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Kursa nosaukums latviski Vides komunikācija
Kursa nosaukums angliski Environmental Communication

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) B1 Vides pārvaldība
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.)

11

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

5

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)

Ekoloģija (B)

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne / vides pārvaldība
Kursa mērķis Veicināt studējošo kompetences komunikācijas instrumenta

pielietojumā sabiedrības vides apziņas attīstībai
Kursa uzdevumi 1. veidot izpratni par komunikācijas sociāli psiholoģiskajām

funkcijām  un  kapacitātēm  videszinātnisko  problēmu
risināšanā,  par sabiedrības vides apziņas lomu ilgtspējīgas
attīstības nodrošināšanā
2.  attīstīt  iemaņas  komunikācijas  modeļu  pielietojumam
sociālo procesu interpretācijā
3.  attīstīt  postmodernajā  epistemoloģijā  sakņotas  vides
komunikācijas  prasmes  un  izpratni  par  komunikācijas
procesa psiholoģiskajām barjerām  
4. apgūt Latvijas pašvaldību gadījumu analīzēs atspoguļoto
pieredzi  vides  komunikācijas  pielietojumam  vides
pārvaldības praksē  

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zināšanas: vides  apziņa  dažādu  psiholoģijas  skolu

interpretācijā,  vides  komunikācijas  konceptuālie  modeļi,
postmodernā epistemoloģija komunikācijas attīstībai
Prasmes: komunikācijas  modeļu  pielietojums  ilgtspējīgas
attīstības problemātikas interpretācijās

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



Kompetences: komunikācijas  instrumentu  efektīvs
pielietojums  uz  vides  problemātiku  mērķorientētos
izglītības, reklāmas, dizaina u.c. projektos

angliski Knowledge: environmental  consciousness  interpretated
through  different  psychological  schools,  environmental
communication  models,  postmodern  episthemology  for
communication development. 
Skills: communication  models  applied  for  sustainability
related interpretations
Competences: efficient utilization of communication tools
for environment related educational, advertising, design, etc.
projects

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

–

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kursā  interpretēti  uz  sabiedrības  vides  apziņas  attīstību

mērķorientēti,  postmodernajā  paradigmā  sakņoti  vides
komunikācijas modeļi, analizētas to praktiskās multifunkcionālās
pielietošanas  iespējas  ilgtspējīgas  attīstības  realizācijas
problēmsituācijās.

angliski Course interpretates public environmental consciousness targeted,
postmodern  paradigm  rooted  environmental  communication
models  as  well  as  analyzes  their  capacities  for  real-life
environmental problem-solvings. 

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  un  ilgtspējīgas  attīstības  imperatīvs:
komunikācijas  instruments  vides  un  veselības  pārvaldības
risinājumiem  (problēmnostādne).  Komunikācijas  un  vides
komunikācijas  (VK)  jēdziens:  paradigmatiskā  nostādne,
L.Binsvangera  modelis,  radikālās  ekofilosofijas  konteksts,
kultūrperspektīva  funkciju  interpretācijās,  psihotopa  paradoksu
atspoguļojums komunikācijas procesos; komunikācijas klasifikācija.

2 Lekcijas – 1



2.   VK  kā  krīzes  disciplīna,  tās  pragmatiskā  mērķorientācija  –
sabiedrības  vides  apziņas  attīstība.  Sabiedrības  apziņas  un
komunikācijas  mijattiecības  (K.Gīrca  metafora).  Postmodernisma
ideja  kā  konceptuālais  ietvars  vides  apziņas  interpretācijai  un
mūsdienu  komunikācijas  vides  specifisko  iezīmju  raksturojumam.
Vides apziņa: evolucionārās psiholoģijas un sociālā konstruktīvisma
dialektika, galveno psiholoģijas skolu komplementārais ieguldījums
apziņas pārvaldības metožu spektrā, konceptuālie lietišķi orientētie
modeļi  (D.Bolšo,  A.Maslova,  V.T.Poversa,  S.  & R.  Kaplānu u.c.),
secinājumi:  vides  un  veselības  uzvedības  problēmu  psiholoģiskās
saknes un uzvedības harmonizācijas iespējas.

8 Lekcijas – 3 
Semināri – 1

3. Komunikācijas konceptuālie modeļi:  (a) procesa /  lineārā skola.
Aristoteļa retorika kā sabiedrības apziņas pārvaldības / manipulācijas
instruments,  tās  pielietojums  reklāmā,  sabiedriskajās  attiecībās,
terapijā,  vides  izglītībā  u.c.  Naratīvā un paradigmatiskā domāšana
komunikācijā.  K.Šenona-V.Vīvera, D.Berlo, H.Lasvela u.c. lineārie
modeļi. Postmodernā patērētājsabiedrība un reklāmas komunikācija;
reklāmpsiholoģijas atziņu pielietojums VK-ā. 

6 Lekcijas – 2 
Semināri – 1

4.  Komunikācijas  barjeru  problēma  un  (b)  semiotikas  skola:
cirkulārās  komunikācijas  modeļi  (Č.Osguda,  O.Šramma,
E.M.Rodžersa-D.L.Kinkeida  u.c.),  simboliskā  antropoloģija.
Komunikācijas  evolūcija  postmodernajā  vidē:  asimetriskais  un
simetriskais  dialogs,  vides  informācijas  un  līdzdalības  modeļu
komplementaritāte  VK-as  praksē.  VK-as  paradigmatiskā  specifika
(postmodernā  masu  komunikācija,  simboliskais  interakcionisms,
starpdisciplinārās saiknes u.c.; specializētie konceptuālie  modeļi).

6 Lekcijas – 2
Semināri – 1

5.  Postmodernās  /  holistiskās  paradigmas  atspoguļojums  vides  un
veselības  faktu  interpretācijā  (piem.,  multi-disciplinaritātes,
sinerģijas  /  komplementaritātes,  nenoteiktības  principi).
Postmodernās  epistemoloģijas  manifestācija:  vides  risku
komunikācija,  zinātnes  komunikācija.  VK  vides  un  veselības
zinātnēs.

4 Lekcijas – 2 

 
6. VK-as informācijas plūsmas kanāli, instrumenti, mērķgrupas; VK-
as procesu sistēmiskais konteksts, tsk. integrācija vides pārvaldības
instrumentu spektrā. VK socializācijas aģentu sistēmā (imprintinga
paradigma);  izglītība  ilgtspējīgai  attīstībai.  Latvijas  pieredze
pašvaldību  VK-as  attīstībā:  gadījumu  analīze.  VK-as  integrācijas
valsts  stratēģiskajos  dokumentos  un  pašvaldību  plānošanas
dokumentos izvērtējums. 

6 Lekcijas – 1 
Semināri – 2

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Izvēlēta psiholoģijas, 
socioloģijas, komunikāciju 

Konceptuālo modeļu atlase, 
adaptācija un algoritma izstrāde 

24 Grupas seminārā
prezentēts &



zinātnes utml. konceptuālā 
modeļa / modeļu adaptācija VK-
as  projekta realizācijai

VK-as izvēlētas problēmas 
risinājumam (piem., biofīlijas 
koncepcijas pielietojums vides 
dizaina kā sublimināla ziņojuma 
izveidē mērķgrupu vides 
uzvedības harmonizēšanai, 
Aristoteļa retorikas integrācija 
sociālajā reklāmā sabiedrības 
veselības apziņas attīstībai u.c.), 
akcentējot tsk. problēmas reālo 
sociālo kontekstu (mērķgrupu 
specifiskās motivācijas un 
semiotiskā apziņa [John Deely], 
komunikācijas kanālu pieejamība,
pārvaldības instrumentu 
pielietojuma fons u.c.). 

aizstāvēts referāts

VK-as  projekta  empīriskā
testēšana

Iepriekš izstrādātā projekta 
empīriskā aprobācija 
socioloģiskajās intervijās ar 
identificēto mērķgrupu 
pārstāvjiem. Interviju rezultātu 
integrācija projekta atskaitē un 
ziņojuma / referāta nobeiguma 
versijas sagatavošana

24 Iesniegts rakstisks
referāts-pētījuma

atskaite 

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
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Mācību 
papildliteratūr
a

 West  R.,  Turner  L.  Introducing  Communication  Theory:  Analysis  and
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2010.
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(Schumacher Briefings 6). Schumacher Society, 2001.
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interneta 
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