Vadims Bogdanovs:

Gatis Kokins:
.

"Vēršanās pret deputātu kā pret
cilvēku ir tik spēcīga, ka šis amats
jau kļuvis toksisks."

"Kad atnācu uz Daugavpils teātri,
. biju pārbijies. Likās, ka nebūs
nevienas jaukas jaunas meitenes,
kurai spēlēt ..."
.
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GATIS KOKINS, "Lattelecom" uzraudzības padomes prie.kšsēdētājs,
studējis fiziku Latvijas
Universitātē, ekonomiku Londonas universitātē
un biznesa administrāciju Rīgas Ekonomiskajā
augstskolā. Viņš uzskata, ka laba izglītība un zināšanas ir viena no lielākajām cilvēka vērtībām.
Vinam ir ari savs skatījums uz sabiedriskajiem
-un politiskajiem procesiem Latvijā.
JURIS LORENCS

Žurnāla "Rīgas Laiks"
augusta numurā bija jūsu
raksts "Nezināšanas vērtība", ko daudz apsprieda
~n citēja. Tajā var lasīt
šādu apgalvojumu: "Ejot
pie vēlēšanu urnām, mēs
visaugstāk esain vērtējuši
tos, kuru sociālās iemaKARīNAS
MIEZĀjAS
FOTO
ņas izrunāties mūs ir ap- Gatis Kokins: "Automatizācija un ar to saistītā profesiju izzušana nozīmē, ka valdības neizbēgimi būs spiestas ieviest
būrušas un kuri ir veiklātā saucamo garantēto bāzes ienākumu. Naudas summu, ko valsts izmaksā savam pilsonim tikai tāpēc vien, ka viņš eksistē. Lai viņš nenomirtu badā, nenosaltu un varētu izklaidēties."
.
ki mūsu nākotnes sapņu
apkalpošanā.
Mēs esam
Vienlaikus cilvēki nav
selekcionējuši tādus poapraide" ("narrowcasting"),
nauda, pensijas tiek segtas
maz. Bet bakalaura diploms
litiķus, kuri savu partiapmierināti ar politiķu mo-_ ari ar citiem budžeta ieņē- kurā viens cilvēks inforir kabatā, kas patiesībā nav
ju sapulcēs nejautā: "Ko rālo stāju un interešu kon- mumiem. Sociālās iemakmē tikai dažus. Šāda inforslikti. Man gan šķiet, ka ar
mēs varam izdarīt Latvi- fliktiem. Tas ari izskaidro
mācija bieži ir nekvalitatīsas drizāk kalpo kā indikalaiku šis diplomu drukāšators tam, cik lielu pensiju
jai noderīgu?" Go viņi ne- faktu, kāpēc vēlētāji vēlas
va, nepārbaudīta un kalpo
nas mašīnas apstāsies, jo
zina), bet apspriež, ar kā- redzēt Saeimā jaunas se- nākotnē sanems cilvēks. Ja kā avots "viltus zinām". Es- darba vietas jautās ne vairs
es maksāju; piemēram, 800/0 mu pārliecināts, ka cilvēdiem paziņojumiem nākt ~jas. Tāpat Latvijas sabiedrītikai pēc diploma, bet praklajā, lai atbildētu uz so- ba sāpīgi uztver ekonomisno vidējās sociālās iemakki iemācīsies dzīvot šajā in- sīs reālas kvalitatīvā augst•
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mums. Kurās jomās jūs
redzat nākamos tehnoloģiju lēcienus, kas ietekmēs mūsu ikdienas dzīvi?
Pie- horizonta jau ir tā
saucamais lietu internets,
telemedicīna. Parādās elektromobiļi, būs nepieciešams
attīstīt to uzpildes infrastruktūru. "Gudrās rnājas''
pašas mācēs izvēlēties dinamisko elektrības tarifu, kas
ļaus ekonomēt uz apsildes
un ūdens sildīšanas rēkina.
Mājokļos parādīsies īpaši
drošības pakalpojumi, viedās kameras, kas atšķir suni
no bērna un draugus no laupītāja. Tāpat lielas pārmaiņas ienesīs bezvadu piektās
paaudzes jeb 5G internets.
Vai man kā privātpersonai piektās paaudzes
internets būtiski izmainīs dzivi?
Tiešā veidā ne. Patiesībā vajadzība pēc datu plūsmas piesātinās. Telekomunikāciju ēras sākumā cilvēki
galvenokārt runāja pa telefonu. Nākamais lēciens - internets, sērfošana, mūzika
un filmas internetā. Kārta
pienākusi virtuālajai realifātei, bet tālāk par to patiesībā vairs nav kur iet. Vismaz
šodien mums grūti ko iedomāties. Taču 5G internets ir
būtiski svarīgs, piemēram,
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-un politiskajiem procesiem Latvijā.
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JURIS LORENCS

Žurnāla "Rīgas Laiks"
augusta numurā bija jūsu
raksts "Nezināšanas vērtība", ko daudz apsprieda
un citēja. Tajā var lasīt
šādu apgalvojumu: "Ejot
pie vēlēšanu urnām, mēs
visaugstāk esain vērtējuši
tos, kuru sociālās iemaKARīNAS
MIEZĀļAS
FOTO
ņas izrunāties mūs ir ap- Gatis Kokins: "Automatizācija un ar to saistītā profesiju izzušana nozīmē, ka valdības nelzbēqaml būs spiestas ieviest
būrušas un kuri ir veiklātā saucamo garantēto bāzes ienākumu. Naudas summu, ko valsts izmaksā savam pilsonim tikai tāpēc vien, ka viņš ekki mūsu nākotnes sapņu
sistē. Lai viņš nenomirtu badā, nenosaltu un varētu izklaidēties."
apkalpošanā.
Mēs esam
selekcionējuši tādus poVienlaikus cilvēki nav
nauda, pensijas tiek segtas
apraide" C'narrowcasttng''),
maz. Bet bakalaura diploms
litiķus, kuri savu partiapmierināti ar politiķu mo-_ ari ar citiem budžeta ieņē- kura viens cilvēks inforir kabata, kas patiesībā nav
ju sapulcēs nejautā: "Ko rālo stāju un interešu konmumiem. Sociālās iemakmē tikai dažus. Šada inforslikti. Man gan šķiet, ka ar
sas drīzāk kalpo kā indikamēs varam izdarīt Latvi- fliktiem. Tas ari izskaidro
mācija bieži ir nekvalitatīlaiku šis diplomu drukāšators tam, cik lielu pensiju
jai noderigu?" Go viņi ne- faktu, kāpēc vēlētāji vēlas
va, nepārbaudīta un kalpo
nas mašīnas apstāsies, jo
zina), bet apspriež, ar kā- redzēt Saeima jaunas se- nākotnē sanems cilvēks. Ja kā avots "viltus zinām". Es- darba vietas jautās ne vairs
es maksāju; piemēram, 80%
diem paziņojumiem nākt _jas. Tāpat Latvijas sabiedrīmu pārliecināts, ka cilvētikai pēc diploma, bet prano vidējās sociālās iemakki iemācīsies dzīvot šajā in- sīs reālas kvalitativā augstklajā, lai atbildētu uz so-' ba sāpīgi uztver ekonomiscioloģiskajās aptaujās iz- ko migrāciju, cilvēku aiz- sas, tad mana pirmā līmeņa
formācijas telpa un spēs at- skola iegūtas zināšanas.
mēritām
elektorāta
ba- braukšanu. Patiesība gan ir pensijai būtu jābūt 800/0 no šķirt graudus no pelavām,
žām." Ari prezidents Val- pavisam vienkārša - Latvija
vidējās pensijas.
bet tam būs vajadzīgs laiks. _ Driz 13. Saeima vē
dis Zatlers savos memuāatrodas Eiropas Savienībā,
lēšanas. Kādus jautājuLatvijā ekonomika attīsBet kā ar zināšanu
mus jūs uzdotu deputāta
ros "Kas es esmu" dažu
atvērtā sistēmā, kura 'Cilvē- tas ar 5% lielu pieaugumu
inflāciju? Manā jaunibā
kandidātiem?
partiju politiķus raksturo
ki kā privātpersonas cen- gada, palielinās algas, valsti
kā "reitingu vergus".
šas maksimizēt savu ekonovalda likuma un tiesu vara,
Latvijā bija kādas astoPirmkārt, es vēlētos zisamazinās noziedzība. Uz
G. Kokins: Diemžēl vē- misko labumu un netraucēņas augstskolas,
tagad
nat' kā .tiks realizēti vēlēlēšanas kļuvušas par politti dodas uz vietām ar aug- kopuma labvēlīgā fona ap- to ir krietni vairāk. Un šanās dotie solījumi. Mēs
tehnologu sacensību. Bet stākām algām. Iespējams,
galvojumi, ka Latvija ir "ne- tas notiek sabiedrībā, ku- pārāk bieži redzam aizbil.patiesībā viss ir vēlētāju ro- ka mēs šajā sistēmā iestāizdevusies valsts", ka "viss ir rā samazinās iedzīvotādināšanos ar atrašanos tādā valdības koalīcijā, kukās, ar savu attieksmi un jāmies par ātru, ka bija ne- slikti", sabiedrībā vienkārju skaits!
viedokli mēs Latvijā daudz
pieciešarns ilgāks konver-" ši nestrādā. Un, ja ari šādas
Augošā dzīves sarežģītīrā partneriem ir citādas
ko varam mainīt.
ģences laiks. Bet vienlaikus
ba nozīmē to, ka bakalau-'
idejas izskan šajā priekšvēintereses. Līdz šim partira grāds kļūst līdzīgs "obli- jas ir cīnījušās par "savu
svaru kausos jāliek ari drolēšanu laika, vēl ir jautāVarbūt deputātu Saei- šība, ko mums sniedz dalī- jums - vai tā ir kādas par- gātai vidējai izglītībai". No ministriju" un tad nu taba Eiropas Savienībā. Ap- tijas priekšvēlēšanu taktika
mā ir mazliet par daudz?
šada viedokļa raugoties, ir jā mēģinājušas realizēt "savu politiku". Diemžēl tas
Uz diviem miljoniem ie- taujājot ekonomiskos mig- vai ari ne visai draudzīgu
labi, ka reģionos parādās
Rīgas augstskolu filiāles.
nedarbojas.
rantus, kā viens no aiz- kaimiņvalstu
dzivotāju veseli simts?
mēģinājums
Vienlaikus būtu nepieciešaOtrkārt, es vēlētos dz irbraukšanas iemesliem tiek
Iespējams,
ka varētu
iespaidot sabiedrisko domu.
ma augstskolu konsolidācidēt jaunas idejas, kā veicipietikt, teiksim, ar 60. Ma- minēta, viņuprāt, negodīVienīgie, kas šādai informāgā valsts pārvalde, un tas cijai var noticēt, - sevi no- ja. Tik maza valsti kā Latvi- nāt un paātrināt tautsaimni gan vairāk uztrauc parlajau ir nepatīkami. Lūk, kā- slēgtos sociālo tīklu "burbu- ja visas augstskolas nespēj
niecības attistību. Arī tāmenta kvalitāte. Ja izdotos
dēļ, ka tas var piebremzēt
piesaistīt izcilus profesorus
pēc tik svarīgi ievēlēt parlauzlabot Saeimas darbu kaut
ļos'' dzīvojošie, kuri barojas
vai pat pagriezt pretējā virmentā cilvēkus, kuri bauda
un izveidot labas bibliotēvai par 100/0, tad ieguvums
no ierobežotas, tendenciozi
zienā migrācijas plūsmu.
kas. Vēl Ķāda problēma būtu lielāks neka 1000 de- sabiedrības uzticību. .
atlasītas informācijas.
putātu algas. Patiesībā LatVai nevar pienākt brīJūs pats savulaik kāvija ir daudz zinošu, komdis, kad sabiedrības no- dā int rvijā esat izteicis
petentu un godīgu cilvēku,
šī

ns

drošības pakalpojumi, viedās kameras, kas atšķir suni
no bērna un draugus no laupītāja. Tāpat lielas pārmaiņas ienesīs bezvadu piektās
paaudzes jeb 5G internets.
Vai man kā privātpersonai piektās paaudzes
internets būtiski izmainīs dzivi?
Tiešā veida ne. Patiesībā vajadzība pēc datu plūsmas piesātinās. Telekomunikāciju ēras sākumā cilvēki
galvenokārt runāja pa telefonu. Nākamais lēciens - internets, sērfošana, mūzika
un filmas interneta. Kārta
pienākusi virtuālajai realitātei, bet tālāk par to patiesībā vairs nav kur iet. Vismaz
šodien mums grūti ko iedomāties. Taču 5G internets ir
būtiski svarīgs, piemēram,
pašbraucošo jeb autonomo
automobiļu kustibas nodrošināšanai, Ļoti iespējams,
mēs piedzīvosim laikus, kad
šoferi kā profesija izzudīs.
Es jums ticu. Vai zināt, ko krieviski nozimē
".HM~HK"?

Nē.
Vēl pirms kādiem gadiem 170 tā bija viena
no visvairāk izplatītajām
profesijām Krievijā. Važonis
tālbraucējs, kurš
ar zirgu pajūgiem veda
pastu un preces, piemēram, no Astrahaņas uz
Maskavu vai Pēterburgu.
Dzelzceļš viņus pilnibā
iznīcināja, turklāt tas notika vēsturiski loti isā lai- .
kā, divdesmit gados.
Automatizācija un ar to
saistītā profesiju izzušana
nozīmē, ka valdības neizbēgami būs spiestas
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braukšanu. Patiesība gan ir
pavisam vienkārša - Latvija
atrodas Eiropas Savienībā,
atvērtā sistēmā, kura 'Cilvēki kā privātpersonas cenšas maksimizēt savu ekonomisko labumu un netraucēti dodas uz vietām ar augstākām algām. Iespējams,
ka mēs šajā sistēmā iestājāmies par ātru, ka bija nepieciešams ilgāks konver-ģences laiks. Bet vienlaikus
svaru kausos jāliek ari drošība, ko mums sniedz dalība Eiropas Savienībā. Aptaujājot ekonomiskos migrantus, kā viens no aizbraukšanas iemesliem tiek
minēta, viņuprāt, negodīgā valsts pārvalde, un tas
jau ir nepatīkami. Lūk, kāpēc tik svarīgi ievēlēt parlamentā cilvēkus, kuri bauda
sabiedrības uzticību.

pensijai būtu jābūt 80% no
vidējās pensijas.
Latvijā ekonomika attīstas ar 5% lielu pieaugumu
gada, palielinās algas, valsti
valda likuma un tiesu vara,
samazinās noziedzība. Uz šī
kopuma labvēlīgā fona apgalvojumi, ka Latvija ir "neizdevusies valsts", ka "viss ir
slikti", sabiedrībā vienkārši nestrādā. Un, ja ari šādas
idejas izskan šajā priekšvēlēšanu laika, vēl ir jautājums - vai tā ir kādas partijas priekšvēlēšanu taktika
vai ari ne visai draudzīgu
kaimiņvalstu
mēģinājums
iespaidot sabiedrisko domu.
Vienīgie, kas šādai informācijai var noticēt, - sevi noslēgtos sociā1o tīklu "burbuļos" dzīvojošie, kuri barojas
no ierobežotas, tendenciozi
at1asītas informācijas.

šķirt graudus no pelavām,
bet tam būs vajadzīgs laiks.

Vai nevar pienākt brīdis, kad sabiedrības
novecošanās un aizbraukšanas dēl nevarēs izmaksāt
pensijas?
Es ticu, ka aizbraukšana
Socioloģiskās aptaujas
bremzēsies. Lietuvā jau vailiecina - puse no līdzširākus mēnešus esot novēronējās koalīcijas .atbalstījama pretēja tendence - ciltājiem vēlētos redzēt parvēki pamazām sāk atgriezlamentā jaunas sejas. Bet
ties. Daži ekonomisti uzskakur viņas ņemt?
Vēršanās pret deputātu
ta, ka emigrācija apstājas
kā pret cilvēku ir tik spēcī- .brīdī, kad izbraucēju -valga, ka šis amats jau kļuvis sti kopprodukts uz vienu iedzīvotāju sasniedz 700/0 no
toksisks pašam deputātam,
viņa ģimenei un _ari iespē- imigrācijas "mērķa valsts".
jamai karjerai nākotnē. Pie- Mēs jau esam tam tuvu. Ari
par pensijām nebūtu jāuzmēram, mūsu likumi padara bijušo deputātu par ne- traucas. Latvijā ir fondētā pensiju sistēma, kura otvēlamu darbinieku jebkuraja un trešajā līmenī tiek
rā banka. Iespējams, dažas
uzkrāta reā1a nauda. Savujomas pretkorupcijas barjeŗas ir saceltas pārāk augstu. - kārt attīstītās valstis ar veNav brīnums, ka šādos ap- selīgu ekonomiku pirmajā
stākļos daudzi spējīgi cilvēki jeb solidārajā pensiju līmenī cilvēkiem netiek izmakdod priekšroku profesionāsāta tikai sociālo iemaksu
lai, nevis politiķa karjerai.

Jūs pats savulaik kādā intervijā esat izteicis
interesantu domu, citēju:
"Multiinfortnācijas
plūsņta Jauj tev to nezināt.
Kamēr tu lasīji vienu avīzi, skatījies vienu televīzijas kanālu, principā visi zināja- visu."
Mēs dzīvojam pārejas
laika starp "vecajiem" un
'Jaunajiem" medijiem. Nav
nomainījušās paaudzes, runājot Bībeles līdzībās, 40
gadi vēl nav aizvadīti tuksnesī. A vīzē informāciju
pārbauda zinoši redaktori,
turklāt cilvēkam agrāk bija iespēja lasīt vairākas avīzes. Klasiskajiem medijiem
- avīzēm, radio,. televīzijai - ir raksturīga tā saucamā plaša apraide ("broadcasting"), kad viens medijs izstaro informāciju plašam cilvēku lokam. Tagad
vērojama parādība "šaurā
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mērītām
elektorāta
bažām." Arī prezidents Valdis Zatlers savos memuāros "Kas es esmu" dažu
partiju politiķus raksturo
kā "reitingu verg-us".
G. Kokins: Diemžēl vēlēšanas kļuvušas par polittehnologu sacensību. Bet
_patiesībā viss ir vēlētāju rokas, ar savu attieksmi un
viedokli mēs Latvijā daudz
ko varam mainīt,
Varbūt deputātu Saeimā ir mazliet par daudz?
Uz diviem miljoniem iedzīvotāju veseli simts?
Iespējams,
ka varētu
pietikt, teiksim, ar 60. Mani gan vairāk uztrauc parlamenta kvalitāte. Ja izdotos
uzlabot Saeimas darbu kaut
vai par 100/0, tad ieguvums
būtu lielāks neka 1000 deputātu algas. Patiesībā Latvija ir daudz zinošu, kompetentu un godīgu cilvēku,
kuri varētu būt mūsu "simts'
gudras galvas".
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Bet kā ar zināšanu
inflāciju? Manā jaunībā
Latvijā bija kādas astoņas augstskolas,
tagad
to ir krietni vairāk. Un
tas' notiek sabiedrībā, kurā samazinās
iedzīvotāju skaits!
Augošā dzīves sarežģītība nozīmē to, ka bakalau-'
ra grāds kļūst līdzīgs "obligātai vidējai izglītībai". No
šada viedokļa raugoties, ir
labi, ka reģionos parādās
Rīgas augstskolu filiāles.
Vienlaikus būtu nepieciešama augstskolu konsolidācija. Tik maza valsti kā Latvija visas augstskolas nespēj
piesaistīt izcilus profesorus
un izveidot labas bibliotēkas. Vēl kāda problēma -

v

automobiļu kustibas nodro_ Drīz 13. Saeimas vēšināšanai. Ļoti iespējams,
lēšanas.
Kādus jautājumēs piedzīvosim laikus, kad
mus jūs uzdotu deputāta - šoferi kā profesija izzudīs.
kandidātiem?
Es jums ticu. Vai ziPirmkārt, es vēlētos zināt, kā ,tiks realizēti vēlēnāt, ko kri vi ki nozīmē
šanās dotie solījumi. Mēs "JlMII.I;HK"?
Nē.
pārāk bieži redzam aizbildināšanos ar atrašanos tāVēl pirn
kādiem gadā valdības koalīcijā, kudiem 170 ā bija viena
rā partneriem ir citādas
no visvairāk izplatītajām
intereses. Līdz šim partiKrievijā. Vajas ir cīnījušās par "savu profesijām
ālbraucējs, kurš
ministriju" un tad nu ta- žonis
jā mēģinājušas realizēt "sa- ar zirgu pajūgiem veda
vu politiku". Diemžēl tas pastu UD preces, piemēram, no Astrahaņas
uz
nedarbojas.
Maskavu vai Pēterburgu.
Otrkārt, es vēlētos dzirDzelzceļš viņus pilnībā
dēt jaunas idejas, kā veiciiznīcināja, turklāt tas nonāt un paātrināt tautsaimniecības attīstibu. Arī tā- tika vēsturiski loti īsā lai- .
dēļ, ka tas var piebremzēt
kā, divdesmit gados.
Automatizācija un ar to
vai pat pagriezt pretējā virsaistītā profesiju izzušana
zienā migrācijas plūsmu.
nozīmē, ka valdības neizbēgami būs spiestas ieviest tā saucamo garantēto
bāzes ienākumu, par kuru
pagaidām piesardzīgi, bet
aizvien biežāk un noteiktāk
jau tiek runāts. Tā būs garantēta naudas summa, ko
valsts izmaksa savam pilsonim tikai tāpēc vien, ka
vinš eksistē. Lai vinš nenomirtu bada, neno~altu un
varētu izk1aidēties.

Es ticu, ka aizbraukšana
bremzēsies. iietuvā
Jau vairākus mēnešus esot
novērojama pretēja tendence,
cilvēk! pamazām sāk
atgriezties.
šodien daudzi jaunieši izvēlas studijas, kuru apguve neprasa .īpašu piepūli un
kas nepavisam nav pieprasitas darba tirgū. Iedomāsimies vidusmēra Latvijas gimeni. Jaunietis beidz vidusskolu, vecāki saka -- tev noteikti jāstudē! Un viņš aiziet
studēt, piemēram, poli toloģiju, kaut gan nekad nav
domājis strādāt šajā profesija. Nu cik mums Latvijā vajadzīgi politologi? Pavisam

Treškārt, es vēlētos redzēt ne tikai īstermina, bet
ari vidēja un ilga termina
valdības plānus. Kā mainīt
varas mehānismu, lai tas
lautu iedzīvināt un ari baudīt vidēja, nu vismaz trīs
gadu ilga termiņa politikas
augļus. Domāju, ka vēlētāji
to novērtētu.
Mēs esam
cinieki
tam,
nets izmainījis

bijuši liekā interpasauli ap

Bet kādas profesijas
tad noteikti saglabāsies?
Mākslinieki, jo pieprasījums pēc emocijām un izklaides tikai pieaugs. Rakstnieki, aktieri, komponisti,
dziedātāji, gleznotāji, dejotāji, visādi "šovmeņi". Par
senāko profesiju uz šis pasaules mēs esam dzirdējuši. Bet pēdējā cilvēces profesija, manuprāt, būs domātājs, tātad filozofs. Patiesībā
tas pat būtu visai cienījami.

