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(Ar paskaidrojumiem) 

 

ARTURS PRIEDĪTIS  

Personīgā informācija  

Dzimšanas laiks:  26.08.46.  

Dzimšanas vieta :  Latvijas PSR, Tals u raj . ,  Laucienas c .  „Kalniekos”.  

Precēj ies:  s ieva  Klāra Priedīte ,  spāņu f i lo l . ,  maģ.  

Mājas  lapa:  www.ar turspr iedi t i s . lv .  

Video  kanāls :  www.youtube .com (kanāls „ArtursPriedi t i s”) .  

Blogi:  1)  Stikla kalns.  Kul turo loģiskās re fleks i jas.  www.st iklakalns.b logspot.com  

2)  Špenglera mantojums .  Norieta  dienasgrāmata .  ht tp: / / spengleramantojums.b logspot.co m/  

Auto ident i fikāc ija:  žurnāli s ts ,  l i te ratūrzinātnieks,  kulturo logs ,  publ ic is t s .  

Zinātnisko interešu vi rzieni:  1)  kulturo loģij a ,  2)  komunikācijas teor i ja/starpkul turā lā  

komunikāc ija /Interne ta  komunikāc ija ,  3)  mūsdienu globālo soc iā lo  p rocesu anal ī t ika ,  4)  

kul turo loģiskā publicist ika.  

  

Izg līt ība:  1970 sept . -1977 jūnij s  Latvijas Valsts  universi tā tes Fi lol . fak.  

1982 janv. -1984 nov.  LPSR Zinātņu akadēmijas asp irantūra.  

1984 nov.  -  fi loloģijas  z inātņu kandi tā ts ,  LPSR ZA.  

          1992 maij s  -  f i lo loģijas doktors,  La tvijas ZA .  

 

Zinātniskā darba pieredze :  1979 nov . -1987 jūl .  LPSR Zinā tņu akadēmija:  

zinā tniska is  redaktors izdevniec ībā "Zinātne" ,  z inā tniska is 

l īdzs trādnieks Valodas un l i tera tūras ins t . ,  ZA Prezid ija  

Redakciju  un izdevumu padomes z inātniskais sekre tārs  ( a tb i ld  

par  zinātniskās l i teratūras izdošanu LPSR) .  Nozīmīgākais :  

teksto loģiski  metodoloģiskās  rekomendācijas  Raiņa Akadēmisko  

(Latvijā  pirmo)  kopotu rakstu saga tavošanā  (sākot ar  lugu 

sējumiem);  Raiņa dienasgrāmatu publ ikāc ija  (24.sēj . )  un p irmā 

diser tāci ja  par  dienasgrāmatām (grām.1992);  J .T iņanova rakstu 

krājuma izdošanas noorganizēšana un p ieda lī šanās "J .Tiņanova 

lasī jumos"(1982 -2002,  vienīgais latv .zinātnieks) .   

1987 sept . -1993 janv.  docents,  Latviešu f i lo loģ i jas un kul tūras 

ka tedras vadī tājs ,  Daugavpi ls  Pedagoģiskais 

ins t i tūts .Nozīmīgākais :  PSRS (ar ī  Rie tumos neb ija  sas topam a  

att iec īga s tudiju programma ) pirmais sagatavo kul tūras vēs tures 

skolo tāja  spec ia l i tā tes studiju programmu (1988) .   

1991 sept . -1995 okt .  Daugavpils  p i l sē tas domes pr iekšsēdētāja  

padomnieks valodas jautājumos.  Nozīmīgākais:  valst ī  vienīgā  

tāda veida  š ta ta  vieta;  nodibina vals t ī  p irmo Valodas inspekciju 

(1991.g.17 .X) ;  va ls t ī  p irmie uzsāk latv.val .ates tāci ju 

(1992.g.20 .II) .  

1993 apr.  –  2003 febr.  Mult inacionālās kultūras centr s,  

direktors.  Nozīmīgākais :  skat . tā lāk.  

2004 maijs –  2005 febr.  Biznesa augstskola „Turība”,  docents .  

Nozīmīgākais:  skat . tā lāk.  

2005 febr.  –  2013 marts.  Balt i jas  Starp taut i skā akadēmija ,  

as.prof .  Nozīmīgākais:  ska t . tā lāk.  

2013 marts –  „pensionārs”.  Nozīmīgākais :  ska t .  tā lāk.  

 

Publ icēto grā matu saraksts  

 

1. Priedītis A. Komentāri, priekšvārds, publikācija grām.: Rainis J. Kop.raksti, 24.sēj. R., 1986 

http://www.artursprieditis.lv/
http://www.youtube.com/
http://www.stiklakalns.blogspot.com/
http://spengleramantojums.blogspot.com/


2. Priedītis A. Tulkojums grām.: Ivanovs V. Pāris un nepāris. Smadzeņu asimetrija un zīmju 

sistēmu dinamika. R., 1990 

3. Priedītis A. Rainis un simbolisms. Daugavpils, 1992 

4. Priedītis A. Raiņa dienasgrāmatas. Daugavpils, 1992 

5. Priedītis A. Rainis un viņa laikmets. Daugavpils, 1994 

6. Priedītis A. Mans Rainis. Daugavpils, 1996 

7. Priedītis A. Latvijas kultūras vēsture. 1.grāmata. Daugavpils, 1996 (krievu val.) 

8. Priedītis A. Latvijas kultūras vēsture. No vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Daugavpils, 

2000 

9. (Bez autora) 50 teksti eksāmeniem un atestācijai latviešu valodā. Daugavpils, 2000, 

atk.izd.2001 

10. Priedītis A. Ievads kulturoloģijā. Kultūras teorija un kultūras vēsture. Daugavpils, 2003 

11. Priedītis A. Himēriskuma nesaulē. Kulturoloģiskas esejas un studijas. Rīga, 2004; 

www.artursprieditis.lv  

12. Priedītis A. Latvijas kultūras vēsture vidusskolai. Rīga, 2006; www.artursprieditis.lv  

13.  Priedī t i s  A.  Kul tūru d ialogs:  interkul turā lās komunikāc ijas vēs ture  un  

                     teor i ja .  Rīga,  200 6  

                  14. Priedītis A. Masu komunikācijas teorijas. Lekciju kursa konspekts.   

                          R., 2006; www.artursprieditis.lv  

15. Priedītis A. Spīdolas telpa. Apceres par kultūru. R., 2007;  

      www.artursprieditis.lv   

16. Priedītis A. Eiropas studijas: ģeopolitika, integrācija, ideologija.  

                         Lekciju kurss. R., 2007; www.artursprieditis.lv   

17. Priedītis A. Komunikācijas planēta. Apceres par komunikācijas  

                         teoriju. R., 2008; www.artursprieditis.lv   

18. Priedītis A. Iracionālā kapitālisma gramatika. Apceres par    

     postindustriālā laikmeta kultūru. R., 2010;  

     www.artursprieditis.lv 

19. Priedītis A.Sarkanā Dundaga. R., 2010; www.artursprieditis.lv 

20. Priedītis A. Etīdes par multikulturālismu. 1.daļa. R., 2012; www.artursprieditis.lv  

21. Priedītis A. Pūces horizonts. Esejas par globālajām transformācijām. R., 2012; 

www.arturspriedītis.lv 

22. Priedītis A. Laikmeta gravitācija. Esejas un intervijas. R., 2013; www.artursprieditis.lv * 

*Internetā grāmatas ir izvietotas arī citos saitos. Piem., „gramataselektroniski”. 

23. Priedītis A. Tagadnes baltā agonija: Latvija 2013. R., 2013; www.artursprieditis.lv  

24. Priedītis A. Etīdes par kultūras monarhiju. Populārzinātniskā publicistika. R., 2015; 

www.artursprieditis.lv 

25. Priedītis A. Tagadnes melnā agonija: Latvija 2014-2015. R., 2015; www.arturspriedītis.lv  

26. Priedītis A. Etīdes par multikulturālismu. 2.daļa. R., 2015; www.artursprieditis.lv  

27. Priedītis A. Tagadnes seja. Esejas un refleksijas. 2015 VI-2016XII. R., 2017; 

www.artursprieditis.lv  

 

Nozīmīgākais  no 1993.g. 
 
1993-2003    Multinacionālās  kultūras centrs  (MKC),  d irektors;  

privāta z inā tniskā iestāde,  dib ināta 1993.g.  1  .apr ī l ī  Daugavpi l ī ;  

jur id iskais statuss:  A.Pr iedīša  ind ividuāla is  uzņēmums;  

darbību f inansiāl i  nodrošina īpašnieka  ģimenes personīgie  naudas  

l īdzekļ i  (1993. -2003.g.  iz l ieto t i  v ismaz 100 000. - Ls: grāmatu un  

"Kul tūra un Vā rds"  izdošana ,  z inātniskie  pasākumi ,  komandējumi ,  algas,  

te lpu no ma,  orgtehnika,  inventārs  ut t) .  

Nozīmīgākais :  p irmā un vienīgā z inātniskā iestāde Austrumeiropā,  kas nodarbojas a r  

mul t ikul turā l i smu;  pirmā grāmata Austrumeiropā  par  mul t ikul turā l i smu (1996) ;  pirmā 

grāmata par  Daugavpi ls  vēs tur i(1998) ;  saraksta  pirmo grā matu par Latvijas  kultūras 

vēsturi  (2000);  divu va lsts  vidussko lu darb ība saskaņā ar  interkul turā lās  izgl ī t ības 

koncepciju;  darb ība Starptaut i skajā interkulturālās izglī t ības asociācijā  (no 1994) ;  Vals ts  

prezidenta  G.Ulmaņa vizī te  MKC 1997.g.  15 .VII ;  Ēt ikas un kr ist īgās t ikumības padomes 

vad īšana  (no 2000) ;  sagatavo grāmatu „Mans Rainis” (1996; dēvē:  „gudrākā grāmata par  

Raini”)  un grāmatu „Ievads kulturoloģijā .  Kultūras  teor i ja  un kultū ras vēs ture”  (2003;  būt iski  

ie tekmē mācību pr iekšmeta „Kulturo loģija” izve idi  vals ts  vidējā izglī t ībā) .  

http://www.artursprieditis.lv/
http://www.artursprieditis.lv/
http://www.artursprieditis.lv/
http://www.artursprieditis.lv/
http://www.artursprieditis.lv/
http://www.artursprieditis.lv/
http://www.artursprieditis.lv/
http://www.artursprieditis.lv/
http://www.artursprieditis.lv/
http://www.arturspriedītis.lv/
http://www.artursprieditis.lv/
http://www.artursprieditis.lv/
http://www.artursprieditis.lv/
http://www.arturspriedītis.lv/
http://www.artursprieditis.lv/
http://www.artursprieditis.lv/


 

2004-2005  Biznesa augstskola „Turība”;  nozīmīgākais :  sagatavo Balt i jas valst ī s  pirmo 

maģistrantūras p rogrammu sab iedr iskajās  at t iec ībās;  raksta  grāmatu „Kul tūru d ia logs”.   

 

2005-2013  Balt ijas Starptautiskā  akadēmija;  nozīmīgākais :  

 

1)grāmatas:  

 

1.  Kultūru dialogs:  interkulturālās komunikācijas vēsture  un teorija  (2006);  pirmā 

grāmata ne t ikai  la tviešu valodā par  jauno soc iā l i  metodoloģisko konceptu  „kul tūru d ia logs” ;  

2 .  Spīdolas telpa.  Apceres  par kultūru (2007);  oriģināla  koncepcija  par  kultūras  

determinismu;  ne t ikai  la tviešu valodā spec iā lajā  l i teratūrā ļo t i  ret i  sastopama 

poli tkorektuma un mul t ikul turā l i sma analīze ;  pirmais anal ī t iskais darbs par  „Latvijas 

pārdošanu”(ter i tor iālo  mārket ingu) ;  

3 .  Eiropas studijas:  ģeopol it ika,  integrācija,  ideo loģija.  Lekciju kurss (2007);  ne t ika i  

la tviešu va lodā or iģināl a pieeja  Eiropas problēmām ;  

4 .  Komunikācijas  planēta.  Apceres par ko munikācijas teor iju (2008);  ne t ika i  la tviešu 

va lodā or iģināla jauno mediju ,  komunikāc ijas t ransformāciju anal īze,  -  īpaši  par  masu 

komunikāc ijas  izmaiņām;  

5.  Iracionālā  kapitāl isma gra mat ika.  Apceres  par post industriā lā la ikmeta kultūru 

(2011);  viena no autora visnozīmīgākajām grāma tām;  vai rākas or iģinālas  koncepcijas :  1)par  

i rac ionālo kap itā l i smu,  2)par  masu fenomenu segmentāciju,  3)kr īzes neekonomiskaj iem 

komponentiem, 4) rases teor i jas  aktual i tāt i ,  5)„ceha teor i ju” ekonomikā,  6)subkul turāciju;  

kul tūras determinisma koncepcijas argumentāc ijas  turpinājums;  ne t ikai  la tviešu va lodā 

or iģinā la jauno mediju ,  izgl ī t ības,  f i losofi jas identi tā tes  analīze ;  

6 .  Pūces horizonts.  Esejas par g lobālajā m transformācijām (2012);  ne t ikai  la tviešu 

va lodā or iģināla pieeja  mūsdienu plane tār i  globālo parādību interpre tāc i jā;  

7 .  Et īdes par mult ikulturālismu (201 2) ;   

8 .  Laikmeta gravitāc ija .  Esejas un intervijas (2013) ;  or iģinā la p ieeja  mūsdienu plane tār i  

globālo sociā lo  parādību interpretāc ijā;  

 

2013 marts „pensionārs”;  nozīmīgākais :  

 

1 .  Tagadnes baltā  agonija:  Latvija  2013 (2013);  

2 .  Et īdes par kultūras monarhiju (2015);  

3 .  Tagadnes melnā agonija (2015);  

4.  Et īdes par mult ikulturālismu.  2 .da ļa (2015) ;  

5 .  Tagadnes seja (2017) .  

 

Aizvadītajos gados (2004-2016.g.11.okt.) sagatavotajos tekstos ir fiksēti sekojošie konceptuālie 

un terminoloģiskie priekšlikumi: 1) kulturoloģiskā paradigma, 2) masu fenomenu segmentācija, 

3) kultūras determinisms, 4) krīzes neekonomiskie (kulturoloģiskie) faktori, 5) rases teorijas 

aktualitāte, 6) iracionālais kapitālisms, 7) subkulturācija, 8) vadāmā haosa poētika, 9) 

noziegumu brīvība, 10) ģeokrātiskais valstiskums, 11) gnozeoloģiskais ideāls, 12) politiskā 

orientācija, 13) kulturoloģiskā imunitāte, 14) zināšanas kā ideoloģijas saturs, 15) idiotijas 

plurālisms, 16) tolerances reabilitātes funkcija, 17) Rietumu civilizācijas iekšējā sadursme, 

lūzums, Baltijas siena, 18) patiesība kā saprātīgo cilvēku identitātes pamats, 19) patiesīguma 

tabess, 20) tiesiskuma abioze, 21) stratēģiskā atbildība, 22) intelektuālā infrastruktūra, 23) 

nacionālā stratēģiskā elite, 24) planetārā stratēģiskā elite, 25) tautas pārvaldīšanas nepolitkorektā 

tehnoloģija, 26) tautas svētākās politiskās vērtības, 27) valsts abrogācija, 28) sociālais 

darvinisms kā jauna formāta genocīda metodoloģiskā platforma: nacionālā mēroga genocīds, 29) 

haosa pamatošana postcilvēku historiogrāfijā, 30) metafizikas pieprasījums, 31) psihiskā 

prosperitāte, 32) tautas madrigāls, 33) morālā filantrofija, 34) sociālās lietderības koeficients, 

35) latviešu favorītisms, 36) demogrāfiskais pasaules karš, 37) demogrāfijas ekonomiskais 



verdikts, 38) labklājības anatomija, 39) ģeopolitiskais misionārs, 40) mākslas metafizika, 41) 

grēku habilitācija, 42) kognitīvā aprobežotība, 43) juvenālā banda, 44) juvenālais laikmets, 45) 

postmodernistiskā mentalitāte, 46) analītiskais infantilisms, 47) maniakālais finansiālisms, 48) 

valsts hibrīdapvērsums, 49) kognitīvā drosme, 50) mentālais agresors, 51) kriminālā mentalitāte, 

52) alkātības loģistika, 53) hibrīdā mentalitāte, 54) patoloģiju socializācija, 55) tautas loģistika, 

56) grēku subkultūra, 57) sociālā horeogrāfija, 58) intelektuālā gaume, 59) intelektuālā 

etnogrāfija, 60) ģeopolitiskais fundamentālisms, 61) zagšanas habilitācija, 62) intelektuālais 

laikabiedrs, 63) stulbuma ataraksija, 64) morālais garants, 65) postcilvēku sanācija. 
 

2)  intervija s:  

 

Vadā mā haosa poētika jeb kulturoloģiskās  paradig mas evolūcija . -  Kultūra un Vārds,  

2011.g.  sept . ;  or iģinā la  koncepcija  par  kulturo loģisko parad igmu ; la tviešu valodā pirmo reizi  

plaši  par  vadā mo haosu;  

Augstskola  mūsmājās. -  Kultūra un Vārds,  2012 .g.augusts;  (augstākās  izgl ī t ības kr i t i ska 

anal īze) ;  

Augstskola mūsmājās.  Otrā sēr ija . -  Kultūra un Vārds,  2012.g.sept . ;  ( turpinājums) ;  

 

3)  s tudiju programmu projekt i :  (skat .  mājas lapā) ;  

 

4)  sadarbība a r  minis tr i j u  mācību pr iekšmeta „Kul turo loģija” ieviešan ā  valsts  vidējā 

izgl ī t ībā ;  

 

5)  sadarbība ar  Efekt īvās pol i t ikas fondu un publikācijas russ .ru. (Maskava,  Kr ievijas valst s  

prezidenta  s truktūra) ;   

 

6)  Videolekciju c ikl i  (www.youtube.com ;  kanāls  „Ar tursPr ied it i s”  u.c . sa i tos) :   

1.Mūsdienu kapi tāl i sma antropoloģija  (1 -9) ;  www.musdienukapi ta l i sms.wordpress.com ;  

2.Komunikācijas hegemonija  (1 -25);  www.komunikac ijashegemonija .wordpress.com ;  

3.Laikmeta gravitāci j a (1-10) ;  www.la ikmetagravi taci ja .wordpress.com ;   

4.Interkulturālā  komuni kācija  (1 -10) ;  www.interkultura lakomunikacija .wordpress.com ;  

5.Augstskolas vibrācijas  (1 -3) ;  www.youtube.com (kanāls „Ar tursPried it is) ;  

 

 

2017,  februār is   

http://www.youtube.com/
http://www.musdienukapitalisms.wordpress.com/
http://www.komunikacijashegemonija.wordpress.com/
http://www.laikmetagravitacija.wordpress.com/
http://www.interkulturalakomunikacija.wordpress.com/
http://www.youtube.com/

