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1.daļa. Domāšanas sistēmiskā organizācija 
 

1.1. SISTĒMU TEORIJAS  ĀBECE (II) 
 

(kursa  pamatjēdzienu un to kopsaistību apzināšana: 

         “domāšana”, “domāšanas sistēmisms”,   

                                         “sistēmu teorija”,  “sistemoloģija”) 
 

   

Taču lai vēlreiz un vēlreiz atkārtojam - visos gadījumos ir skaidri jāapzinās, 

ka līdztekus kopsaistībā pastāv divas pasaules - sajūtamā jeb Materiālā 

Pasaule un Domu Pasaule. 
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SISTĒMU IEKŠĒJĀ UN ĀRĒJĀ VIDE  
 

Ikvienu sistēmu raksturo šīs sistēmas iekšējā un ārējā vide, kuras 

abas kopsaistībā nosaka sistēmas īpašības. Kā vienu, tā otru vidi var 

aplūkot gan kā nepārtrauktu, gan diskrētu vidi. Vienkāršākajā gadījumā 

netiek aplūkots, no kādām sastāvdaļām attiecīgās vides ir veidotas – 

netiek apzināts, analizēts ne sistēmas iekšējās , ne ārējās vides sastāvs un 
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struktūra. Šodien daudzos gadījumos sistēmu iekšējā un ārēja vide cilvēka 

spēju un iespēju robežās ir apzinātas, kas ļauj viņam apzināti veidot 

sistēmas ar cilvēkus interesējošām īpašībām.   

 

 
 

Sistēmu struktūru divi pamatveidi 
 

Materiālās pasaules parādības kā ķermeņus jeb lietas jeb 

priekšmetus cilvēks uztver un atveido pastāvošus mainībā. Sistēmu       

s t r u k t ū r a  raksturo gan  sistēmu uzbūvi, gan sistēmu mainību 

un līdz ar to cilvēka Domu Pasaulē sastopam  sistēmu uzbūvi 

raksturojošās  un sistēmu mainību raksturojošās STRUKTŪRAS. 
Sistēmu uzbūves struktūru sastāvdaļas ir lietas jeb ķermeņi jeb 

priekšmeti, bet sistēmu mainības struktūru sastāvdaļas ir  ķermeņu jeb 

lietu jeb priekšmetu mainības secīgie stāvokļi. Citiem vārdiem 

izsakoties, cilvēks atveido materiālās pasaules parādības kā mainīgus 

ķermeņus telpā (ķermeņu uzbūve) un laikā (ķermeņu mainība). 
 

 

 
 

 

SISTĒMAS  STRUKTŪRA (sastāvdaļu savstarpējais novietojums) 

 Ķermeņi-lietas-priekšmeti  

kā sistēmas – 

sistēmu uzbūves  

struktūras 

 Ķermeņu mainības 

kā sistēmas - 

sistēmu mainības 

 jeb procesu struktūras 
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                                     U Z M A N Ī B U ! 

        Doma – lietvārds, kas apzīmē sistēmu, kas nav lieta 

        Domāšana  - lietvārds, kas apzīmē procesu, kas nav lieta  

        Cilvēks – lietvārds, kas apzīmē sistēmu, kas ir lieta  

        Dzīve – lietvārds, kas apzīmē procesu, kas nav lieta  

Visu sistēmu un sistēmu struktūru nosaukumi ir lietvārdi, kamēr sistēmu 

mainības jeb procesu  struktūras raksturo nevis lietu uzbūvi, bet ar šīm 

lietām notiekošos procesus - darbības. Šis darbības raksturo arī ar 

attiecīgajiem darbības vārdiem. 

 

Ikviena pasaules parādība (mainīgs ķermenis) 

cilvēka domu pasaulē atveidojas kā S I S T Ē M A, 

kuru raksturo  šai sistēmai atbilstoši 

SAKĀRTOTA  domu STRUKTŪRA. 
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