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https://blogi.lu.lv/broks/2016/09/06/autorkurss_domasanas-

sistemologija_2016-2017_anno-2002/ 
   

 

 
 

Raksturojot sistēmu “Cilvēces Lielo Domu kvadrāts”, Lielas Domas kā 

lietišķās sistēmas “Pasaule”, “Sabiedrība” un “Cilvēks” atrodas vertikālā 

(pakārtotā) kopsaistībā. Lielā Doma “Dzīve” savukārt raksturo šo kopsaistību 

procesuālajā skatījumā un redzējumā.  
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LU emer.prof., Dr.fiz., 
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+371  26 567 120 
 

andris.broks@lu.lv 
 
 

http://blgi.lu.lv/broks/ 
 

1.DAĻA 

 Sistēmiski padomāsim Lielās Domas –  

“Pasaule”, “Cilvēks”, “Dzīve”, “Sabiedrība” 

https://blogi.lu.lv/broks/2016/09/06/autorkurss_domasanas-sistemologija_2016-2017_anno-2002/
https://blogi.lu.lv/broks/2016/09/06/autorkurss_domasanas-sistemologija_2016-2017_anno-2002/
mailto:andris.broks@lu.lv
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Ikviens Cilvēks kā garīga dzīva bītne  dzīvo cilvēkvidē – Sabiedrībā,                                

Sabiedrība dzīvo Pasaulē, kas ir Visuma cilvēku apzinātā daļa    
 

 
 

            
 

                                                                                          

PASAULE 

 SABIEDRĪBA 

CILVĒKS 

Ikviens Cilvēks ir pilnvērtīgs 

cilvēks tikai Sabiedrībā, jo 

tikai kopsaistībā ar citiem 

cilvēkiem rodas un attīstās 

ikviena cilvēka garīgās un 

fiziskās īpašības. 
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Cilvēku garīgums nosaka Sabiedrības garīgumu un otrādi! 
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Sabiedrības kā sistēmas pamatīpašības - uzbūve un mainība 
raksturojas ar d a u d z v e i d ī b u  un sabiedrības fiziskās un garīgās dzīves             

s a k ā r t o t ī b u  – sistēmiskumu. 

 

 
 

Individuālais un kolektīvais mūsdienu cilvēku dzīvē    
 

                            Sabiedrības/cilvēku  dzīves ceļš «Pagātne –Nākotne» 
            

        TOTĀLA  KĀRTĪBA                                                                                             TOTALA NEKĀRTĪBA 
           Ceļa kreisās                     Ceļa kreisā puse     Ceļa labā puse                           Ceļa labāis                      

               puses                                                                                                                     puses  

              grāvis                                                                                                         grāvis 

      Sociāldemokrātija         D      Liberāldemokrātija 

      SOCIĀLISMS              E      KAPITĀLISMS 

      KOLEKTĪVISMS               M      INDIVIDUĀLISMS 

                    Kalpošana              O                Saimniekošana 

                                  Sadale               K                 Tirgus 

                R 
                Dominē KOLEKTĪVAIS,              Ā          Dominē INDIVIDUĀLAIS, 

                   individuālais opozīcijā              T                  kolektīvais opozīcijā 

                       I  
     Dominē DZĪVE kā kolektīva saskaņa        J     Dominē DZĪVE kā konkurentu cīņa 

                                                                         A           
       

Demokrātija nav visatļautība – 

brīvība bez atbildības vadītājiem, tiesības bez pienākumiem izpildītājiem 
 

Sabiedrības augstākajos slāņos parasti atrodas sabiedrības dzīvi nosakošie – valdošie, 

vadošie cilvēki. Taču nejauksim valdniekus/vadītājus ar varenajiem cilvēkiem, 

kuriem pieder sabiedrības dzīvei nepieciešamie garīgie un fiziskie līdzekļi!  
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Rietumu sabiedrības kultūras un civilizācijas attīstība   

 
 

MEHANIZĀCIJA  

ELEKTRIFIKĀCIJA  

DATORIZĀCIJA  

ĢENETIZĀCIJA  n100    Pārveidotu dzīvo būtņu tīkli 

    n101                             Datortīkli 

n102                       Energotīkli 

   n103   gadi     Transporta tīkli 

Zinātnes un 

tehnikas 

progress 

KRISTIETĪBAS attīstība, izplatība 

Modernās ZINĀTNES 

un tehnikas revolūcija 

Reformācija    

Renesanse I gs   .                                              X gs.                                           XXI gs. 
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Zinātnes straujā progresa un tā rezultātu plašās izmantošanas rezultātā cilvēces 

dzīvesvide kļūst arvien mākslīgāka jeb tehniskāka, kamēr dabasvide jau prasa īpašu 

aprūpi un aizsardzību pret cilvēku saimnieciskajām darbībām. Strauji veidojas 

mākslīgajai dzīvesvidei jeb tehnovidei atbilstošs  t e h n o c i l v ē k s.  
 
 

 

Nākamā klātienes tikšanās – s e m i n ā r s . 
 

Pēc nedēļas, 4.aprīlī mūs gaida īsi ziņojumi par izglītojošajā zinātniskajā 

pētījumā jau paveikto, noskaidrojot katram savu atbildi uz jautājumu « kas tāda 

sistēmiskā domāšana ? » Lai seminārs noritētu un saturīgi, ir lūgums visiem 

studentiem vismaz nākamās svētdienas vakarā atsūtīt elektroniski sava pētījuma 

pārskata Ievada uzmetumu, kā arī neskaidros jautājumus. 

Seminārs ievada pētījuma pārskata pirmās puses (ievada, 1. un 2.daļas) 

izstrādes noslēguma posmu. Tā noslēgumā līdz svētdienai, 23.aprīlim (ieskaitot) 

kursa docētājam elektroniski andris.broks@lu.lv tiek iesniegta izglītojošā 

zinātniskā pētījuma “Sistēmiskā domāšana” pārskata pirmā puse (apjomā līdz 

6-7 lpp., neskaitot pievienotos zīmējums (shēmas - domu kartes, kā arī izmantoto  

informācijas avotu sarakstu). 

 
18.aprīlī būs kursa desmitā  jeb sarkanā lekcija - kopsavilkums par sistēmu 

teoriju kā vispārīgo domāšanas sistēmiskuma jeb sistēmiskās domāšanas teoriju.  

25. aprīlī  uzsāksim  kursa  3.daļā īstenojamo nolaišanos no vispārīgajām 

teorijas atziņām konkrētajā dzīves praksē. Proti, apzināsim dažas  konkrēti izvēlētas 

cilvēka un sabiedrības dzīves parādības tām atbilstošo nozaru sistemoloģiju skatījumā 

un redzējumā.   
 

 
 
 

 

11.nod. – SAZIŅAS sistemoloģija                                          

12.nod. – VALSTS sistemoloģija                                           

13.nod. – IZGLĪTĪBAS sistemoloģija                                      

14.nod. – ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS sistemoloģija               

15.nod. – PERSONĪBAS sistemoloģija                                

16.nod. - NOBEIGUMS 

PASAULE 

Sistēmu 

Teorija 

CILVĒKS 

PERSONĪBAS 

sistemoloģija 

SABIEDRĪBA            

SAZIŅAS sistemoloģija        

VALSTS sistemoloģija 

Cilvēka un Sabiedrības DZĪVE Pasaulē               

IZGLĪTĪBAS sistemoloģija                 

ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS sistemoloģija 
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