušības, piemēram, radot vīrusu 
laboratorijā, kurā pēta sintētisko bioloģiju. 

Tāpat nevar izslēgt arī ļaunprātību – pēc dažādiem 
aprēķiniem, pasaulē patlaban dzīvo ap 300 miljoniem 
sociopātu vai psihopātu; ārēji šķietami normāli cilvēki, bet, 
jā kāds no tiem strādā kodolpētniecības laboratorijās, 
mākslīgā intelekta pētniecībā, sintētiskās bioloģijas 
laboratorijās u. c., tad var radīt draudus visai cilvēcei. 

Uzaicinot darbā pētnieku, no viņa parasti neprasa 
psiholoģisko izziņu vai portretu; vai maz dzirdēts par 

“trakajiem zinātniekiem”...  

Psiholoģisko izziņu vai portretu 
nejautā arī kandidātiem dažādās 
vēlēšanās...  

Tas ir svarīgi tikai ielas ratiņstūmējiem 
un augstākas kvalifikācijas braucējiem. 

Mākslīgais intelekts un uz tā bāzētie 
humanoīdie roboti pievērš uzmanību daudzos aspektos.  

Osakas universitātes (Japāna) profesors Ishiguro, 
pazīstams humanoīdo robotu attīstītājs, proponē, manuprāt, 
visai ekstrēmu viedokli: “Mūsu galvenais mērķis ir cilvēka 
nemirstība, aizstājot miesu un kaulus ar neorganisku 
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materiālu. Ja kaut kas notiek ar Zemi vai Sauli un mums ir 
nepieciešams dzīvot kosmosā, kas būs labāks – organiskie 
materiāli vai neorganiskie materiāli?”  

Viņš ir sajaucis visu kopā: Pastardienu, nemirstību, 
kaulus un plastmasu... Kur tad paliek “cilvēks”? 

Katoļu baznīca, kura uzskata, ka miesa un dvēsele nav 
atdalāmi, jo tikai abi kopā veido cilvēku, kopā ar Microsoft ir 
izveidojusi starptautisku balvu par labāko 2019. gada 
doktora disertāciju “Par mākslīgā intelekta kalpošanu cilvēka 
dzīvē”.  

Vai līdzīgi, visus nosaukumus jau nevar atminēties. 

Jautājums – vai tāda balva atturēs no turpmākām 
izstrādēm? Apšaubāmi. 

No cita puses.  

Kā jau teikts – cilvēks pats neko nevar izdomāt, un 
informāciju viņam atsūta. 

Nevar izslēgt, ka “atsūtīts” ir nākamais plāns: 
humanoīdie roboti ar mākslīgo intelektu pamazām izspiež 
homo sapiens, tāpat kā homo sapiens izspieda 
neandertāliešus (nu tāda versija arī pastāv). Nevar izslēgt. 

Varbūt humanoīdie roboti spēs iegūt enerģiju no mūsu 
plastmasas atkritumiem? 

Katrā ziņā daļu no pasaules sāk pārņemt zināmas bažas. 



Nemaz nešaubos, ka tie, kuri uzskata, ka zinātniekam 
jārunā tikai par to, ko var izmērīt, nosvērt, aprēķināt un 
atkārtot modernās zinātnes ietvaros, oponēs, ka “modernā 
zinātne” par cilvēka garīgo pusi nerunā un ka vispār te esmu 
sarakstījis muļķības.  

Tiem gribu atgādināt, ka zinātnē praktiski maz ir atklāts 
“plānotā racionālā darbībā”.  

Ir atklāts, kaut ko aizmirstot, kaut ko sajaucot, būtībā 
saņemot ideju no “kaut kurienes tur ārā”. Padomājiet par 
šeit rakstīto. 

Daži atklājumi un izgudrojumi, kuri ir pilnīgi nejauši 
gadījušies. 

• Termoelektronu emisija (“Edisona efekts”) – T. A. 
Edison, 1875 
• Saharīns – K.Falbergs (Constantine Fahlberg), 1879 
• Dinamīts – A.Nobels (Alfred Nobel), 1867 
• Radioaktivitāte – A.Bekerels (Antoine Henri Becquerel), 
1896 
• Penicilīns – A.Flemings (Alexander Fleming), 1928 
• Teflons – R.Plankets (Roy Plunkett), 1938 
• Mikroviļņu sildītājs – P.Spensers (Percy Spencer), 1945 
• Tranzistors – V.Brateins (Walter Houser Brattain), 1947 
• Sirds stimulators PeaceMaker – V.Greitbačs (Wilson 
Greatbatch), 1958 
• Viagra – Pfizer pētnieku grupa, 1996 
• Un vēl citi, arī Kellogg’s pārslas, superlīme. 



Nav mans mērķis te visu uzskaitīt, gribēju tikai pateikt, 
ka nozīmīgi izgudrojumi vai atklājumi nav nekādi saistīti ar 
citēšanas indeksiem vai “metodiski pareizi” veiktiem 
eksperimentiem.  

Tie vienkārši pēkšņi un nejauši ir notikuši. 



KO AR TO VISU DARĪT? KĀ 
TO UZTVERT? 

Ir skaidrs, ka sākt prasmīgi organizēt paniku nav vērts. 

Nekādas “šausmināšanās” sociālajos portālos un medijos 
neko nemainīs un nekādi neko nerisinās. 

Katram vienkārši ir jādara darbs, ko katrs ir uzņēmies. 
Godīgi, saskaņā ar minētajiem 42 atskaites punktiem, lai 
pašam vieglāk. Ja iespējams, darbam ir jābūt tādam, ko patīk 
darīt. 

Katram ir nepieciešams sevi pilnveidot mūžizglītības 
ietvaros, citādi nevar noturēt profesionāļa līmeni. 

Par pārējo... 

“Stacijās vienmēr ir zaguši un zags arī turpmāk, citādi tas nemaz 
nevar būt.” 

“Ja tu pats nepagrābsi, tad pagrābs cits un vēl teiks, ka tu nezodz 
tāpēc, ka esi jau sarausis bez jēgas.” (Jaroslavs Hašeks. Šveiks) 

Vai šajos 100 gados kaut kas ir kas mainījies? Piemērus, 
lūdzu... Teiciens “zaglis kliedz – ķeriet zagli” ir zināms visās 
valodās... 

“Kas tas ir: caurums uz cauruma, caurums iekš cauruma, 
caurums caurumu aiztaisa?” (Tautas mīkla) 

Nē, tas nav valsts budžets vai valstī esošie ceļi... Tie ir 
malkas plīts riņķi... 



Citāts un mīkla labi raksturo situāciju un vidi, kurā mēs 
esam gan kā indivīdi, gan kā valsts, gan kā Eiropa un arī viss 
ANO valstu kopums. 

Ir zaguši un zags (nudien, neesmu ideālists), tāpēc raksta 
likumus, instrukcijas, normatīvos aktus un vēl visādus 
noteikumus, ar kuriem mēģina aizbāzt caurumus 
iepriekšējos likumos, instrukcijās utt. Mērķis – ja zog, tad lai 
zog “likuma robežās”; ja brauc dzēris, tad lai būtu mazāk par 
0,5 promilēm u. c. 

Tas nelīdz, jo nospiedošā pārsvarā visas sabiedrības dzīvo 
ar padomjlaiku uzskatu: “Ko kolchozā var nozagt, to var 
pārdot, tātad jāzog ir viss, kas nav 
piesiets.” Tad tas bija visos iespējamos 
mērogos un “visos plauktos”, tagad 
arī. Jāatzīst, ka esam progresējuši – 
tagad ar daudz lielāku vērienu. 

Valsts naudas dalītājiem ir tikai 
dažas “rūpes”: 

• Izglītības sistēmai var kaut ko “optimizēt”? – 
“Optimizējam”! 

• Veselības aizsardzības sistēmai var kaut ko 
“optimizēt”? – “Optimizējam”! 

• Sociālajai sistēmai var kaut ko “optimizēt”? – 
“Optimizējam”! 

Vārdu un darbību “optimizēt” cilvēki tulko dažādi, 
dažādos kontekstos. Tulko saskaņā ar vārdnīcu, bet tulko arī 
kā “nozagt”, “prihvatizēt”, “ievilkt nāsīs”, “noblēdīt” utt. 
Atkarībā no konteksta.  
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Jo lielāka sabiedrības noslāņošanās, jo 
negatīvāks tulkojums; jo 
neizprotamāka naudas dalīšana, jo 
negatīvāks tulkojums. 

Šeit “optimizēt” tulkojumā uz 
birokrātisku izteiksmes veidu izsaka, 
kā “pārvietot līdzekļus citām, 
nepieciešamākām vajadzībām (?)" (kur 
ar to naudas izniekošanu vai 
“optimizēšanu” nez kāda mērķa vārdā 
veicas ātrāk, labāk un “likuma 

rāmjos”, ja tāds ir tas plāns). 

“Attaisnojošus iemeslus” visām šīm “rebēm” vienmēr var 
atrast. Kaut vai tā pati IKP fikcija. Varētu visai droši 
apgalvot, ka tie “finansējuma pārdalītāji” pat neaizdomājas 
ne par savas darbības cēloņiem, ne sekām. Birojzvaigznes. 

Bet aizdomāties vajadzētu. Lai nebūtu aizdomu par 
apzinātu izglītības un kultūras genocīdu pret valsts 
iedzīvotājiem. Ja tas tā nav, kā iepriekš teikts, tad kādēļ 
“vienkāršais iedzīvotājs” tā domā? Pajautājiet cilvēkiem uz 
ielas... 

Lai maskētu visas minētās manipulācijas, intensīvi dzen 
galvā visādus “veiksmes stāstus”, dažādu reperu izrādīšanos 
ar neskaitāmiem dārgiem auto, veidojot bagātāko cilvēku 
topus, kladzinot par krīzēm, uzņēmumu akcijām, naudas 
tirgiem, kredītiem, atlaižu akcijām, startapiem un vēl sazin 
ko - visu pat nevar uzskaitīt.  

Parasti gan aizmirst vienu – pateikt, ka galu galā, dzīves 
galā, būs par to visu jāatskaitās. Un tad var gadīties, ka 
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“vieglāk kamielim iziet caur adatas 
aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā” 
(Mt. 19:16-26).  

“Ieiet Dieva valstībā” ir iespējams, 
tikai atskaitoties par padarīto. 
Ateistiskie vai materiālistiskie uzskati 
šeit nepalīdzēs – sak, esmu ateists, un 
uz mani tas neattiecas. 

Tas attiecas gan uz finansiāli 
turīgajiem un bagātajiem, gan 
ateistiem. Pilnīgi uz visiem, arī uz 
tiek, kuriem “dvēseleles nav”. Iepriekš 
jau minētie 42 atskaites punkti. 

Arī visai likumdošanai, normatīvajiem aktiem, tiesu 
praksei – visam, ko realizē indivīdi un sabiedrība – vajadzētu 
atbilst 42 atskaites punktiem. Reliģijas šeit nav, ir tikai 
atskaite. Sarežģīti – ir nepieciešama laba izglītība, labas 
zināšanas. 

Iespējams, ka ne tik svarīgi ir izcelt kādas konkrētas 
zināšanas par kādu tēmu, bet svarīgāk ir izcelt 

iepriekšējo paaudžu (vai darboņu) kļūdas un šo kļūdu 
rezultātus. Lai tos neatkārtotu. 

“Tie, kas nespēj mācīties no vēstures, ir nolemti to 
atkārtot.”  

/Sers Vinstons Čērčils/ 
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Mums katram nevajag novērtēt par 
zemu izglītības nozīmi. Vienalga, vai 
tā būtu formālā izglītība vai 
neformālā.  

Jāmācās ir visu mūžu. Gan no 
grāmatām, gan no citu dzīves 
stāstiem. Lai gan – cilvēks jau mācās 
tikai no savām kļūdām, ja vispār 
mācās no kļūdām.  

Profesionāli izglītots cilvēks vienmēr varēs darīt 
birokrātiskus darbus vai uzkopt ielas. Otrādi neizdosies. 

Vienīgais, ko nevar atņemt, kas nav pakļauts krīzēm, 
valūtas kursu svārstībām, ēdienkartēm, cenzūrai utt., ir 

zināšanas un pieredze. 

Tumšajos džungļos mīt dažādas patiesības, puspatiesības, 
politiski vai populistiski saukļi (kurus visus raksturo Ķīnas 
hunveibinu sauklis “kausēsim tēraudu katrā lauku sētā!”), 
reklāmas, blogi, influenceri, dažādu līmeņu mācības dažādu 
līmeņu skolās, “viltus zinātnes” un “zinātnes”, konspirācijas 
teorijas un “zinātniskās teorijas”... 
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Saules pielietā, pārredzamā mežā, kas manāms kaut kur 
tālumā, prāts un dvēsele ir harmonijā 
ar dabu un laiku, tā visa nav. Indivīds 
saprot, ka ar saukļiem un "labiem 
nodomiem" ir par maz. 

Attālums starp tumšajiem 
džungļiem un saules pielieto mežu ir 
apgriezti proporcionāls zināšanām: jo 
vairāk zināšanu, jo tuvāk jaukais 
mežs... 

Visnozīmīgākā tomēr ir – mīlestība. 

Mīlestība uz apkārtējiem, mīlestība uz darbu, mīlestība 
uz dabu, mīlestība uz sevi un savām zināšanām. 

Bagātība un finanšu panākumi gandrīz vienmēr izslēdz 
mīlestību uz visu, izņemot mīlestību uz naudu. 

Saistībā ar mīlestību gribu citēt dalu no apustuļa Pāvila 1. 
vēstules korintiešiem: 

“Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu 
mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. 

Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un 
atziņas dziļumus, un, ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu 
kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. 
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Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu 
miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas 
man nelīdz nenieka. 

Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, 
mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. 

Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā 
neskaistas, tā nepiemin ļaunu. 

Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. 

Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. 

Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas 
apklusīs, atziņa izbeigsies. 

Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no 
tām ir mīlestība.” 

Ja kāds spēs izskaidrot, kas ir 
mīlestība, tad viņš, iespējams, varēs 
arī izskaidrot, kas ir elektrība. 

Būtu prieks, ja par to visu 
padomātu jaunieši, topošie un jau 
esošie profesionāļi... 

Par visu citu iepriekš teikto var 
diskutēt, ja diskusijas mērķis ir 
zinošāka sabiedrība. 
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PĒCVĀRDI 

Braucot ar ātrumu 20 km/h, ainava mainās visai lēni, var 
izpētīt sīkumus un pat detaļas. Kopainu novērtēt ir grūti. 

Braucot ar ātrumu 60 km/h, ainava mainās ātri, sīkumus 
ievērot nevar, bet var iegūt daudz labāku priekstatu par 
kopainu. 

Tā ir sava veida analoģija cilvēka dzīves gadiem. 20 vai 60 
- starpība ir tajā, ko labāk uztver detaļas vai kopainu. 

Šodien sabiedrība detaļas vai nu ignorē vai piešķir tām 
pārspīlētu nozīmi, savukārt, kopaina tiek iztēlota reklāmas 
tipa populistiskos sauklos vai teorijās, vēlmju izteiksmē. 
Gluži kā sūdzoties par aptaukošanos - "mums būtu bijis 
jābūt ļoti tieviem". Tieši tādos vārdu kalumburos. 

Cilvēka sakropļotā un piecūkātā vide - vide, kur cilvēks 
eksistē - ir detaļas. Kopainu veido peļņas rādītāji. 

Cilvēce slīkst savu atkritumu kalnos, bet "tās ir detaļas", 
jo  "kopainā" skaidri var redzēt ainiņu, ka "mūsu dzīvē vēl 
viss būs ok, gan jau mēs vēl kaut kā...".  

Nu jau vairāk nebūs ok. Nu jau "ziepes" ir sētsvidū...pie 
pusatvērtām durvīm... 

Ekosistēmas sabrukums jau ir pie durvīm, bet "tās ir 
detaļas", ja ir atkal jārada kāda energoneefektīva un vidi 
nesaudzējoša ražotne(s). 



Atgriežoties pie saviem "norullētajiem" gadiem, šodien 
vairāk ievēroju kopainu, nekā detaļas. 

Kopaina 66 ir tāda, ka esmu ļoti pateicīgs saviem 
skolotājiem, pasniedzējiem, kolēģiem un partneriem Latvijā, 
Zviedrijā, Lielbritānijā un Vācijā par viņu manis 
"pabikstīšanu" jaunu zināšanu un pieredzes iegūšanai. 
"Pabikstīšana" jau bija vienkārša - ja viņi kāda jautājumā bija 
zinošāki, tad tas bija stimuls apgūt ko jaunu vai detalizētāk. 
Savukārt, to ko es zināju labāk vai man bija lielāka pieredze 
(nu tas nu gan pēc paša novērtējuma) - bez tielēšanas 
zināšanas nodevu tālāk. 

Kopaina 66 ir tāda, ka šie norullētie gadi nav pagājuši 
zemē "kur piena un medus upes tek". Sākumā bija 
"atkusnis", tad "stagnācija", tad "perestroika". Atgūstot valsts 
netkarību varēja tikai noskatīties uz totālu mantkārības un 
mantrausības uzvaru - izsaimniekots tika viss, ko vien varēja 
prihvatizēt. Visa cariskās Krievijas industrijas flagmaņa - 
Vidzemes guberņas industrijas - evekuācija uz Krieviju, 
sākoties 1.pasaules karam, tā neiztukšoja valsti kā 
prihvatizācija. 

Kopaina 66 ir tāda, ka šodien liela daļa valsts iezīvotāju 
dzīvo ar rūpi: "ja ēdīšu šodien un rīt, tad kas būs pēc tam?..." 
Nomāktības noskaņa ir pārņēmusi daudzus no tiem, kuri 
nav emigrējuši. Atlikušie izdzīvo dažādu pakāpju rūpes. 
Valsts kopumā un tās iedzīvotāji dzīvo vienās rūpēs, daudzi 
"no algas līdz algai", bez iespējas uzkrāt. 



Kopaina 66 ir tāda, ka valstij un tās pilsoņiem nav 
kopēja mērķa uz ko tiekties. Savulaik traki lauza šķēpus ko 
tad ierakstīt Nacionālajā attīstības plānā līdz 2020.gadam. 
Šodien par to neviens vairs nerunā, kur nu vēl paskatīties, 
kas tad no sarakstītā iznācis. 

Kopaina 66 ir tāda, ka valstī ir grūti ieraudzīt līderi vai 
līderus, kuri definētu kopēju mērķi, virzītos uz to un virzītu 
arī pārējos.  

Taisnības labad jāsaka, ka šodien jau tā laikam ir visos 
zemeslodes nostūros. 

Kopaina 66 ir tāda, ka valsts un tās pilsoņi, šķiet, ir 
apjukuši - ļauties korupcijai, par ko visi runā, bet tā īsti par 
to pa dibenu neviens nav dabūjis, vai birokrātijai, kas 
šķietami garantē regulāri apmaksātu valsts darbu, lai arī tas 
nav nekāds "sirds darbs".  

It kā būtu realizējusies brāļu Grimmu pasaka "Ansītis un 
Grietiņa" - izbārstītos, mājupceļu norādošos graudiņus ir 
apēduši meža zvēri, ceļu atrast nevar un priekšā raganas 
māja. 

Kopaina 66 ir tāda, ka jebkurā stūrī vai gadījumā, 
"būtībai vai likuma garam" nav nozīme. Nozīme ir tikai tam, 
kas "ir uz papīra", bet, kā saka, "papīrs pacieš visu". 

Kopaina 66 ir tāda, ka Šekspīra "Liela brēka, maza vilna" 
ir šo laiku devīze. Skaļi un plaši brēc par nenozīmīgām 
lietām, bet par nozīmīgām klusē "kā partizāni". Skaidra lieta 
- jau sen zināms, ka "jo dziļāk mežā, jo resnāki partizāni" un 
tagad taču modē fitness. 



Kopaina 66 ir tāda, ka 99% no visiem informācijas 
līdzekļiem uzkurina negācijas dzeltenās preses bļaustīšanās 
stilā: "izdomāta sensācija vai aktuālas šausmas". Tur nav 
vietas nozīmīgām lietām. 

 

Kopaina ir tāda, ka mēs patiesi visi 
esam kā egoistiskas aitas barā, kuras 
nespēj izskaidrot un sniegt vai saņemt 
mīlestību. 

Tādu baru noteikti ir jāuzrauga Nāvei 
un tā ir acīga. Tā ne jau tikai uzrauga 
visus, tā arī reģistrē visu par visiem. 
Atskaitei. 

Tādejādi ar atvieglojumu, optimismu 
un cerību var konstatēt, ka Lielais 

Brālis ir Nāve. Tā pieder visiem un mēs visi piederam tai. 

Izskanot šim brīnišķigi filosofiskam konstatējumam, 
piebilstot varu teikt "nekad nav tik slikti, lai nevarētu būt vēl 
sliktāk".  

Šīsdienas slāpes ir vakardienas slāpju sekas. 

... ar 
atvieglojumu, 
optimismu un 

cerību var 
konstatēt, ka 

Lielais Brālis ir 
Nāve.



PAR AUTORU 

  

Pēteris Apse-Apsītis, inženierzinātņu doktors, 
eletrotehnoloģiju profesionālis ar 50+ gadu pieredzi 
elektrotehnikā, elektronikā, IKT, automātikā, poligrāfijā, 
papīrražošanā un automobiļu tehnikā. 

Kopumā ir vadījis un realizējis vairāk nekā 300 dažādu 
iekārtu un sistēmu projektus, tajā skaitā arī starptautiskus. 

Vairāku patentu un vairāku desmitu zinātnisko 
publikāciju autors un līdzautors. 

AS "Latvenergo" un Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Profesora Alfrēda Vītola vārdā nosauktās Gada Balvas 2018 
laureāts. 

Latvijas Zinātnes padomes eksperts. 

Rīgas Tehniskās universitātes Industriālās elektronikas 
un elektrotehnoloģiju institūta vadošais pētnieks un 
asociētais profesors.
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