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    3.daļa  SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ 
 

 

                                   3.5. Personības sistemoloģija 
( cilvēka personības sistēmiskais  skatījums un redzējums ) 

 

 PERSONĪBA– kas tā tāda ? 
 

Cilvēks kā tikai bioloģiska būtne - ar citiem cilvēkiem nesaistīts savas 

sugas pārstāvis tiek saukts par indivīdu, bet cilvēks kā sabiedriska jeb sociāla 

būtne tiek saukts par personu.  Taču ievērosim, ka ikviena cilvēka dzīve rit 

dabasvidē, cilvēkvidē un tehnovidē un runāt, rakstīt par cilvēku kā indivīdu vai 

personu nozīmē atbilstoši sašaurināt viņa dzīvesvides ievērošanu tās pilnībā.  

Citiem vārdiem,  vārdi „indivīds“ un  „persona“ ikdienā (un ne tikai ikdienā)  ļoti  

bieži tiek lietoti vārda „cilvēks“ šaurā izpratnē, ar tiem saprotot cilvēku kā tikai 

kādas sabiedrības pārstāvi (persona) vai arī tikai kā savas biologiskās sugas 

pārstāvi (indivīds). Tādējādi ikdienā vārdi „indivīds“, „persona“ un „cilvēks“ tiek 

lietoti kā sinonīmi ar visām no izrietošajām sekām. Proti, zinātniskajos tekstos 

parādās liekvārdība, jo bez atšķirībām tiek lietoti augšminētie trīs dažādie vārdi 

ar vienu un to pašu nozīmi – garīga dzīva būtne.      

Sistēmteorētiskajā skatījumā vārdi „indivīds“ un „persona“ apzīmē 

cilvēku kā daļēji no ārējās vides izolētu jeb noslēgtu sistēmu – netiek ievērota 

cilvēka dzīve visās trīs viņa dzīvesvidēs. Vārds „cilvēks“ apzīmē garīgu dzīvu 

būtni kā atvērtu jeb neizolētu no ārējās vides sistēmu.   

Ar vārdu “personība“ apzīmētais jēdziens mūsdienu terminoloģijā atrodas 

saistībā ar vārdu/jēdzienu “persona” tā plašākajā nozīmē. Proti, pielīdzinot vārdu 

„persona“ vārdam „cilvēks“.  
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PERSONĪBA – ikviena cilvēka garīgo īpašību kopums  
 

P e r s o n ī b a  kā cilvēka garīguma raksturojums – cilvēka noteiktu garīgo 

īpašību kopums ir aplūkojams kā  s i s t ē m a  un šajā sakarā tad arī runā par 

attiecīgu cilvēka personības struktūru un cilvēka personības sistemoloģiju.  

 
 
 

 
 

Sistēmu īpašību sistemoloģija  
 

Materiālās pasaules parādības (lietas un ar tām notiekošos procesus) kā 

sistēmas cilvēka domu pasaulē  raksturo šo sistēmu īpašības. Taču vienmēr un 

visur ir jāievēro, ka īpašības nav lietas vai procesi, bet tikai to cilvēkus 

interesējoši raksturojumi šo lietu un procesu salīdzināšanai, vērtējot šo lietu 

un/vai procesu noderību cilvēka dzīves vajadzību apmierināšanai. 

Sistēmu īpašības cilvēku vārdiskajā  domāšanā un saziņā parasti tiek 

apzīmētas ar lietvārdiem. Taču, kopsaistot īpašības ar atbilstošajām lietām un/vai 

procesiem, šie lietvārdi tiek pārvērsti īpašības vārdos. Piemērām, lietvārdi 

«skaistums», «spēks» kļūst par īpašības vārdiem, ja tos saista ar kādu konkrētu 

lietu: skaists un spēcīgs puisis.  Līdzīgi notiek arī ar lietām notiekošo procesu 

gadījumā. Piemērām, līdztekus lietvārdam «ātrums» pastāv arī atbilstošais 

īpašības vārds «ātri» - auto brauc ātri. Šajā sakarībā, izmantojot sistēmu teoriju 

sistēmu īpašību sistēmiskajā apzināšanā, lietu un procesu īpašību sistēmas 

formāli aplūko kā lietišķās sistēmas, lai arī īpašības nav lietas. 
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Personība kā cilvēka garīgo īpašību sistēma ir lietišķa sistēma. 

Personības sistemoloģija ir cilvēka garīguma sistemoloģija.  
 

Personībai nevar paspiest roku, cilvēka garīgums ir atbilstošo viņa īpašību 

kopums, kurš reāli nepastāv bez šo īpašību saistības ar cilvēku kā dzīvu 

materiālo būtni. 
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Personības  pamatstruktūras fragments 
(dažas galvenās personību veidojošo īpašību grupas - apakšsistēmas) 

 

 
 

 

  

 

 

 

    

                                                                                            

                                                                                              

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

JŪTAS iedvesmo, PRĀTS pamato, bet GRIBA īsteno! 

 

 

 
 

 

 

 
 

SPĒJAS -  

noteiktu 

cilvēkdarbību 

īstenošanas 

gatavības 

raksturojums, 
kuras izpausme 

praksē nozīmē 

atbilstošas cilvēka 

dzīvesprasmes 
 

Spējas patstāvīgi 

un radoši veikt 

atbilstošas 

cilvēkdarbības  

šodien sauc par 

kompetencēm. 

VĒRTĪBORIENTĀCIJA - 
cilvēka paraugvērtību  

jeb ideālu sistēma, 
 kura tiek  izmantota atbilstošo 

lietu un/vai procesu vērtēšanā kā 

paraugs, kuram tiek maksimāli 

tuvināta cilvēka konkrētā izvēle 

RAKSTURS - 

cilvēka paradumu 

kopums, kur ikviens 

paradums nozīmē 

cilvēka dzīves gaitā 

izveidojušos noteiktu 

noturīgu un iepriekš  

paredzamu cilvēka rīcību 

noteiktos apstākļos 

        Jūtas       Prāts 

   iedvesmo     pamato 

 

 
 

            Griba īsteno 
 

 +  vēl citas personu 

raksturojošās  

īpašību grupas 
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Cilvēka GRIBAS veidošana - VĒRTĪBORIENTĀCIJA 
(dzīves vajadzību apzināšana, vērtīborientācija, gribasspēka attīstība) 

 

Līdztekus jūtu un prāta nemitīgai izkopšanai visa mūža ilgumā izcili 

nozīmīga ir arī gribas jeb gribasspēka veidošana. Bez pietiekami attīstīta 

gribasspēka nav iespējama jūtu un prāta efektīva izpausme un otrādi. 

Gribošs cilvēks ir motivēts cilvēks, kurš ir veicis apzinātu izvēli kādas 

konkrētas vajadzības apmierināšanas procesā. Griba kā apzināta vajadzība jeb 

motivācija tālāk nosaka ikvienas apzinātas cilvēkdarbības mērķi, līdz ar  

apliecinot cilvēka izvēlēto  v ē r t ī b o r i e n t ā c i j u .  Veicot mērķtiecīgas, 

atbilstošajā vērtību orientācijā sakņotas cilvēkdarbības, to izpildes gaitā tiek 

vērtēta attiecīgās darbības mērķtiecības īstenošanās – parādās jēdzieni “bauda” 

un “apmierinājums”.    

 

GRIBA -  apzināta vajadzība cilvēkdarbības struktūrā 
 

 

 

 

 

 

                                                  IZPILDE              BAUDA  

 

  

 

 

 

VAJADZĪBAS  

GRIBA - apzināta  vajadzība 

LĪDZEKĻI  

VARA - līdzekļu nodrošinājums 

VAJADZĪBAS 

APMIERINĀJUMS 

 
Personīgās un sabiedriskās vajadzības, 

baudas un apmierinājuma vērtējumu struktūra 
 

Vērtējumu 

sistēma 

Personīgās 

vajadzības 

Sabiedriskās 

vajadzības 

Bauda Pozitīva / Negatīva Laba / Slikta 

Apmierinājums Pozitīvs / Negatīvs Labs / Slikts 

 

Pozitīvā bauda un pozitīvais apmierinājums kā cilvēkdarbību īstenošanas 

pozitīvā pieredze ir cilvēku  p e r s o n ī g o interešu  attīstības  pamatdzinuļi. 

Negatīvā pieredze pamato izvairīšanos no negatīvām baudām un 

neapmierinājumiem nākotnē. 

 Pozitīvas baudas un pozitīva apmierinājuma izraisīšana ir 

cilvēkdarbību personīgās  motivācijas jeb gribas  attīstības pamats. Kas savā 

dzīvē kaut reiz ir izjutis pozitīvu cilvēkdarbības sniegto personīgo baudu un 

apmierinājumu, tas šādas izjūtas gribēs arī turpmāk.  
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Līdztekus personīgo interešu attīstībai ļoti ļoti ļoti jāievēro sabiedrības 

interešu apmierināšanas procesā gūstamā bauda un apmierinājums. Proti, 

personīgā pozitīva bauda vai apmierinājums jau automātiski nenozīmē                                      

l a b u  baudu vai l a b u apmierinājumu  no sabiedrības interešu viedokļa 

raugoties!  Kas ir labi vai slikti - tas ir visbūtiskākais lietu un procesu nosacīts 

vērtējums ikvienas  s a b i e d r ī b a s  dzīvē.  Labs vai slikts baudas vai 

apmierinājuma vērtējums ir sabiedrības (vismaz kādas sabiedrības daļas) 

interešu apmierinājuma  vērtējums. 
   

L a b a s un  pozitīvas   baudas un apmierinājuma 

 p i e r e d z e s   v e i d o š a n a  - tas ir  l a b a  un pozitīva  cilvēka 

   g r i b a s s p ē k a   audzināšanas  pamats ! 
 
 

Citiem vārdiem, lai veidotu labus un pozitīvus cilvēkus labai sabiedrībai 

- ir jāveido ikviena cilvēka labā un pozitīvā dzīves pieredze. Dzīve bez  

pietiekamas pozitīvas un labas  baudas un apmierinājuma pieredzes “atražo “ 

nelabu dzīvi. Nepaēdis, nedrošībā dzīvojošs un nevienam nevajadzīgs cilvēks ir 

spiests dzīvot nelabu dzīvi, kuru parasti raksturo  arī nelabvēlīga dzīves vide.  
 

 

Līdzsvarota personība : 
dots devējam atdodas - dodot gūtais neatņemams 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
  

         
                                                

                                              

              Sabiedrības intereses,vajadzības        Personīgās intereses, vajadzības   

                 (bauda un apmierinājums)                    (bauda un apmierinājums) 
                           

 

Novēlēsim mums visiem : 
 

 veiksmi katram savas līdzsvarotas personības veidošanā un līdzsvarotas 

sabiedrības apziņas attīstībā; 
 

 veiksmi katram savas līdzsvarotas un ilgtspējīgas personīgās, kā arī 

sabiedrības lokālās un globālās dzīves sistēmiskā veidošanā un  dzīvošanā !  

Visu citiem un 

tikai citiem  - 

nesavtīgums jeb 

ALTRUISMS 

Visu  sev un  

tikai   sev  - 

savtīgums jeb 

EGOISMS 

Tu Man - Es Tev :  l ī d z s v a r o t a s   cilvēkattiecības, 
  

nenonākot egoisma (individuālisma) 

 vai altruisma (kolektīvisma) galējībās 

 

 

 

 


