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15. vēstule visiem DS(2)<19-20> studentiem 

17.05.2020 

                        Esiet sveicināti, cien. Domātāji par domāšanu! 

Turpinās Dabas ziedošais pavasaris un pie Jums visiem apdomai dodas  mūsu  

kursa 3.daļas “Sistēmu teorija praksē” piektās   tēmas “ATTĪSTĪBAS sistemoloģija” 

materiāli. Šī tēma ir kursa noslēdzošā tēma, kas apkopojoši papildina iepriekšējās 

tēmās tā vai citādi apdomāto sistēmu vispārīgo īpašību “mainība”. Tiek sistēmiski 

raksturota šīs īpašības kā procesuālas sistēmas hierarhiskā struktūra, attiecīgi 

kopsaistot jau aplūkotos jēdzienus “izmaiņas” un “pārmaiņas”. Pievienojot jēdzienu 

“attīstība” tiek raksturota jēdziena “mainība” daudzveidība, kurā sākotnēji (kursu 

uzsākot) parasti vēl neesam gatavi orientēties. Piesaistot jēdzienu “attīstība” cilvēku 

dzīvei un pievēršot īpašu uzmanību  zinātniskās pētniecības lomai cilvēces attīstībā, 

šī tēma ir ļoti labi piemērota vienu semestrī ilgušā kursa  satura noslēgumam.   

 

Vispārīgā jēdziena un vārda “mainība”  nozīmes skaidrojumā der pamanīt, ka 

ikdienā ļoti bieži aprobežojamies tikai ar šī vārda daļēju izpratni – domājam tikai par 

attīstības posmu, nepievēršot uzmanību  būtiskajiem pārmaiņu procesiem – visa 

rašanās un izzušanas parādībām.  Šī neuzmanība un sekojošā neapdomība šodien 

kļūst īpaši aktuāla un ir saistītā ar cilvēces ilgtspējīgi līdzsvarotas attīstības 

(sustainable development) problēmām. Savukārt šo problēmu risināšanā īpaša loma 

ir zinātnes attīstībai - tās sasniegumu saprātīgai  izmantošanai. Visums un Materiālā 

pasaule jau bojā neies, bet  tikai mainīsies, ja bojā aizies cilvēce kā augsti attīstīta 

dzīvnieku suga.  Visums ir daudzveidīgu kopsaistītu  parādību kopums, kurš ne tikai 

pastāv, bet īstenojas mainībā – parādībām nemitīgi rodoties, pastāvot un izzūdot. 

Jaunā vīrusa COVID-19 uzbrukums cilvēku dzīvībai mūsdienu globalizētās dzīves 

attīstības apstākļos ir tikai viens nopietns trauksmes zvans cilvēces pastāvēšanai 

nākotnē. Atomkodolu mākslīgi radītās pārmaiņas (kodolreakcijas) vēl spējam 

kontrolēt, taču viss attīstās! Te ir par ko padomāt, cien. domātāji!  
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Mūsdienu  DZĪVES attīstības aktuālo problēmu daudzveidība 

bez komentāriem  
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Pēc nedēļas, mūsu kursa semestra darba nobeigumā, aicinu visus uz netiešā 

saziņā videoierakstā pieejamo  tikšanos ar seno Ķīnas domātāju un darītāju Konfūciju. 

Taču pašlaik saviem tēmas “Attīstības sistemoloģija” Jums apdomai piedāvātajiem  

materiāliem pievienoju arī vēl dažu citu autoru sniegtos tēmai  ļoti atbilstoši materiālus.  

Pēc pandēmijas neatgriezties pie esošajām normām.docx     

Appollo  Slavenības un zinātnieki aicina pēc pandēmijas "neatgriezties pie normālā"                   

Maijs, 2020                                                                           

https://www.apollo.lv/6967189/slavenibas-un-zinatnieki-aicina-pec-pandemijas-

neatgriezties-pie-normala 

 

Pandēmija kā tramplīns.docx 
Marija Ručevska, inovāciju stratēģijas konsultāciju uzņēmuma “Helve” līdzdibinātāja  

5. maijs , 2020                                                                                     

https://ir.lv/2020/05/05/pandemija-ka-tramplins-

izaugsmei/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=Ir+Svar

%C4%ABg%C4%81kais+6.05.2020.&utm_medium=email  

 

                            Dzīve pēc COVIDUS-19 ir jau sākusies.docx                                                         
Lolita Čigāne, bijusī Saeimas deputāte, starptautiska konsultante                                                              

19. maijs , 2020 

https://ir.lv/2020/05/19/dzive-pec-covid-19-ir-jau-

sakusies/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=Ir+Svar%

C4%ABg%C4%81kais+20.05.2020.&utm_medium=email  

16           Andrejs Saharovs – perestroikas simbols.docx              
Sandra Eglīte  žurnāls  IEVAS stāsti                                                                                                

15.05.2020       

IEVAS stāsti    Nr.10 (400), 2020  

 

                                       Cieņā,  Jūsu visu Andronkulis  
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