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JAUNA 
PROFESIJA —  
LABKLĀJĪBAS 
VĒSTNIEKS
 Sabiedrības kopējo labklājību ilgtermiņā 
veicinās tehnoloģijas, kas radītas ētiski un ar labiem 
nodomiem

teksts / Anda Asere, Dienas Bizness, speciāli Innovation
foto / ESLSCA Business School Paris,  

Benjamin Brolet Photography, Vera Goldberga

Paredzams, ka sociālā inženierija nā-
kotnē mūsu ikdienā būs tikpat dabiska 
kā internets, kas sākumā bija svešs, nepa-
zīstams un izraisīja bailes, jo cilvēka daba 
nosaka, ka viss jaunais šķiet satraucošs. 
Tieši tāpēc uz daudzām modernām teh-
noloģijām ļaudis bieži skatās ar piesardzī-
bu. Protams, pastāv iespēja, ka tās izstrā-
dā cilvēki ar sliktiem nodomiem. Tomēr 
Parīzes biznesa skolas ESLSCA profesors 
un sociālais inženieris Agnis Stibe uz-
skata, ka bailes pamazām izzudīs, jo būs 
arvien vairāk piemēru tam, ka ētiski vei-
dotas un pareizi izmantotas tehnoloģijas 
rada nozīmīgas un attīstību veicinošas 
inovācijas. 

Jūs piedalīsieties Pasaules latviešu zi-
nātnieku kongresā ar lekciju par to, kā ar 
transformējošu sociāltehnisku dizainu 
palīdzēt cilvēkiem sekmīgi mainīties. Ko 
tieši stāstīsiet?

Mana lekcijas tēma ir Transformējošs 
sociāltehnisks dizains — palīdzība cil-
vēkiem sekmīgi mainīties. Sadalot to 
terminos, dizains ir radīšana, un šis vārds 
visiem ir diezgan saprotams. Terminu so-

ciāltehnisks varam sadalīt divās daļās — 
sociāls un tehnisks —, kas arī ir diezgan 
saprotami termini — tehnoloģijas un to 
mijiedarbību ar cilvēkiem, sociālo vidi, 
sabiedrību. Runājot par terminu transfor-
mējošs, jāpiemin, ka bieži vien, kad ir runa 
par uzvedības maiņu, tās rezultāts bieži 
mainās turpu šurpu. Piemēram, cilvēki var 
ievērot īpašu diētu un viņu svars vispirms 
samazināties, bet pēc kāda laika atkal 
pieaugt, jo cilvēku daba nosaka, ka ēst ir 
nepieciešams, lai izdzīvotu. Šajā piemērā 
redzams, ka nav pastāvīga un mērķtiecīga 
kustība noteiktajā virzienā. Transformējo-
šu tehnoloģiju mērķis ir palīdzēt atbalstīt 
indivīdu mērķus, lai tie virzītos vēlamajā 
virzienā bez īpašas svārstīšanās.

Ko īsti nozīmē sociālā inženierija?
Es pēdējā laikā esmu domājis, vai vēlos, 

lai mani turpina dēvēt par sociālo inže-
nieri. Tas joprojām ir ļoti atbilstošs apzī-
mējums, tāpat kā labklājības vēstnieks. Ja 
pieturamies pie termina sociālais inženie-
ris, šis nosaukums man patīk, jo te parā-
dās inženiera kompetence, kas ir svarīga 
sociāli ietekmējošu tehnoloģiju radīšanai. 

Taču sociālā komponente un izpratne par 
cilvēkiem, viņu dabu, uzvedību, attiek-
smi un mijiedarbību ar tehnoloģijām ir 
tikpat svarīga, lai tehnoloģijas atbalstītu 
un palīdzētu cilvēkiem mainīties labklājī-
bas virzienā, lai ko tā dažādiem cilvēkiem 
nozīmētu. Ja jebkuram cilvēkam pajautā, 
kas ir labklājība, vienmēr ir atbilde. Tāpat 
vienmēr ir atbilde, ja jautā, vai ir kaut kas 
tāds, kas varētu veicināt labklājību. Ja 
šādu jautājumu uzdošanas laikā blakus ir 
sociālais inženieris, rūpīgi klausoties, uz-
devums ir rokā.

Cik sena ir šī zinātniskā disciplīna?
Grāmata Pārliecinošas tehnoloģijas 

(Persuasive Technology) tika izdota 2003. 
gadā. Balstoties uz šo grāmatu un dau-
dzu pētnieku ieinteresētībā šajā jomā, 
2006. gadā tika nodibināta konference 
Persuasive Technology. Kopš 2010. gada 
esmu apmeklējis šo konferenci. Interese 
par ietekmējošām tehnoloģijām aizsākās 
Stenforda Universitātes sociālās psiholo-
ģijas departamentā, kur divi vecāka ga-
dagājuma sociālās psiholoģijas profesori 
saskārās ar tehnoloģisko inovāciju — da-
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toru. Viņu departamentā sāka parādīties 
datori un viņiem radās jautājums — ja jau 
viņi pēta cilvēkus un to, kā indivīdi var ie-
tekmēt un pārliecināt cits citu, rodas jau-
tājums, kā uzbūvēt pārliecinošu datoru. 
Es neteiktu, ka konference ir liela, gadā to 
apmeklē kādi simt cilvēki, bet šis pētnie-
cības lauks labi atspoguļojas arī citās ar 
datoriem saistītās konferencēs par cilvē-
ku un datoru mijiedarbību. Es ilgus gadus 
esmu bijis gan biznesā, gan akadēmiskajā 
sektorā, un redzu, ka šīs nianses un iezī-
mes pārklājas abu jomu konferencēs. Var 
domāt, ka biznesā un akadēmiskajā jomā 
ir atšķirīgas uzvedības formas — vienā ga-
dījumā peļņa un otrā zināšanu radīšana, 
taču bāzes instinkti, kas vada mijiedarbī-
bu, sacensību, sadarbību, konkurenci un 
tādas lietas, pastāv abos sektoros, jo abos 
strādā cilvēki.

Cik daudz sociālo inženieru pasaulē 
varētu būt?

Domāju, ka ir maz cilvēku ar šādu titu-
lu. Pēc būtības tie ir cilvēki ar spējām un 
izpratni gan par sociālo psiholoģiju, gan 
tehnoloģijām. Lielākā daļa konferences 
dalībnieku kaut kādā līmenī varētu būt 
piederīgi speciālistu kopai, ko varētu dē-
vēt par sociālajiem inženieriem. Paņemot 
visus iepriekšējo gadu konferences dalīb-
niekus, ar šo tēmu padziļināti varētu būt 
saistīti aptuveni tūkstoš cilvēku.

Pirmā grāmata par šo tēmu iznāca 
pirms 15 gadiem. Kā šajā laikā šī tēma ir 
mainījusies?

Pēdējā konferencē par to asi diskutē-
jām. Pateicoties manai iniciatīvai, tika 
sasaukta senioru sanāksme, kurā disku-
tējām par to, ka diemžēl konferenci rak-
sturojošie skaitļi stagnē. Lai gan pēdējos 
gadus šī vide, kurā pārliecinošās tehnolo-
ģijas sākotnēji parādījās, bija daudzsološa 
un katru gadu vajadzētu redzēt izaugsmi 
lielākā konferences dalībnieku skaitā, vai-
rāk zinātniskajos darbos, realitātē tā nav. 
Tomēr es domāju, ka, pateicoties manis 
rosinātajai diskusijai, nākamā gada kon-
ference būs daudz labāka. 

Kādu redzat šīs jomas nākotni?
Domāju, ka nākotnē pārliecinošās teh-

noloģijas ielīs mūsu ikdienā tikpat dabiski 
kā internets, kas sākumā bija svešs, ne-
pazīstams un biedējošs. Tāda ir cilvēka 
daba: viss jaunais ir biedējošs, jo instinkti 
uz visu nepazīstamo atbild ar bailēm un 
sākotnēju uztraukumu. Daudzi uz tehno-
loģijām skatās kā uz iespējamu  manipu-
lāciju, jo cilvēki baidās no ietekmēšanas. 
Protams, cilvēki ar sliktiem nodomiem 

var manipulēt, izmantojot tehnoloģijas. 
Domāju, ka nākotnē pazudīs bailes, jo 
būs arvien vairāk piemēru tam, ka tehno-
loģijas sabiedrībai palīdz, ja tās tiek parei-
zi lietotas un ja inovācijas rada cilvēki ar 
augstiem ētiskiem standartiem. Tās var 
palīdzēt daudzās jomās, piemēram, ve-
selībā. Ir gudrās zobu birstes, kas asistē 
zobu mazgāšanā un, ja dari to nepareizi, 
iesaka birsti turēt citādāk. Jo vairāk cilvēki 
būs apmierināti un radīs iekšējo līdzsvaru, 
pateicoties tehnoloģijām, jo vairāk cilvē-
ki kļūs par to vēstniekiem. Cits pretrunī-
gi vērtēts piemērs ir gudrie ledusskapji, 
kas var novērtēt ledusskapja saturu un 
salīdzināt to ar citu daudzdzīvokļu mājas 
ledusskapju saturu, baltoties uz kolektīvo 
informāciju. Rezultātā cilvēks zina, ko ēd 
pats un ko kaimiņi, cik veselīgi tas ir. Ja 
atpaliec no kaimiņiem, ledusskapis visu 
laiku to neuzkrītoši rāda.

Es ticu, ka tehnoloģijas, kas pareizi, 
ētiski un morāli ienāk mūsu ikdienā, būs 
kopējās labklājības veicinātājas. Protams, 
būs arī otrs spektra gals, kur kāds vienmēr 
gribēs vairāk nopelnīt, lielāku varu un ie-
tekmi, un nekas tiešā veidā viņus neattu-
rēs no tehnoloģiju izmantošanas tumšo 
nodomu īstenošanā. 

Kā ar to cīnīties?
Es domāju, ka atbilde ir caurspīdīgu-

mā. Tehnoloģiju izstrādē jāpieņem ētiski 

Tehnoloģiju izstrādē jāpieņem ētiski un 
morāli augsti standarti ar mērķi uzlabot 

cilvēku labklājību, pauž Parīzes biznesa 
skolas ESLSCA profesors un sociālais 

inženieris Agnis Stibe.

un morāli augsti standarti ar mērķi uz-
labot cilvēku labklājību. Tehnoloģijām 
jābūt caurspīdīgām. Kad labvēlīgas vides 
virzienā domājoši cilvēki būvēs caurspī-
dīgas pārliecinošās tehnoloģijas, jebkura 
cita tehnoloģija, kas parādīsies tirgū un 
nebūs caurspīdīga, pati sevi atmaskos 
un diskvalificēs. Notiks dabiska attīrīša-
nās. Galvenais ir katram cilvēkam iedot 
iespēju ātri diagnosticēt, kāds ir konkrē-
tās tehnoloģijas, kas pie viņa nonākusi, 
radītāju izvēlētais nodoms. Ja to nodoms 
ir palīdzēt un tie nebaidās no šīs tehno-
loģijas caurspīdīguma, lietotāji varēs re-
dzēt, kā uzbūvēta, kāpēc, kāds ir mērķis 
utt. Katru reizi, kad cilvēks redzēs caur-
spīdīgu tehnoloģiju, viņš zinās, ka tās 
radītāji domā labklājības virzienā. Kolīdz 
viņu redzeslokā rokā nonāks tehnoloģija, 
kas nevar nodrošināt šo caurspīdīgumu, 
būs skaidrs, ka te ir citi nodomi. Katrs 
var pieņemt lēmumu, vai viņam rūp vai 
nerūp caurspīdīgums. Dodot iespēju kat-
ram pašam vienkāršā veidā diagnosticēt 
tehnoloģijas caurspīdīgumu, domāju, ka 
ilgtermiņā varam nonākt uz transformē-
jošā vektora, kas palīdz jebkuram atpazīt 
visas labklājību veicinošās pārliecinošās 
tehnoloģijas.

Jūs iepriekš bijāt zinātniskais līdz-
strādnieks Masačūsetsas Tehnoloģiju 
institūta mediju laboratorijā, tagad esat 
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profesors Parīzes biznesa skolā ESLSCA. 
Kas ir līdzīgais un atšķirīgais izpratnē par 
sociālo inženieriju okeānam abās pusēs?

Parīzē esmu kopš pagājušā gada jūli-
ja un mana zinātniskā darbība joprojām 
ir globāla un ikdienā es biežāk runāju ar 
cilvēkiem, kuri neatrodas Francijā. Savu 
sadarbības kontaktu tīklu es attīstu pa 
visu pasauli, līdz ar to es pat brīžiem ne-
jūtu tiešu saikni ar vietu, kur es atrodos. 
Protams, mana franču valoda šobrīd nav 
tādā līmenī, lai es varētu sekot līdzi vie-
tējām norisēm, bet ir dažas nianses, ko 
esmu pamanījis. Francija, sākot ar prezi-
dentu, akcentē pretimnākšanu ilgtspējīgai 
zinātnei un ekoloģijai. Ikdienā es redzu 
pilsētu inovāciju, šobrīd Parīzē ir aktuālā 
dalīšanās ekonomika, piemēram, ar velo-
sipēdiem un automašīnām. Kad atbraucu, 
te bija viena kopīgi lietojamo velosipēdu 
sistēma, un burtiski pusgada laikā ir radu-
šās vēl trīs četras līdzīgas. Līdzīgi ir kopī-
gi lietojamās automašīnas. Sākumā tam 
nepievērsu uzmanību, bet tad, kad inte-
resējos par hokeja hallēm un kā līdz tām 
nokļūt, vietējie hokejisti ieteica izmantot 
koplietošanas automašīnas. Burtiski uz 
katriem četriem kvartāliem ir viena šāda 
autostāvvieta ar elektriskām koplietoša-
nas automašīnām. Man ir radusies sajūta, 
ka šajā pilsētā kāds ļoti stratēģiski rūpējas 
un domā par ilgtspējīgu pilsētvidi, jo īpaši 
transporta ziņā.

Kāds ir jūsu kā sociālā inženiera ska-
tījums uz ilgtspējīgu pilsētvidi? Ko tā 
ietver?

Sākšu ar netradicionālāku atbildi — manā 
skatījumā ilgtspējīga pilsētvide pašos pa-
matos ietver ilgtspējīgi domājošus cilvēkus. 
Tā ir netradicionāla atbilde, jo visai pieras-
ta atbilde būtu gudrās iekārtas, reaģējošas 
sistēmas, uzskaite un atgriezeniskā saite 
utt. Protams, tas viss ir ilgtspējīgas pilsētas 
sastāvdaļa, bet diemžēl vai par laimi centrā-
lais elements vienmēr būs cilvēks, jo mūsu 
uzvedība nosaka, kā mēs uzvedamies šajās 
gudrajās pilsētvidēs, kā lietojam piedāvā-
tās tehnoloģijas. Tāpēc manā skatījumā 
ilgtspējīgas pilsētvides pamatā ir ilgtspējīgi 

domājošs iedzīvotājs, pilsētas viesis un sa-
biedrība kopumā. Protams, arī pati pilsēt-
vide var tikt mērķtiecīgi būvēta, izmantojot 
dažāds tehnoloģijas, lai palīdzētu šiem cil-
vēkiem kļūt ilgtspējīgi domājošiem.

Un kas ir ilgtspējīgi domājoša sabied-
rība un indivīds? Kas ir rāmis tam, vai 
tas, ko cilvēks dara, ir vai nav ilgtspējīgi?

Te mēs nonākam pie būtiskām pamat-
vērtībām. Es domāju, ka par ilgtspējīgas 
domāšanas pamatu mēs varētu ņemt tieši 
ilgtermiņu. Mēs visi pieņemam lēmumus 
— individuāli, ģimenē, uzņēmumos, sa-
biedrībā, organizācijās, reģionos, valstīs. 
Katram no šiem lēmumiem ir ietekmes 
termiņš. Lēmuma pieņēmēji, izvēloties 
vienu vai otru variantu, nosaka, kāda būs 
izvēles ietekme un kādā termiņā. Katram 
pieņemtajam lēmumam un darbībai ir 
ietekme uz labklājību un tam ir diezgan 
prognozējams termiņš. Citreiz pieņem lē-
mumu, kam ir ietekme uz vienu dienu, bet 
citam — gadiem ilga. Tāpēc es teiktu, ka 
ilgtspējīgas domāšanas mēraukla ir jeb-
kura sabiedrības locekļa pieņemtie lēmu-
mi, rīcība un to ilgtermiņš.

Kādas ir jūsu kā sociālā inženiera ska-
tījumus par to, kas notiek saistībā ar so-
ciālajiem tīkliem, Cambridge Analytica 
un Facebook skandālu, Brexit, Trampa 
uzvaru vēlēšanās?

 CV 

Agnis Stibe
__Darba pieredze: Parīzes biznesa skolas 
ESLSCA profesors. Iepriekš bijis Masačū-
setsas  tehnoloģiju institūta mediju labora-
torijas (MIT Media Lab) zinātniskais līdz-
strādnieks, pārliecināšanas inženieris Oulu 
Universitātē Somijā, First Data Interna-
tional biznesa attīstības vadītājs, RTU Rī-
gas Biznesa skolas absolventu asociācijas 
prezidents, Oracle tehnoloģiju pārdošanas 
vadītājs, Hewlett-Packard klientu attiecību 
vadītājs un konsultants, MicroLink klientu 
attiecību vadītājs, Bates ADM interaktīvā 
departamenta vadītājs, ADM Interactive 
direktors, Latvijas Ārlietu ministrijas IT de-
partamenta direktora vietnieks un vecākais 
referents. 
__Izglītība: bakalaura un maģistra grāds 
datorzinātnēs (Latvijas Universitāte), ma-
ģistra grādu biznesa vadībā (RTU Rīgas Biz-
nesa skola), doktora grāds filozofijā (Oulu 
Universitāte Somijā).
__Hobiji: pašizziņa, transformēšana, hokejs, 
dzeja.

Tāda ir cilvēka daba — 
viss jaunais ir biedējošs, 

jo instinkti uz visu 
nepazīstamo atbild ar 
bailēm un sākotnēju 

uztraukumu.
AGNIS STIBE 

PARĪZES BIZNESA SKOLAS ESLSCA PROFESORS UN  
SOCIĀLAIS INŽENIERIS
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Pavisam vienkārši — tas viss saistās ar 
ētiku un morāli. Mēs mēģinām pēc iespē-
jas vairāk cilvēkus pievērst savai vērtību 
skalai, vērtībām, kuras mēs veidojam, 
ieguldām laiku, lai pēc iespējas vairāk 
popularizētu savu skatījumu uz šīm vēr-
tībām individuāli, ģimenē, skolā, darbā.  
Tas pats notiek otrā spektra galā, kur ir 
citas ētiskās un morālās vērtības, un tie 
cilvēki ir pārliecināti, ka tā ir norma, un 
viņi izmanto visus tehnoloģiskos rīkus, lai 
panāktu un popularizētu savas vērtības. 
Katrs uzskata, ka viņa vērtību skala ir vis-
labākā, tāpat arī ir dažādi uzskati par ēti-
ku un morāli — katrs šajā spektrā atrodas 
kaut kur citur un bieži vien var populār-
zinātniski debatēt par to, bet cilvēki, kas 
dara šādas lietas, visticamāk uzskata, ka 
tā ir norma un visi pārējie, kas tā nedara, 
ir muļķi. Psiholoģiski viņiem ir nepiecieša-
mība atbalstīt savu pārliecību un uzska-
tus un viņi izmantos visus tehnoloģiskos 
rīkus, lai sasniegtu savu.

Kādas ir jūsu paša vērtības?
Kā jau iepriekš teicu, katrs uzskata, ka 

viņa vērtības ir pašas labākās. Kā cilvēks, 
kurš apguvis sociālo psiholoģiju, teh-
noloģijas, vadību, ietekmes formas un 
daudz citu zināšanu, redzu sevī dažādas 
puses. Mūsu smadzenes ir centrālais va-
dības centrs, bet mums ir arī dažādi bāzes 
instinkti — ja trīs dienas nebūsim ēduši, 
vērtības var pamainīties.

Cilvēki manā vecumā bieži vien aizdo-
mājas, kāda ir dzīves jēga, un dzīves jēgas 
pamatā ir vērtības. Manas vērtības ir rū-
pes pašam par sevi, savu labklājību tādā 
viedā, lai es kā ģimenes, organizācijas un 
sabiedrības loceklis būtu veiktspējīgs un 
domātspējīgs, varētu pievienot vērtību 
globālākām norisēm un vērtību skalām. 
Mana pamatvērtība ir labklājība un tā 
ietver sevī labi justies, būt labā noskaņo-
jumā, būt apmierinātam ar apkārt notie-
košo un sevi. Ja indivīds rūpējas par savu 
iekšējo līdzsvaru un labklājību, tas uzreiz 
dabiski atspoguļojas viņa mijiedarbībā 
ārpusē. Jo lielāks ir indivīda iekšējais līdz-
svars, jo vairāk to sajutīs ikviens cits, kas 
varbūt vēl nav sasniedzis līdzsvaru. Tie, 
kuri nav līdzsvarā, mijiedarbībā dabis-
ki savu trauksmi pārnesīs uz līdzsvaroto 
personu. Tieši tāpat ar līdzsvaroto perso-
nu — jo stabilāka tā ir, jo vairāk nelīdzsva-
rotais iegūs atļauju un uzmundrinājumu 
tiekties sasniegt savu līdzsvara sajūtu. 

Kādus priekšmetus pasniedzat stu-
dentiem Parīzē?

Es pasniedzu priekšmetus, kas ir tieši 
saistīti ar manu darbu — transformējošs 

sociāltehnisks dizains (Transforming 
Sociotech Design), sociāli ietekmējošas 
sistēmas (Socially Influencing Systems) 
un tumšie ietekmēšanas modeļi un neap-
zinātā ietekmēšana (Dark Patterns and 
Persuasive Backfiring). Tumšie nodomi 
ir apzināti, tie norit pēc plāna, piemēram, 
uzņēmums vēlas apmānīt savus aviobiļe-
šu pircējus un tā arī izdara. Savukārt neap-
zinātā ietekmēšana nozīmē to, ka reizēm 
gadās, ka personai ir labi nodomi, taču 

tā tiek pārprasta un kaut kas aiziet greizi. 
Ņemot vērā, ka arvien vairāk tehnoloģi-
jas tiks būvētas, lai ietekmētu auditoriju, 
arvien biežāk būs gan situācijas, kad to 
izstrādātājiem pamatos ir tumši nodomi, 
gan arī gadījumi, kad sliktas lietas notiek 
neplānoti. Tāpēc ir īpaši svarīgi izglītot par 
šīm tēmām.

Cik ieinteresēti ir studenti par šo jau-
no zinātnisko disciplīnu?

Protams, katrs paņem to, ko vēlas. Es 
esmu ļoti demokrātisks pret studentiem 

un stāstu, ka šīs ir lietas, kas ir ļoti in-
teresantas tiem, kuri sevi saskata tādās 
pozīcijās, kur tas var būt lietojams. Es 
dodu iespēju studentiem to pamēģināt. 
Mans pasniegšanas stils ietver studentu 
projektu izstrādi. Katrs students izvēlas 
tēmu un es iedodu sagatavi, ar kuru var 
nodefinēt projekta problēmu. Tā parasti 
ir saistīta ar kādu izmaiņu cilvēku uzve-
dībā, ko gribētu panākt. Visa kursa garu-
mā viņi strādā pie sava projekta, saprot, 
kuriem cilvēkiem gribētu palīdzēt izmai-
nīties, apskatām metodoloģiju, septiņas 
sociālās ietekmes formas, pārmaiņu mo-
deļus, un viņi to visu izmanto savā pro-
jektā, domājot par inovāciju, tehnoloģis-
kiem risinājumiem, kas varētu palīdzēt 
šai mērķauditorijai sasniegt pārmaiņas.

Ir daudz inovāciju, kas ir specifiski bū-
vētas, lai mainītu cilvēka uzvedību, un 
diemžēl bieži tās var būt mērķētas uz 
grupu, kas nav gatavi mainīties un nevē-
las. Ir daudz cilvēku, kuri vēlas mainīties, 
un vispirms jāstrādā ar viņiem. Tikko 
palīdzēs viņiem, viņi būs tie, no kā varēs 
smelties arvien vairāk piemērus un ie-
dvesmu, lai parādītu, ka daudzi ir spējuši 
mainīties. Piemēram, ja vēlies būt ilgt-
spējīgi domājošs, sākt šķirot atkritumus, 
piemērs, kad citiem tas ir izdevies un kā 
viņi to ir sasnieguši, var būt ļoti iedves-
mojošs. 

Viena no būtiskākajām lietām, ar ko es 
saskaros darbā ar studentiem, ir tas, ka 
viņi kā jau mēs visi skatās uz to, ko redz 
sev apkārt. Es cenšos šo redzesloku pa-
plašināt. Protams, nākas cīnīties ar ste-
reotipiem, ko radījusi patēriņa sabied-
rība. Man īpašu gandarījumu sniedz, ka 
studenti kursa laikā mainās un daudzi 
kursa beigās jau pārvalda paplašinātā-
kus uzskatus.

Runājot par atkritumiem, šobrīd aktu-
āla ir bezatkritumu dzīvošanas un citas 
zaļās iniciatīvas. Kā tās saskan ar ilgter-
miņa domāšanu?

Es neesmu iedziļinājies konkrētajās 
aktivitātēs, bet saprotu, ka ir daudz cilvē-
ku, kuri rūpējas par ekoloģiju un ilgtspē-
ju. Es ticu, ka viņi savu iespēju robežās 
pieņem lēmumus un veic aktivitātes, ņe-
mot vērā ilgtermiņa mērauklu. Ticu, ka 
viņi dara vajadzīgas lietas un vadās pēc 
tās pašas mērauklas motīviem. 

Tajā pašā laikā es pieņemu, ka arī šīm 
organizācijām varētu būt nepieciešams 
organizētāks un pārvaldītāks skatījums, 
ko īsti nozīmē ilgtermiņš. Kāda organi-
zācija var ļoti iedziļināties atkritumu šķi-
rošanā, veikt dažādas aktivitātes, lai pro-
cesi un sistēmas tiek ieviestas, palīdzētu 

Manā skatījumā 
ilgtspējīga pilsētvide 

pašos pamatos 
ietver ilgtspējīgi 

domājošus cilvēkus. 
Tā ir netradicionāla 

atbilde, jo visai pierasta 
atbilde būtu gudrās 
iekārtas, reaģējošas 

sistēmas, uzskaite un 
atgriezeniskā saite 

utt. Protams, tas viss 
ir ilgtspējīgas pilsētas 

sastāvdaļa, bet diemžēl 
vai par laimi centrālais 

elements vienmēr 
būs cilvēks, jo mūsu 
uzvedība nosaka, kā 

mēs uzvedamies šajās 
gudrajās pilsētvidēs, 

kā lietojam piedāvātās 
tehnoloģijas.

AGNIS STIBE 
PARĪZES BIZNESA SKOLAS ESLSCA PROFESORS UN  

SOCIĀLAIS INŽENIERIS
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cilvēkiem adaptēties, bet varbūt kādā 
brīdī, kad tajā esi tik dziļi iekšā, pietrūkst 
kopskats par to, kas ir kopējā mēraukla, 
kāpēc to dara un kāds būs sagaidāmais 
efekts ilgtermiņā.

Prātā nāk ASV, ko mēdz vainot par pa-
tēriņa kulta veicināšanu. Vai tiešām tur 
ir lielāka patēriņa kultūra vai arī mēs ti-
kai sev glaimojam, ka neesam vērsti uz 
tik lielu patēriņu?

Kopš interneta laikmeta sākuma visas 
tendences ir globalizējušās. Patēriņa kul-
tūra tika radīta ļoti mērķtiecīgi un diemžēl 
tā tiek visādos veidos aktīvi uzturēta un 
popularizēta, jo šīs kultūras atbalstītāji 
ir ieguvēji no šīs domāšanas un tās po-
pularizēšanas. Esmu dzīvojis Latvijā, ASV 
un Somijā, tagad dzīvoju Francijā, tāpat 
esmu ceļojis un redzējis dažādas valstis. 
Man diemžēl jāsaka, ka patēriņa kultūra 
ļoti ātri izplatās. Domāju, ka tam pamatā 
ir cilvēka daba, pamatinstinkti un nepie-
ciešamība. Daudz ko nosaka baiļu faktors: 
cilvēki baidās netikt pieņemti, nebūt daļa 
no sabiedrības. Tāpēc patēriņa kultūra iz-
manto pamata psiholoģiskos faktorus, lai 
tā plauktu un zeltu.

Pats esat sācis savu karjeru tehnolo-
ģiju uzņēmumos. Kurās tehnoloģijās re-
dzat vislielāko potenciālu pozitīvi mainīt 
pasauli? 

Pasaule šobrīd ir piepildīta ar dažādām 
tehnoloģijām un tendencēm. Pēdējā laika 
spilgtākie piemēri ir blokķēde, mākslīgais 
intelekts un mašīnmācīšanās. Tie ir pa-
ņēmieni un tehnoloģiski procesi, kas var 
kļūt arvien labāki un rezultatīvāki. Reizēm 
man rodas jautājums — labi, uztaisīsim 
risinājumu, kas spēs atdarināt cilvēka 
domāšanu. Ko tas dos sabiedrībai? Tas ir 
fundamentālais jautājums. Inženieri visu 
dara pareizi, bet ir vajadzīgi sociālie in-
ženieri jeb labklājības vēstnieki, kuri redz 
tehnoloģiju lomu sasaistē ar labklājību. 

Mana pirmā izglītība datorzinātnēs 
un arī manas darbavietas ir bijušas cieši 
saistītas ar šo jomu. Man ir pārliecība, ka 
tehnoloģijas būs arvien labākas un efektī-
vākas. Šobrīd arvien vairāk jākoncentrējas 
uz to, lai būtu cilvēki, kuri šīs tehnoloģijas 
mērķtiecīgi pozicionē labklājības kopbil-
dē, tā ir joma, kas šobrīd daudzās valstīs 
nav sakārota pat valdības līmenī. Pro-
tams, ir cilvēki, kuri ir atbildīgi par saistī-
tām jomām, bet šādi ilgtspējīgi domājoši 
cilvēki ar tehnoloģisku izglītību un sociālo 
psiholoģiju, lielu pārmaiņu efektīvu sa-
sniegšanu, ir svarīgākais jautājums, ar ko 
mums visiem uz šīs planētas nekavējoties 
jārūpējas. 

ANDRIS JANKEVICS
BIRMINGEMAS UNIVERSITĀTES BIRMINGEMAS FENOMA CENTRA EKSPERIMENTU 

VADĪTĀJS 

Viens no lielākajiem izaicinājumiem daudzās 
dabaszinātņu nozarēs ir arvien pieaugošais pieeja-

mās informācijas apjoms gan zinātnisko publikāciju 
formā, gan arī dažādās datu bankās. Efektīvu un 

viegli lietojamu informācijas tehnoloģiju rīku izman-
tošana, lai atsijātu «graudus» no «pelavām», ir viens 
no pamatnosacījumiem turpmākajai dabaszinātņu 

attīstībai.

INA DRUVIETE
LATVIJAS UNIVERSITĀTES PROFESORE, PROREKTORE HUMANITĀRO UN 

IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU JOMĀ

Humanitārās zinātnes ir neatņemams jebkuras 
sabiedrības virzītājspēks. Mūsdienās līdztekus 

visai cilvēcei kopīgo problēmu risināšanai aizvien 
nozīmīgāka kļūst katras valsts un katra etnosa 

identitātes saglabāšana, lai pasaule virzītos nevis 
uz vienveidību, bet uz savstarpēju bagātināšanos.  

Sabiedriski nozīmīgas tēmas, kā ētiskas un tie-
siskas dabas jautājumi, kultūridentitāte, reliģiskā 
doma, tehnoloģiju un sociālās mobilitātes radītās 

pārmaiņas kultūrā, valodā, vēstures izpratnē, 
resursu un bagātību sadale, nav risināmas bez hu-
manitāro zinātņu speciālistu līdzdalības un tiešas 
saziņas starp pētniekiem un dažādiem sociālajiem 

partneriem. Humanitāro zinātņu jomā nodarbināto 
personību zinātniskā kapacitāte ļauj aptvert hu-

manitāro zinātņu jomas interdisciplinārā sasaistē, 
regulāri apzinot jaunākās teorijas un izmantojot 

jauno tehnoloģiju iespējas. Tas stiprina valsts iden-
titāti un kultūrvēsturiskās zināšanas, kā arī izpratni 
par procesiem sabiedrībā, jo Latvija ir vienīgā vieta 
pasaulē, kur var notikt pilnvērtīga latviešu valodas, 

literatūras un kultūras pētīšana un kopšana.
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