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LU studiju kurss 

DOMĀŠANAS  SISTEMOLOĢIJA  - SDSK1034 

****************************************************** 

 Info visiem interesentiem 

 par 2014-15.skolas gada studiju materiāliem 

Studijām ieteicamie materiāli ir rodami atbilstošajos informācijas 

avotos, kuri ir uzrādīti kursa aprakstā. Mūsdienu studiju procesā ļoti 

nozīmīgi ir internetā pieejamie materiāli, it īpaši jau kursa studiju 

klātienes nodarbību materiāli (lekciju vizuālie uzskates materiāli, video 

un audio ieraksti). Proti, pamatojoties tieši uz klātienes nodarbībās īstenoto 

kursa satura struktūru un studiju procesa metodoloģiju, kursu studējošie 

kopsaistībā ar citu informācijas avotu studijām patstāvīgi un radoši veic 

savu izglītojošo zinātnisko pētījumu “Sistēmiskā domāšana”. 
 

Interneta vietnes 

 LU e-studiju sistēmas Moodle kursa SDSK1034 vietne – 

http://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=3466 , kurā atrodas kursa apguvei 

reģistrētajiem studentiem pieejamie galvenokārt organizatoriska rakstura 

materiāli (kursa apraksts, kursa īstenojuma kalendārais plāns, savstarpējās 

saziņas forums, studiju darba vērtējumi).  Kursa studiju materiāli šajā vietnē 

tieši nav ievietoti, taču tiek dotas norādes uz to pieejamībai citās interneta 

vietnēs. 
 

 Kursa autora un docētāja  blogs http://blogi.lu.lv/broks/  - līdztekus citu 

studiju kursu materiāliem tajā ir ievietoti dotā kursa gan klātienes nodarbību 

vizuālie uzskates materiāli un attiecīgie audio ieraksti,  gan izvēlētu kursa 

aprakstā ieteiktajos avotos pieejamo materiālu elektroniskās kopijas vai šo 

materiālu īsi raksturojumi, gan uzdotas saites materiālu pieejai citās interneta 

vietnēs. Tiešas pieejas adrese kursa “Domāšanas sistemoloģija”  materiāliem 

bloga ietvaros ir šāda :   

http://blogi.lu.lv/broks/2012/03/08/autorkurss-domasanas-sistemologija-

anno-2002/  
 

 Portālā Failiem.lv kursa autora un docētāja konta atbilstošajās mapēs 

ievietoti studiju klātienes nodarbībās materiāli (lekciju vizuālie uzskates 

materiāli, video un audio ieraksti) 

 
 
 

Kursa studiju klātienes nodarbību materiāli 
 

 

Klātienes nodarbību VIZUĀLIE UZSKATES MATERIĀLI –  lekciju 

shematiskie konspekti (struktūrloģiskās shēmas ar to īsiem komentāriem) 

tradicionāli vispirms tiek veidoti Word dokumentu formātā, pēc tam tos 

fiksējot PDF formātā.   

http://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=3466
http://blogi.lu.lv/broks/
http://blogi.lu.lv/broks/2012/03/08/autorkurss-domasanas-sistemologija-anno-2002/
http://blogi.lu.lv/broks/2012/03/08/autorkurss-domasanas-sistemologija-anno-2002/
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Klātienes nodarbību VIDEO ieraksti no 2014-15.sk.gada vairs netiek 

veidoti video DVD(STD) formātā, bet gan no oriģinālā HD kvalitātes 

ieraksta m2ts formātā SONY videokamerā izveidojot standarta kvalitātes 

(1200×720) ierakstu MP4 formātā. 

Klātienes nodarbību AUDIO ieraksti tradicionāli tiek veidoti MP3 formātā 

- no oriģinālā HQ kvalitātes ieraksta OLYMPUS digitālā diktofonā wav 

formātā izveidojot apmierinošas kvalitātes (32 kps) ierakstu mp3 formātā.  
    

 

Klātienes nodarbību materiāli (saturs, formāti, pieejas)  
 
 

Materiālu satura formāti un pieejamība 

 dažādās interneta vietnēs 
 

 

Viz.uzskate 

PDF 

formāts 

Video 

MP4 formāts 

Audio 

MP3 formāts 

Materiāli pieejami 

skatīšanai un 

lejupielādei: 

* LU e-studiju sistēmā 

Moodle 

* kursa autora un 

docētāja blogā 

* portālā Failiem,.lv 

Materiāli pieejami  

 

* tikai lejupielādei 

portālā Failiem,.lv  

Materiāli pieejami:      
 

* klausīšanai LU e-

studiju sistēmā 

Moodle 

* klausīšanai  un 

lejupielādei portālā 

Failiem,.lv 
 

 

Materiālu saturs un audio un video ierakstu raksturojums 

 
 

 

Viz.uzskate 

PDF 

formāts 

 

Video 

MP4 

formāts 

 

Audio 

MP3 

formāts 

Pieeja failu 

lejupielādei no 

portāla Failiem.lv 

atbilstošajām 

mapēm 
Priekšvārds 

(kursa vispārīgs 

raksturojums : 

būtība un sūtība, 

saturs, info avoti; 

studiju procesa 

organizācija, 

metod.norādes 

1_DS-video 

2.09.14  

(1,17 GB) 
Ilgums 70 min. 

1_DS-audio 

2.09.14 

 (14,6 MB)  
Ilgums 1:04:04 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DS_2014-15_1.mape 

2_DS-video 

9.09.14  

(1,41 GB) 
Ilgums 85 min. 

2_DS-audio 

9.09.14  

(19,3 MB)  
Ilgums 1:24:32 
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IEVADS 

(kursa pamatjēdzieni : 

domāšana, sistēmu 

teorija, sistemoloģija) 

3_DS-video 

16.09.14 

(1,39 GB) 
Ilgums 84 min. 

3_DS-audio 

16.09.14 

 (19,0 MB)  
Ilgums 1:23:48 

 

https://failiem.lv/u/

ycbmfzz 

   
4_DS-video 

23.09.14 

 (1,50 GB) 
Ilgums 90 min. 

4_DS-audio 

23.09.14  

(20,5 MB)  
Ilgums 1:29:59 

 

1.daļa: PCSD 
 

Cilvēks Pasaulē 

5_IS-DS-

video 

1.10./30.09.14 

(1,41 GB) 
Ilgums 86 min. 

5_IS-DS-

audio 

1.10./30.09.14  

(19,4 MB)  
Ilgums 1:24:49 

 

Pasaule Cilvēkā 
 

6_DS-video 

7.10.14  

(1,37 GB) 
Ilgums 83 min. 

6_DS-audio 

7.10.14  

(18,6 MB)  
Ilgums 1:21:27  

 

Dzīve 

 

7_DS-video 

14.10.14  

(1,34 GB) 
Ilgums 81 min 

7_DS-audio 

14.10.14  

(17,6 MB)  
Ilgums 1:17:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS_2014-15_2.mape 

 

https://failiem.lv/u/

gmbekks  

 

Sabiedrība 

 

 

8_DS-video 

21.10.14  

(1,38 GB) 
Ilgums 83 min 

8_DS-audio 

21.10.14  

(18.9 MB)  
Ilgums 1:22:59 

 

Seminārnodarbība 
 

 

9_DS 

28.10.14 

 

 

9_DS 

28.10.14 

 

 

2.daļa: ST 

Sistēmu teorija 
 

10_DS-video 

4.11.14  

(1,33 GB) 
Ilgums 80 min 

10_DS-audio 

4.11.14  

(18.3 MB)  
Ilgums 1:20:09 

 

3.daļa: STP 
 

Valsts sistemoloģija 

 

11_DS-video 

11.11.14  

(1.29 GB) 
Ilgums 78 min 

11_DS-audio 

11.11.14  

(17.7 MB)  
Ilgums 1:17:21 

 

18.nov. - Valsts svētki 

 

Pētniecības stml. 

12_DS-IS 

video 

19.11.14  

(792 MB) 
Ilgums 47 min 

12_DS-IS 

audio 

19.11.14  
(10.0 MB)  

Ilgums 44:05 

 

Vadības stml. 

13_DS-video 

25.11.14  

(1,43 GB) 
Ilgums 86 min 

13_DS-audio 

25.11.14  

(19.6 MB)  
Ilgums 1:25:52 

Izglītības stml. 

 

 

14_DS-video 

2.12.14  

(1.40 GB) 
Ilgums 84 min 

14_DS-audio 

2.12.14 

(18.2 MB)  
Ilgums 1:19:51 

 

 

 

DS_2014-15_3.mape 

https://failiem.lv/u/ycbmfzz
https://failiem.lv/u/ycbmfzz
https://failiem.lv/u/gmbekks
https://failiem.lv/u/gmbekks
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Personības stml. 

 

15_DS-video 

9.12.14  

(1.30 GB) 
Ilgums 78 min 

15_DS-audio 

9.12.14 

(17.8 MB)  
Ilgums 1:18:03 

 

https://failiem.lv/u/

myjayhi 

 

NOBEIGUMS 

(Vērtēšana, vērtības) 

16_DS-video 

16.12.14  

(0.99 GB) 
Ilgums 60 min 

16_DS-audio 

16.12.14 

(13.6 MB)  
Ilgums 59:46 

 

ASORTI materiāli 
J.Rubenis LTV-1 (video) 

Konfūcijs (video)   

 

Pēcvārds 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2015.gada  

janvāris 

 

 

Liekas, ka visieteicamākais klātienes nodarbību materiālu izmantošanai 

ir tos vispirms lejupielādēt jeb iekopēt savā datorā,  

taču ikviens var izvēlēties arī citu variantu! 

 

UZMANĪBU! 

 Izmantojot saites uz portālā Failiem.lv iekārtotās materiālu krātuves 

mapēm no pdf formāta dokumentiem, kas atrodas blogā, tiek saņemta 

nepareiza informācija, ka mapes ir tukšas! Šajos gadījumos jāizmanto 

dotās saites no bloga vai arī jāievada attiecīgo mapju adreses datora 

pārlūkprogrammā. 

https://failiem.lv/u/myjayhi
https://failiem.lv/u/myjayhi

