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Otrā īpašā vēstule visiem Domātājiem par domāšanu   

Pilnā sparā rit mūsu sadarbība LU bakalaura studiju izvēles kursa 

“Domāšanas sistemoloģija” īstenošanā. Konkrēti, šī studiju kursa ietvaros nu 

jau veselu mēnesi (četras studiju darba nedēļas, kas sastāda ceturto daļu no 

semestra 16 nedēļām) mēs veicam vispārizglītojošo zinātnisko pētījumu 

“Sistēmiskā domāšana”.  Pašlaik ir pienācis brīdis, kad varam jau nopietni 

atskatīties uz līdz šim paveikto. 

Dotais pētījums iet roku rokā ar kursa studiju materiālu apzināšanu, jo 

kursa satura īstenošanas tematiskais kalendārais plāns pilnībā atbilst veicamā 

pētījuma īstenošanas plānojumam. Rit mūsu sadarbība, kurā es veicu pētījuma 

zinātnisko vadību, mērķtiecīgi virzot kopīgā pētījuma gan saturisko, gan 

metodisko attīstību. Ievērosim, ka studiju process jau pats kā tāds ir paraugs 

pētnieciskās darbības organizācijai un īstenošanai. Proti, tas ir paraugs cilvēku 

domu, domāšanas sakārtotības jeb sistēmisma apzināšanai kopsaistībā ar reālo 

dzīves praksi turpmākai dzīvei.  Citiem vārdiem izsakoties, studiju kurss  

“Domāšanas sistemoloģija” īstenojas sakārtoti jeb sistēmiski, sakārtoti jeb 

sistēmiski īstenojot izglītojošo zinātnisko pētījumu “Sistēmiskā domāšana”. 

Visciešākajā kopsaistībā tiek apzināta Prakse un Teorija, īpaši uzsverot patstāvīgi 

radošo šīs kopsaistības apzināšanu.  
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  Atskatoties aizvadīto četru nedēļu studiju darba veikumā, varam vēlreiz 

ļoti īsi  akcentēt šajā laikā apzinātās būtiskākās atziņas.   

Proti, ja esam nopietni pastrādājusi, tad šodien esam sapratuši, ka studiju 

procesu kā zinātnisko pētījumu raksturo domu karte, kas uzskatāmi atsedz šī 

procesa kā sistēmas (procesuālas sistēmas) hierarhisko struktūru. Līdz ar to katrs 

sev varam uzdot jautājumu: kā es saprotu un izprotu šo domu karti – gan 

atsevišķās struktūrdaļas atsevišķi, gan to kopsaistību veselumā jeb sistēmā.  

 

Augšminēto jautājumu - kā ikviens no mums saprot un izprot domu 

karti  par kursa satura un īstenošanas procesa struktūru (gan atsevišķās 

struktūrdaļas atsevišķi, gan to kopsaistību veselumā jeb sistēmā) mēs varam ne 

tikai uzdot, ko noteikti vajadzētu arī izdarīt un, galvenais, formulēt sev savu 

atbildi uz šo jautājumu.  

Atbildes meklējumos ieteicu vērst īpašu uzmanību uz sekojošām  jau 

līdz šim apzinātajām. kursam īpaši  sagatavotajām domu kartēm studiju 

materiālos, kā arī atbilstošajām atziņām citos informācijas avotos.  
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Atskata noslēgumā vēlreiz dažas norādes  saistībā ar šajā 2020/2021. 

studiju gada 1.semestrī īstenotās tikai attālinātās jeb neklātienes pedagoģiskās 

saziņas  ienestajām izmaiņām.  

Studiju procesā ieviešot LU e-studiju sistēmas rīku Microsoft Teams, radās 

iespēja papildināt līdz šim izmantotās LU bloga https://blogi.lu.lv/broks/ 

iespējas. Konkrēti, attālinātā tiešsaistē tiek īstenoti iknedēļas metodiskie 

semināri, kuru dalībnieki var kolektīvi apspriest studiju procesa aktualitātes:            

1) atskats tikko aizvadītās darba nedēļas veikumā; 2) atbilstošie  jautājumi un  

atbildes - interaktīvā tērzēšana (čats); 3) ieskats uzsāktās nedēļas patstāvīgi 

veicamā pētnieciskā darba tematikā. Tradicionālās lekcijas tiešsaistē netiek 

lasītas - studenti patstāvīgi un radoši studē jau iepriekš sagatavotos un internetā 

visiem brīvi pieejamos kursa tematisko lekciju video ierakstus, kā arī citus 

informācijas avotus. 

 

 

https://blogi.lu.lv/broks/
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Visbeidzot tikai vēl daži komentāri par saņemtajiem pētījuma 

pārskata IEVADA melnrakstiem.  

Paldies visiem, kas tos savlaicīgi iesūtīja, taču joprojām gaidu sūtījumus 

arī no tiem, kas šo darbu nav vēl veikuši. Protams, ka šie ievada melnraksti 

turpmākajā pētījuma gaitā  vēl tiks  atbilstoši pilnveidoti, taču tie ir  īpaši nozīmīgi 

attiecīgo pētījumu uzsākot. Vispirms īsi un skaidri tiek sniegts pētījuma 

pamatojums – kāpēc tas autoram ir vajadzīgs jeb nepieciešams. Pēc tam tiek 

formulēti pētījuma mērķis un uzdevumi. Visbeidzot tiek raksturots pētījuma 

praktiskās izstrādes plānojums, uzrādot pētījuma kalendāro plānu, kā arī 

nepieciešamos līdzekļus un to avotus.  

Ir tikai divas tradicionālās norādes ievada melnnraksta pilnveidei.  

P i r m k ā r t , rūpīgi jāizvēlas tekstā izmantojami vārdi – nelietojiet vārdus, 

kuru nozīmi pietiekami labi nezināt.  Veidojiet tekstus kā atbilstoši kopsaistītu 

vārdu sistēmas, lai pētījuma pārskats būtu sakārtots, skaidras nozīmes vārdu 

(domu) veidots veselums. Esiet uzmanīgi – ļoti bieži vārda “sistemoloģija” vietā 

lieto nevārdu “sistematoloģija”, bet vārdkopas “sistēmiskā domāšana” vietā 

nekorekti saka, raksta “sistemātiskā domāšana”.  

O t r k ā r t , mēs visi kopā katrs sev veicam pētījumu par vienu un to pašu 

tēmu “Sistēmiskā domāšana” un nevis katrs pats izdomājam savu pētījuma tēmu. 

Savu tēmu kā kopīgās tēmas apakštēmu izvēlaties tikai pētījuma 3.daļā, kurā tā 

jārisina atbilstoši 1. un 2. daļa apzinātajām vispārīgās sistēmu teorijas 

pamatatziņām un metodēm.  

Līdz ar to esam veikuši atskatu savā līdzšinējā studiju pētījuma veikumā, 

kā arī katrs savā pētījuma ievadā jau ieskatījušies turpmāk darāmajā. Nākamo 

atskatu uz savu veikumu izdarīsim novembra mēneša noslēgumā, kad līdz 

22. novembrim būsim pabeiguši un iesnieguši pētījuma pilnā pārskata lielo 

pusi – ievadu, 1. un 2.daļu, kā arī izmantoto informācijas avotu (nevis literatūras) 

sarakstu. 

Lai mums visiem visi darbi labi sokas un labi izdodas! 

Cieņā, studiju kursa “Domāšanas sistemoloģija” autors un īstenotājs – Jūsu 

izglītojošā zinātniskā pētījuma “Sistēmiskā domāšana” vadītājs, LU FMOF 

seniors Andris Broks 


