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IEVADS

Latvijas valsts tapšanas sākumposmā, 1924. gadā‚ pārdomās 
par personības pašnoteikšanās problēmām Kārlis Ulmanis rakstīja: 
«Mācies domāt pats savas domas‚ mācies pats izšķirties‚ mācies pats 
rīkoties. Mācies uzticēties pats sava prāta slēdzieniem‚ mācies rīko-
ties pats uz savu ierosmi.»1

Mūsdienās šie vārdi nav zaudējuši aktualitāti. Spēja patstāvīgi do-
māt un rīkoties – šīs savstarpēji saistītās cilvēka dzīves puses ir jaun-
rades pamats jebkurā darbības jomā.

1. Līdz ar uzvedības un saskarsmes kultūru domāšanas kultūra 
ir personības kultūras sastāvdaļa. Visai bieži mūsu rīcības nekon-
sekvence sakņojas neprecīzā domāšanā – tieši tāpēc praktiskās dar-
bības kļūdas nereti ir kļūdainas domāšanas sekas. Augsts domāša-
nas kultūras līmenis ir īpaši aktuāls darbības jomās‚ kuru īpatnība 
ir starppersonu komunikācija ar nepieciešamību pārliecināt‚ pierādīt 
un pamatot savu viedokli.

Domāšanas loģiskā kultūra izpaužas arī spējā atklāt loģiskās kļū-
das oponenta prātojumos. Mūsdienās tam ir liela praktiska nozīme 
neatkarīgi no profesionālās darbības jomas. Piemēram‚ saskaņā ar 
likumu «Par tiesu varu» lietas izskatīšanas gaitā puses realizē savas 
procesuālās tiesības sacīkstes formā (25. p. l. d.). Tas nozīmē‚ ka 
sacīkstes rezultāts šajā gadījumā ir stipri atkarīgs no argumentācijas 
un polemikas mākslas.

1 Ulmanis K. Atziņas un runu fragmenti. Rīga‚ 1990‚ 27. lpp.
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Domāšanas loģiskās kultūras būtība ir ieradums domāt precīzi 
un konsekventi. Tāpēc loģiku tēlaini dēvē par «prāta medicīnu» (lat. 
«medicina mentis») – loģiskās domāšanas iemaņas pieradina pie do-
māšanas disciplīnas. Šajā ziņā loģika pilda savdabīgu drošības funkci-
ju – pasargā mūsu domāšanu no neprecizitātes un nekonsekvences.

2. Loģikas studiju sastāvdaļa ir teorētisko vielu skaidrojoši ilus-
trējošie materiāli. Šādu materiālu izvēle nav tieši saistīta ar loģikas 
teorijas pamatsaturu. Taču‚ ņemot vērā tiesiskās kultūras nozīmi 
mūsdienu sabiedrībā‚ piedāvātās grāmatas ilustrējošā puse lielā mērā 
pamatojas uz spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumdošanas ak-
tiem par visdažādākajām sociālās dzīves sfērām. Tātad ilustrējošais 
materiāls pilda svarīgu papildfunkciju – līdz ar loģikas teorijas apgu-
vi paaugstinās lasītāja tiesiskās kultūras līmenis.

3. Lai lasītājs tekstu vieglāk uztver, grāmatas saturs ir sistēmiski sakār-
tots: četras grāmatas pamatdaļas sadalītas nodaļās‚ atsevišķas nodaļas – 
sadaļās‚ bet sadaļas – apakšsadaļās. Grāmata ir paredzēta arī augstskolu 
studijām‚ tāpēc teorētiskās vielas nostiprināšanai un zināšanu pārbau-
dei katru nodaļu noslēdz atkārtojuma jautājumi. Loģikas teorijas aktīvai 
apguvei grāmatas nodaļas bagātinātas ar vingrinājumiem. Pietiekami 
plaša vingrinājumu izvēle ļauj tos efektīvi izmantot atkarībā no mācību 
iestādes īpatnībām – gan praktiskās nodarbībās‚ gan patstāvīgā darbā.

Grāmatas beigās var atrast teorētiskās vielas izvērstu kopsavilku-
mu ar pamatdefinīcijām‚ shēmām un formulām‚ kā arī īsu kopsavil-
kumu krievu un angļu valodā. Loģikas teorijas padziļinātai apgūša-
nai grāmatas beigās ievietots ieteicamās literatūras saraksts latviešu 
valodā un svešvalodās – monogrāfijas‚ mācību grāmatas un atseviš-
ķi raksti par loģikas problemātiku.

Esmu ļoti pateicīgs Dr. iur. Zenonam Indrikovam un Dr. phil. 
Vilim Dabertam par konstruktīvām domām un piezīmēm‚ kā arī iz-
devniecības «Avots» kolektīvam – par ilggadēju radošu sadarbību 
un atbalstu.

2009. gada 20. jūnijā
Ivans Vedins



1. LOĢIKAS PRIEKŠMETS

Loģikas vēsturei ir trīs tūkstoši gadu – līdz ar matemātiku un 
astronomiju tā ir viena no senākajām zinātnēm. Runājot par loģikas 
priekšmetu‚ vispirms ir vērts noskaidrot vārda «loģika» etimoloģi-
ju – tā izcelšanās vēsturiskās saknes.

1.1. Loģika‚ domāšana un valoda

Vārds «loģika» ir veidots no sengrieķu vārda 
«logos»‚ kas atbilstoši Rietumu kultūras tradī-
cijām skaidrojams vairākās nozīmēs – mācība‚ 

doma‚ likumsakarība‚ esamības likums. Jāņem vērā‚ ka mūsdienu 
terminam «loģistika» ir cita etimoloģiskā sakne (gr. «logis» – mitek-
lis) – vadībzinībā jeb menedžmentā ar loģistiku ir domāta darba or-
ganizācijas optimizēšana ekonomikas un tirdzniecības jomās. Vārdu 
«loģika» parasti lieto divās pamatnozīmēs.

1. Loģika kā objektīva likumsakarība. Ar šo nozīmi ir domāta 
noteiktas realitātes sfēras vai cilvēka darbības sistēmiskā sakārtotī-
ba – piemēram‚ runājot par lietu loģiku‚ dzīves loģiku‚ vēstures loģi-
ku‚ mākslas darba loģiku vai personas rīcības loģiku. Tieši minētajā 
nozīmē – nevis saistībā ar domāšanas īpatnībām – ir jāsaprot arī 
populārais izteiciens «sieviešu loģika».

2. Loģika kā domāšanas konsekvence. Piemēram‚ kādas per-

Loģika
un «logos»
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sonības domāšanas īpatnības nereti raksturo ar vārdkopu «dzelžaina 
loģika». Būtībā uz šīs nozīmes balstās arī loģikas priekšmeta nosau-
kums – loģika ir zinātne‚ kuras tiešais izziņas objekts ir cilvēka do-
māšana.

Loģika ir zinātne par pareizas domāšanas likumiem. Loģikas 
priekšmeta definīcija prasa paskaidrojumu saistībā ar trim pamatjau-
tājumiem: kas ir domāšana? kas ir domāšanas likums? kas ir domā-
šanas loģiskā pareizība?

Daudzveidīgas cilvēka darbības izpausmes īs-
tenojas divās pamatformās – praktiskā un iz-
ziņas darbībā. Praktiskā darbība virzīta uz ap-
kārtējās pasaules pārmaiņām un pārveidošanu‚ 

izziņas darbība – uz objektīvās realitātes sakarību atklāšanu. Izziņas 
darbības apakšsistēmas ir jutekliskā izziņa‚ domāšana un intuīcija.1

Domāšana ir informācijas pārveidošana atbilstoši izziņas sub-
jekta prasībām. Domāšanas process kopumā balstās uz jutekliskās 
izziņas rezultātiem un nodrošina sākotnējās informācijas apkopoju-
mu‚ sistematizāciju un analīzi. Kāda ir domāšanas galvenā īpatnība‚ 
kas atšķir racionālas (lat. «ratio» – prāts‚ saprāts) izziņas pakāpi no 
jutekliskas izziņas formām?

Domāšana balstās uz cilvēka spējām abstrahēties (lat. «abstrac-
tio» – atvilkšana‚ nošķiršana) no jutekliski tveramas realitātes‚ vei-
dojot noteiktus vispārinājumus un secinājumus. Pretējā gadījumā 
cilvēka izziņa būtu līdzīga pasīvam īstenības spoguļattēlam. Piemē-
ram‚ ja mūsu domāšana būtu stingri piesaistīta noteiktai situācijai‚ 
tad nevienai tiesību vai morāles normai nebūtu jēgas – tās paredzē-
tas nevis katram konkrētam notikumam‚ bet visiem līdzīgiem gadī-
jumiem.

Labi zināms‚ ka elementāras domāšanas spējas piemīt arī augsti 
attīstītiem dzīvniekiem – piemēram‚ pērtiķiem‚ suņiem un delfīniem. 
Taču jāņem vērā‚ ka analīzes process dzīvnieka smadzenēs noris ti-

1 Vedins I. Zinātne un patiesība. Rīga‚ 2008 (18.1. sadaļa «Darbība un izziņa»).

Kas ir 
domāšana?
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kai noteiktas situācijas robežās – dzīvnieka domāšana neveido abs-
trakcijas‚ kas pārsniedz viņa dzīvības programmas vajadzības.

Domāšanas process īstenojas noteiktās valo-
das formās. Vārda plašākajā nozīmē valoda 
ir jebkura zīmju sistēma informācijas fiksāci-

jai‚ apstrādei un pārnešanai. Zīmju sistēmas sadalāmas verbālās (lat. 
«verbum» – vārds) un simboliskās.

1. Verbālās zīmju sistēmas ir dabiskas un mākslīgas valodas‚ kas 
pilda cilvēku domāšanas un sazināšanās funkcijas. Dabiskās valodas 
izveidojas kultūras vēsturiskās attīstības gaitā. Patlaban cilvēki runā 
aptuveni 2500 pamatvalodās‚ no kurām vis-
izplatītākās ir astoņas – ķīniešu‚ angļu‚ krie-
vu‚ spāņu‚ hindi‚ japāņu‚ portugāļu un arābu 
valoda. Eiropā visplašāk pārstāvētas ir indo-
eiropiešu saimes valodas – piemēram‚ slāvu‚ 
ģermāņu‚ romāņu un baltu valodas. Baltu valodām radnieciskākās ir 
slāvu valodas‚ piemēram‚ latviešu un krievu valodā ir daudz kopīgu 
vārdu – «māte»‚ «ezers»‚ «ziema»‚ «vakars».

Viena no mūsdienu mākslīgajām starptautiskajām sarunvalodām 
ir esperanto‚ kuras pirmā mācību grāmata iznāca 1887. gadā. Praksē 
plaši lieto arī «Morzes ābeci» – amerikāņu gleznotāja un izgudrotāja 
Semjuela Morzes (1791–1872) mākslīgo valodu.

2. Simboliskās zīmju sistēmas plaši izmanto vairākās zinātņu 
nozarēs (matemātikā‚ fizikā‚ ķīmijā) un mākslā (mūzikas nošu sistē-
ma). Simboliskajām zīmju sistēmām ir svarīga nozīme visās kultūras 
dzīves jomās. Piemēram‚ valsts simboli ir valsts karogs un ģerbonis‚ 
tiesību sistēmu simbolizē Temīdas svari. Simbolu valoda ir arī ko-
munikācijas līdzeklis ikdienas dzīvē – rokas spiediens‚ skūpsts‚ zie-
du pušķis.

Simbolu valodā vispilnīgāk īstenojas formalizācijas mērķi. Lielā 
mērā simbolisko zīmju sistēmu attīstību stimulēja matemātikas sim-
bolu ieviešana. Piemēram‚ visas programmatūras valodas (ALGOL‚ 
BASIC‚ FORTRAN u.c.) ir matemātiski formalizētas valodas.

Domāšana 
un valoda

verbālās simboliskās

zīmju sistēmas
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Formalizētas valodas elementus plaši izmanto arī loģikā. Piemē-
ram‚ ar stingras (izslēdzošas) disjunkcijas formulu a ∇ b loģikas va-
lodā izteicama dzīves dilemma «būt vai nebūt»‚ ar vājas (neizslēdzo-
šas) disjunkcijas formulu a  b var izteikt jautājumu: «Strādāt vai 
mācīties?».

Runājot par domāšanas un valodas attiecību laika aspektā‚ var 
jautāt: «Kas radās agrāk – domāšana vai valoda?» Patiesībā nedz do-
māšana bez valodas‚ nedz valoda bez domāšanas nav iespējama. Vai 
mēs izsakām domu runā‚ rakstveidā vai domājam klusībā‚ tā vien-
mēr īstenojas uz noteiktas valodas pamata. Valodu nedrīkst jaukt 
ar runu: valoda ir domāšanas iekšēja struktūra‚ runa – domāšanas un 
valodas izpausmes ārēja forma. Domāšana un valoda ir dinamiska 
vienība ar tiešo un atgriezenisko sakarību: attīstoties domāšanai‚ at-
tīstās arī valoda‚ un otrādi.

1.2. Domāšanas formālā 	
sakārtotība

Domāšanas atsevišķi aspekti ir vairāku zinātnes nozaru objekts. 
Tā psiholoģijas sfērā ietilpst domāšanas procesa īpatnības saistībā ar 
citiem psihiskajiem procesiem (piemēram‚ ar emocijām un gribu)‚ 
kā arī domāšanas īpatnības atkarībā no personības individuālajām 
īpašībām – piemēram‚ cilvēka dzimuma vai vecuma. Domāšanas 
patoloģiskās novirzes ir viens no psihiatrijas izpētes objektiem. Sais-
tībā ar izziņas procesa vispārējām likumsakarībām domāšana bija un 
paliek arī svarīgākais filozofijas pētījumu priekšmets. Kādi domāšanas 
aspekti veido loģikas priekšmeta saturu?

Domāšanas procesa saturs īstenojas noteiktās 
loģiskās formās. Cilvēka domāšanai‚ izņemot 
patoloģisko domāšanu‚ piemīt noteikta sakārto-
tība – neatkarīgi no domāšanas konkrētā satura 
tā noris noteiktās loģiskās formās jeb struktūrās. 

Domāšanas 
loģiskā 
struktūra
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Bieži vien kontekstā var viegli saprast‚ kādā nozīmē tiek lietoti 
vārdi un vārdkopas «sastāv no»‚ «iedalās»‚ «sadalās»‚ «ietver sevī». 
Piemēram‚ no teikuma «līgums sastāv no preambulas un līguma pa-
matdaļām» ir skaidrs‚ ka tiek runāts par veselā sadalīšanu sastāvdaļās. 
Tajā pašā laikā līgumu iedalījums nomas‚ dāvinājuma‚ brīvprātīga 
apdrošinājuma‚ aizdevuma un citos līgumos nozīmē jēdziena «lī-
gums» loģisko iedalījumu apakšklasēs.

Lai nejauktu jēdziena apjoma iedalījumu ar veselā sadalīšanu 
sastāvdaļās‚ precīzi jānoskaidro iedalāmais jēdziens. Izskatīsim Ci
vilprocesa likuma 193. panta 2. daļu: «Spriedums sastāv no ievad
daļas‚ aprakstošās daļas‚ motīvu daļas un rezolutīvās daļas.» No vie
nas puses‚ šeit runa ir par tiesas sprieduma sadalījumu sastāvdaļās‚ no 
otras – par jēdziena «sprieduma sastāvdaļa» loģisko iedalījumu.

Teiktais nenozīmē‚ ka salīdzinājumā ar jēdziena loģisko iedalī-
šanu pareizai veselā sadalīšanai sastāvdaļās ir mazāka loma. Svarīgi 
ir atšķirt šīs dažādās domāšanas operācijas izziņas procesā. Katrai 
no tām ir sava vieta un loma lietu un parādību analīzē. Piemēram‚ 
pirms Civillikuma atsevišķu pantu studēšanas ļoti vēlams apgūt tā 
vispārīgo struktūru. Šī struktūra nav īpaši sarežģīta‚ bet daudzpa-
kāpeniska: materiāls kopumā sadalīts daļās‚ daļas – nodaļās‚ noda-
ļas – apakšnodaļās‚ apakšnodaļas – atsevišķos pantos. Tā‚ Civilliku-
ma ģimenes tiesību daļa sadalīta četrās nodaļās‚ savukārt 1. nodaļa 
«Laulība» – četrās apakšnodaļās: 1) Saderināšanās; 2) Laulības no-
slēgšana un izbeigšana; 3) Laulāto personiskās tiesības; 4) Laulāto 
mantiskās tiesības.

4.2. Loģiskā iedalījuma prasības

Loģiskā iedalījuma prasības balstās uz jēdziena apjoma iedalīša-
nas kārtulām‚ kuru neievērošana rada loģiskās kļūdas. Latīņu valodā 
juceklīgo iedalījumu apzīmē ar vārdkopu «divisio confusa».
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Jēdziena iedalījuma pamati var būt dažādi‚ 
taču jaukt dažādus pamatus vienā iedalījumā 

nozīmē pieļaut nopietnu loģisku kļūdu. Tāda veida kļūda‚ piemē-
ram‚ ir apgalvojumā: «Noziedzīgus nodarījumus iedala tīšos‚ aiz ne-
uzmanības un dzērumā izdarītos noziegumos.» Nav grūti saprast‚ 
ka šeit tiek jaukti divi iedalījuma pamati.

Izskatīsim vēl vienu iedalījumu: «Valsts formas ir republika‚ 
monarhija‚ federācija un demokrātija.» Šajā apgalvojumā sajaukti 
pat trīs iedalījuma pamati: pēc valsts pārvaldes (monarhija un re-
publika)‚ valsts iekārtas (federācija) un pēc politiskā režīma (de-
mokrātija) formām.

Iedalījuma locekļu apjoma summai jābūt vien-
līdzīgai ar iedalāmā jēdziena apjomu – iedalī-
jumam jābūt samērīgam. Šo prasību pārkāp-
jot‚ rodas trīs veidu kļūdas.

1. Nepilnīgs iedalījums‚ kad netiek uzrādīti visi iedalījuma lo-
cekļi‚ piemēram: «Pēc temperamenta cilvēkus iedala sangviniķos‚ 
holeriķos un melanholiķos.» Te netiek norādīts vēl viens tempera-
menta tips – flegmatiķis.

2. Iedalījums ar liekiem iedalījuma locekļiem‚ piemēram: «Poli-
tiskos režīmus iedala demokrātiskos‚ autoritāros‚ totalitāros un mo-
narhiskos.» Pēdējais iedalījuma loceklis šeit ir lieks‚ jo monarhija ir 
nevis politiskā režīma‚ bet valsts pārvaldes forma.

3. Apvienota kļūda‚ kad nav norādīti visi iedalījuma locekļi 
un tajā pašā laikā ir norādīti lieki iedalījuma locekļi. Izanalizē 
sim šādu iedalījumu: «Noziedzīgi nodarījumi pret personu ir  
slepkavība‚ nonāvēšana aiz neuzmanības‚ miesas bojājuma noda
rīšana un izspiešana.» No vienas puses‚ šeit nav minēti visi iedalā 
mā jēdziena locekļi – piemēram‚ «novešana līdz pašnāvībai»‚ «iz-
varošana» un citi. No otras puses‚ viens no iedalījumā minētajiem  
locekļiem (izspiešana) nav attiecināms uz noziedzīgiem nodarī-
jumiem pret personu – tas ir noziedzīgs nodarījums pret īpašu-
mu.

Viens pamats

Samērīgums
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Iedalījuma locekļiem jāizslēdz citam cits – tie 
ir līdzpakārtoti jēdzieni. Šīs prasības neievē-
rošana parasti ir saistīta ar iepriekšējo kārtulu 
pārkāpšanu

Izskatīsim šādu iedalījumu: «Republikas iedala demokrātiskās‚ 
parlamentārās un prezidentālās.» Tas patiešām tā ir – bet vai prezi-
dentāla‚ kā arī parlamentāra republika vienlaikus nevar būt arī de-
mokrātiska? Tātad iedalījuma locekļi neizslēdz cits citu. Turklāt šajā 
iedalījumā tiek pārkāpta arī pirmā kārtula‚ proti – jaukti divi dažādi 
iedalījuma pamati.

No izskatāmās kārtulas faktiskas pārkāpšanas jāatšķir šķietama 
pārkāpšana‚ kad viens no iedalījuma locekļiem it kā «pieskaras» citu 
iedalījuma locekļu apjomam. Piemēram‚ tāds ir mežu iedalījums 
lapu‚ skuju un jaukto koku mežos. Loģiskas kļūdas šeit nav‚ jo ieda-
lījuma locekļi izslēdz cits citu.

Jēdziena loģiskā iedalījumā pakāpeniski jā-
pāriet uz tuvākām sugām – citiem vārdiem 
sakot‚ no iedalāmā jēdziena jāpāriet pie tā 

paša līmeņa sugas jēdzieniem. Šo kārtulu pārkāpjot‚ rodas loģiskā 
kļūda – «lēciens iedalījumā» (lat. «saltus in dividendo»). Arī šīs pra-
sības neievērošana bieži vien izraisa iepriekšminēto kārtulu pār-
kāpšanu.

Izanalizēsim jēdziena «gribas izteikšana» iedalījumu Civilliku-
mā (saistību tiesību daļas 1428. pants): «Gribu var izteikt vai nu 
noteikti‚ vai klusējot. Noteikti gribu var izteikt vai nu ar vārdiem‚ 
mutiski vai rakstiski‚ vai ar zīmēm‚ kam ir vārdu nozīme.» Kā var 
redzēt shēmā‚ jēdziena «gribas iz-
teikšana» iedalījums tiek realizēts 
trīs pakāpju līmeņos. Piemēram‚ 
mēs pieļautu kļūdu‚ iedalot jē-
dzienu «gribas izteikšana» šādi: 
«Gribu var izteikt vai nu klusē-
jot‚ vai ar zīmēm‚ vai rakstiski‚ vai 

Līdzpakārtojuma 
attiecība

Pakāpenība

mutiski rakstiski

ar vārdiem ar zīmēm

noteikti klusējot

Gribas izteikšana
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mutiski.» Kaut gan visi iedalījuma locekļi šeit minēti‚ saprast lietas 
būtību ir daudz grūtāk – tiek jauktas trīs dažādu līmeņu iedalījuma 
pakāpes.

4.3. Dihotomiskais iedalījums

Loģiskās iedalīšanas paveids – dihotomiskais iedalījums – burtis-
kā tulkojumā no sengrieķu valodas nozīmē «iedalījums divās daļās». 

Dihotomiskā iedalījuma būtība ir iedalāmā jēdziena 
apjoma dalīšana divos pretrunīgos jēdzienos‚ pie
mēram: «Īpašums ir kustams un nekustams.»
Līdz ar to divi iedalījuma locekļi pilnībā izsmeļ ieda-
lāmā jēdziena apjomu. Ja mēs iedalīsim cilvēkus piln-

gadīgos un nepilngadīgos‚ tad droši varam apgalvot‚ ka visi cilvēki 
pēc vecuma iekļaujas pirmajā vai otrajā grupā.

Dihotomiskā iedalījuma galvenā atšķirība no 
parasta iedalījuma nav iedalījuma locekļu skai-
tā. Izšķirošais nav arī tas‚ ka divu iedalījuma lo-
cekļu apjomu summa izsmeļ iedalāmā jēdziena 

apjomu. Piemēram‚ minētajām pazīmēm atbilst arī tāds iedalījums: 
«Vardarbība pret personu var būt vai nu fiziska‚ vai psihiska.» Nav 
grūti saskatīt‚ ka šis iedalījums veikts pēc sugas veidotājas pazīmes.

Dihotomiskajam iedalījumam atbilst tikai iedalījums pretrunīgos 
jēdzienos‚ lai tie būtu arī šķietami apslēptas pretrunības attiecībās 
(3.2. sadaļa). Piemēram‚ jēdziena «nozieguma puse» iedalījums jē-
dzienos «nozieguma objektīvā puse» un «nozieguma subjektīvā 
puse» ir dihotomisks iedalījums – tā otrajā loceklī ir domāta nozie-
guma «ne–objektīvā»‚ respektīvi‚ subjektīvā puse.

Svarīgākā dihotomijas īpatnība ir tā‚ ka izšķiroša loma te ir ne-
vis iedalījuma pamatam‚ bet pirmā iedalījuma locekļa izvēlei. Ja‚ 
piemēram‚ jēdziena «kaķis» dihotomisko iedalījumu sāk ar iedalīju-
ma locekli «svītrains kaķis»‚ tad otram iedalījuma loceklim ir jābūt 

Dihotomijas 
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«nesvītrains kaķis». Ja pirmais iedalījuma loceklis būtu «kaķis‚ kas 
dzīvo Brasas cietuma pagalmā»‚ tad nolūkā ar dihotomiju aptvert 
visus kaķus pasaulē otrajam iedalījuma loceklim jābūt «kaķis‚ kas 
nedzīvo Brasas cietuma pagalmā».

Kādas ir dihotomiskā iedalījuma galvenās 
priekšrocības? Neviena iedalīšanas kārtula te 
nav pārkāpjama. Piemēram‚ noziedzīgu no-
darījumu iedalījumā – izdarītos ar nodomu 

(tīši) un izdarītos aiz neuzmanības – visas iepriekš izskatītās kārtulas 
tiek ievērotas it kā «piespiedu» kārtā saskaņā ar dihotomijas būtību.

Dihotomijas stiprā puse nosaka tās plašo izmantošanu dažādās 
zinātņu nozarēs‚ kā arī praktiskiem mērķiem. Atcerēsimies tikai da-
žus jau pierastus dihotomiskos iedalījumus: nosacījuma un beznosa-
cījuma refleksi (fizioloģijā); patvaļīga un nepatvaļīga uzmanība (psiho-
loģijā); morāla un amorāla rīcība (ētikā). Dihotomijas principus plaši 
lieto arī skaitļošanas tehnikā.

Tomēr dihotomiskajam iedalījumam piemīt arī trūkumi‚ no ku-
riem galvenais ir tas‚ ka dihotomijas noliedzošā daļa bieži vien ir pā-
rāk nenoteikta. Piemēram‚ dihotomijas «mīl vai nemīl?» otrā puse ir 
daudznozīmīga‚ jo tajā slēpjas ļoti plašs attieksmes variantu spektrs.

Tāpēc noliedzoša jēdziena nenoteiktību dažreiz precizē ar tālāko 
iedalījumu pēc sugas veidotājas pazīmes saskaņā ar iedalījuma mēr-
ķiem. Piemēram‚ atbilstoši Kri-
mināllikuma 17.‚ 18.‚ 19. un 20. 
pantam pirmās pakāpes dihoto-
miskais iedalījums tiek konkre-
tizēts ar dalībnieka (līdzizdarītā-
ja) un līdzdalībnieka jēdzieniem. 
Savukārt trešā iedalījuma pakā-
pē tiek atklāts līdzdalībnieka jē-
dziena apjoms.

Dihotomisko iedalījumu pla
ši izmanto tiesību zinātnēs‚ pie-

viena persona vairāk par vienu 
personu

noziedzīga nodarījuma 
subjekts

dalībnieki līdzdalībnieki

atbalstītāji

uzkūdītāji

organizētāji

Priekšrocības 
un trūkumi
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mēram – mantisko noziedzīgo nodarījumu iedalījums noziedzīgos 
apdraudējumos‚ kas ir saistīti ar vardarbību (laupīšana‚ izspiešana 
un citi)‚ un noziedzīgos apdraudējumos‚ kas nav saistīti ar vardarbī-
bu (zādzība‚ krāpšana un citi).

Dihotomiskā iedalījuma pirmā pakāpe var 
turpināties ar kāda dihotomijas locekļa tā
lāko iedalījumu pretrunīgos jēdzienos. Tātad 
arī dihotomiskais iedalījums var būt daudz
pakāpenisks.

Piemēram‚ krimināltiesiskā aspektā gan noziedzīga nodarīju-
ma upura‚ gan vainīgās personas vecums ir būtisks faktors soda 
mēra precīzai noteikšanai. Brīvības atņemšanas laiks nepilngadī-
gajiem nedrīkst pārsniegt piecpadsmit gadus (65. p. 2. d.). Krimi-
nāllikuma 161. pantā paredzētais noziedzīga nodarījuma saturs ir 
dzimumsakari ar personu‚ kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu. 
Ja jebkurš noziedzīgs nodarījums izdarīts pret personu‚ kas nav 
sasniegusi 15 gadu vecumu‚ tad tas tiek kvalificēts kā atbildību 
pastiprinošs apstāklis (48. p. 6. d.). Visbeidzot‚ persona‚ kas nav 
sasniegusi 14 gadu vecumu (mazgadīgais)‚ pie kriminālatbildības 
netiek saukta (11. p.)‚ bet‚ ja šāda persona ir noziedzīgu nodarī-

jumu pret tikumību un dzi-
mumneaizskaramības upuris‚ 
tad tas pastiprina kriminālat-
bildību (159. p. 3. d.‚ 160. p.  
3. d.‚ 162. p. 2. d.).
Dihotomiskajam iedalījumam 
otrajā un turpmākajās pakā
pēs var pakļaut gan negatīvu 
(kā iepriekš izskatītajā ieda
 lījumā)‚ gan arī pozitīvu jē
dzienu.

Dihotomiskais iedalījums tiek plaši lietots pirmstiesas iz 
meklēšanas praksē‚ analizējot izvirzītās versijas. Pie tam dihoto-

Dihotomiskās 
virknes

personas vecums

pilngadīgā  
persona

nepilngadīgā  
persona

ir sasniegusi  
16 g. v.

nav sasniegusi  
16 g. v.

ir sasniegusi  
15 g. v.

nav sasniegusi  
15 g. v.

ir sasniegusi  
14 g. v.

nav sasniegusi  
14 g. v.
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mijas virknes var būt diezgan garas‚ līdz iespējams noteikt noziedz
nieku.

Varētu iedomāties tādu pilnīgi reālu kriminālpolicijas inspektora veiktu diho-
tomiju ar attiecīgām iedalījuma pakāpēm (katrā pakāpē tālāk tiek iedalīts otrais 
no minētajiem iedalījuma locekļiem):

1) vai aizdomās turētais nozieguma īstenošanas brīdī nav bijis / ir bijis Rīgā;
2) ja viņš ir bijis Rīgā‚ vai viņam ir / nav alibi;
3) ja viņam nav alibi‚ vai viņš nav / ir bijis nozieguma vietā;
4) ja viņš ir bijis nozieguma vietā‚ vai viņš nav / ir piedalījies šajā noziegumā;
5) ja viņš ir piedalījies šajā noziegumā‚ tad vai viņš nebija / bija nozieguma 

izpildītājs.

Šajā piemērā‚ kā arī citos prātojumos pēc dihotomijas principa 
svarīgākais ir pareizi sastādīt dihotomisko virkni‚ stingri ievērojot šī 
iedalījuma veida īpatnības.

Dihotomisko iedalījumu var efektīvi izmantot dažādās dzīves 
situācijās. Piemēram‚ uzdodot jautājumus‚ uz kuriem ir iespējamas 
tikai savstarpēji izslēdzošas atbildes («jā» vai «nē»‚ «biju» vai «nebi-
ju»)‚ varam īsākā laikā iegūt vajadzīgo informāciju‚ kā arī pārbaudīt 
izvirzītās hipotēzes patiesumu.

4.4. Klasifikācija

Teiktais par jēdziena iedalīšanu pilnībā attiecas arī uz klasifikāciju 
(lat. «classis» – grupa‚ «facio» – taisa). Klasifikācija ir loģiskā iedalī-
juma paveids‚ kas parasti ir saistīts ar zinātniskas izziņas vajadzībām.

Izšķir divus klasifikāciju pamatveidus – dabis-
ko klasifikāciju un palīgklasifikāciju.
1. Dabiskās klasifikācijas priekšmeti tiek ieda-
līti apakšklasēs atbilstoši reālajām būtiskajām 

īpašībām. Plaši pazīstami ir klasifikācijas piemēri dažādās zinātņu 
nozarēs: Mendeļejeva ķīmisko elementu klasifikācija‚ augu klasifikā-
cija botānikā‚ dzīvnieku klasifikācija zooloģijā.

Klasifikāciju 
paveidi
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VINGRINājumI

1. uzdevums. Pārveidojiet atributīvos spriedumus ar pārvēr
šanu. Subjekta un predikāta attiecības attēlojiet apļu shēmās.

 1.  Tiesas spriedumam jābūt motivētam.
 2.  Dažas valstis nav federatīvas republikas.
 3.  Daži aktieri ir režisori.
 4.  Dažas galvaspilsētas nav Baltijas pilsētas.
 5.  Dažus noziedzīgus nodarījumus var izdarīt tikai ar nodomu.
 6.  Cilvēki nedzīvo uz Marsa.
 7.  Es braucu ar divriteni.
 8.  Daži noziedznieki sodu izcieš slēgtajos cietumos.
 9.  Neviens liecinieks nedrīkst dot nepatiesu liecību.
 10.  Daži ziloņi nedzīvo Āfrikā.
 11.  Dažas valstis ir parlamentāras republikas.
 12.  Daži cilvēki prot slēpt savas jūtas.

2. uzdevums. Pārveidojiet atributīvos spriedumus ar apgrie
šanu. Subjekta un predikāta attiecības attēlojiet apļu shēmās.

 1.  Valsts prezidents ir ievēlēta persona.
 2.  Daži noziedzīgi nodarījumi ir smagi noziegumi.
 3.  Jānis Čakste bija pirmais Latvijas Valsts prezidents.
 4.  Daži privātdetektīvi ir bijušie kriminālpolicijas darbinieki.
 5.  Daži rombi ir taisnstūri.
 6.  Daži cilvēki ir bērni.
 7.  Daudzi pusaudži izdarījuši noziegumus vienaudžu ietekmē.
 8.  Daži taisnstūri ir kvadrāti.
 9.  Slepkavības galvenokārt tiek izdarītas brīvajās dienās.
 10.  Daži dzīvnieki nav krokodili.
 11.  Zvaigzne nav planēta.
 12.  Daži putni skaisti dzied.

3. uzdevums. Pārveidojiet atributīvos spriedumus ar pretsta
tīšanu predikātam. Subjekta un predikāta attiecības attēlojiet apļu 
shēmās.
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 1.  Kaitniecību var izdarīt tikai ar tiešu nodomu.
 2.  Dažas čūskas ir indīgas.
 3.  Baltijas valstis nerealizē agresīvu ārpolitiku.
 4.  Daži rombi nav kvadrāti.
 5.  Burts ir grafiska zīme.
 6.  Neviens cilvēks nav apmeklējis planētu Saturns.
 7.  Daži policisti nav latvieši.
 8.  Neviens trīsstūris nav paralelograms.
 9.  Daži kriminālsoda veidi nav saistīti ar brīvības atņemšanu.
 10.  Daži dzīvnieki nav suņi.
 11.  Kriminālsodu piemēro tikai tiesa.
 12.  Daži kristieši nav pareizticīgie.

4. uzdevums. Pārveidojiet atributīvos spriedumus ar pretsta
tīšanu subjektam. Subjekta un predikāta attiecības attēlojiet apļu 
shēmās.

 1.  Daži noziedznieki ir nepilngadīgie. 
 2.  Trīsstūris ir ģeometriska figūra.
 3.  Neviens sliņķis nav pelnījis uzslavu.
 4.  Daži Latvijas cietumi ir slēgtie cietumi.
 5.  Kvadrāti ir taisnleņķa rombi.
 6.  Leģitīma vara ir likumīga vara.
 7.  Daži zinātnieki ir komponisti. 
 8.  Labi audzināts cilvēks ir laipns.
 9.  Dažiem policistiem ir augstākā juridiskā izglītība.
 10.  Laupīšana ir noziegums pret īpašumu.
 11.  Dažas domas nav fantāzijas.

5. uzdevums. Pārveidojiet katru atributīvo spriedumu visos ie
spējamajos variantos.

 1.  Latvija ir Baltijas valsts.
 2.  Man ir pa spēkam mācīties teicami.
 3.  Daži noziegumi nav zādzības.
 4.  Zilonis ir zīdītājs.
 5.  Astroloģija nav zinātne.
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 6.  Dažas zinātnes nav juridiskās zinātnes.
 7.  Vilks ir plēsoņa.
 8.  Dažas Eiropas valstis ir monarhijas.
 9.  Dažas banknotes nav dolāri.
 10.  Daži muzikanti ir trompetisti.
 11.  Zelts ir metāls.
 12.  Daži policisti nav vīrieši.
 13.  Daugavpils ir Latgales lielākā pilsēta.
 14.  Daži ticīgie ir musulmaņi.



11. SILOĢISMS

Deduktīvo slēdzienu ar vismaz divām vienkāršām premisām sauc 
par kategorisko siloģismu – tā premisas ir vienkārši atributīvie (ka-
tegoriskie) spriedumi. Vārds «siloģisms» parasti tiek lietots kā vārd-
kopas «kategoriskais siloģisms» nozīmes ekvivalents.

Vispārīgu siloģistikas teoriju rūpīgi izstrādāja Aristotelis loģikas 
traktātā «Pirmā analītika». Aristoteļa siloģistika kā deduktīva seci
nājuma teorija vēsturiski bija pirmā mācība par loģisko dedukciju.

11.1. Siloģisma struktūra

Vienkāršais kategoriskais siloģisms sastāv no trim atributīviem 
spriedumiem: divi no tiem ir siloģisma premisas‚ trešais – seci
nājums jeb gala spriedums. Piemēram:

Cilvēks var maldīties
Astrologs ir cilvēks
Astrologs var maldīties

Jēdzienus‚ kas ietilpst siloģisma premisās un secinājumā‚ sauc par 
siloģisma terminiem.

Vienkārša kategoriska siloģisma sastāvā ie-
tilpst trīs termini: mazākais‚ lielākais un vi-
dējais.
1. Par siloģisma mazāko terminu (lat. «ter-
minus minor») sauc secinājuma subjektu. Šis 

Siloģisma 
termini
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termins ietilpst arī vienā no premisām. Piemēram‚ minētā siloģisma 
mazākais termins «astrologs» ieņem subjekta vietu secinājumā un 
subjekta vietu otrajā premisā. Mazāko terminu apzīmē ar burtu «S».

2. Par siloģisma lielāko terminu (lat. «terminus major») sauc se-
cinājuma predikātu. Šis termins ietilpst arī vienā no premisām. Pie-
mēram‚ minētajā siloģismā lielākais termins «tas‚ kas var maldīties» 
ieņem predikāta vietu secinājumā un predikāta vietu pirmajā premi-
sā. Lielāko terminu apzīmē ar burtu «P».

Lielākais un mazākais termins ir siloģisma galējie termini‚ kas 
ietilpst gan premisās‚ gan secinājumā. Jāņem vērā‚ ka galējo termi-
nu burtu apzīmējums siloģisma teorijā ir nosacīts un nesakrīt ar jau 
ierastajiem sprieduma subjekta un predikāta apzīmējumiem. Siloģis-
ma mazākais termins (S) var atrasties premisā gan subjekta‚ gan arī 
predikāta vietā. Tāpat arī siloģisma lielākais termins (P) var ieņemt 
premisā gan predikāta‚ gan subjekta vietu. Vienīgais‚ kas siloģisma 
struktūrā nemainās‚ ir galējo terminu izvietojums secinājumā: šeit 
mazākais termins (S) var ieņemt tikai gala sprieduma subjekta vietu‚ 
bet lielākais termins (P) – tikai gala sprieduma predikāta vietu.

3. Siloģisma trešo terminu sauc par vidējo terminu (lat. «ter
minus medius») – tas ietilpst abās premisās‚ bet neietilpst secināju-
mā. Piemēram‚ šajā siloģismā vidējais termins ir «cilvēks»‚ kas ieņem 
subjekta vietu pirmajā premisā un predikāta vietu otrajā premisā. 
Vidējo terminu apzīmē ar burtu «m».

Teikto par siloģisma terminiem varam attēlot ar 
iepriekš minētā siloģisma strukturālo shēmu. Pre-
misu‚ kuras sastāvā ietilpst lielākais termins (P)‚ 
sauc par lielāko premisu («cilvēks var maldīties»). Premisu‚ kuras 
sastāvā ietilpst mazākais termins (S)‚ sauc par mazāko premisu 
(«astrologs ir cilvēks»).

Siloģisma sastāvdaļas ir pieņemts pierakstīt 
šādā secībā: pirmajā vietā – lielākā premisa‚ 
otrajā – mazākā premisa‚ trešajā vietā – se-
cinājums. Taču šis noteikums nav obligāts un 
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Premisu secība


