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Tev nebūs pieļaut loģikas kļūdas
Loģikas kļūdas vistiešāk saprotamas kā nepilnīga argumentācija. Tās ir kā viltīgi runas triki, ko nereti izmanto politiķi un mediji, lai apmuļķotu cilvēkus. Netiec apmuļķots! 

Šis plakāts ir veidots, lai palīdzētu tev ikdienā  atpazīt šaubīgu argumentāciju. Ja ikdienā redzi kādu pieļaujam loģikas kļūdu, palīdzi, daloties ar loģikas kļūdu mājaslapu!

Plakāts ir veidots ar Radošās kopienas licensi un nav paredzēts komerciālai izmantošanai. Tomēr Tu drīksti izplatīt, kopēt vai izdrukāt plakātu un tajā iekļuto informāciju, norādot atsauci uz oriģinālo avotu.

Tu tīšām izvēlējies tādus pierādījumus un sakarības, kas atbalsta 
tavu argumentu.
Šīs loģikas kļūdas nosaukums ir cēlies no stāsta par Teksasas snaiperi, kurš uzkrāsoja 
mērķa zīmes ap vietām, kurās bija visvairāk ložu, radot iespaidu, ka viņš ir labs šāvējs.

Piemērs: enerģijas dzērienu kompānija norāda uz pētījumu, kur ir redzams, ka piecas
valstis, kurās pārdod visvairāk dzērienu, ir starp 10 pasaules veselīgākajām valstīm. 
Tātad enerģijas dzērieni ir veselīgi.

Teksasas 
snaiperis

Tu piedāvā divus alternatīvus, pretējus gadījumus kā vienīgos 
iespējamos, lai gan spektrā starp abām alternatīvām pastāv 
arī citas iespējamības. 
Šā mānīga taktika, kas zināma arī kā “viltus dilemma”, virspusēji atgādina loģisku argumentu, bet, 
pēc iedziļināšanās kļūst skaidrs, ka ir vairāk iespējamību nekā divas piedāvātās. Bināra “melnbalta
domāšana” neiekļauj dažādos faktorus, mainīgos un kontekstu, no kuriem izriet vairāk nekā tikai 
divas iespējamības. Tā rada maldinošus argumentus un apgrūtina racionālas, godīgas debates.

Piemērs: valsts vadītājs iedzīvotājiem norādīja, ka vai nu iedzīvotāji atbalsta viņu, vai arī tie tiks 

automātiski uzskatīti par pretinieku atbalstītājiem, bet varbūt dažiem iedzīvotājiem nemaz ne-

interesē politika un nav viedokļa par nevienu no politiķiem.

melnbalta
domāšana

Tu izveidoji apli argumentācijā, kur  tas, kas ir jāpierāda, tiek izmantots
kā pierādījums.
Šī ir loģikas kļūda, jo nevienā brīdī netiek dots pamatojums argumentam, kas nav 
vienkārši pamatojuma atkārtošana.

Piemērs: Jāņa vārdi ir vienmēr patiesi. Mēs to zinām, jo tas ir teikts Jāņa sarakstītajā
grāmatā “Jāņa grāmata ar tikai patiesiem apgalvojumiem, kurus nevar apšaubīt”. Tā kā 
Jāņa grāmata vienmēr ir patiesa, jo to ir rakstījis Jānis, arī visi Jāņa vārdi ir patiesi.

aplis
argumentācijā

Tu apgalvoji, ka kaut kas ir patiess, labs, atbalstāms, jo tas ir 
dabisks, sastopams dabā.
Daudzas dabiskas lietas tiek uzskatītas par labām, bet tas nenozīmē, ka viss, kas ir dabisks, 
ir labs. Piemēram, slepkavība var tikt uzskatīta par dabisku parādību dzīvnieku pasaulē,
bet tas to nepadara atbalstāmu.

Piemērs: dziednieks žurnālā iesaka dažādus dabiskus līdzekļus, piemēram, ļoti īpašu latvāņu
uzlējumu. Viņš apgalvo, ka ir tikai dabiski izvairīties no mākslīgām zālēm, piemēram, antibotikām.

atsaukšanās uz 
dabiskumu

Tu izmanto personīgo pieredzi vai atsevišķu piemēru, nevis 
neitrālu argumentu ar atbilstošu pamatojumu un piemēriem, 
lai pamatotu savu apgalvojumu.
Nereti ir daudz vieglāk uztver atsevišķu stāstu, nevis apjomīgu un sarežģītu informāciju
vai abstraktus datus. Tomēr apjomīgi pētījumi ar lielu respondentu skaitu sniedz
daudz objektīvāku informāciju.

Piemērs: Pēteris teica, ka viņa vectēvs, kurš nodzīvoja līdz 97 gadu vecumam, jau kopš skolas
laikiem izsmēķēja paciņu cigarešu dienā. Pēteris apgalvo, ka šis piemērs ir pietiekams, lai
neticētu pētījumiem, kas pierāda, ka smēķēšana ir kaitīga.

anekdotāls

Tu apgalvo, ka kompromisam jeb vidusceļam starp divām 
galējībām ir jābūt patiesībai.
Daudzos gadījums patiesība atrodas starp divām galējībām, bet tas nenozīmē, ka tā ir 
vienmēr. Dažreiz apgalvojums ir vienkārši nepatiess, un tā kompromiss ar pretējo 
apgalvojumu arī ir nepatiess. Vidusceļš starp patiesību un meliem joprojām ir meli.

Piemērs: Anna apgalvoja, ka vakcīnas izraisa autismu bērnos, bet viņas zinātniski izglītotā
kolēģe teica, ka šim apgalvojumam nav zinātnisku pierādījumu un ka tas ir nepatiess. Abu 
draugs Jānis piedāvāja kompromisu, sakot, ka patiesībai jābūt kaut kur pa vidu — vakcīnas 
dažreiz mēdz bērniem izraisīt autismu, bet ne vienmēr.

vidusceļš uz 
nekurieni

Tu apgalvo, ka pastāv sakarība starp statistiski neatkarīgiem 
notikumiem, piemēram, ruletes griešanā, monētas mešanā 
vai loterijā.
Šī tipiskā loģikas kļūda ir palīdzējusi izveidot veselu kazino pilsētu Lasvegasā. Metot
monētu, ir 50/50 iespēja, ka tā nokritīs uz “cipara” vai “‘ģerboņa”. Kaut arī ir ļoti maza 
iespēja, ka šī monēta 20 reižu pēc kārtas uzkritīs uz cipara, tas nenozīmē, ka ikvienā atsevišķā
reizē ir lielāka iespēja, ka tā uzkritīs uz ģērboņa, lai viss “izlīdzinātos”. Iespēja, ka uzkritīs ģērbonis
joprojām 50%, jo katrs monētas metiens ir neatkarīgs no pārējiem - katrā monētas mešanas reizē
iespēja, ka uzkritīs ģērbonis vai cipars, vienmēr būs 50/50.

Piemērs: ruletes spēlē astoņas reizes pēc kārtas uzkrita sarkans skaitlis. Andrejs zināja, ka tas ir 
neizbēgami un ka drīz jāuzkrīt melnam skaitlim. Vadoties pēc šādas loģikas, Andrejs drīz 
vien zaudēja visus savus iekrājumus.

spēlmaņu kļūda

Kā pierādījumu savam argumentam Tu izmanto faktu, ka noteiktu parādību 
vai lietu atbalsta lielākā daļa cilvēku.
Kļūda šajā pieņēmumā ir tāda, ka idejas patiesums nav atkarīgs no tās popularitātes. Pretējā
gadījumā Zeme būtu plakana lielāko daļu cilvēces vēstures, lai pielāgotos tā laika
populārajam uzskatam.

Piemērs: Anna neuzskata, ka interneta pirātisms ir zādzība, jo lielākā daļa cilvēku filmas iegūst 
pirātiski, nevis pērkot. Tā kā lielākā daļa cilvēku neuzskata sevi par zagļiem un pirātismu -
par zādzību, tad interneta pirātisms nevar būt zādzība.

pūļa domāšana
Tu apgalvoji, ka kaut kas ir patiess tāpēc, ka tā domā noteikta
autoritāte.
Ir svarīgi saprast, ka šo loģikas kļūdu nevar izmantot, lai ignorētu ekspertu viedokli vai 
zinātnisku vienprātību. Atsaukšanās uz autoritātes teikto dažreiz var būt pieņemama 
argumentācija, ja tiek demonstrētas reālas zināšanas par konkrēto tēmu un empīriski 
pierādījumi izteikumiem. Tomēr ir pilnīgi iespējams, ka autoritātes paustais ir nepareizs
viedoklis, kas tiek pausts kā fakti un eksperta slēdziens.

Piemērs: nespējot pamatot savu argumentu, ka evolūcijas teorija ir nepatiesa, Jānis teica, ka 
viņš pazīst kādu zinātnieku, kurš arī apšauba evolūcijas teorijas patiesumu.

atsaukšanās uz 
autoritāti

Tu pieņēmi, ka pieņēmuma vai apgalvojuma daļa ir piemērojama
visai parādībai un pretēji — ka viss apgalvojums ir piemērojams
katrai no kādas parādības daļām.
Ja kaut kas ir daļēji patiess, tas var attiekties uz visu kopumu, un arī otrādi. Bet būtiski ir 
spēt pierādīt, ka šāda attiecība eksistē ikvienā gadījumā. Jo nereti, novērojot sakarības
kādās konkrētās lietās, mēs kļūstam neobjektīvi un sagaidām, ka tās būs patiesas visos
gadījumos.

Piemērs: Jānis bija prātīg bērns, un viņam patika loģika. Viņš izdomāja, ka atomi ir
neredzami, un, tā kā arī viņš pats sastāv no atomiem, viņš ir neredzams. Diemžēl
par spīti prātošanai paslēpēs viņš zaudēja.

apvienošana/
nodalīšana

Tu pamato savu apgalvojumu ar  atsauci uz autentiskumu, tādējādi
izvairoties no sava argumenta kritikas. 
Šāda veida loģikas kļūda novērš uzmanību no argumenta pamatošanas, izsakot 
nepierādāmu vai nenoliedzamu apgalvojumu.

Piemērs: Viljams paziņo, ka īsts skots vienmēr nēsā svārkus. Džons atbild, ka ir īsts skots,
bet svārkus nenēsā un arī netaisās nēsāt. Viljams saniknoti kliedz, ka neviens īsts skots tā
neteiktu.

neviens īsts skots
tā nedarītu

Tu apgalvo, ka kaut kas ir labs vai slikts, balstoties 
uz tā izcelsmi.
Ar šo loģikas kļūdu notiek izvairīšanās no godīgas argumentācijas, novirzot uzmanību
uz izcelsmi vai piederību. Tā ir līdzīga “negodīgā uzbrukuma” loģikas kļūdai, jo tā izmanto
esošos negatīvos priekšstatus, lai liktu kāda argumentam izskatīties slikti, nemaz neatspēkojot
pašu argumentu.

Piemērs: dzeltenās preses žurnāls ir publicējis avotos balstītu, patiesu rakstu par to, ka 
tiesnesis Jānis ir apzināti ņēmis kukuļus. Atbildot uz apsūdzībām, Jānis teica: “Kāpēc lai 
mēs ticētu žurnālam, kas visu šo laiku ir nodarbojies ar seklu baumu izplatīšanu!”

izcelsme

Tu uzdevi jautājumu, kas sastāvēja no apgalvojuma, uz kuru 
nav iespējams atbildēt, neizskatoties vainīgi.
Apgalvojuma jautājums kā kļūda ir īpaši efektīvs, novirzot loģiskas debates, tieši tāpēc, ka 
tas uzdots ar mērķi apmulsināt jautājuma saņēmēju, jo nu tas ir spiests aizstāvēt sevi pret
personīgu uzbrukumu.

Piemērs: Ievai un Laumai abām patīk Mārtiņš. Kādu dienu, kad Mārtiņš bija tuvumā, Lauma
nosodoši jautāja, vai Ievai ir problēmas ar narkotiku lietošanu. 

pielādētais
jautājums

Tu izmantoji divdomīgu vai neskaidru valodu, lai maldinātu, 
sarunas biedru vai sagrozītu patiesību.
Nereti sarunvalodā tiek izmantota neskaidra valoda, lai maldinātu sarunu biedru un vēlāk
norādītu, ka teiktais tehniski nebija meli. Tā ir loģikas kļūda tāpēc, ka tā ir maldināšana un
atkāpšanās no sākotnējā argumenta, lai iegūtu vēlamo iznākumu.

Piemērs: kad apsargs vaicāja, kādēļ koncerta apmeklētāja nebija paklausījusi aizliegumam ienest
somu, viņa apgalvoja, ka nevienu somu, viņa apgalvoja, ka nevienu somu tautības vīrieti
nekur nav nesusi.

daudznozīmība
Tu apgalvoji, ka tev nav pienākuma pierādīt savu apgalvojumu, 
bet gan kādam citam ir pienākums pierādīt, ka tas ir nepatiess.
Apgalvojuma patiesums ir jāpierāda personai, kas to izsaka, un nevienam citam nav
pienākuma pierādīt, ka izteiktais apgalvojums ir nepatiess. Nespēja vai nevēlēšanās to
pierādīt nepadara apgalvojumu patiesu, kā arī nepadara to ticumu. Tomēr ir svarīgi saprast,
ka mēs nekad nevaram būt absolūti droši ne par ko un tāpēc mums jāizvērtē apgalvojums,
atsaucoties uz pieejamajiem pierādījumiem. Noraidīt apgalvojumu tāpēc, ka tas nav
neapšaubāmi pierādīts, arī ir loģikas kļūda.

Piemērs: Jānis apgalvoja, ka citplanētieši eksistē, un, tā kā neviens nevar pierādīt, ka viņš
maldās, viņa apgavojums ir patiess.

pierādījuma
nasta

Sarunas gaitā Tu spēles noteikumus vai piemini izņēmuma
situāciju, kurā Tavs apgalvojums būtu patiess, lai gan tika 
pierādīts, ka Tavs apgalvojums ir nepatiess.
Cilvēki mēdz kļūdīties un bieži vien nespēj pieņemt savas kļūdas. Tā vietā, lai novērtētu
iespēju, mainīt savus uzskatus, izprotot situāciju labāk, nereti cilvēki neatteiksies no 
saviem vecajiem pieņēmumiem, pat ja tie pierādīti kā nepatiesi.

Piemērs: Jānis apgalvoja, ka viņš spēj lasīt citu cilvēku domas, taču, kad viņa “spējas” tika 
pārbaudītas atbilstošos laboratorijas apstākļos, visa maģija bija zudusi. Jānis šo situācija 
izskaidroja, apgalvodams, ka viņa “spējas” darbojas vienīgi tad, ja tām tic.

izņēmuma 
gadījums

Tu uzbrūc sava sarunas biedra rakstura vai izskata īpašībām, lai mazinātu
viņa argumenta nozīmi.
Šī loģikas kļūda var izpausties kā atklāts uzbrukums indivīdam vai arī kā netiešs uzbrukums,
mēģinot raisīt šaubas par sarunas biedra īpašībām, lai apšaubītu izteikto argumentu.

Piemērs: kad Pēteris bija izklāstījis savu veiksmīgi pamatoto un loģisko plānu, kā padarīt nodokļu
sistēmu veiksmīgāku, Anna piecēlās un jautāja: “Vai mums vispār ir jātic tam, ko Pēteris saka,
ja reiz viņš dzīvo viens, smēķē un ēd neveselīgi?”

negodīgas 
uzbrukums

Tu izvairījies no kritikas, pavēršot to pret sarunas biedru —
Tu atbildi uz kritiku uz kritiku.
Šī loģikas kļūda tiek izmantota, lai apgalvojuma izteicējs izvairītos no argumenta
kritikas un novirzītu uzmanību uz personu, kas kritiku izteikusi.

Piemērs: Anna norādīja, ka Jānis pieļāvis loģikas kļūdu. Tā vietā, lai pierādītu Annai savu
apgalvojumu, Jānis apsūdzēja Annu, ka viņa pati pieļāvusi loģikas kļūdu iepriekšējā sarunā.

pats tāds

Tāpēc, ka Tu nespēj kādu parādību vai faktu saprast, Tu apgalvo, ka
tas nav patiess.
Lai saprastu sarežģītas tēmas, piemēram, dabiskās atlases izraisīto evolūciju, cilvēkiem
nepieciešamas padziļinātas zināšanas par šīm tēmām. Šī kļūda parasti tiek izmantota šīs
izpratnes vietā.

Piemērs: Pēteris parādīja Jānim zivi un jautāja, vai viņš tiešām ir tik naivs un domā, ka tik attīstīti
radījumi kā cilvēki ir veidojušies no kaut kā tik neattīstīta kā zivs.

personīgā 
neticība

Tu apgalvo, ka, ļaujot notikt “A”, tas drīz vien izraisīs “Z”, tāpēc mums 
nevajadzētu pieļaut, ka notiek “A”.
Problēma ar šādu pamatojumu ir tajā, ka tas novērš uzmanību no pašreizējās situācijas
izprašanas un tā vietā novirza uzmanību uz ekstrēmiem, hipotētiskiem un nepierādītiem
pieņēmumiem. Šāda pieeja ļauj padarīt diskusiju emocionālu un raisīt cilvēkos bailes.

Piemērs: Pauls apgalvo, ka atļaujot precēties viena dzimuma cilvēkiem mēs drīz vien 

nonāksim pie tā, ka cilvēki varēs precēt arī savus vecākus, automašīnas un pat mērkaķus.

slidenā nogāze

Tu sagrozīji kāda argumenta būtību, lai to padarītu vieglāk 
atspēkojamu.
Ir daudz vieglāk pasniegt savu pozīciju, ja pretējo argumentu būtība ir pārspīlēta vai 
sagrozīta tik ļoti, ka tā vairs nav saprātīga. Iedomāsimies, ka Jānim ir jācīnās ar boksa
smagsvara čempionu. Jānis, zinot, ka ir pārāk vārgs, nolēma izveidot salmu vīru, kas atgādina

boksa čempionu. Jānis nokautēja salmu vīru pirmajā minūtē un lepni paziņoja, ka ir uzverējis

boksa smagsvara čempionu.

Piemērs: Anna argumentēja, ka no valsts budžeta nepieciešams novirzīt vairāk naudas 
veselības aprūpei. Jānis atbildēja, ka viņš ir pārsteigts, cik ļoti Anna ienīst šo valsti, jo 
vēlas to padarīt neaizsargātu, samazinot aizsardzības un nacionālās drošības budžetu.

putnubiedēklis

Tu pieņem, ka saistība starp divām lietām nozīmē, ka viena ir otras 
cēlonis.
Nereti cilvēki nezina, ka korelācija (sakarība starp diviem mainīgajiem) nav tas pats, kas
cēloņsakarība (vienai lietai izraisot otru). Dažreiz korelācijas mainīgie ir absolūti nesaistīti,
savukārt cēloņsakarībā to saistība nav obligāta.

Piemērs: Jānis sava apgalvojuma pamatošanai izmantoja grafiku, kurā parādīts, kā,
pieaugot gaisa temperatūrai pēdējo gadsimtu laikā, samazinājies pirātu skaits pasaulē.
Tātad var apgalvot, ka pirāti ir tie, kas līdz šim kavējuši temperatūras pieaugumu, un 

globālā sasilšana notiek nevis tāpēc, ka pieaug gāžu apjoms, bet gan tāpēc, ka izzūd pirāti.

nepatiesais 
cēlonis

Tu centies manipulēt ar emocijām tā vietā, lai atbildētu uz loģisku
argumentu.
Atsaukšanās uz emocijām var būt manipulēšana, izmantojot bailes, žēlumu, lepnumu vai
citas sajūtas, lai pierādītu savu pārliecību sarunā. Ir svarīgi norādīt, ka loģiski un pamatoti
argumenti var veicināt dažādas emocijas, bet problēma rodas tad, kad emocijas tiek 
izmantotas kā pamatojums vai atspēkojums. Teju ikviena diskusija veicina kādas 
konkrētas emocijas, tomēr ir negodīgi apelēt pie tām, lai kaut ko pierādītu vai noraidītu.

Piemērs: Anna nevēlējās ēst gaļu ētisku apsvērumu dēļ, bet viņas tēvs norādīja, ka tas ir 
necienīgi un Annai ir jāēd gaļa, jo citur bērni mirst badā, nevarēdami piekļūt nekādam ēdienam.

atsaukšanās uz
emocijām

Tu pieņem, ka tikai tāpēc, ka apgalvojums ir nepilnīgi pamatots vai
tajā pieļauta loģikas kļūda, tas noteikti ir nepatiess..
Ir vienlīdz iespējami loģiski pamatot nepatiesu argumentu, tāpat kā patiesu argumentu var
izteikt nepilnīgi un nepamatoti un tajā iekļaut loģikas kļūdas.

Piemērs: Anna pieļāva loģikas kļūdu, apgalvojot, ka mums ir jāēd veselīgi tāpēc, ka uztura
blogere stāstīja par kādas diētas popularitāti. Alise atpazina loģikas kļūdu un apgalvoja, ka
tās dēļ var mierīgi ēst piecus hamburgerus dienā.

kļūdas 
kļūda


