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Daba: starpdisciplinārā 
perspektīva

Artis Svece
LU Vēstures un filozofijas fakultāte

Sekcijas nosaukums atspoguļo drīzāk vārdu trūkumu, nevis skaidru dis-
kusijas priekšmetu. “Daba” un “starpdisciplinārs” kalpo kā signāli, kurus 
valodas lietotājs mūsdienās var atpazīt, tie marķē kaut kādu lauku, ar kuru 
saistām savas intereses un kam gribam pievērst apkārtējo uzmanību, lai gan 
apzināmies abu terminu problemātiskumu. 
 Par “dabu” ir viegli runāt, ja domājam binārajās opozīcijās: daba-cil-
vēks, neskartā daba –pakļautā daba, mežonīgs – civilizēts. Antropocēna 
situācija liek skaidrāk apzināties šo nošķīrumu problemātiskumu. Rezultātā 
dabas jēdziena aprises kļūst neskaidras, un ir autori, kuri aicina terminolo-
ģiski fiksēt šo neskaidrību, “dabas” jēdzienu aizvietojot ar “post-dabu” vai 
vispār atteikties no tā. Vieglāk ir runāt par konkrētām problēmām, kā tas 
notiek arī šajā konferences sekcijā, “dabu” saglabājot kā ironisku atsauci uz 
agrāko paradigmu, ko zinātnes kontekstā vairs nevar uztvert kā pašsapro-
tamu, bet kuras vārdu krājumu, it sevišķi plašākā sociālā un institucionālā 
kontekstā, vēl nav izdevies aizvietot ar kādu citu. 
 Arī starpdiscplinaritātes attiecināšana uz šo sekciju ir problemātis-
ka, bet citu iemeslu dēļ. Tas, ko zinātnes jomā dēvējam par starpdiscip-
lināru, bieži vien būtu precīzāk raksturojams kā multidisciplinārs. Vides 
humanitārās zinātnes, kuru ietvarā ietilpst lielākā daļa sekcijas referātu, 
spēj nostādīt līdzās daudzu nozaru pētniekus, bet grūtāk ir panākt dziļāku 
mijiedarbību un sarunu. Daļēji tas ir skaidrojums ar institucionāliem iekār-
tojumiem, kuri nemaz tik viegli nepakļaujas it kā vispāratzītajam mērķim – 
izkopt zinātnes starpdisciplinaritāti. Vienlaikus runa nav tikai par ārējiem 
un nejaušiem šķēršļiem, liela nozīme ir metodoloģisko ietvaru atšķirībām 
un kopīgas valodas trūkumam. 
 Tomēr līdzās nolikšana, multidisciplinaritāte, vienkārši gatavība 
klausīties vienam otru nav bezjēdzīgas vai rituālas darbības. Ja runa būtu ti-
kai par abstraktu jautājumu izpēti, relatīvā nošķirtība  vismaz institucionālā 
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līmenī nebūtu problēma. Tomēr vides humanitāro zinātņu uzstādījums cita 
starpā ir arī reaģēt uz aktuālajām vides problēmām – klimata izmaiņām, 
piesārņojumu, bioloģiskās daudzveidības mazināšanos un pārapdzīvotību. 
Šīs problēmas nav atsevišķu nozaru problēmas. Dažādas humanitārās, so-
ciālās un dabas zinātnes sastopas likumsakarīgi, jo arī risināmās problēmas 
ir kompleksas un tajās ir ne tikai dabaszinātniskā, bet arī sociālā un kultū-
ras dimensija.
 Tā ka būt multidisciplināram šajā kontekstā ir pašsaprotami, sa-
režģītāk ir ar iespējām panākt starpdisciplinaritāti. Diez vai risinājums 
ir mēģināt atgriezties zinātnes pirsmsspecializācijas laikmetā un cerēt uz 
universālu zinātni, kas runā vienā valodā. Drīzāk jautājums ir, kā iespē-
jami starpdisciplināri pētījumi, kuros saglabājas metodoloģiskā stingrība, 
nav zaudēta profesionalitāte, bet kas nav arī eklektiski. Viena stratēģija, 
kas iezīmējas diezgan skaidri, ir mēģināt atrast kopīgus ietvarus, kas ne-
mēģina pretendēt uz zinātņu universālu apvienojumu, bet būtu plašāki 
par katra pētnieka personīgajām interesēm. Atbilstoši “daba” atklājas nevis 
vienā, bet daudzās starpdisciplinārās perspektīvās. Strādājot pie projekta 
“Konkurējošie dabas diskursi Latvijā un ekoloģiskā solidaritāte kā konsen-
sa veidošanas stratēģija”, mūsu multidisciplinārās darba grupas iecere ir 
starpdisciplināro perspektīvu meklēt diskursu analīzes ietvarā, parādot šo 
diskursu piesaisti telpai, laikam un cilvēku mijattiecībām gan ar dabu, gan 
savā starpā sabiedrībā.

Referāts izstrādāts FLP projektā “Konkurējošie dabas diskursi Latvijā un 
ekoloģiskā solidaritāte kā konsensa veidošanas stratēģija” (lzp-2020/1-0304).
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Nekontrolējamības monstrozitāte: 
no cildenā pie radiācijas

Raivis Bičevskis
LU Vēstures un filozofijas fakultāte

Romantisma programma, kuru savos teorētiskajos, dabas filozofijai pievēr-
stajos darbos aprakstīja un pamatoja F. V. J. Šellings un kuru savos mākslas 
darbos īstenot tiecās romantisma mākslinieks K. D. Frīdrihs, 19. un 20. 
gadsimta gaitā tiek transformēta: romantisma skatījumā uz dabu tiek iz-
celti noteikti aspekti, kuriem bija sava loma jau romantismā, taču kuri tiek 
īpaši izcelti un tos savā ziņā pārņem sociāli kulturālās realitātes interpre-
tācijas un kultūrkritika. Viens šāds akcents ir dabas iekšējā attīstība, auto-
poiētisms, kurā cilvēks tikai iekļaujas, taču kuru nekontrolē un pār kuru 
nav noteicējs. Saskaršanās ar šo dabas organisko iekšējo vilkmi izpaužas kā 
cildenā (das Erhabene, the Sublime) klātbūtnes efekti. 19. gadsimta gaitā 
pievēršanās cildenajam iegūst nozīmīgu vietu ne tikai estētiskajās teorijās 
vai mākslinieciskos risinājumos, bet arī sociāli politiskos aspektos. Satik-
šanās ar cildeno izrauj cilvēku no kultūras radītās distances no dabas un 
ieved tās organiskajā esamībā, kuru cilvēks atklāj arī sevī. Šie neo-roman-
tiskie un post-romantiskie risinājumi bija par pamatu virknei t. s. Dzīves 
reformu kustības izteikumu un prakšu. Dažādajām Dzīves reformu grupām 
kopīgs ir civilizācijas radītās distances starp cilvēku un dabu noliegums un 
“atgriešanās pie dabas” aicinājums. Uz 19. gadsimta industrializācijas un 
dabaszinātņu radītā tehniskā progresa fona, pie kura piederējās arī urbānās 
vides pārstrukturizācija, fabriku un rūpnīcu dūmeņi, darba apstākļu pār-
maiņas un agrārās ainavas izmaiņas, šie centieni var tikt interpretēti kā vēl-
me atgriezties pie pre-modernas dzīves, pie modernās kultūras nolieguma. 
Taču tā tas nav: “atgriešanās pie dabas” ir tikai izkārtne citam procesam, 
kurā daba kļūst par radošo, arī cilvēkā darbīgo procesu. Bez šīs pārejas nav 
domājami jaunie nemehāniski vērstie zinātņu pētījumi un idejas bioloģijā, 
fizikā, ķīmijā, vides zinātnēs. Romantisma mantojums ir tikpat lielā mērā 
redzams reakcionāros organisma idejas pārnesumos uz nācijām un tautām, 
cik modernās zinātnes kopējā straumē un Dzīves reformu kustību sociāla-
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jos ideālos. Mūsdienu sociāli politiskā vide tāpat kā zinātņu jomas ir ne ti-
kai apgaismības mantinieces; vismaz tik pat lielā mērā tās ir – 19. gadsimta 
pastarpinājumā – arī romantisma turpinājums. Šis mantojums atstājis spē-
cīgu ietekmi arī uz 20. gadsimta filozofiju: arī 20. gadsimta neokonservatī-
visma un Frankfurtes skolas kritiskās teorijas sadursmēs un diskusijās par 
brīvību, emancipētu sabiedrību utt. atdzīvojas apgaismības un romantisma 
mantojuma amalgamas iekšējie konflikti un saplūsmes, papildinājumi un 
transformācijas. Centrāls spriedzes lauks šajā mantojumā ir jautājums par 
cilvēka un dabas attiecībām. Šīs attiecības mūsdienu filozofējošais socio-
logs Hartmuts Roza raksturo šādi: modernajam cilvēkam pasaule parādās 
kā virkne agresijas punktu – kā tas, kur cilvēks gūst panākumus (vai zaudē) 
savā kontrolēt un pārvaldīt tieksmē. Pasaule var parādīties arī nevis kā ag-
resijas punkti (vai kā robeža staro cilvēka kontrolēto un vēl nekontrolēto 
un neiegūto), bet gan kā rezonanses notikumi starp cilvēku un pasauli. 
“Rezonanse” ir Rozas kā III paaudzes Frankfurtes skolas pārstāvja cen-
trālais jēdziens, ar kuru viņš pūlas ieskicēt modernitātes nākotnes per-
spektīvas (diskusijas par “post-izaugsmes”, “post-kāpinājuma” sabiedrību), 
vienlaikus radot rezonanses antropoloģiju, kuras centrā ir cilvēka un dabas 
radošu attiecību teorija. Attiecības, kurās dominē nevis ieklausīšanās, bet 
gan vienpusēja pakļaut un kontrolēt vēlme, ved pie tā, ko Roza dēvē par 
jauno “dabas nepakļaušanos”. Tā iegūst monstrozas, cilvēkam totāli nāvē-
jošas formas. Turpretī pasaule, kurā vēl ir nepakļaujamais, nelietojamais, 
nekontrolējamais elements, ir pasaule īstā nozīmē, ir tas, ko romantisms 
pēlējās iespēlēt pasaules konceptā kā netveramo, prātam neaizsniedzamo, 
racionalitātei nepieejamo, cildeno. Paradoksālā kārtā tieši tas ir tādas pa-
saules nepieciešamais aspekts, bez kuras tā kļūst cilvēka vēlmju poligonu, 
kontroles un varēšanas apmātības laboratoriju. Tajās veikto eksperimentu 
sekas ir pasaule kā monstrs, ar kuru vairs nav iespējamas nekādas attiecī-
bas. Tāpēc, ka nav iespējamas nekādas attiecības, tāpēc sabiedrība noslē-
dzas pašreferenciālā sistēmā, kļūst par sabiedrību bez pasaules.

Referāts izstrādāts FLP projektā “Konkurējošie dabas diskursi Latvijā un 
ekoloģiskā solidaritāte kā konsensa veidošanas stratēģija” (lzp-2020/1-0304).
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Ontoģenealoģijas: ķermenis un vides
ētika Latvijā

Anne Sauka
LU Vēstures un filozofijas fakultāte

Kritiskais posthumānisms un jaunais materiālisms humanitārajās zinātnēs 
pievērš pastiprinātu uzmanību ķermeņa un vides savstarpējībai, akcentējot 
dabkultūras jēdzienu, procesuālu ontoloģijas izpratni, kā arī ķermeņa robe-
žu nenoteiktību. Šīs teorijas, kas lielā mērā iedvesmu gūst Frīdriha Nīčes, 
Baruha Spinozas un Žila Delēza filozofijā, atsakās no Rietumu sabiedrībai 
raksturīgajām dihotomijām – sieviete/vīrietis, daba/kultūra, prāts/ķerme-
nis, dzīvība/nāve un citām, kuru saknes meklējamas jau pitagorisma pret-
statu tabulā. Tiek meklētas jaunas pieejas dzīvotās materialitātes analīzē, 
papildinot esošo, pamatā antropocentrisko izpratni par jēgas veidošanās 
struktūrām (diskursu analīzes un biopolitikas jomās) ar plurālistisku dzīvī-
bas un materialitātes izpratni. 
 Citastarp posthumānisma un postantropocentrisma ievirzes pētīju-
mos tiek analizētas mākslīgā intelekta, robotikas un digitālo mediju tēmas, 
biomedicīnas un biotehnoloģiju jautājumi, kā arī dzimtes problēmas, un 
liela nozīme šo tēmu risināšanā ir tieši vides humanitāro zinātņu jautāju-
miem, kas visskaidrāk parāda problēmas, ko sagādā tradicionālie vai mūs-
dienu duālismi vai monismi, kas turpina (trans)humānisma un antropo-
centrisma diskursus. Turklāt, lai arī tiek apsvērtas daudzas šķietami 'jaunas' 
problēmas, ontoloģiskie pamati un to biopolitiskās un ētiskās sekas tiek 
apšaubītas arī plašākā mērogā, lūkojot kā jaunais liek kritiski pārvērtēt līdz 
šim it kā saprasto.
 Šo pieeju ietvarā, savā pētījumā piedāvāju šķetināt vides un ķermeņa 
savstarpējības sociālos un ētiskos aspektus caur "ontoģenealoģiju" jēdziena 
prizmu, balstoties uz kritiskās ģenealoģijas iestrādnēm un papildinot tās ar 
kultūrcaurstrāvotās materialitātes dimensiju, lai tādējādi paplašinātu ģe-
nealoģijas jēdzienu, piešķirot tam ontoloģisku dimensiju. 
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 Ar ģenealoģiju filozofijā saprot Mišela Fuko izstrādātu metodolo-
ģisku pieeju tagadnes vēstures analīzē. Iedvesmu Fuko gūst Frīdriha Vil-
helma Nīčes filozofijā. Ģenealoģijas pieejai būtiskas ir atziņas par zinātnes 
monisma neiespējamību un viena cēloņa jeb Ursprung meklējumu neie-
spējamību, dodot vietu zināšanu plurālismam jeb perspektīvismam un pa-
rādību izcelsmes dažādiem, galīgi neizsekojamiem aizsākumiem. Citastarp 
Nīčes filozofijā parādās arī ideja par vēstures ierakstīšanos miesā un miesas 
atmiņu, tādējādi paverot durvis ontoģenealoģiskai pieejai, kas analizē ma-
terialitāti kā jēgveidojošu un ģenealoģisku, ļaujot pievērsties ģenealoģisko 
sasaistījumu materialitātei. 
 Šajā kontekstā pētījums pievēršas ontoloģiju, biopolitikas un ētikas 
līdznoteikšanās analīzei, apsverot ķermeņa un vides savstarpējību, un vei-
dus, kādos Rietumu sabiedrības izpratne par miesisko patību atspoguļojas 
vides ētikā – attieksmēs un praksēs, kas attiecināmas uz vides sfēru un 
tālāk ietekmē arī dzīvoto materialitāti, lai apsvērtu iespējas, kādas ētikā 
paver ontoloģisko iepriekšpieņēmumu pārvērtēšana.
 Noslēgumā jāatzīmē, ka vides humanitārajās zinātnēs īpaši aktuali-
zēta tiek arī universālisma (un to papildinošā globālisma) kritika. Plurā-
lisms tiek akcentēts ne vien vertikālā, zinātņu nozīmes un jēgveidošanās lī-
meņu analīzē kā pretmets redukcionismam vai zinātnes monismam, bet arī 
horizontālā, zināšanu kartogrāfiju veidošanas kontekstā. Līdz ar to savos 
pētījumos īpašu nozīmi piešķiru Latvijas ontoģenealoģiskā fona analīzei ar 
mērķi izvērtēt Latvijas potenciālo pienesumu plašākās vides humanitāro 
zinātņu diskusijās, kā arī meklēt iespējamos ceļus, kādos globālas diskusi-
jas pietuvināt Latvijas kontekstam.

Referāts ir izstrādāts "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros [Nr. 
1.1.1.2/VIAA/4/20/613; Projekts “Ontoģenealoģijas: ķermenis un vides 
ētika Latvijā”].
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Dabiskais un normālais. Skice par 
sociālā konstruktīvisma skatījumu

Andrejs Balodis
Kultūras Akadēmija

Referātā tiks apskatīta jēdzienu ‘dabisks’ un ‘normāls’ attiecības. Nereti 
normas pamatošanai tiek izmantots arguments, ka normāls ir tas, kas ir da-
bisks, atbilst dabai, dabas kārtībai, bioloģijai utt. Savā referātā es aplūkošu 
šo jautājumu apvērsti – kādā nozīmē normas jēdziens ir ļāvis domāt par 
dabas jēdzienu. Lai to paveiktu, pirmkārt, es izsekošu normas jēdziena ģe-
nēzei Ž. Kangilema (Canguilhem) vēstures filozofijā, kas ir ietekmējusi tā 
dēvētā sociālā konstruktīvisma skatījuma izveidi humanitārajās un sociāla-
jās zinātnēs. Konstruktīvismā norma tiek aplūkota kā sociāli un vēsturiski 
nosacīta kategorija. Otrkārt, mēģināšu skaidrot, vai, kā un cik pamatoti 
šāda normas izpratne tiek pārnesta uz dabas sfēru.

Rīgas iekšpagalmu atveids padomju
posma filmās

Jānis Matvejs
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Referātā tiek apskatīts mikrorajonu iekšpagalmu atveids padomju posma 
filmās. Pētījumā tiek izmantotas kvalitatīvās pētījuma metodes, tostarp 
filmās atveido audio un vizuālo datu pieraksts, kas ļauj raksturot Rīgas 
dzīvojamās telpas atveidi dažādu laikposmu un žanru kinematogrāfiskajos 
materiālos.
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 Referātā tiek atklāta Rīgas dzīvojamo telpu izveides gaita, kā arī 
dzīvojamo rajonu nozīme padomju pilsētas uztverē. Padomju varas noteik-
tā cenzūra lielā mērā regulēja dzīvojamo rajonu un telpisko struktūru at-
veides daudzveidību, pastiprinot vai ierobežojot atsevišķu Rīgas apkaimju 
kinematogrāfisko atveidu. No 1940. līdz 1970. gadam padomju filmas iz-
vairās no iekšpagalmu atveida Rīgas mikrorajonos, turklāt teritorijas labie-
kārtošanas jautājumi tiek atstāti novārtā, nenodrošinot vides pieejamības 
prasības un atbilstoši ērtu pagalmu labiekārtojumu. Padomju pagalms fil-
mās tiek attēlots kā sociāla telpa, atklājot protagonista rakstura īpašības.

Ūdens aģence Daugavas 
lejteces plūdu stāstos

Dace Bula
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Izmantojot intervijas ar četru Rīgas apkaimju (Bolderājas, Kundziņsalas, 
Mangaļsalas un Vecmīlgrāvja) iedzīvotājiem, referāts pievēršas mutvār-
du stāstiem, kas ļauj izzināt, kā cilvēki pieredz un interpretē sastapšanos 
ar materiālās pasaules aģenci. Kopsakarā ar posthumānisma un materiā-
lās ekokritikas idejām tajā attīstīta relāciju (saikņu) perspektīva, kas at-
ceļ pretstatu starp cilvēku un ārpuscilvēkpasauli attiecībā uz darbībspēju. 
Vides pieredzes stāsti, kam referāts pievēršas, ļauj piekļūt ikdienas onto-
loģijām, kas atklāj vietu, kādu cilvēks sev ierāda iepretim citām sugām, 
dabas spēkiem, lietām un materiāliem. Nebūt nesludinot antropocentrisku 
dominanci, tie savā ziņā piedāvā “tautas” versijas aģences reālisma (Karen 
Barad) vai vitālā materiālisma (Jane Bannett) nostādnēm. 
 Plūdu stāsti ir laba ilustrācija matērijas spējai pakļaut un pārkārtot 
cilvēku gaitas un dzīvestelpu. Tie arī atklāj līdzāspastāvēšanas, mijiedar-
bes un atkarības scenārijus, kādi veidojas cilvēka un dabas (ūdens) starpā. 
Daugavas lejteces iedzīvotāji aizvien bijuši pakļauti ūdens līmeņa svārstī-
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bām un ir saraduši ar ūdens “viesošanos” savos īpašumos. Regulāri sezonāli 
plūdi savulaik pat piederējuši pie ikdienas. Bet 1969. un 2005. gada vētru 
laikā piedzīvotajiem plūdiem bijusi krietni postošāka ietekme uz apkaimju 
fizisko vidi, un tie ieņēmuši paliekošu vietu iedzīvotāju atmiņās un naratīvu 
repertuārā. Referātā tiek šķirti divējādi plūdu stāsti — līdzāspastāvēšanas 
un ārkārtējas pieredzes stāsti. Ūdens tajos figurē divos veidolos — kā viesis 
un iebrucējs, abos būdams aktīvs dalībnieks vietējā vides saikņu tīklojumā. 

Referāts izstrādāts FLP projektā “Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā 
vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē” (lzp–2018/1-0446).

Ekokritika. Postapokaliptiskais
naratīvs un naratīva ētika

Inese Vičaka
Rēzeknes Augstskola

Ekokritika kā aktīvistu vides kustība sākās 1970. gadu sākumā, savukārt 
literārās ekokritikas pirmsākumi ir vērojami 1970. gadu beigās. Vislielā-
ko atzinību ekoloģisko procesu pētniecībā šajā laikā guva ekokritiķi Glens 
Lavs, Leo Markss, Reimonds Viljamss un Džozefs Mīkers. Oficiāli termi-
nu „ekokritika” saistībā ar literatūrzinātni pirmo reizi pieminēja pētnieks 
Roberts Viljams Rikerts (Robert William Rueckert) 1978. gadā, esejā tika 
akcentēta koncepta svarīgā nozīme literāro darbu pētniecībā. Ieviešot šo 
terminu literatūrzinātnē, V. Rikerta nolūks bija eksperimentēt ar ekoloģi-
jas un ekoloģisku konceptu pielietojumu literatūrā, jo ekoloģijai ir vislielā-
kā saistība ar tagadni un nākotni pasaulē, kurā dzīvojam. 
 Ekokritikas attīstības posmi ir iedalāmi četros viļņos. Visvērtīgākā ir 
ekokritiķa Skota Slovika viļņu iedalījums. Pirmais ekokritikas vilnis (1980. 
gads – līdz šodienai) - faktuāla rakstība (rakstība par dabu); uzmanība ir 
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vērsta uz neatropocentrisko dabu/savvaļas apvidu; Amerikāņu un britu 
rakstnieku darbi. Otrais ekokritikas vilnis (1990. gadu vidus – līdz šodie-
nai) - dažādu žanru literatūras darbi (un vides kultūras studijas); multikul-
turālisms (kultūras formu daudzveidība); uzsvars uz reģionālo literatūru 
visā pasaulē; interese par urbānās un provinciālās vides atainojumu litera-
tūrā. Trešais ekokritikas vilnis (2009. gads – līdz šodienai) - tiek pārkāptas 
etniskās un nacionālās robežas – iezīmējās transnacionalitāte; pēta cilvēka 
pieredzes šķautnes no vidiskuma perspektīvas; kosmopolitānisms; „globā-
lā dvēsele” vai vienkārši “translokalitāte”. Kopš 2012. gada ekokritiķi ir jau 
sākuši diskutēt par ekokritikas ceturtā viļņa eksistenci, kura pamatā kalpo 
jaunais materiālisms (new materialism) un materiālā ekokritika. 
 Pēdējos gados ekokritikā svarīga loma ir arī apokalipses un postapo-
kalipses tēmai, kas ir saistīta ar pārveidotu vidi, kurā piesārņojuma rezultā-
tā ir apdraudēta dabas un cilvēces turpmāka eksistence. Šobrīd ekokritikas 
attīstība velk paralēles ar pieaugošo apziņu par iespējamo dabas bojāeju, 
jo dzīvojam tā dēvētajā trešajā ģeoloģiskajā epohā – antropocēnā, kurā cil-
vēcei ir visaptveroša vara un ietekme. Kā vienu no dominējošām vides 
problēmām, kas nomāc visu pasauli.
 Literārajai ekokritikai ar laiku attīstoties, tā ir kļuvusi ne tikai trans-
nacionāla, bet iezīmējās arī transdisciplinaritātes aspekts. Narataloģija 
nav vēl fundamentāli mainījusi ekokritikas teorētisko lauku, tomēr tai ir 
svarīga loma saistībā ar ekokritiku. Ekokritikas un narataloģijas zinātnes 
apvienojumam ir piešķirts jauns terminu - „ekonarataloģija” (econarrata-
logy), kas pēta vēstījuma pasauli un korelāciju starp tekstuālo, tēlu pasauli 
un fizisko, ārpustekstuālo pasauli, kas pēc būtības ir apvienota ekokritikas 
interese par literatūras un fiziskās vides attiecībām ar narataloģijas inte-
resi par vēstījuma struktūru un elementiem. Ekokritikā ir ne tikai būtiska 
narataloģijas perspektīva, bet arī naratīva ētikas aspekts, kas arī iezīmē 
transkulturālu atvērtību un dialoģismu kā jaunās ētiskās vērtības.  
 Ekokritika uzmanību koncentrē uz naratīvu kā ētiku un fikcionālo 
tēlu, naratoru un lasītāju pozīciju naratīvā vienotā procesā. Tātad ekokri-
tikas naratīva ētika pievērš īpašu uzmanību ētiskiem aspektiem vēstījumā, 
kur svarīga loma ir dabas konstruktam. Ir ne tikai būtiska ētiskas rīcības 
apsvēršana – [autora] norādījums lasītājiem, kā būtu jāizturas pret apkār-
tējo vidi, bet ir nozīmīga arī literāro tēlu ētiskā pozīcija, kuri norāda, kādai 
būtu jābūt cilvēku rīcībai un kā būtu jāizturas pret apkārtējo vidi. Ekokri-
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tika un naratīva ētika apvienojumā palīdz reaģēt uz “ekofobisko” kultūras 
pasauli, kura neredz savstarpējās saistības dinamiku un mijiedarbību, tajā 
skaitā, dabas un cilvēces vienotību. Ir nepieciešams apsvērt to, ko nozīmē 
humānisms, ne tikai saprast neizbēgamo dabiskās vides lomu cilvēka dzīvē, 
bet arī nespēju cilvēkam darboties, pastāvēt un domāt izolācijā no apkārtējās 
dabiskās vides. Domājams, ka nākotnē ekokritikas, narataloģijas un naratīva 
ētikas krustpunktu pētniecība varētu iegūt plašāku, globālu raksturu.

Vai daba pastāv ārpus diskursa?
Igors Gubenko

LU Vēstures un filozofijas fakultāte

Apstiprinoša atbilde, ko intuitīvi vēlamies sniegt uz šo jautājumu, paredz 
abu jēdzienu norobežošanu: diskurss ir nedabisks, bet daba – nediskursīva. 
Bet vai konceptuāla opozīcija starp dabu un diskursu tuvākā aplūkojumā 
izrādās tikpat stabila, cik to ierasti iedomājamies? Poststrukturālisma teo-
rija, kuras paspārnē attīstījies vairums diskursa analīzes pieeju, vēsta, ka 
diskurss ir neizbēgamais starpnieks starp mums un visām tām parādībām, 
ko ierasti apzīmējam ar vārdu “daba”. Ja diskurss ir zināšanu pastāvēšanas 
forma, kā apgalvoja Fuko, tad ārpus diskursa neko nav iespējams izzināt. 
Citējot Ernesto Laklausu un Šantālu Mufu, diskurss ir nosacījums tam, lai 
jebkas varētu kļūt par objektu mums. Savukārt dekonstrukcijas izveidotājs 
Žaks Deridā šķietami iet vēl tālāk un “izšķīdina” dabu diskursā. Šādu inter-
pretāciju ir izpelnījies Deridā darbā “Par gramatoloģiju” paustais izteikums 
“Ārpus teksta nav nekā” (Il n’y a pas de horstexte). Teiktais implicē daba 
pastāv tekstā – un tas nudien izklausās pēc skandāla. Taču vienīgi tiktāl, 
ciktāl tekstu domājam tā ierastajā nozīmē – kā vairāku teikumu virkni, 
kas izteikti mutiski vai fiksēti rakstiski. Turpretī dekonstrukcijā teksts tiek 
izprasts daudz plašāk – kā jebkuru (grafisku, akustisku, vizuālu, telpisku 
utt.) zīmju lauks. Citiem vārdiem, jebkas, kas kādam kaut ko nozīmē, ir 
piederīgs universālajam tekstam, ārpus kura nav nekā. Teksts šajā nozīmē 
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faktiski pārklāj visu iespējamās pieredzes sfēru. Turklāt dekonstrukcija at-
sakās atzīt cilvēciskā subjekta ekskluzīvu privilēģiju uz teksta radīšanu un 
uztveri: ģenētiskais kods ir teksts ne mazākā mērā kā zinātnisks referāts. 
Šim uzskatam pievienojas bioloģe un filozofe Donna Haraveja, norādot uz 
kodu un kodēšanu kā mūsdienu bioloģijas un komunikācijas zinātnes cen-
trālajiem atslēgvārdiem. Viņa skaidro, ka mūsdienu bioloģijā organismu 
izpēte ir pārvērtusies par ģenētiskās kodēšanas problēmu, bet biotehno-
loģija savā būtībā ir rakstības tehnoloģija (“Kiborga manifests”). Savukārt 
objektontoloģijas piekritējs Timotijs Mortons retoriski jautā “Kas ir DNS, 
ja ne teksts šūnu iekšienē, receptei līdzīga instrukcija (algoritms) dzīvības 
formu radīšanai?” (“Dekonstrukcija un/kā ekoloģija”). Šīs nostādnes ne 
tikai liek kritiski pārskatīt dabas un teksta opozīciju, bet arī aicina domāt 
pašu dabu teksta terminos. No šāda skatījuma izriet nozīmīgas metodolo-
ģiskas konsekvences dabas diskursu izpētei. Analizējot konkurējošus dis-
kursus par dabu, tā nebūtu jāiedomājas kā pāri šiem diskursiem stāvošs 
sevī identais un invariantais esošais. Atteikšanās no pretenzijām izzināt 
dabu kā tādu, šo kantisko “lietu par sevi”, nav galējā relatīvisma izpausme. 
Drīzāk tā ir saprātīgs metodoloģiskās piesardzības pasākums, lai, analizē-
jot konkrētus diskursus par dabu, izpratne par dabu kā šo diskursu refe-
rentu netiktu nekritiski aizgūta no kādiem citiem diskursiem – vienalga, 
zinātniskiem, reliģiskiem vai literāriem. Ņemot vērā, ka dabas diskursu 
konkurence fundamentālā līmenī ir konkurence par “dabas” īsto nozīmi, 
konkurējošo dabas diskursu analīzei, vismaz tās sākotnējā stadijā, būtu no-
derīgi pieņemt, ka daba nepastāv ārpus diskursa. 

Referāts izstrādāts FLP projektā “Konkurējošie dabas diskursi Latvijā un 
ekoloģiskā solidaritāte kā konsensa veidošanas stratēģija” (lzp-2020/1-0304).
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Domājot savvaļas dabu
Anita Zariņa & Ivo Vinogradovs

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Savvaļas jēdziens šodien ir aktuāls ne tikai dēļ tā nozīmes eko-tūrisma 
“savvaļas pieredzē”, dabas daudzveidības un dabiskuma uzturēšanā, bet arī 
tāpēc, ka ar savvaļas veidošanu un apsaimniekošanu saistītas prakses kļūst 
gan par sadursmju vietām konvencionālo kultūras vai pat, teiksim, ekono-
misko ainavu kontekstā, gan par jaunām dabas un ainavas vērtībām. Savva-
ļas prakses un sapratne ir svarīgas arī jaunā antropocēna laikmeta ietvaros, 
kurā cilvēka un dabas mijattiecības joprojām tiek artikulētas sabiedrības un 
dabas binārās sistēmas modelī. 
 No humanitāro zinātņu skatupunkta, savvaļa, tajā nozīmē kā to pār-
svarā saprot, ir lielā mērā saistīta ar etnocentrisku ideju par romantizētu 
Ēdenes dārzu, arhetipisku vilkmi uz vai pat arhaisku vīziju par pasauli bez 
cilvēkiem tajā. Savvaļā robežas starp cilvēku un necilvēku, starp dabisko 
un pārdabisko, ir vienmēr bijušas daudz mazāk izteiktas kā citviet. Tur var 
sastapt velnus un zaudēt dvēseli, bet tur var arī atklāties Dieva seja. Jēzus 
sludināja pārsvarā urbānā vidē, bet viņa lielākās atklāsmes notika tieši da-
biskās vidēs, uz ūdens, kalnos, savvaļā. 
 Ir dažādi veidi, kā artikulēt savvaļu un tās apgūšanu, dabu un cil-
vēka mijattiecības ar to. Cicerons jau mūsu ēras sākumā dabu iedalīja tri-
jās dabās: pirmā (mežonīgā daba), otrā (kultivētā ainava) un trešā (dārzi). 
Marksisma pieejā tiek uzsvērta cilvēku nepārtrauktā konfrontācija ar to, ko 
tie sauc par ‘dabu’ un ka tā ir jāpārveido (caur “darbu”), lai izdzīvotu. Nīls 
Smits grāmatā “Nevienlīdzīgā attīstība. Daba, kapitāls un telpas ražošana” 
(1983) arī izšķir trīs dabas, iedalītas atkarībā no pārveidotības pakāpes. Pir-
mā daba – mazpārveidotā, pirmsindustriālās sabiedrības, otrā daba – līdz ar 
kapitālisma attīstību, kurā cilvēks-dabas veidotājs un valdītājs. Trešā daba – 
iespējamā daba (vietas potenciāls), līdz ar postmodernismu. Šī trešā daba, 
tā vienmēr ir te, kā latents potenciāls, daba snaudošā stāvoklī. Trešā daba 
nav saistīta ar hronoloģiju laikā, tā nav ne pagātne, ne tagadne vai nākotne, 
tā ir kondicionālis, proti, nevis darbības laiks, bet runas noskaņojums. 
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 Un šī iespējamā (jeb virtuālā) daba, kad modernisma (vai neomo-
dernisma) ražošanas mašīna ir apstājusies vai griežas pa tukšo, kļūst par 
potenciālu vietu jauniem dabas veidošanas eksperimentiem. Nereti tā 
mūsdienās tiek dēvēta par “ceturto dabu” jeb sintētisko dabu, kas ir moni-
torēta un mākslīga, pastiprinātām, uzpūstām ekoloģijām, manufakturēta. 
Īstākais antropocēna “sapnis par kundzību”, ar ekosistēmu pakalpojumiem, 
dabā balstītiem risinājumiem un ģeoinženēriju. Un te atrodas arī mūs in-
teresējošās savvaļas veidošanas prakses. 
 Savvaļa ir nepieciešami ne-produktivitātes koncepts, tā lietojums 
cilvēkiem ir pieejams tikai caur afektīvu pieredzi. Latvijā, sabiedrībā, kurā 
nav savvaļas ainavas diskursīvās tradīcijas, vai tās ir fragmentārsas un ap-
slēptas, ir jāmācās pieņemt tieši šo savvaļas neprodukīvo dabu. Vienlaikus 
ir jāuzmanās no šī koncepta kļūšanas par tīri  tehnisku terminu, kā tas 
savulaik ir noticis ar biotopu jeb dzīvotni (habitat), un tāpēc tas būtu jā-
piepilda ar vietas-formai atbilstošu saturu, it īpaši šajā postproduktīvisma 
laikmetā, un tas, nenoliedzami, ir viens no vides humanitāro zinātņu uz-
devumiem.

Referāts izstrādāts FLP projektā “Konkurējošie dabas diskursi Latvijā un 
ekoloģiskā solidaritāte kā konsensa veidošanas stratēģija” (lzp-2020/1-0304).

Krievu kosmists Konstantīns Ciolkovskis 
un totālās dzīvās dabas iznīcināšanas

projekta humānistiskā  dimensija
Normunds Kozlovs & Ilva Skulte

Rīgas Stradiņa Universitāte

Konstantīns Ciolkovskis ir labi pazīstams kā raķešu zinātnes pamatlicējs. 
Bet viņam bija ļoti radikālas idejas par cilvēces evolūciju un pašu dzīvi.
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 Kosmoss Ciolkovskim atklājās kā labi sakārtots, racionāli, teleoloģis-
ki un hierarhiski organizēts — zemākas formas, kur matērijai trūkst gara 
apziņas, attīstās arvien augstākās un apzinātākās dzīves formās, kas virzās 
uz pilnīgu garīgumu kā kosmiskās enerģijas plūsmu. Viņš uzskatīja, ka ma-
tērijai ir dzīvība, viss Kosmoss ir dzīvs, tomēr ar atšķirīgu jutīguma pakāpi. 
(“Kosmiskās filozofijas kopsavilkums”, 1995). Ciolkovskis bija arī pirmais 
cilvēces ideologs un kosmiskā paplašinājuma teorētiķis. Viņa idejas rāda, 
ka tad, kad cilvēce, kas attīstībā atrāvusies no dzīvniekiem, pilnībā sapratīs 
savu pieticīgo vietu evolūcijas kāpnēs un plaisu, kas to atdala no saprātīgas 
dzīves kosmosā, tā pārveidos Zemi un sevi. Tas nozīmē, ka paralēli milzī-
gajam populācijas pieaugumam lauksaimniecībā tiks apgūta visa sauszemes 
un okeāna teritorija, savvaļas augi un augstākie dzīvnieki būs pakļauti iz-
nīcināšanai, jāizmanto rūpnieciskiem mērķiem — kā Zemes atmosfēra, tā 
matērija pārvērtīsies par rūpnieciskām izejvielām kosmiskām kolonijām ar 
labvēlīgākiem apstākļiem racionālam radošumam nekā uz Zemes. 
 
Referāts izstrādāts FLP projektā “Memento mori: dzīves beigas, nāve un 
iedomātā pēcnāve mūsdienu Latvijas iedzīvotāju dzīves pasaulē” (lzp-2019/1-
0223).

Bioloģiskā lauksaimniecība: idejas 
attīstība un dinamika Latvijā

Maija Ušča
Agroresursu un ekonomikas institūts

Pieaugot pasaules iedzīvotāju skaitam, drošas un veselīgas pārtikas nodro-
šināšana kļūst par arvien lielāku izaicinājumu. Tajā pašā laikā arvien vairāk 
parādās jauni pārtikas iegādes paradumi — pircēji meklē ilgtspējīgu uztu-
ru, kas ir veselīgs ne tikai cilvēkiem, bet arī apkārtējai videi. Veselīgas un 
ilgtspējīgas pārtikas sistēmas ir arī viens no Eiropas Savienības (ES) izvir-
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zītajiem mērķiem — 2020. gada maijā Eiropas Komisija ieviesa divas stra-
tēģijas — Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, un no Lauka līdz galdam 
stratēģiju, kas abas viena otru pastiprina, apvienojot dabu, lauksaimniekus, 
uzņēmējdarbību un patērētājus.
 Pastāv vairākas dabai, klimatam un cilvēku veselībai draudzīgas lauk-
saimniecības metodes, no kurām populārākā ir bioloģiskā lauksaimniecība. 
Bioloģiskā lauksaimniecība ir ātri augošs sektors Eiropas Savienībā un arī 
Latvijā. Piemēram, 2017. gadā ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm 
apstrādāta zeme klāja 13,9 % (Eurostat, 2018) no kopējās Latvijas lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem ES.
 Vienlaikus bioloģiskā lauksaimniecība arvien tiek uzskatīta kā preto-
šanās globalizācijai un industrializācijai, kā cilvēka – dabas attiecību mai-
noša, kā pretdarbība ģenētiski modificētās pārtikas izplatībai, kā mūsdienu 
kapitālisma loģisku izaicinātāja un kopienu sargātāja. Ziņojumā apskatīti 
bioloģiskās lauksaimniecības veidošanās apstākļi un konteksts, kā arī šo 
ideju un prakšu attīstība līdz mūsdienām, pievēršoties arī situācijai Latvijā.
 
Referāts izstrādāts "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros (Nr. 
1.1.1.2/VIAA/4/20/682; Projekts “Bioloģiskā lauksaimniecība un jauni 
pārtikas iegādes paradumi”).

Varas reprezentācija Sēlijas mežos
Mārtiņš Lūkins

LVMI “Silava”

Diskusijā par Sēlijas identitāti tiek skarts plašs jautājumu loks: vēsture, 
materiālā un nemateriālā kultūra, vietas un telpas attiecības, administratī-
vi teritoriālās pārmaiņas un novada robežas. Vienlaikus aktualizējas jautā-
jums vai varas attiecības var tik nodalītas no pašas ainavas, jo ainava ir po-
tenciāls varas un ideoloģiju konfliktu subjekts un krātuve. Varu definējot 
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kā atšķirīgā producētāju, uzturētāju un pārveidotāju aplūkoti trīs piemēri 
apvidum raksturīgā teritorijā, proti,  kādreizējā “kroņa mežā” — vietā, kurā 
20. gadsimta sākumā, industrializācijas zenītā, ierīkots gandrīz 15 km garš, 
ar slūžām regulējams koku pludināmais kanāls, bet vēlāk,  1930. gados, ka-
nāla austrumu krastā, koku izvešanai izbūvēts 33 km garš šaursliežu dzelz-
ceļš, kas darbojies līdz 1972. gadam. Savukārt, 1980. gadu izskaņā izveidoti 
dabas Supes un Nomavas purva dabas liegumi, kas vēlāk papildināti ar 
aizsargājamām platībām mežos un purvos. Pētījuma pieteikumā, esmu ie-
skicējis varas izpausmes visu triju piemēru gadījumā, akcentējot atšķirīgas 
un kopīgas iezīmes, piedāvājot paplašināt industriālā mantojuma un dabas 
aizsardzības diskursu ar varas un ainavas attiecību dimensiju.

Mežs vārdos un darbībās - pētot
privāto meža īpašnieku perspektīvu

Zane Lībiete
LU Humanitāro zinātņu fakultāte

Vairāk nekā pusi Latvijas teritorijas klāj meži, un ar mežiem saistītie jau-
tājumi bieži gūst plašu publisku rezonansi. Aptuveni puse Latvijas mežu 
pieder privātpersonām, un privāto mežu struktūra un apsaimniekošana 
vairāku iemeslu dēļ būtiski atšķiras no valsts mežu apsaimniekošanas.  
 Pētījumā es vēlējos noskaidrot, kā privātie meža īpašnieki redz savu 
mežu – ciktāl to iespējams novērtēt no izteikumiem un mežā veiktajām 
darbībām. Šim nolūkam tika veiktas “līdzdošanās” intervijas, kuru laikā 
lūdzu meža īpašniekiem man parādīt savu mežu un par to pastāstīt inter-
vijā ar atvērtiem jautājumiem. Dati tika analizēti no četriem aspektiem: 
kā nepārtrauktība, mērķi, zināšanas un rīcībspēja. Rezultāti liecina, ka ap-
saimniekošanas lēmumus ietekmē gan ilgtermiņa peļņas iespējas, gan estē-
tiski apsvērumi, liela nozīme ir zināšanām un pieredzei. Nozīmīgs negatīvs 
faktors meža īpašniekiem šķiet neparedzamība, gan saistībā ar klimata pār-
maiņām, gan politiskiem lēmumiem. 
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Dominējošie diskursi par vilkiem
Latvijas digitālajos medijos

un to loma diskusijas par lielajiem
plēsējiem veidošanā

Agnese Reķe
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Vilki Eiropā tikuši vajāti un intensīvi iznīcināti gadsimtiem ilgi. Nesau-
dzīgā attieksme daudzās Eiropas valstīs tos noveda tuvu iznīcības robežai 
jau 19. gadsimta beigās. Taču pēdējo desmitgažu laikā, pateicoties sugas 
aizsardzības pasākumiem un socioekonomiskajiem procesiem, kuru re-
zultātā palielinājies dzīvniekiem piemēroto teritoriju daudzums, to skaits 
Eiropā ir strauji pieaudzis un sasniedzis augstāko atzīmi pēdējo gadsimtu 
laikā – aptuveni 17 000 indivīdu. Arī Latvijā vilku skaits ir audzis, salīdzi-
not ar 20. gadsimta rādītājiem. Pēc Valsts mežu dienesta datiem, Latvijā 
šobrīd mīt aptuveni 1200 vilki. Mūsdienās sugu no nekontrolētas medīša-
nas pasargā starptautiskā likumdošana, taču 2012. gadā veiktā Eiropas Ko-
misijas pētījumā noskaidrots, ka lielākais drauds vilkiem Eiropā joprojām 
ir cilvēks, proti, zemais sabiedrības atbalsts sugas aizsardzībai. Arī citos 
pētījumos ir pierādīts, ka dabas aizsardzības pasākumu efektivitāti būtiski 
ietekmē sabiedrības attieksme. Savukārt sabiedrības viedokli par dabu un 
nepieciešamību to aizsargāt lielā mērā veido informācija masu medijos. 
 Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādi ir dominējošie diskursi par 
vilkiem populārākajos Latvijas digitālajos ziņu medijos, kas ir to veidotāji 
un kādu lomu diskursi potenciāli spēlē diskusijā par vilkiem Latvijā. Ana-
lizējot 2003.–2019. gadā publicētos rakstus par vilkiem (kopumā 115 raksti 
8 populārākajos digitālajos ziņu medijos Latvijā), secināts, ka medijos do-
minē divi diskursi: (1) vilks kā drauds un (2) vilks kā aizsargājama suga. 
Pirmā diskursa galvenie veidotāji ir mednieki, kuri vēlas panākt atļautā 
medību apjoma palielināšanu. Savukārt otrā diskursa veidotāji ir dabas 
aizsardzības speciālisti, kas pārstāv ar sugas apsaimniekošanu saistītas ies-
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tādes un argumentē nepieciešamību sugu sargāt, un rast kompromisus tās 
klātbūtnes regulēšanā.
 
Referāts izstrādāts FLP projektā “Konkurējošie dabas diskursi Latvijā un 
ekoloģiskā solidaritāte kā konsensa veidošanas stratēģija” (lzp-2020/1-0304).

Slēpņošanas telpiskie dati kā avots
rekreācijas izpētei

Edgars Jūrmalis
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Slēpņošana jeb geocaching ir rekreācijas aktivitāte gan pilsētvidē, gan da-
bas teritorijās, kuras galvenais mērķis ir atrast citu aktivitātes dalībnieku 
izveidotos slēpņus. Katrs slēpņa atradējs fiksē savu apmeklējumu pierakstu 
kladē (papīra formātā vai elektroniski). Liels uzsvars slēpņošanas aktivitā-
tei ir uz GPS datu, aplikāciju un citām navigācijas metodēm, sevišķi sarež-
ģītas grūtības slēpņu atrašanai. Bieži slēpņiem piemīt tematiska ievirze, ja 
tie saistīti ar kādu kultūrvēsturisku vai dabas objektu. Slēpņošanas telpis-
kie dati var sniegt vispārīgu ieskatu, lai aprakstītu rekreācijas potenciālu 
un nodrošinājumu, taču to popularitāte rekreācijas pētniecībā nav sevišķi 
izplatīta. 
 Datu iegūšanai apskatīta brīvpieejas “GSAK (Geocaching Swiss 
Army Knife)” rīka izmantošana, kas ļauj iegūt gan kvantitatīvus, ĢIS prog-
rammām atbilstošus datus, gan arī kvalitatīvus datus (lietotāju komentārus, 
atsauksmes, fotoattēlus). Veikta vispārīga ģeotelpiskā analīze un aprakstīti 
punktu novietojumi balstoties uz zemes seguma veidu (pēc CORINE 2018 
datiem). Slēpņošanas telpiskos datus ir jāinterpretē ar uzmanību, jo ne-
skatoties uz lielo punktu (slēpņu) skaitu, slēpņošana tomēr ir uzskatāma 
par nišas aktivitāti. Telpisko datu interpretācijai var traucēt dažādu blīvi 
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novietotu slēpņu punkti vai dublikāti, kā arī punkti, kuri klasificējas kā 
ceļazīmes (waypoints). Slēpņošanai ir potenciāls nodrošināt un palielināt 
dažādu objektu un vietu popularitāti, jo salīdzinot ar pasīvam iesaistes me-
todēm (informācijas stendi un līdzīgi materiāli), slēpņošanas punkti vei-
cina interaktīvitāti starp apmeklētajiem, kā arī ļauj apmeklētājiem atstāt 
komentārus vai sūdzības par konkrēto vietu.

Būves dabas pieredzēšanai. 
Dabas taku fenomens Latvijā

Artis Zvirgzdiņš
A4D

Dabas takas pēdējā desmitgadē Latvijā ir piedzīvojušas strauji augošu po-
pularitāti, un īpašu aktualitāti ieguvušas pandēmijas laikā. Ziņojuma pa-
matā gan nav pētījums, bet drīzāk pārdomas par tiem arhitektūras, telpis-
kajiem, fenomenoloģiskajiem un citiem aspektiem, kas ir saistīti ar dabas 
taku tēmu. 
 Speciāli veidotu dabas jeb izglītības taku (educational trail, educatio-
nal path, nature trail) aizsākumi meklējami 1920. gados ASV nacionālajos 
parkos, bet pēc Otrā pasaules kara kā jauna un moderna dabas vēstures izglī-
tības forma tās piedzīvoja uzplaukumu Vācijā, Lielbritānijā un citur. Lūko-
joties dabas taku tūrisma pirmsākumos Latvijā, būtu jāmin Gaujas nacionā-
lais parks, kā arī Tērvete, kur taku iekārtošana notikusi kopš 60.-70. gadiem, 
taču Siguldas tūrisma un taku vēsture ir senāka. Savukārt mūsdienu dabas 
taku uzplaukumu Latvijā iesāka pirmā apmeklētājiem domātā laipa Lielajā 
Ķemeru tīrelī, kas tika atklāta 2000. gadā. Vēlāk tai sekojuši daudzi, dažādi 
taku projekti, kas īstenoti izmantojot Eiropas Savienības fondu finansēju-
mu. 
 Šo pārdomu fokusā ir tieši dabas taku būvētā infrastruktūra — lai-
pas, kāpnes, platformas, torņi, tiltiņi u.c. konstrukcijas. No arhitektūras 



25

viedokļa tie ir elementi, kas veido un organizē telpu ap sevi, un fenomeno-
loģiskajā aspektā ir interesanti, kā šo telpu uztver un piedzīvo cilvēks. 
 Dabas taku kontekstā tas rosina aizdomāties par to, kā šīs būves ie-
tekmē apmeklētāju dabas uztveri. Ņemot vērā, ka daudziem pilsētniekiem 
tieši šīs takas kalpo par galveno dabas apmeklējuma formu, var apgalvot, 
ka tās kopā ar būvētajiem elementiem lielā mērā konstruē cilvēku dabas 
pieredzi. Zinot to, ka dabas takas un to veidošana daudzās pašvaldībās ir 
kļuvušas par sava veida mērauklu, par naudas piesaistes līdzekli, interesanti 
ir arī jautājumi par mērķiem, naudas plūsmām un varas izpausmēm, ko 
reprezentē šo jauno dabas taku ainava.



LU 78. zinātniskā konference 
Sekcija "Daba: humanitāro zinātņu 
konteksts"
19.02.2020.
Vēstures un filozofijas fakultāte

Vides humanitārās zinātnes ir salīdzinoši jauna pētniecības nozare, 
taču tā aptver jau ilgstošas saites starp pētījumiem vides filosofijā, vi-
des vēsturē, ekokriticismā, kultūras ģeogrāfijā, kultūras antropoloģijā 
un politiskā ekoloģijā. Šīs nozares konceptuālais uzdevums ir veidot 
integrētu platformu diskusijai par vides tēmām, cilvēka un dabas mi-
jattiecībām. Sekcija “Daba: humanitāro zinātņu kontekstā” ir pirmais 
mēģinājums LU ikgadējās zinātniskās konferences ietvaros izveidot 
patiesi starpdisciplināru sarunu starp LU filosofiem, ģeogrāfiem, vēs-
turniekiem un antropologiem.



Konferences programma

16.00–16.15 
Raivis Bičevskis. Dabas valoda: romantisms - konservatīvā revolūcija - zaļā 
kultūrkritika

16.15–16.30 
Anita Zariņa & Ivo Vinogradovs. Mijattiecību ģeogrāfijas: vide ne-duālistiskā 
skatījumā

16.30–16.45 
Andris Šnē. Ainava, sabiedrība un identitāte: vides arheoloģijas sociālie aspekti

16.45–17.00 
Kristīne Krumberga & Kārlis Lakševics. Virsāju aizsegā: militārisma estetizācija 
un daba kā izrāde

17.00–17.15 
Agnese Reķe. Cilvēku-lielo plēsēju mijattiecības: pelēkā vilka portretējums 
digitālajos medijos

17.45–18.00 
Anne Sauka. Jēgas lielveikalā: ēdiens, vide un ražošana

18.00–18.15 
Māra Neikena. Dzīvnieki kā līdzeklis vardarbības attēlojumā ziņās

18.15–18.30 
Krišjānis Lācis. Dzīvības jēdziens jaunākajā kristīgajā biofilozofijā

18.15–18.30 
Kristīne Āboliņa. Dabas tuvums kā vērtība

18.15–18.30 
Rūdolfs R. Vītoliņš. 'Telpiskais pagrieziens' vēstures izpētē

18.15–18.30 

Artis Svece. Ekoloģiskā solidaritāte kā tagadnes izaicinājums




