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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Jēkabpilī 

 

14.08.2019.          Nr.1.-8/11 

 

Plaģiātisma kontroles un novēršanas noteikumi  

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā 
 

Izdoti saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Plaģiātisma kontroles un novēršanas noteikumi Jēkabpils Agrobiznesa koledžā 

(turpmāk – Koledža) izstrādāti, pamatojoties uz Autortiesību likumu, Zinātnieka ētikas 

kodeksu, Akadēmiskā godīguma koncepciju. 

2. Plaģiātisma kontroles un novēršanas pasākumi Koledžā attiecināmi uz:  

2.1. Studējošajiem, akadēmisko personālu un vieslektoriem; 

2.2. Akadēmiskā gada ietvaros izstrādātajiem studiju darbiem. 

3. Plaģiātisma izskatīšanas komisija (turpmāk – Komisija): direktora vietnieks 

studiju un tālākizglītības jomā, direktora vietnieks IT un tālmācības jomā, katedru 

vadītāji, kvalifikācijas darba vadītājs, studējošā kurators, Studiju daļas lietvedības 

sekretārs. Komisiju apstiprina Koledžas direktors. 

 

II. Plaģiāta izpratne 

4. Par plaģiātismu šo noteikumu izpratnē tiek uzskatīta cita autora darba vai tā 

daļas uzdošana par savu (literāra, zinātniska darba, izgudrojuma u.tml.), publicēšana ar 

savu vārdu vai pseidonīmu (LLVV, SV99). 

5. Plaģiātam ir daudzveidīgas izpausmes formas, kuras konstatē gan tekstos, 

kuros nav norādītas atsauces uz oriģinālo darbu, gan tekstos ar atsaucēm. Plaģiāta veidi ir 

šādi: 

5.1. avoti nav citēti: 

5.1.1. autors savā vārdā iesniedz visu kāda cita autora sarakstītu darbu 

(viltvārdība); 
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5.1.2. autors savā tekstā kopē lielus fragmentus (vienu vai vairākas rindkopas vai 

to daļas) no cita teksta, tos nepārfrāzējot; 

5.1.3. autors mēģina noslēpt plaģiātu, savā tekstā iekopējot fragmentus no 

vairākiem avotiem un veicot sīkas izmaiņas teikumu struktūrā, lai šie dažādie fragmenti 

saderētu kopā, taču pārsvarā autentiskā teksta formulējumi tiek saglabāti;  

5.1.4. autors ir saglabājis autentiskā avota satura būtību, bet ir nedaudz to 

pārfrāzējis un pārveidojis atslēgas vārdus; 

5.1.5. autors pārfrāzē citu autoru darbu fragmentus tā, lai atsevišķie fragmenti 

saderētu kopā, tā vietā, lai uzrakstītu oriģinālu tekstu;  

5.1.6. autors bagātīgi izmanto fragmentus no saviem iepriekšējiem darbiem, 

tādējādi pārkāpjot darba oriģinalitātes nosacījumus, kas tiek sagaidīti akadēmiskajā vidē; 

5.2. avoti ir citēti, bet teksts ir uzskatāms par plaģiātu: 

5.2.1. autors min citētā autora vārdu, bet nenorāda citētā avota specifisko 

informāciju (piem., nosaukumu, izdevēju u.tml.), līdz ar to atsauci nevar atrast un nevar 

pārliecināties, ka darbs, uz ko atsaucas, eksistē;  

5.2.2. autors apzināti sniedz neprecīzu vai kļūdainu informāciju par citētajiem 

avotiem, lai padarītu to atrašanu neiespējamu (maldināšana);  

5.2.3. autors norāda precīzu atsauci uz avotu, bet nenoformē teksta fragmentu kā 

citātu, ja šis fragments ir kopēts vai pārfrāzēts ļoti tuvu tekstam, radot nepareizu 

priekšstatu un pretendējot uz informācijas oriģinālu pasniegšanu;  

5.2.4. autors savā darbā pārņem analīzi no cita pētījuma, savirknējot fragmentus 

(citātus un pārfrazēs) no citiem darbiem, pārņemot arī atsauces uz šiem fragmentiem no 

citiem darbiem, taču autora darbā gandrīz nemaz nav viņa paša oriģinālā teksta;   

5.2.5. autors dažās vietās norāda precīzas atsauces uz citētajiem avotiem, bet citās 

vietās pārfrāzē tekstu no citiem avotiem bez atsaucēm;  

5.2.6. autors tulko citu autoru darbus vai interneta resursos pieejamo informāciju 

no citas valodas ar vai bez tajā esošajām atsaucēm, norādot tikai sevi kā darba oriģinālo 

autoru. 

 

III. Plaģiāta kontrole studiju procesā 

6. Plaģiātisma kontrole notiek trīs līmeņos. 

7. Paškontroli veic studējošais, korekti izpildot iekšējos noteikumus par 

kvalifikācijas darbu izstrādes un  aizstāvēšanas kārtību Koledžā.  

8. Plaģiāta kontroli studiju darbu novērtēšanas laikā veic akadēmiskais personāls. 

Studiju darbu vadītājs, konstatējot plaģiātisma faktus, darbu, kurā konstatēts plaģiātisms, 

nevērtē un ziņo par konstatēto plaģiātu direktora vietniekam studiju un tālākizglītības 

jomā (turpmāk – Vietnieks). 

9. Kvalifikācijas darbu organizēta pārbaude notiek vienotā datorizētās plaģiāta 

kontroles sistēmā (turpmāk – Sistēma). 

10. Iesietu Kvalifikācijas darbu studējošais iesniedz profilējošās katedras 

vadītājam un PDF formātā elektroniski nosūta Vietniekam.  
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11. Ja pārbaude Sistēmā uzrāda plaģiātu (pārsniegti 17%), Vietnieks uzaicina 

darba vadītāju, lai izskatītu konstatētos faktus un pieņemtu lēmumu: 

11.1. plaģiāts nav konstatēts (izmantoti normatīvie akti, specifikācijas u.c.); 

11.2. sasaukt Komisiju. 

12. Izvērtējot plaģiātu studējošā darbā un lemjot par šajos noteikumos un citos 

Koledžas normatīvajos aktos paredzēto seku iestāšanos un atbildību, komisija ņem vērā: 

12.1. plaģiēto fragmentu daudzumu, apjomu un fragmentu nozīmi darbā; 

12.2. iepriekšējos studējošā pieļautos plaģiātus un cita veida pārkāpumus; 

12.3. studējošā rakstisko paskaidrojumu.  

13. Komisija pieņem lēmumu:  

13.1. veikt kvalifikācijas darbā labojumus, lai novērstu plaģiātu;  

13.2. administratīvais sods un novērst plaģiātu; 

13.3. eksmatrikulēt ar tiesībām atjaunoties/neatjaunoties studijās. 

14. Ja plaģiāts tiek konstatēts pēc absolvēšanas un diploma iegūšanas, Koledžas 

direktora norīkota komisija veic plaģiāta fakta izvērtēšanu, paturot tiesības pārskatīt 

lēmumu par kvalifikācijas anulēšanu. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

15. Studējošajiem ir tiesības apstrīdēt komisijas pieņemtos lēmumus, iesniedzot 

iesniegumu Koledžas direktoram. 

16. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Koledžas 2018.gada 23.aprīļa 

iekšējie noteikumi Nr.1.-8/12 “Plaģiātisma kontroles un novēršanas noteikumi Jēkabpils 

Agrobiznesa koledžā”. 

 

 

Direktore           R.Pole 

 

 

Upeniece 65231726 
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Pielikums 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

14.08.2019. iekšējiem noteikumiem Nr.1.-8/11 

“Plaģiātisma kontroles un novēršanas 

 noteikumi Jēkabpils Agrobiznesa koledžā” 

           

 

Reģ. Nr. _____________                         Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

                                    direktorei Ritai Polei 

    

Ziņojums par studējošā akadēmiskā godīguma pārkāpumu 

 

Studējošā vārds, uzvārds, matrikulas  

numurs 

 

 

Studiju programma  

 

Kvalifikācijas darba nosaukums  

 

Pārkāpuma apraksts: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Pārkāpuma konstatēšanas datums (ja to iespējams precīzi 

norādīt) 

 

 

 

Ar ziņojumu esmu iepazinies: 

Studējošā paraksts: 

 

 Datums:  
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Studējošā paskaidrojums: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Komisijas pieņemtais lēmums: 

□ Veikt kvalifikācijas darbā labojumus, lai novērstu plaģiātu 

□ Administratīvais sods un novērst plaģiātu 

□ Eksmatrikulēt ar tiesībām atjaunoties/neatjaunoties studijās 

 
 

  Datums:  

 

 

 

 
Šo ziņojumu sagatavo direktora vietnieks IT un tālmācības jomā  un iesniedz direktora vietniekam studiju un 

tālākizglītības jomā, nepieciešamības gadījumā arī Koledžas direktoram. Pēc galīgā lēmuma pieņemšanas ziņojumu 

iesniedz Studiju daļas lietvedības sekretāram, kurš ziņojumu pievieno studējošā personas lietai un izdara atbilstošu 

ierakstu studējošā datos. 


