
KURSA KODS FilzPA05

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Vides ētika
Kursa nosaukums angliski Environmental Ethics
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

– 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 
inženierija

Statuss (A, B, C daļa) A
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 
semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2 KRP

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Roberts Jūrmalietis DIF Doc., Dr.biol.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

9

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

7

Laboratorijas darbu skaits –
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- 
doktora; P – profesionālais)

P

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Filozofija (A)

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne / vides pārvaldība
Kursa mērķis Veicināt  inter-paradigmatiskas,  uz  sabiedrības  ilgtspējību

mērķorientētas  ētiskās  domāšanas  attīstību,  kā  arī  ētisko
atziņu videszinātniskā pielietojuma kompetences. 

Kursa uzdevumi 1. Apgūt vides ētikas pamatatziņas un mūsdienu 
psiholoģijas instrumentālos piedāvājumus ētikas principu 
integrācijai sabiedrības vides apziņā

2. Veidot izpratni par postmoderno kultūru kā mūsdienu 
morālo vidi un kreatīvo resursu inter-paradigmatiskas 
ētiskās domāšanas attīstībai

3. Iegūt konceptuālās un instrumentālās zināšanas vides 
ētikas atziņu pielietojumam ilgtspējīgas attīstības 
problēmrisinājumos 

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zināšanas:  vides  ētikas  pamatatziņas,  postmodernā

epistemoloģija  ētiskajām  interpretācijām,  psiholoģiskie
instrumenti ētiskas uzvedības attīstībai
Prasmes: ētisko argumentāciju kritiski-kreatīvs pielietojums
vides problēmu risinājumos
Kompetences:  inter-paradigmatiskas  vides-ētiskās
domāšanas / uztveres attīstība 

angliski Knowledge: environmental  ethics conceptions, postmodern
episthemology  for  ethical  interpretations,  psychological

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



tools to ensure ethical behavior
Skills: critical & creative reasoning for environmental ethics
implementation
Competences:  development  of  inter-paradigmatic
environmental ethical thinking / perception

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

–

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kursa  saturā  argumentēta  vides-ētiskās  izziņas  ekoloģiskā

un  sociālā  aktualitāte,  analizētas  ētikas  skolu  būtiskākās
atziņas  ilgtspējīgas  attīstības  problemātikas  kontekstā,
piedāvāti inspirējoši modeļi ētiskās domāšanas pielietošanai
vides  problēmrisinājumos,  atspoguļotas  psiholoģisko
instrumentu  izmantošanas  iespējas  vides  ētikas  principu
integrācijai sabiedrības apziņā.

angliski Course  substantiates  an  ecological  and  social  urgency for
environmental ethical cognition, analyzes main conceptions
of  environmental  ethics,  offers  inspiring  models  for
sustainable  development  targeted  ethical  thinking,  reveals
psychological tools for implementation of ethical behavior. 

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

–

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss dalās

vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri,

praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)

1. Cilvēces globālā krīze: ētiskās dimensijas attīstība (vides ētikas 
jēdziens) kā nosacījums krīzes pārvarēšanai un sabiedrības 
ilgtspējīguma nodrošināšanai. Vides ētikas interpretāciju konceptuālā
ietvara mezglpunkti: postmodernā komplementaritāte, radikālā 
ekofilosofija, vides apziņa, interdisciplinaritāte. Ētikas studiju 
ieguvumi videszinātnes eksperta profesionālās darbības realizācijā. 

2 Lekcijas – 1 

2. Vispārīgās ētikas nostādņu pielietojums vides zinātnē: radikālās 
ekofilosofijas perspektīva. Ētikas klasisko pieeju spektrs, utilitārās 
ētikas dilemmas, morāles sociālās funkcijas: analīze ilgtspējības 
problēmu kontekstā. Morāle kultūrkontekstā: manipulācija, 
normatīvā uzvedība. Dž.Mūra meta-ētika un evolucionārā ētika: 
ekoloģisko procesu un ētisko interpretāciju paralelizācija. Normatīvā 
un lietišķā ētika vides zinātnē. Vides ētika – filozofija versus 
interdisciplināra kognīcija.

6 Lekcijas – 2 
Semināri – 1

3. Postmodernisms: ētikas nostādņu inter-paradigmatiski 
komplementārā izvērtējuma kognitīvās kapacitātes, mūsdienu 
morālās vides / sociālā konteksta specifika, vides ētikas principu 
realizācijas instrumentu piedāvājums (postmodernā psiholoģija). 
Postmodernā perspektīva: pasaules uzskats kā vides rīcību 
imperatīvs.

4 Lekcijas – 1
Semināri – 1

4. Pasaules uzskats un vides vērtību standarti globālajā kultūrā: 
antropocentrisms versus biocentrisms un ekocentrisms. 
Patērnieciskais pasaules uzskats, to atspoguļojošā reklāmas 
industrija, reklāmpsiholoģijas apvērse vides ētikas principu 
integrācijai sabiedrības apziņā. Vides ētika sociālantropoloģijas 
perspektīvā.

6 Lekcijas – 2
Semināri – 1



5.  Vides  ētikas  realizācija  praksē:  sabiedrības  vides  apziņas  un
uzvedības  modeļi,  vides  un  veselības  psiholoģija.  Evolucionārā
psiholoģija  un  sociālais  konstruktīvisms  kā  meta-teorijas
videspsiholoģiskajās  interpretācijās.  Selektīvu  izziņas  sfēru  (vides
estētikas,  vides  komunikācijas,  ekotehnoloģijas  u.c.)  ieguldījums
vides ētikas / sabiedrības vides apziņas attīstībā.

8 Lekcijas – 2 
Semināri – 2

6. Vides ētikas manifestācija Latvijas sabiedrības apziņā, saikne ar
citiem  lietišķās  ētikas  sektoriem,  integrācija  vides  politikas
dokumentos. Vides ētika un pārvaldības instrumenti.

6 Lekcijas – 1
Semināri – 2

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Vides ētikas nostādnes vides-
zinātniskajās problēmsituācijās

Izvēlēta vides ētikas tēma (piem., 
dzīvnieku tiesības, vides ētikas 
principu integrācija likumdošanā, 
ētisko principu de facto 
realizācijas psiholoģiskie 
instrumenti, ekotehnoloģiskā 
ētika vides uzņēmējdarbībā, vides
izglītības / pētījumu ētika u.c.) – 
konceptuālā (tsk. meta-ētiskā) 
interpretācija, ētisko problēmu 
identificēšana, pārvaldības 
risinājumu piedāvājumi. 

24 Sagatavota referāta
publiska

prezentācija un
aizstāvība diskusijā

Vides-ētisko  interpretāciju
aprobēšana

Iepriekš veiktās vides-ētiskās 
analīzes socioloģiskā testēšana / 
aprobācija un bagātināšana: 
intervijas ar tēmai relevanto 
mērķgrupu pārstāvjiem, 
rezultātu / iegūto atziņu 
iekļaušana pētījuma koncepcijā

24 Iesniegts rakstisks
referāts

Prasības KRP 
iegūšanai

1. Obligāts lekciju apmeklējums un līdzdalība semināros
2. Referāta prezentācija un savlaicīgi iesniegts rakstiskais patstāvīgais darbs (vērtēti kā 
starp-pārbaudījumi, parciālais ieguldījums / svars kopējā atzīmē attiecīgi 25% un 25%).
3. Eksāmens (rakstisks) – 50% svars kopējā atzīmē

Mācību 
pamatliteratūra
Avoti pieejami 
LiepU bibliotēkā 
vai tiešsaistē

 Callicott J.B., Frodeman R. (Eds.). Encyclopedia of Environmental Ethics and 
Philosophy. Macmillan, 2009. – 1181 pp. 
http://www.gmu.ac.ir/download/booklibrary/e-library/Encyclopedia%20of
%20Environmental%20Ethics%20and%20Philosophy.pdf   

 Brennan A.,  Lo Y-S. Environmental Ethics. Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, 2008 
http://plato.stanford.edu/entries/ethics-environmental/ 

 Oughton D. Ethical Aspects of Protection of the Environment. Luxemburg, 
2012. – 23 pp. 
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/scientific_seminar/
2012/oughton_protection_environment_2012.pdf

 Light A. Contemporary Environmental Ethics (And a Pragmatist Alternative). 
University of Washington. –   41 pp. 
https://www.washington.edu/research/urp/sinst/archive/ContEnvEthics.pdf

 Best S. Postmodernism: Theorising fragmentation and uncertainty. In A 

http://www.gmu.ac.ir/download/booklibrary/e-library/Encyclopedia%20of%20Environmental%20Ethics%20and%20Philosophy.pdf
http://www.gmu.ac.ir/download/booklibrary/e-library/Encyclopedia%20of%20Environmental%20Ethics%20and%20Philosophy.pdf
https://www.washington.edu/research/urp/sinst/archive/ContEnvEthics.pdf
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/scientific_seminar/2012/oughton_protection_environment_2012.pdf
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/scientific_seminar/2012/oughton_protection_environment_2012.pdf
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/scientific_seminar/2012/oughton_protection_environment_2012.pdf
http://plato.stanford.edu/entries/ethics-environmental/


beginner's guide to social theory. London: Sage Publs., 2003 – pp. 211-275. 
http://www.sagepub.com/upm-data/9513_009715Ch6.pdf 

Mācību 
papildliteratūra

 Cahn S.M., Markie P. Ethics: History, Theory, and Contemporary Issues (5 th 
ed.). Oxford University Press, 2011.

 Lasmane S. 20. gadsimta ētikas pavērsieni. R.: Zvaigzne ABC, 2004.
 Des Jardins J.R. Environmental Ethics: An Introduction to Environmental 

Philosophy (5th ed.). Cengage Learning, 2012.
 Zimmerman M.E., Callicot J.B., Sessions G., Warren K.J., Clark J. (eds.). 

Environmental Philosophy: From Animal Rights to Radical Ecology (3 rd Ed.). 
Prentice Hall, 2001.

 James S.P. Zen Buddhism and Environmental Ethics (Ashgate World 
Philosophies Series). Ashgate Publishing, 2004. 

 Howard G.S. How Should I live My Life?: Psychology, Environmental Science
and Moral Traditions. Rowman & Littlefield Publishers, 2002. 

 Gifford R. Environmental Psychology: Principles and Practice (4th ed.). 
Optimal Books, 2007. 

 Harrison R.,  Newholm T., Shaw D. The Ethical Consumer. Sage Publs., 2014.
 Gabriel B., Ilcan S. Postmodernism and the Ethical Subject. McGill-Queen's 

Press, 2004. 
 Brady E. The Sublime in Modern Philosophy: Aesthetics, Ethics, and Nature. 

Cambridge University Press, 2013.
Periodika, 
interneta 
resursi un citi 
avoti

 Environmental Ethics ISSN 0163-4275
 Ethics, Policy & Environment ISSN 2155-0085 
 Environmental Philosophy ISSN 1718-0198

Kursa izstrādātājs:
Roberts Jūrmalietis 13.10.2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts:

Anita Jansone 13.10.2014.

Dekāns/ prodekāns Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 

    Datums

http://www.sagepub.com/upm-data/9513_009715Ch6.pdf
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