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Izdots saskaņā ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 

 Ētikas kodeksu 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Nolikums par akadēmisko godīgumu (turpmāk – nolikums) nosaka studējošo un 

akadēmiskā personāla pienākumus, ievērot savā darbā akadēmisko godīgumu un 

nepieļaut plaģiātu, kā arī nosaka administrācijas, akadēmiskā un vispārējā personāla 

pamatprincipus un kārtību, kādā tiek identificēts un novērsts plaģiāts. 

1.2. Nolikums ir pieņemts iekšējs normatīvais akts, kas saistošs visiem Rīgas Stradiņa 
universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas (turpmāk tekstā – RSU SKMK) 
darbiniekiem un studējošiem. 

1.3. Nolikumā lietotie termini: 

1.3.1. akadēmiskais godīgums – pamatvērtību kopums, kas iekļauj godīgumu, cieņu, 

uzticēšanos, taisnīgumu, objektivitāti un drosmi, veicinot atbildīgu attieksmi pret 

studiju procesu un zinātnisko darbību, izslēdz krāpšanu un maldināšanu; 

1.3.2. plaģiāts – sveša darba, darba daļas, kuru saturs ir pietiekami orģināls un nav 

vispārzināms, kā arī cita veida orģinālu ideju izmantošana, uzdodot to par savu 

un nenorādot patieso autoru; 

1.3.3. darbs – akadēmiskā personāla publiskots zinātniski pētnieciskā darba rezultāts 

zinātniska raksta vai citā veidā; kā arī studējošā patstāvīgs rakstisks darbs (mājas 
darbs, referāts, eseja, studiju darbs, prakses atskaite, kvalifikācijas darbs); 

1.3.4. atsauce - informācija, kurā norādīts, no kurienes aizgūts darbs vai tā fragments; 

1.3.5. citāts – tiešs cita autora teksta izmantojums; 

1.3.6. avots - izdevums (grāmata, periodisks izdevums, interneta materiāls, skaņu vai 

video ieraksts u.tml.), kurā ietverta aprakstāmā (izmantotā) sastāvdaļa. 

2. Nolikuma mērķi un uzdevumi 

2.1. Nolikuma mērķis ir RSU SKMK veidot objektīvu, atvērtu, labvēlīgu, cieņas un atbildības 

pilnu akadēmiskā darba vidi, neatkarīgi no studiju procesa organizēšanas formas un 

vietas.  

2.2. Nolikuma uzdevums ir rosināt RSU SKMK darbiniekus un studējošos būt taisnīgiem, 

godprātīgi un atbildīgi veikt savus pienākums, ievērot godīgas rīcības pamatprincipus 

studiju procesā, akadēmiskajā un zinātniskajā darbā un savstarpējā saskarsmē. 

3. Akadēmiskais godīgums 

3.1. Akadēmiskā godīguma princips ir stiprināt godprātīgu un atbildīgu akadēmisko un 
zinātnisko kultūru studiju procesā un zinātnisko darbību akadēmiskajā un zinātniskā 
vidē. 

3.2. Par neatļautu un negodīgu rīcību uzskatāma pretdarbība RSU SKMK, personāla 

maldināšana, krāpšana un melošana, akadēmisko un zinātnisko resursu apzināta 
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bojāšana, neatļauta lietošana un tāda apzināta datu un informācijas nesniegšana, kas 

būtiski var ietekmēt RSU SKMK darbību vai reputāciju.. 

3.3. Akadēmiskais godīgums nosaka, ievērot formālos noteikumus, normatīvos aktus, 

iekšējas kārtības noteikumus, rīkoties objektīvi, ētiski un godīgi. 

3.4. Lai konstatētu akadēmiskā godīguma pārkāpumus, RSU SKMK darbiniekiem un 

studējošiem, akadēmiskajam personālam ir pienākums sadarboties ar direktores vietnieci 

akadēmiskajā un pētniecības darbā, studiju nodaļas vadītāju un studiju programmu 

direktoriem 

3.5. Akadēmiskais godīgums, akadēmiskā un vispārējā personāla darbinieku vidē, nosaka 

ievērot šādas darbības akadēmiskā vidē: 

3.5.1. izturēties ar cieņu pret studējošiem, kolēģiem, neradīt intrigas un nevērtēt tos 

pēc personīgām simpātijām, saglābāt un vairot RSU SKMK tradīcijas un 

reputāciju; 

3.5.2. neiesaistīt studējošos savstarpējo nesaskaņu risināšanā; 

3.5.3. ievērot autortiesības akadēmiskajā darbībā; 

3.5.4. nepieļaut plaģiātu; 

3.5.5. objektīvi vērtēt studējošo darbus; 

3.5.6. vadot studējošo darbus, nodrošināt konsultācijas un savlaicīgi atbildēt uz 

studējošo jautājumiem; 

3.5.7. studiju kursa sākumā, informēt studējošos par definētajiem sasniedzamajiem studiju 

rezultātiem un to vērtēšanas kritērijiem, pārbaudījuma formām un apmeklētības 

vērtēšanas kritērijiem; 

3.5.8. nepieļaut neatļautu palīglīdzekļu lietošanu un citu neatļautu rīcību studiju 

pārbaudījumos; 

3.5.9. studiju kursā izmantot tikai pierādījumos balstītu, daudzpusīgu, mūsdienīgu un 

aktuālu literatūru un avotus, atsaukties uz citiem avotiem, ja tie nav paša veidoti, 

atzīt citu zinātnieku pētniecisko darbību; 

3.5.10. ņemt vērā studiju kursu novērtējuma anketās minētos viedokļus par studiju 

procesu un ar to saistītiem jautājumiem; 

3.5.11. ziņot par akadēmiskā godīguma pārkāpumiem direktores vietniecei 

akadēmiskajā un pētniecības darbā; 

4. Studējošo akadēmiskā godīguma pārkāpumi 

4.1. Par akadēmiskā godīguma principu pārkāpšanu RSU SKMK studiju procesā un 

zinātniski pētnieciskā darbībā tiek uzskatītas šādas darbības: 

4.1.1. plaģiāta iesniegšana, uzdodot to par savu darbu; 

4.1.2. konfidencialitātes un anonimitātes prasību neievērošana; 

4.1.3. atsaukšanās uz neeksistējošiem datiem, informāciju, darbiem un pētījumiem; 

4.1.4. pētījumu rezultātu, datu un informācijas viltošana; 

4.1.5. citu pētnieku pētījumu rezultātu, studējošo savākto datu un informācijas, datu 

bāzu un publicēto pētījumu izmantošana bez atsauces; 

4.1.6. vienreiz iesniegtā pētījuma atskaites iesniegšana atkārtoti; 

4.1.7. nepatiesu datu, informācijas un ziņu sniegšanu par sevi, citiem pētniekiem 
viltojumu iesniegšana; 

4.1.8. neveikta pētījuma, recenzēšanas vai citas darbības piesavināšanās; 

4.1.9. pētījuma rezultātu subjektīva, selektīva interpretācija, nenodrošinot ticamu un 

pētījumu; 

4.1.10. norakstīšana un neatļautu palīglīdzekļu izmantošana pārbaudījumos; 

4.1.11. pārbaudes jautājumu vai pārbaudes uzdevumu neatļauta iegūšana; 

4.1.12. finanšu, materiālo vērtību, mantiska vai cita labuma piedāvāšana par kādas 
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darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu studējošā, mācībspēka vai vispārējā 

personāla interesēs; 

4.1.13. nepatiesu datu, informācijas un ziņu sniegšana par sevi, citiem studējošiem vai 

sava darba atkārtota iesniegšana, neveicot tajā būtiskus papildinājumus; 

4.1.14. pēc pasūtījuma izveidota vai pirkta darba iesniegšana, uzdodot to par savu; 
4.1.15. formāla piedalīšanās grupu darbā, praksēs, nesniedzot savu ieguldījumu mērķu 

un uzdevumu izpildē; 

4.1.16. sava individuālā vai grupas darba nodošana citam studējošam, pārbaudes darba 

veikšana cita studējošā vietā; 

4.1.17. parakstīšanās dokumentos cita studējošā vietā, nepatiesa studiju procesa anketas 

aizpildīšana; 

4.1.18. studiju procesa nodrošināšanai prasīto dokumentu (prakses līgumi, atskaites u.c.) 

savlaicīga neiesniegšana tādējādi pārkāpjot studiju procesa organizēšanas 

disciplīnu; 

4.1.19. nepatiesas informācijas izplatīšana un necieņas izrādīšana mācībspēkiem, 
studējošiem, administrācijai un vispārējam personālam; 

4.1.20. cita apzināta darbība, kas traucē vai kavē studiju vai zinātniskās izpētes procesu 

un akadēmisko darbu. 

5. Plaģiāts un tā veidi 

5.1. Plaģiāts ir: 

4.1.1. Burtiska kopēšana. Pilnīga vai daļēja darba atveidošana vārdu pa vārdam bez 

oriģinālā avota atļaujas vai norādes uz to. 

4.1.2. Būtiska kopēšana. Pilnīga vai daļēja pētījuma materiāla, procesu, tabulu, grafiku, 

diagrammu iekļaušana darbā bez orģinālā avota atļaujas vai norādes uz to. 

4.1.3. Pārfrāzēšana. Kāda cita autora pietiekami orģinālas domas, kas nav 

vispārzināma, reproducēšana, kas nav burtiska kopēšana, bez orģinālā avota 

atļaujas vai norādes uz to. 

4.1.4. Teksta pārstrādāšana. Studējošā paša darba atkārtota iesniegšana kā pavisam jaunu 

darbu. 

4.1.5. Neatbilstošas informācijas sniegšana par citēto avotu. 

5.2. Plaģiāta veidi: 

4.2.1. Absolūts plaģiātisms jeb viltvārdība. Darba autors savā vārdā iesniedz plaģiātu - 

cita autora/u sarakstītu darbu. 

4.2.2. Burtisks plaģiātisms. Darba autors savā darbā kopē fragmentus, vienu vai 

vairākas rindkopas vai to daļas no cita teksta, uzdodot to par savu un nedodot 
atsauces uz orģinālajiem avotiem. 

4.2.3. Neētisks plaģiātisms. Darba autors savā vārdā iesniedz darbu, kura izstrādes 

gaitā piedalījās vēl cits/i autors/i un viņi netiek minēti kā darba līdzautori. 

4.2.4. Maldināšana. Darba autors kā darba izstrādātāju norāda citu studējošo/os, kuri 

nav piedalījušies darba izstrādē. 

4.2.5. Kopēšana. Darba vairākkārtēja iesniegšana, lai gan autors/i garantē, ka darbs nav 

nekur citur iesniegts publicēšanai vai vērtēšanai. 

4.2.6. Pārfrazēšana. Darba autors ņem cita autora darbu, saglabā orģinālo saturu, 

nedaudz to pārfrāzē, izmaina atslēgas vārdus vai pat tos neizmaina un uzdod to 

par savu darbu. 

4.2.7. Nepareizi avoti. Darbā tiek dotas atsauces uz neeksistējošiem avotiem vai 
mākslīgi palielināts izmantoto avotu un literatūras saraksts, neiekļaujot atsauces 
tekstā. 
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6. Plaģiāta kontrole 

6.1. Darbs tiek uzskatīts par plaģiātu, ja atklājas kaut viens no tā veidiem un tas ir pierādāms. 

6.2. Ja darbs tiek klasificēts kā plaģiāts, docētāja pienākums ir vērtējumu par šo darbu 

neieskaitīt un informēt par to Studiju daļu. 

6.3. Docētājam ir tiesības, ja radušās aizdomas, ka darbs ir plaģiāts, rīkot studējošā 

 zināšanu mutisku pārbaudi. Studējošam pirms mutiska pārbaudījuma jābūt 

 informētam par šī pārbaudījuma mērķi. 

6.4. Studējošais ir tiesīgs sniegt skaidrojumu par savu rīcību RSU SKMK akadēmiskajam 

personālam un studiju programmas direktoram. 

6.5. Ziņojums par akadēmiskā godīguma pārkāpumu iesniedzams ne vēlāk kā 3 (trīs) darba 

dienas pēc tā konstatācijas Studiju nodaļā. 

6.6. Studiju nodaļas vadītāja, saņemot ziņojumu par akadēmiskā godīguma pārkāpumu, var 

atstāt spēkā akadēmiskā personāla pieņemto lēmumu, saskaņojot to ar Direktores 

vietnieci akadēmiskajā un pētniecības darbā, vai izveidot akadēmiskā godīguma 

pārkāpuma izskatīšanas komisiju. 

6.7. Komisijas sastāvu apstiprina ar Direktora rīkojumu trīs cilvēku sastāvā, iekļaujot tajā 

attiecīgās studiju programmas direktoru, Ētikas komisijas pārstāvi, RSU SKMK 

studējošo pašpārvaldes pārstāvi. 

6.8. Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā izskata iesniegto ziņojumu par akadēmiskā 

godīguma pārkāpumu, ņemot vērā arī studējošā paskaidrojumus. 

6.9. Komisija, pieņemot lēmumu un nosakot piemērojamo sodu, izvērtē akadēmiskā 

godīguma pārkāpuma smagumu, viltojuma pazīmes, plaģiātisma pakāpi, 

studējošā/akadēmiskā personāla iepriekšējo pārkāpumu pieredzi un cita veida 

pārkāpumus.  

6.10. Ja komisija, pierāda studējošā akadēmiskā godīguma pārkāpuma faktu, tad lēmumā 

iesaka RSU SKMK direktorei izteikt brīdinājumu par eksmatrikulāciju vai eksmatrikulēt 

no studējošo skaita. 

6.11. RSU SKMK studentu izstrādāto darbu pārbaudei tiek izmantota vienotā datorizētā 

plaģiāta kontroles sistēma e-studiju vidē Moodle. 

7. Noslēguma jautājumi 

7.1. Šai kārtībai pakārtotos normatīvos aktus apstiprina ar Koledžas direktora rīkojumu. 

7.2. Koledžas padome pēc situācijas analīzes var veikt šīs Nolikuma grozījumus. 

 

 

Ināra Upmale 

Direktore  

 

 

Sanita Litiņa  

Direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā. 

 


