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Tu speciāli izvēlējies tikai 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.

Enerģijas dzērienu kompānija norāda uz pētījumu, kur ir redzams, ka piecas valstis, kurās 
pārdod visvairāk enerģijas dzērienus, ir top 10 veselīgāko valstu vidū pasaulē. Tātad 
enerģijas dzērieni ir veselīgi.

Teksasas 
snaiperis

Tu piedāvāji divus alternatīvus gadījumus kā vienīgos 
iespējamos, kad arī citi iespējami gadījumi eksistē.
Arī zināma kā “viltus dilemma”, šī mānīgā taktika virspusēji atgādina loģisku argumentu, 
bet, aplūkojot to sīkāk, kļūst skaidrs, ka ir vairāk iespējamību nekā divas piedāvātās. Bināra, 
“melns vai balts” domāšana neiekļauj dažādos faktorus, mainīgos un kontekstu, no 
kuriem izrietu vairāk kā tikai divas iespējamības. Tā rada maldinošus argumentus un 
apgrūtina racionālu, godīgu debati.

Anna teica Jānim, ka viņš var būt vai nu labs cilvēks vai slikts, jo citu variantu neesot.

melns vai balts
Tu izveidoji riņķveida argumentu, kur tas, kas ir jāpierāda, tiek 
izmantots kā pierādījums tam, kas ir jāpierāda.
Šī ir loģiska kļūda, jo nevienā brīdī netiek dots pamatojums argumentam, kas nav 
vienkārši pamatojuma atkārtošana.

Jāņa vārdi ir vienmēr patiesi. Mēs to zinām, jo tas ir rakstīts grāmatā “Jāņa grāmata ar tikai 
patiesiem apgalvojumiem, kurus nevar apšaubīt”, kuru ir sarakstījis Jānis. Tā kā Jāņa 
grāmata ir vienmēr patiesa, jo to ir rakstījis Jānis, tad arī visi Jāņa vārdi ir patiesi.

aizsteigšanās 
priekšā jautājumam

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

Anna nekad nepērk ģenētiski modificētu pārtiku, jo tā nav dabīga un tātad, pēc Anna 
domām, kaitīga veselībai.

atsaukšanās uz 
dabīgumu

Tu izmantoji 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. 
Tomēr apjomīgi pētījumi ar plašu respondentu skaitu sniedz daudz objektīvāku 
informāciju.

Pēteris teica, ka viņa vectēvs, kurš nodzīvoja līdz 97 gadu vecumam, smēķēja paciņu 
cigarešu dienā jau kopš skolas dienām - tieši šis piemērs, apgalvo Pēteris, ir pietiekams, lai 
neticētu pētījumiem, kas apgalvo, ka smēķēšana ir kaitīga.

anekdotiskais 
piemērs

Tu apgalvoji, 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.

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 apgalvoji, ka pastāv sakarība starp statistiski neatkarīgiem 
notikumiem, kā ruletes griešana, monētas mešana vai loterija.
Šī tipiskā loģikas kļūda ir palīdzējusi izveidot veselu pilsētu Nevadas tuksnesī, ASV. 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 tagad ir 
lielāka iespēja, ka tā uzkritīs uz ģerboņa, lai “viss izlīdzinātos”. Iespēja, ka uzkritīs ģerbonis, ir 
joprojām 50%, jo katrs monētas metiens ir neatkarīgs no pārējiem - katru reizi, kad tiek 
mesta monēta, iespēja, ka uzkritīs ģerbonis vai cipars, vienmēr būs 50/50.

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

Tu pamatoji savu argumentu ar to, ka tā dara daudzi vai 
lielākais vairākums, atsaucies uz pūļa domāšanu.
Kļūda šajā pieņēmumā ir tāda, ka noteiktas idejas patiesums nav atkarīgs no tās 
popularitātes. Ja tā būtu, tad Zeme sevi padarītu par plakanu lielāko cilvēces vēstures 
laiku, lai atbilstu tā laika populārākajam uzskatam.

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 
ne par zādzību, tad interneta pirātisms nevar būt zādzība.

pūļa domāšana
Tu apgalvoji, ka kaut kas ir patiess, jo 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, kurus tā (autoritāte) veic. Tomēr ir pilnīgi iespējams, ka 
autoritātes paustais ir vienkārši viedoklis, kas tiek pausts kā fakti un eksperta slēdziens.

Pēteris teica: "Es nesen izlasīju pētījumu, ka E viela "aspartāms" nav kaitīgs cilvēkiem." 
Anna, to dzirdēdama, atbildēja: "Pēteri, ko tu runā, aspartāms nogalina smadzeņu šūnas 
un izraisa neauglību!" Šokēts, Pēteris jautāja, kur Anna uzzinājusi šādu informāciju. Anna 
atbildēja: "Mans onkulis, kuram ir maģistra grāds ģeofizikā, man to teica. Viņš ir zinātnieks 
un es viņam uzticos."

atsaukšanās uz 
autoritāti

Tu pieņēmi, ka daļa kāda pieņēmuma vai apgalvojuma ir 
piemērojama visam, un pretēji, ka viss kopums piemērojams 
kādai daļai.
Ja kaut kas ir daļēji patiess, tas var attiekties uz visu kopumu, un arī pretēji. Bet būtiski ir 
spēt pierādīt, ka šāda attiecība eksistē ikvienā gadījumā. Jo nereti, novērojot saistības 
kādās konkrētās lietās, mēs kļūstam neobjektīvi un sagaidām tās itin visur, pat tur, kur 
tādas nav.

Jānis apgalvoja, ka atomi ir neredzami. Tā kā Jānis sastāv no atomiem, arī viņš ir 
neredzams.

kopīgais/
atšķirīgais

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

Jānis paziņo, ka īstens latvietis dejo tautas dejas. Anna atbild, ka viņa ir īstena latviete, bet 
viņa nedejo un nekad nav dejojusi tautas dejas. Saniknots, Jānis kliedz, ka īstenam 
latvietim ir jādejo tautas dejas.

nepatiesais 
skots

Tu apgalvoji, ka kaut kas ir labs vai slikts, balstoties 
uz tā izcelsmi.
Šī loģikas kļūdas izvairās no godīgas argumentācijas, novirzot uzmanību uz patvaļīgām 
īpašībām, kā kāda izcelsme vai piederība. Tā ir līdzīga ad hominem loģikas kļūdai, jo tā 
izmanto esošus negatīvus priekšstatus, lai liktu kāda argumentam izskatīties slikti, nemaz 
neatspēkojot pašu argumentu.

Dzeltenās preses žurnāls ir publicējis ar avotiem atbalstītu, patiesu rakstu par to, ka 
tiesnesis Jānis ir apzināti ņēmis kukuļus. Atbildot uz apsūdzībām, Anna 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 tādēļ, ka 
to tie veidoti ar mērķi apmulsināt jautājuma saņēmēju, jo nu tas ir spiests aizstāvēt sevi 
pret personīgu uzbrukumu.

Annai un Ievai abām patīk Jānis. Kādu dienu, kad Jānis bija meiteņu tuvumā, Ieva 
nosodoši jautāja, vai Annai ir problēmas ar narkotiku lietošanu.

negodīgais 
jautājums

Tu izmantoji divdomīgu vai neskaidru valodu, lai maldinātu, 
vai sagrozītu patiesību.
Nereti sarunvalodā tiek izmantota neskaidra valodu, lai maldinātu, un vēlāk norādītu, ka 
teiktais tehniski nebija meli. Iemesls, kāpēc tā loģiskas kļūda, ir tādēļ, ka tā ir maldināšana 
un atkāpšanās no sākotnējā argumenta, vēlamā iznākuma iegūšanai.

Tiesnesis prasīja apsūdzētājām, vai viņš ir gatavs atzīt savu vainu nozieguma veikšanā. 
Apsūdzētais norādīja, ka viņš ir sekojis pavēlēm, jo pavēle esot bijusi "nošaut, nedrīkst 
apžēlot".

divdomīgais 
apgalvojums

Tu apgalvoji, ka tev nav pienākums pierādīt savu apgalvojumu, 
bet gan kādam citam ir pienākums pierādīt, ka tas ir nepatiess.
Pienākums pierādīt apgalvojumu ir veicams personai, kas izsaka apgalvojumu, un tas 
nav neviena cita pienākums apgalvot, ka izteiktais apgalvojums ir nepatiess. Nespēja 
vai nevēlēšanās to pierādīt nepadara apgalvojumu patiesu, kā arī nepadara to ticamu. 
Tomēr ir svarīgi saprast, ka mēs nekad nevar būt absolūti droši ne par ko un tādēļ 
mums jāpiešķir vērtība jebkuram apgalvojumam, atsaucoties uz pieejamajiem tā 
pierādījumiem, un noraditīt kaut ko, pamatojoties ar to, ka tas nav pierādīts absolūti, arī 
ir loģikas kļūda.

Jānis apgalvoja, ka citplanētieši eksistē, un tādēļ, ka neviens nevar pierādīt, ka viņš 
maldās, viņa apgalvojums ir patiess.

pierādīšanas 
pienākums

Sarunas gaitā, tu mainīji tās mērķi vai izveidoji izņēmumu, 
kurā tavs apgalvojums būtu patiess, kad tika pierādīts, ka 
patiesībā tavs apgalvojums ir nepatiess.
Cilvēki mēdz kļūdīties un bieži vien tie 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.

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, lai redzētu viņa “spējas” darbībā, ir svarīgi tām ticēt.

izņēmuma 
gadījums

Cenšoties atspēkot pretinieka izteikumus, Tu atsaucies uz viņa 
raksturu vai personīgajām īpašībām.
Ad hominem uzbrukumi var būt gan atklāti, gan arī netieša šaubu raisīšana, norādot uz 
cilvēka raksturu vai personīgajām īpašībām. Tie grauj viņa izteikumu uzticamību uz tiem 
pat neatsaucoties.

Pēc Sallijas iedvesmojošās un pārliecinošās runas par godīgākas nodokļu sistēmas 
nepieciešamību, Sandis jautāja publikai, vai viņiem tiešām vajadzētu ticēt kaut kam, ko 
saka neprecējusies sieviete, kas reiz bijusi arestēta un mazliet jocīgi ož.

negodīgas 
uzbrukums

Tu izvairījies no kritikas pagriežot to otrā virzienā - tu atbildēji 
uz kritiku ar kritiku.
Šī kļūda ir arī pazīstama kā apelēšana pie liekulības. To bieži izmanto, lai efektīvi novērstu 
uzmanību un izvairītos no savu argumentu aizstāvēšanas, tā vietā fokusējoties uz 
personu, kura izteikusi kritiku.

 Natālija norādīja uz Annas kļūdu, taču tā vietā, lai uz to atbildētu, Anna apvainoja 
Natāliju, ka viņa arī iepriekš esot pieļāvusi kļūdu.

tu arī

Tāpēc, ka Tev bija grūti kaut ko saprast, vai Tu nezināji, kā tas 
strādā, Tu pasludināji, ka tas visdrīzāk nav patiesība.
Sarežģītām tēmām, kā, piemēram, evolūcijai caur dabīgo atlasi, ir nepieciešams zināms 
daudzums izpratnes, lai par to varētu izdarīt pamatotus spriedumus. Šī kļūda parasti tiek 
izmantota šīs izpratnes vietā.

Pēteris uzzīmēja zivi un cilvēku, un ar neslēptu nicinājumu jautāja Ričardam, vai viņam 
tiešām šķiet, ka mēs esam tik stulbi, lai noticētu, ka zivs kaut kādā veidā pārvērtās par 
cilvēku tikai dēļ nejaušiem notikumiem laika gaitā.

personīgā 
neticība

Tu teica, ka ja mēs atļausim notikt A, tad ar laiku notiks arī Z, 
tāpēc to nedrīkst darīt.
Šādi spriedumi ir problemātiski, jo īsto problēmu vietā tie novērš uzmanību uz 
teorētiskiem ekstrēmiem. Tā kā netiek sniegti nekādi pierādījumi tam, ka šie teorētiskie 
ekstrēmie scenāriji tiešām arī notiks, tad šī kļūda faktiski ir apelēšana pie emocijām 
izmantojot bailes. Veselīga diskusija tiek samaitāta ar nepamatotiem pieņēmumiem.

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 pretinieka izteikumus, lai tos būtu vieglāk 
atspēkot.
Pārspīlējot, pārprotot, vai vienkārši safabricējot cita cilvēka izteikumus, kļūst daudz vieglāk 
paša uzskatus uzdot kā saprātīgākos, taču šāda šmaukšanās tikai sagrauj veselīgu un 
racionālu diskusiju.

Kad Jānis teica, ka, viņaprāt, vairāk līdzekļu vajadzētu novirzīt veselībai un izglītībai, Pēteris 
atbildēja, ka esot pārsteigts, ka Jānis tik ļoti ienīstot savu valsti, ka gribot to atstāt bez 
aizsardzības dēļ samazinātiem militārajiem izdevumiem.

putnubiedēklis

Tu pieņēmi, ka reāla vai šķietama sakarība starp lietām 
nozīmē, ka no vienas lietas izriet otra.
Daudzi cilvēki jauc korelāciju (lietas notiek kopā vai viena pēc otras) ar cēloņsakarību 
(viena lieta patiešām izraisa otru). Tomēr reizēm korelācija ir arī tikai sagadīšanās, vai arī 
abas lietas izraisa kāda cita, trešā lieta.

Rādot uz smalku diagrammu, Ansis rāda, ka pēdējo dažu gadsimtu laikā globālā 
temperatūra ir pieaugusi, un tajā pašā laikā pirātu skaits ir sarucis. Tātad, pirāti dzesē 
pasauli, un globālā sasilšana ir meli.

nepareizais 
cēlonis

Tu mēģināji manipulēt emocijas tā vietā, lai dotu pareizu un 
pārliecinošu argumentu.
Apelēšana pie emocijām iekļauj apelēšanu pie bailēm, skaudības, naida, līdzjūtības, 
lepnuma, un citām emocijām. Būtiski piezīmēt, ka reizēm arī loģiski pamatots arguments 
izraisa emocijas vai satur emocionālu aspektu - problēma rodas tad, ja emocijas tiek 
lietotas loģiska argumenta vietā, vai arī lai slēptu to, ka šāds arguments nemaz neeksistē. 
Visiem, izņemot sociopātus, piemīt emocijas, tāpēc apelēšana pie tām ir ļoti bieži 
sastopama un efektīva taktika, taču pēc būtības tā tomēr ir kļūdaina un negodīga, kā arī 
tai piemīt tendence padarīt pretiniekus emocionālus.

Ainārs negribēja ēst savu skābēto kāpostu zupu, taču viņa tēvs viņam teica padomāt par 
tiem nabaga izsalkušajiem bērniņiem tālajās aizjūras zemēs, kuriem vispār neesot, ko ēst.

apelēšana pie 
emocijām

Tu pieņēmi, ka vāji vai kļūdaini pamatots izteikums ir 
nepatiess.
Ir pilnībā iespējams izteikt aplamu izteikumu, bet loģiski to argumentēt, tāpat kā ir 
iespējams patiesu izteikumu pamatot ar dažādām kļūdām un vājiem argumentiem.

Alise saprata, ka Amanda ir pieļāvusi kļūdu, teikdama, ka mums vajag ēst veselīgu ēdienu, 
jo kāds uztura zinātnieks esot apgalvojis, ka tas tagad esot modē. Tāpēc viņa atbildēja, ka 
patiesībā mums vajadzētu pārtikt no hamburgeriem un picas.

kļūdas 
kļūda


