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Moduļa “Sistēmiskā domāšana – palīgs problēmu risināšanā” apraksts 

 

Moduļa mērķis Sekmēt pieaugušā spējas izmantot sistēmiskās domāšanas pieeju problēmu risināšanai. 
 

Moduļa uzdevumi Attīstīt izglītojamā prasmes iegūt, strukturēt, analizēt un izvērtēt informāciju, kas nepieciešama 

dažādu dzīves un darba situācijās radušos problēmu izpratnei un to risināšanai. 

Moduļa ieejas nosacījumi Vidējā izglītība, datora lietošanas pamatprasmes.  

Moduļa apguves novērtēšana Moduļa noslēgumā kārto ieskaiti, kurā tiek uzdots praktiskais uzdevums: veikt divu situāciju 

vai problēmu sistēmisku analīzi, ietverot arī vizuālu attēlojumu un izmantojot speciālo 

programmatūru. 
 

Moduļa nozīme/ 

pielietojamība 

Modulis ir paredzēts, lai iegūtu un/vai uzlabotu vispārējās zināšanas par sistēmām un sistēmisko 

domāšanu, problēmām un pieeju to risināšanai, lai spētu labāk izprast dažādās jomās vai dzīves 

situācijās notiekošo un pieņemt optimālus, analīzē balstītus lēmumus, kā arī prastu izvērtēt un 

strukturēt dažāda veida informāciju. Iegūtās prasmes būs izmantojamas praktiski. 
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MODUĻA “SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA – PALĪGS PROBLĒMU RISINĀŠANĀ” SATURS 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Temats 

(apjoms % no 

kopējā moduļa 

apjoma) 

Ieteicamais 

saturs 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 
Idejas īstenošanai 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

I Sistēmas un sistēmiskums 

1. Spēj: paskaidrot 

sistēmu pazīmes un 

raksturlielumus. 

Zina: sistēmu veidus. 

Izprot: sistēmu 

nozīmi. 

1.Sistēmas, 

sistēmu 

vispārīgās 

īpašības. 

(10%) 

1.1. Sistēmas definīcija 

un pamatjēdzieni. 

1.2. Sistēmu izpēte jeb 

sistēmanalīze. 

1.1. Nosauc dažas 

sistēmu pazīmes. 

1.2. Nosauc, no kā 

sastāv sistēmas, kā arī 

sistēmu analīzes 

galvenos principus. 

1.1. Nosauc un 

paskaidro sistēmu 

pazīmes un galvenos 

raksturlielumus. 

1.2. Nosauc un 

paskaidro, no kā sastāv 

sistēmas, kā arī sistēmu 

analīzes principus. 

Izmantojamie avoti: 

A.Blumberga. (2010).  

Sistēmdinamika vides 

inženierzinātņu studentiem.  

RTU Vides aizsardzības un 

siltuma sistēmu institūts. 

A.Blumberga. (2010).  

Sistēmiskās domāšanas 

integrēšana vides politikā.  

Rīgas Tehniskās 

universitātes Vides 

aizsardzības un siltuma 

sistēmu institūts. 

Broks, A. (2000). Izglītības 

sistemoloģija. RaKa, 

Elektroniski pieejama: 

2. Spēj: atšķirt domu 

un materiālās 

sistēmas. 

Zina: sistēmiskās 

domāšanas principus. 

Izprot: materiālajām 

un domu sistēmām 

kopējo un atšķirīgo. 

2. Sistēmiskā 

domāšana; 

Materiālās un 

domu 

sistēmas. 

(15%) 

2.1. Tradicionālās un 

sistēmiskās domāšanas 

salīdzinājums. 

2.2. Sistēmas kā 

materiālās un domu 

(prāta) pasaules 

priekšstatu vizuāls 

atspoguļojums. 

2.1. Nosauc dažas 

pazīmes, ar ko 

sistēmiskā domāšana 

atšķiras no 

tradicionālās. 

2.2. Atšķir materiālās 

un domu pasaules 

sistēmu attēlus 

2.1. Raksturo sistēmis-

kās un tradicionālās 

domāšanas atšķirības 

2.2. Atšķir un paskaidro 

atšķirības materiālās un 

domu pasaules sistēmu 

attēliem. 

2.3. Paskaidro, kā 
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2.3. Domu pasaules 

(ideju) nozīme, pasaules 

uzskatu (redzējumu) 

ietekmējošie faktori. 

2.4. Skats uz pasauli un 

problēmām: izkulšanās, 

distancēšanās un 

tuvināšanās. 

2.5. Pārmaiņu tendences 

sabiedrībā, ekonomikā un 

pasaulē. 

2.6. Pieci pārmaiņu līme-

ņi: rutīna, pārstrukturizē-

šana, pārplānošana, 

pārstatīšana un 

reģenerācija. 

2.3. Paskaidro, kā domu 

pasaule ietekmē 

redzējumu, ka pasaules 

uzskati var būt atšķirīgi. 

2.4. Nosauc būtiskās 

skatījumu atšķirības. 

2.5. Nosauc un īsi 

raksturo galvenās 

pārmaiņas. 

2.6. Nosauc pārmaiņu 

līmeņus un īsi tos 

raksturo.  

 

atšķirīgi pasaules 

uzskati un zināšanu 

līmeņi ietekmē sistēmu 

redzējumu. 

2.4. Izskaidro šo skatī-

jumu rašanās iemeslus, 

atšķirības izmantošanā 

un rezultātos. 

2.5. Izskaidro ar 

pārmaiņu tendencēm 

saistītās sakarības. 

2.6. Izskaidro ar pār-

maiņu līmeņiem saistī-

tās konsekvences, prot 

izvēlēties ieteicamo/ 

optimālo rīcību. 

https://blogi.lu.lv/broks/cate

gory/sistemiska-domasana/ 

Broks, A.(1988).  Sistēmas 

ap mums un mēs sistēmās. 

Zinātne. Elektroniski 

pieejama: 

https://blogi.lu.lv/broks/cate

gory/sistemiska-domasana/ 

2.tēmai: Šarmers, K. O. 

(2018). U teorija. Vadība no 

topošās nākotnes. Zvaigzne 

ABC.  

Bezmaksas tiešsaistē 

pieejamā informācija un 

materiāli: 

1. Andra Broka blogs “Par 

dzīvi un izglītību”, sadaļas 

“Sistēmiskā domāšana”, 

“Studiju materiāli” u.c.: 

https://blogi.lu.lv/broks/ 

2.  (2.tēmai) Juris Rubenis 

“Šarmera U teorija un vadī-

tājiem svarīgās kompeten-

ces”. Seminārs: 3 st.12 min. 

https://youtu.be/R6BXayQz

0Zk 

3. Spēj: atpazīt 

kompleksas sistēmas. 

Zina: kompleksas 

sistēmas, to 

struktūras un 

uzvedības principus. 

Izprot: 

sistēmdinamikas 

nozīmi un lomu. 

3. 

Kompleksas 

sistēmas, to 

struktūra un 

uzvedība 

mainībā – sis-

tēmdinamika. 

(15%) 

3.1. Kas ir kompleksa 

sistēma, tai raksturīgais. 

3.2. Notikumi, tendences, 

pašregulācija. 

3.3. Vispārējās sistēmu 

struktūras un uzvedības. 

3.4. Sistēmdinamikas 

galvenie jēdzieni 

(krājumi, plūsmas un 

3.1. Nosauc, kas ir 

kompleksa sistēma. 

3.2. Izskaidro, ka 

sistēmas tiecas saglabāt 

stabilitāti.  

3.3. Īsi raksturo sistēmu 

struktūru. 

3.4. Nosauc galvenos 

3.1. Izskaidro komp-

leksu sistēmu būtību. 

3.2. Izskaidro sistēmu 

pašregulācijas 

mehānismus, atbildes 

uz iekšējām vai ārējām 

izmaiņām. 

3.3. Izprot un spēj raks-

turot sistēmu struktūru 

https://blogi.lu.lv/broks/category/sistemiska-domasana/
https://blogi.lu.lv/broks/category/sistemiska-domasana/
https://blogi.lu.lv/broks/category/sistemiska-domasana/
https://blogi.lu.lv/broks/category/sistemiska-domasana/
https://blogi.lu.lv/broks/
https://youtu.be/R6BXayQz0Zk
https://youtu.be/R6BXayQz0Zk
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atgriezeniskās saites; 

sistēmas robežas; 

cēloņsakarības, nevis 

korelācija). 

3.5. Cēloniskās cilpas: 

būtība, ietekme un 

shematiska attēlošana, 

cēloņseku diagrammas. 

jēdzienus 

3.5. apraksta cēloniskās 

cilpas; var uzzīmēt 

vienkāršu cēloņseku 

diagrammu ar 

cēloniskajām cilpām. 

un tās saistību ar 

uzvedību. 

3.4. Paskaidro sistēm-

dinamikas galveno 

jēdzienu nozīmi. 

3.5. Paskaidro 

cēlonisko cilpu nozīmi 

sistēmdinamikā; var 

uzzīmēt cēloņseku 

diagrammu ar 

cēloniskajām cilpām. 

4. Spēj: ikdienā 

izmanto kritiskās 

domāšanas pieeju. 

Zina: kritiskās 

domāšanas 

pamatprincipus. 

Izprot: kritiskās 

domāšanas nozīmi. 

4. Kritiskā 

domāšana. 

(5%) 

4.1. Kritiskās domāšanas 

pamatprasmes: analītis-

kums, spēja interpretēt, 

spēja izvērtēt, 

spriestspēja, radoša 

domāšana problēmu 

risināšanā. 

4.1. Paskaidro, ko 

nozīmē “kritiskā 

domāšana”; nosauc 

dažas kritiskās 

domāšanas stiprās un 

vājās puses. 

4.1. Raksturo kritiskās 

domāšanas 

pamatprincipus un 

izmanto tos ikdienas 

situācijās; analizē 

piemērus. 

Iepriekš neminēti 

izmantojamie avoti: 

Mācību līdzeklis “Kritiskās 

domāšanas pamati”  

http://www.iac.edu.lv/assets/

Publications/KD-pamati-LV-

isais.pdf 

5. Spēj: analizēt un 

risināt problēmas. 

Zina: problēmu 

risināšanas veidus. 

Izprot: dažādas 

problēmas, kā tās 

5. Problēmas, 

to analīze un 

risināšana. 

(10%) 

5.1. Problēmas – būtība, 

definīcija, neizbēgamība. 

5.2. Problēmas analīzes 

līmeņi, to salīdzinājums. 

5.3. Problēmu risināšana: 

5.1. Atpazīst problēmu 

noteiktā situācijā. 

5.2. Nosauc problēmas 

analīzes līmeņus. 

5.3. Nosauc vairākas 

problēmu risināšanas 

5.1. Paskaidro, kas ir 

problēmas, kādēļ tās 

pastāv. 

5.2. Raksturo 

problēmas analīzes 

līmeņus, zina to izvēles 

Iepriekš neminēti 

izmantojamie avoti: 

Bloga “Metodes.lv” sadaļas: 

https://www.metodes.lv/meto

des/3-soli-un-citas-problemu-

risinasanas-tehnikas; 

http://www.iac.edu.lv/assets/Publications/KD-pamati-LV-isais.pdf
http://www.iac.edu.lv/assets/Publications/KD-pamati-LV-isais.pdf
http://www.iac.edu.lv/assets/Publications/KD-pamati-LV-isais.pdf
https://www.metodes.lv/metodes/3-soli-un-citas-problemu-risinasanas-tehnikas
https://www.metodes.lv/metodes/3-soli-un-citas-problemu-risinasanas-tehnikas
https://www.metodes.lv/metodes/3-soli-un-citas-problemu-risinasanas-tehnikas
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rodas. veidi un pieejas. metodes. principus. 

5.3. Salīdzinoši raksturo 

problēmu risināšanas 

metodes. 

https://www.metodes.lv/probl

emu-risinasana-attistibas-

planosana 

6. Spēj: praktiski 

izmantot 

sistēmpieeju, 

veidojot domu karti. 

Zina: domu kartes 

veidošanas principus. 

Izprot: domu kartes 

kā idejas vai 

problēmas vizuālas 

attēlošanas iespējas. 

6. Domu 

karte. 

(10%) 

6.1. Domu kartes būtība, 

veidošanas principi. 

6.2. Domu kartes izveide, 

izmantojot speciālo 

programmatūru 

6.1. Īsi paskaidro, ko 

nozīmē “domu karte”; 

6.2. Izveido vienkāršu 

domu karti. 

6.1. Paskaidro, ko nozī-

mē “domu karte”; pa-

mato tās izmantošanas 

nepieciešamību un 

ieguvumus. 

6.2. Izveido 

vairāklīmeņu/augstākas 

sarežģītības domu karti.  

Izmantojamie avoti: 

Bazens, T. (2008). Efektīvas 

mācīšanās rokasgrāmata: kā 

veidot domu kartes, apgūt 

ātrlasīšanu un uzlabot atmiņu. 

Rīga: Jāņa Rozes apgāds. 159 

lpp.  

Мюллер, Х. (2007). 

Составление ментальных 

карт : метод генерации и 

структурирования идей.  

Москва : Омега-Л. 126 с.  

Blogs “Domu kartes”: 

http://domukartes.wordpress.lv/ 

Blogs “Metodes.lv”, sadaļa 

“Domu kartes”: 

https://www.metodes.lv/meto

des/domu-karte 

Blogs “Stāsti par IT skolā”, 

sadaļa “Domu kartes”: 

http://fs-

https://www.metodes.lv/problemu-risinasana-attistibas-planosana
https://www.metodes.lv/problemu-risinasana-attistibas-planosana
https://www.metodes.lv/problemu-risinasana-attistibas-planosana
http://domukartes.wordpress.lv/
https://www.metodes.lv/metodes/domu-karte
https://www.metodes.lv/metodes/domu-karte
http://fs-it.blogspot.com/p/domu-kartes.html
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it.blogspot.com/p/domu-

kartes.html 

7. Spēj: 

izveidot/uzzīmēt 

algoritmu. 

Zina: algoritmu 

izveides un lasīšanas 

principus. 

Izprot: algoritmiskās 

pieejas izmantošanas 

iespējas. 

7. Algoritmi. 

(15%) 

7.1. Algoritmi un 

algoritmiskā domāšana – 

būtība. 

7.2. Algoritma izveide – 

vispārējie principi. 

7.3. Blokshēmas. 

7.4. Algoritma izveide, 

izmantojot speciālo 

programmatūru. 

7.1. Īsi raksturo 

algoritmus. 

7.2. Nosaka vienkāršu 

algoritmu, risina 

vienkāršus 

algoritmiskās 

domāšanas uzdevumus. 

7.3. Atpazīst un uzzīmē 

vienkāršu blokshēmu. 

7.4. Izveido vienkāršu 

algoritmu. 

7.1. Raksturo  

algoritmu pazīmes, kur 

un kā var izmantot 

algoritmisko domāšanu. 

7.2. Nosaka algoritmus, 

prot risināt dažādus 

algoritmiskās 

domāšanas uzdevumus.  

7.3. Lasa citu veidotas 

blokshēmas, prot 

uzzīmēt vairāklīmeņu/ 

augstākas sarežģītības 

blokshēmu. 

7.4. Izveido 

vairāklīmeņu/augstākas 

sarežģītības algoritmu. 

Interneta avoti: 

Mācību materiāls skolotājiem 

“Algoritmika un program-

mēšana”: https://www.codeit-

project.eu/wp-

content/uploads/CodeIT_O1_

LV.pdf 

www.uzdevumi.lv, sadaļa 

“Kas ir algoritms”: 

https://www.uzdevumi.lv/p/pr

ogrammesana/programmesan

as-pamati/algoritmi-un-

blokshemas-10415/re-

d550a4e0-f12c-421e-9ac4-

17a9f8e79b5e 

Konspektīva informācija par 

algoritmiem, blokshēmām un 

programmēšanu: 

http://home.lu.lv/~janiszu/cour

ses/eprg/01eprg.algorithm.pdf 

Blokshēmas izveide, 

izmantojot SmartArt: 

https://support.office.com/lv-

lv/article/bloksh%C4%93mas

http://fs-it.blogspot.com/p/domu-kartes.html
http://fs-it.blogspot.com/p/domu-kartes.html
https://www.codeit-project.eu/wp-content/uploads/CodeIT_O1_LV.pdf
https://www.codeit-project.eu/wp-content/uploads/CodeIT_O1_LV.pdf
https://www.codeit-project.eu/wp-content/uploads/CodeIT_O1_LV.pdf
https://www.codeit-project.eu/wp-content/uploads/CodeIT_O1_LV.pdf
https://www.uzdevumi.lv/p/programmesana/programmesanas-pamati/algoritmi-un-blokshemas-10415/re-d550a4e0-f12c-421e-9ac4-17a9f8e79b5e
https://www.uzdevumi.lv/p/programmesana/programmesanas-pamati/algoritmi-un-blokshemas-10415/re-d550a4e0-f12c-421e-9ac4-17a9f8e79b5e
https://www.uzdevumi.lv/p/programmesana/programmesanas-pamati/algoritmi-un-blokshemas-10415/re-d550a4e0-f12c-421e-9ac4-17a9f8e79b5e
https://www.uzdevumi.lv/p/programmesana/programmesanas-pamati/algoritmi-un-blokshemas-10415/re-d550a4e0-f12c-421e-9ac4-17a9f8e79b5e
https://www.uzdevumi.lv/p/programmesana/programmesanas-pamati/algoritmi-un-blokshemas-10415/re-d550a4e0-f12c-421e-9ac4-17a9f8e79b5e
https://www.uzdevumi.lv/p/programmesana/programmesanas-pamati/algoritmi-un-blokshemas-10415/re-d550a4e0-f12c-421e-9ac4-17a9f8e79b5e
http://home.lu.lv/~janiszu/courses/eprg/01eprg.algorithm.pdf
http://home.lu.lv/~janiszu/courses/eprg/01eprg.algorithm.pdf
https://support.office.com/lv-lv/article/bloksh%C4%93mas-izveide-izmantojot-smartart-30f87402-ba3d-48c8-8e9f-a66bcee7e5aa
https://support.office.com/lv-lv/article/bloksh%C4%93mas-izveide-izmantojot-smartart-30f87402-ba3d-48c8-8e9f-a66bcee7e5aa
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-izveide-izmantojot-smartart-

30f87402-ba3d-48c8-8e9f-

a66bcee7e5aa 

Bebr[a]s konkursa iepriekšējo 

gadu uzdevumi (ar atbildēm): 

https://www.visma.lv/blogs/tag/

uzdevumi/ 

8. Spēj: izveidot 

vienkāršu modeli. 

Zina: modelēšanas 

procesa principus. 

Izprot: modelēšanas 

iespējas, izmantojot 

speciālo 

programmatūru. 

8. Ieskats 

sistēmu 

modelēšanā. 

(10%) 

8.1. Modeļi un 

modelēšana. 

8.2. Biznesa procesu 

modelēšanas principi 

(BPM, BPMN). 

8.3. Biznesa procesu 

modelēšanas rīki 

(programmatūra). 

8.1. Nosauc modeļu 

veidošanas principus. 

8.2. Paskaidro, kas ir 

BPM un BPMN. 

8.3. Nosauc kādu no 

speciālajām 

modelēšanas 

programmām un to 

pamata iespējas. 

8.1. Raksturo modeļu 

veidošanas principus, 

prot izveidot vienkāršu 

modeli. 

8.2. Raksturo BPM un 

BPMN, lasa modeļu 

shēmas. 

8.3. Apraksta 

modelēšanas iespējas, 

izmantojot speciālās 

programmas.  

Interneta avoti: 

Prezentācija par sistēmu 

projektēšanu: 

https://www.slideshare.net/gintst

/sistemu-projektesana-

prezentacija-okt-2011 

Biznesa modelēšanas pamati: 

http://www.gradetools.com/grad

e40/gramata/bmv11.htm 

Blogs par biznesa 

modelēšanu (BPMN): 

http://www.sistemanalize.lv/ 

Informācija par bezmaksas 

biznesa procesu modelēšanas 

rīku ARIS Express: 

http://www.koronevskis.lv/raksti

/2010/05/07/bezmaksas-biznesa-

procesu-modelesanas-riks-aris-

express/ 

https://support.office.com/lv-lv/article/bloksh%C4%93mas-izveide-izmantojot-smartart-30f87402-ba3d-48c8-8e9f-a66bcee7e5aa
https://support.office.com/lv-lv/article/bloksh%C4%93mas-izveide-izmantojot-smartart-30f87402-ba3d-48c8-8e9f-a66bcee7e5aa
https://support.office.com/lv-lv/article/bloksh%C4%93mas-izveide-izmantojot-smartart-30f87402-ba3d-48c8-8e9f-a66bcee7e5aa
https://www.visma.lv/blogs/tag/uzdevumi/
https://www.visma.lv/blogs/tag/uzdevumi/
https://www.slideshare.net/gintst/sistemu-projektesana-prezentacija-okt-2011
https://www.slideshare.net/gintst/sistemu-projektesana-prezentacija-okt-2011
https://www.slideshare.net/gintst/sistemu-projektesana-prezentacija-okt-2011
http://www.gradetools.com/grade40/gramata/bmv11.htm
http://www.gradetools.com/grade40/gramata/bmv11.htm
http://www.sistemanalize.lv/
http://www.koronevskis.lv/raksti/2010/05/07/bezmaksas-biznesa-procesu-modelesanas-riks-aris-express/
http://www.koronevskis.lv/raksti/2010/05/07/bezmaksas-biznesa-procesu-modelesanas-riks-aris-express/
http://www.koronevskis.lv/raksti/2010/05/07/bezmaksas-biznesa-procesu-modelesanas-riks-aris-express/
http://www.koronevskis.lv/raksti/2010/05/07/bezmaksas-biznesa-procesu-modelesanas-riks-aris-express/
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Noslēguma pārbaudījums (10%)  
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Pārbaudes darbi 
 

1. Ievadvērtēšana – nav paredzēta. 

2. Kārtējā vērtēšana 

Ieteicamas vismaz trīs starppārbaudes/praktiskie uzdevumi : pēc 3., 6. un 7. tēmas. Apgūstot iepriekšminētās tēmas, izglītojamais mācās 

konkrētu rīku izmantošanu un šajās starppārbaudēs demonstrē iegūtās praktiskās prasmes. Ja arī 8.tēmā tiek praktiski izmantota 

programmatūra un izglītojamais veic ar modelēšanu saistītus praktiskus uzdevumus, var būt starppārbaude, un tas jau ir augstākais līmenis. 

3. Noslēguma pārbaudes darbs (saturs, vērtēšanas kritēriji) 

3.1. Noslēguma pārbaudes darba apraksts: divu situāciju vai problēmu sistēmiska analīze, izmantojot speciālo programmatūru. 

3.1.1. Pārbaudes darba mērķis no programmas realizētāju skatupunkta ir pārbaudīt, kā izglītojamais izmanto iegūtās zināšanas un 

prasmes, sistēmiski izvērtējot/analizējot tam aktuālas vai interesantas problēmas vai situācijas.  

3.1.2. Pārbaudes darba mērķis no izglītojamā puses ir nostiprināt un demonstrēt iegūtās zināšanas un prasmes, gan izvēloties 

sistēmiski analizējamo problēmu vai situāciju, gan veicot tās attēlošanu, izmantojot speciālo programmatūru. 

3.2. Noslēguma pārbaudes darba saturs (uzdevumu skaits, izpildes nosacījumi): divu situāciju vai problēmu sistēmiska analīze, veicot 

arī vizuālu attēlojumu (katrai situācijai/problēmai citā veidā/izmantojot citu metodi (izvēloties no 4 apgūtajām: cēloņseku 

diagramma, domu karte, algoritms vai sistēmas modelis (BPMN)) un izmantojot speciālo programmatūru. Uzdevumi/ problēmas 

var būt vai nu visai grupai vienādi, vai individuāli (izglītojamais izvēlas pats). To, kuras divas no apgūtajām četrām metodēm 

izmantot, izglītojamais izvēlas atbilstoši savam prasmju līmenim un iespējām.  

3.3. Noslēguma pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji: izglītojamo darbu vērtē 10 ballu skalā. Katru uzdevumu var vērtēt atsevišķi, 

novērtējot gan teorētisko sagatavotību (izpratni, analizējamās/attēlojamās problēmas vai situācijas izvēli, ja tā bija patstāvīga), gan 

speciālās programmatūras izmantošanas prasmes. 

 

 

 



 

Pieaugušo izglītības modulis “Sistēmiskā domāšana − palīgs problēmu risināšanā” 

11 

 

 

Izmantojamo avotu piemēri 

Andra Broka blogs “Par dzīvi un izglītību”, sadaļas “Sistēmiskā domāšana”, “Studiju materiāli” u.c.: https://blogi.lu.lv/broks/ 

Bebr[a]s konkursa iepriekšējo gadu uzdevumi (ar atbildēm): https://www.visma.lv/blogs/tag/uzdevumi/ 

Blumberga, A. (2010). Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studentiem. RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts.  

Blumberga, A. (2010).Sistēmiskās domāšanas integrēšana vides politikā. Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma 

sistēmu institūts. 

Broks, A. (1988). Sistēmas ap mums un mēs sistēmās. Zinātne. Elektroniski pieejama: https://blogi.lu.lv/broks/category/sistemiska-

domasana/ 

Broks, A. (2000). Izglītības sistemoloģija. RaKa. Elektroniski pieejama: https://blogi.lu.lv/broks/category/sistemiska-domasana/ 

Domu kartes: blogs “Stāsti par IT skolā”, sadaļa “Domu kartes”: http://fs-it.blogspot.com/p/domu-kartes.html 

Informācija par bezmaksas biznesa procesu modelēšanas rīku ARIS Express: http://www.koronevskis.lv/raksti/2010/05/07/bezmaksas-biznesa-

procesu-modelesanas-riks-aris-express/ 

Kas ir algoritms: www.uzdevumi.lv, sadaļa “Kas ir algoritms”: https://www.uzdevumi.lv/p/programmesana/programmesanas-pamati/algoritmi-

un-blokshemas-10415/re-d550a4e0-f12c-421e-9ac4-17a9f8e79b5e 

Konspektīva informācija par algoritmiem, blokshēmām un programmēšanu: http://home.lu.lv/~janiszu/courses/eprg/01eprg.algorithm.pdf 

Bazens, Tonijs. Efektīvas mācīšanās rokasgrāmata: kā veidot domu kartes, apgūt ātrlasīšanu un uzlabot atmiņu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 

2008. 159 lpp. ISBN 9789984232898. 

Biznesa modelēšana: blogs par biznesa modelēšanu (BPMN): http://www.sistemanalize.lv/ 

Biznesa modelēšanas pamati: http://www.gradetools.com/grade40/gramata/bmv11.htm 

Blokshēmas izveide, izmantojot SmartArt: https://support.office.com/lv-lv/article/bloksh%C4%93mas-izveide-izmantojot-smartart-

30f87402-ba3d-48c8-8e9f-a66bcee7e5aa 

Domu kartes: blogs “Domu kartes”: http://domukartes.wordpress.lv/ 

Domu kartes: blogs “Metodes.lv”, sadaļa “Domu kartes”: https://www.metodes.lv/metodes/domu-karte 

https://blogi.lu.lv/broks/
https://www.visma.lv/blogs/tag/uzdevumi/
https://blogi.lu.lv/broks/category/sistemiska-domasana/
https://blogi.lu.lv/broks/category/sistemiska-domasana/
https://blogi.lu.lv/broks/category/sistemiska-domasana/
http://fs-it.blogspot.com/p/domu-kartes.html
http://www.koronevskis.lv/raksti/2010/05/07/bezmaksas-biznesa-procesu-modelesanas-riks-aris-express/
http://www.koronevskis.lv/raksti/2010/05/07/bezmaksas-biznesa-procesu-modelesanas-riks-aris-express/
http://www.uzdevumi.lv/
https://www.uzdevumi.lv/p/programmesana/programmesanas-pamati/algoritmi-un-blokshemas-10415/re-d550a4e0-f12c-421e-9ac4-17a9f8e79b5e
https://www.uzdevumi.lv/p/programmesana/programmesanas-pamati/algoritmi-un-blokshemas-10415/re-d550a4e0-f12c-421e-9ac4-17a9f8e79b5e
http://home.lu.lv/~janiszu/courses/eprg/01eprg.algorithm.pdf
http://www.sistemanalize.lv/
http://www.gradetools.com/grade40/gramata/bmv11.htm
https://support.office.com/lv-lv/article/bloksh%C4%93mas-izveide-izmantojot-smartart-30f87402-ba3d-48c8-8e9f-a66bcee7e5aa
https://support.office.com/lv-lv/article/bloksh%C4%93mas-izveide-izmantojot-smartart-30f87402-ba3d-48c8-8e9f-a66bcee7e5aa
http://domukartes.wordpress.lv/
https://www.metodes.lv/metodes/domu-karte
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Kritiskās domāšanas pamati, mācību līdzeklis:http://www.iac.edu.lv/assets/Publications/KD-pamati-LV-isais.pdf 

Mācību materiāls skolotājiem “Algoritmika un programmēšana”: https://www.codeit-project.eu/wp-content/uploads/CodeIT_O1_LV.pdf 

Problēmu risināšana attīstības plānošanā: https://www.metodes.lv/problemu-risinasana-attistibas-planosana 

Problēmu risināšanas tehnikas: https://www.metodes.lv/metodes/3-soli-un-citas-problemu-risinasanas-tehnikas 

Rubenis, J. “Šarmera U teorija un vadītājiem svarīgās kompetences”. Seminārs: 3 st.12 min. https://youtu.be/R6BXayQz0Zk 

Sistēmu projektēšana, prezentācija: https://www.slideshare.net/gintst/sistemu-projektesana-prezentacija-okt-2011 

Šarmers, K.O. (2018). U teorija. Vadība no topošās nākotnes. Zvaigzne ABC.  

Мюллер, Х. (2007). Составление ментальных карт: метод генерации и структурирования идей. Москв : Омега-Л.  

http://www.iac.edu.lv/assets/Publications/KD-pamati-LV-isais.pdf
https://www.codeit-project.eu/wp-content/uploads/CodeIT_O1_LV.pdf
https://www.metodes.lv/problemu-risinasana-attistibas-planosana
https://www.metodes.lv/metodes/3-soli-un-citas-problemu-risinasanas-tehnikas
https://youtu.be/R6BXayQz0Zk
https://www.slideshare.net/gintst/sistemu-projektesana-prezentacija-okt-2011

