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1. Akadēmiskais godīgums ir galvenais augstākās izglītības un bibliskās teoloģijas, kā arī 

jūdu-kristiešu antropoloģijas attieksmes pret darbu un līdzcilvēkiem vadmotīviem. 

2. Akadēmiskais godīgums ir uzvedība, kas ietver atbildības attieksmi pret Dievu un 

līdzcilvēkiem, tādējādi veicinot cilvēku savstarpības un cieņas  izpausmes, un stiprina 

cilvēcības kultūru, kā arī akadēmisko kultūru augstskolas darbā. 

3. Akadēmiskais godīgums izpaužas studijās, pētniecībā, lekciju darbā, studiju darbos un 

visu ar augstskolas saistīto pienākumu godprātīgā pildīšanā. 

4. Akadēmiskā Godīguma kodeksa saturs ir definēts Kristus Kalna runā (Mateja ev. 5.-7. 

nod.) un uz akadēmisko godīgumu no šīs runas attiecas: atbildība, godprātība, 

vienlīdzība, solidaritāte, koleģialitāte, pacietība, pazemība, paškritika, izpalīdzība. 

5. Par Akadēmiskā Godīguma kodeksa pārkāpumiem ir uzskatāmi šādi plaģiātisma veidi: 

5.1. plaģiātisms vai darbu falsifikācija; 

5.1.1. Autors savā vārdā iesniedz kāda cita autora sarakstītu darbu; 

5.1.2. Autors nenorāda savā tekstā, ka ir pārfrazējis vai citējis lielus fragmentus; 

5.1.3. Autors pārfrāzē cita autora darba fragmentus, lai to pasniegtu par savu 

oriģinālo tekstu ; 

5.1.4. Autors izmanto fragmentus no saviem iepriekšējiem darbiem necitējot, 

tādējādi pārkāpjot darba oriģinalitātes nosacījumus; 

5.2. Špikošana vai darba norakstīšana no blakus sēdošā; 

5.3. Negodīguma veicināšana, ļaujot norakstīt vai rakstot referātu cita vietā; 

5.4. Iepriekš rakstīta darba atkārtota iesniegšana; 

5.5. Iesniegto studentu darbu novērtēšana nelasot; 

5.6. Eksāmenu uzpirkšana, zagšana un pārdošana; 

5.7. Eksāmena vai ieskaites kārtošana cita vietā; 

5.8. Eksāmena, ieskaites, kursa darba vai diplomdarba rezultātu falsifikācija vai faktu 

sagrozīšana; 

5.9. Citu personu ideju vai darbu fragmentu izmantošana bez atsaucēm; 

5.10. Izmaiņu veikšana izlaboto darbu atzīmēs; 

5.11. Elektroniskā zādzība. 
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6. Ja mācībspēks konstatē akadēmiskā godīguma pārkāpumu studiju kursa noslēguma 

pārbaudījuma laikā, to jānorāda pārbaudījuma protokolā. 

7. Pēc Akadēmiskā Godīguma kodeksa pārkapāšanas, studējošam tiek lūgts uzrakstīt 

paskaidrojumu Studiju daļai, kas var 1) anulēt vērtējumu par studiju kursa apguvi, 2) 

par nopietnu pārkāpumu ierosināt LKrA vadībai piemērot studējošajam brīdinājumu 

par eksmatrikulāciju vai studējošo eksmatrikulēt. 

8. Studējošais tiesīgs lūgt piedošanu par savu rīcību un uzrakstīt iesniegumu Studiju 

daļai ar lūgumu sniegt atkārtotu iespēju pārbaudes darba eksāmena nokārtošanai. 

9. Akadēmiskā Godīguma kodekss attiecas arī uz LKrA akadēmisko personālu. 

10. Par Akadēmiskā Godīguma kodeksa pārkāpumu studiju darbā ir jāuzskata:  

10.1.studējošā savlaicīgu neinformēšanu par studiju kursa vērtēšanas kritērijiem un 

interešu konflikta pieļaušanu,  

10.2.studiju darba neobjektīva vērtēšana,  

10.3.neatļautu palīglīdzekļu izmantošana pārbaudījumos,  

10.4.dāvanu un papildus samaksas pieprasīšana vai pieņemšana par sava amata 

pienākumu izpildi,  

10.5.LKrA resursu izmantošana privātai darbībai,  

10.6.akadēmiskā nolaidība vai autortiesību ignorēšana,  

10.7.studējošo iesaistīšana savstarpēju nesaskaņu risināšanā ar citiem LKrA 

mācībspēkiem vai personālu,  

10.8.lekciju, semināru, eksāmenu kavēšana,  

10.9.neapgūstama apjoma vielas noteikšana neatbilstošā laika periodā,  

10.10. citu kolēģu kompetences apšaubīšana, noniecināšana un mobings,  

10.11. konfidencialitātes un datu aizsardzības ignorēšana, pildot akadēmiskās 

funkcijas. 

11. LKrA akadēmiskā godīguma pārkāpumus izskata Senāts. 

12. Ir iespējams darba līguma uzteikums atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

 


