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BALTIJAS STARPTAUTISKĀS AKADĒMIJAS NOLIKUMS 

PAR PLAĢIĀTA KONTROLI 

1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI 

Baltijas Starptautiskās akadēmijas, turpmāk – BSA, Nolikums par plaģiāta kontroli, turpmāk – 

Nolikums, nosaka kārtību, kādā tiek identificēts plaģiāts, tajā skaitā pašplaģiāts BSA studējošo 

darbos, pārkāpuma kritērijus un piemērojamās sankcijas. 

2. NOLIKUMĀ LIETOTO JĒDZIENU SKAIDROJUMS 

Antiplaģiāta sistēma – informatīvā sistēma studiju, kvalifikācijas un pētnicisko darbu satura 

pārbaudei un aizgūto no publicētajiem avotiem tekstu un to daļu konstatēšanai. 

Atsauce - norāde uz cita autora darba fragmentu vai citu sava darba fragmentu. 

Citāts – jebkura frāze no pirmavota, kas satur 7 vai vairāk secīgu vārdu 

Plaģiāts - apzināta cita autora darba, tā daļas vai ideju un izgudrojumu izmantošana bez atbilstošas 

atsauces uz autoru. Plaģiāts var tikt īstenots kā burtisks teksta izklāsts un kā teksta parafrāze – 

sveša teksta izklāsts, aizstājot atsevišķus vārdus vai frāzes, nemainot būtiski izmantojamā teksta 

saturu. 

Nolikumā lietotais jēdziens plaģiāts ietver sevī arī pašplaģiātu. 

Pašplaģiāts - plaģiāta paveids, sava darba vairākkārtēja izmantošana, uzdodot to par oriģinālu 

darbu, ja saturā nav vismaz 20% izmaiņas. 

3. PLAĢIĀTA PAZĪMES 

Par plaģiātu liecina zemāk noteiktas pazīmes: 

3.1. citas personas vai sava darba daļas pārrakstīšana, izmantojot nenozīmīgus pārfrāzētus 

elementus, vai uzdošana par savu darbu; 

3.2. septiņu vai vairāk secīgu vārdu, vai koncepciju vai secinājumu citēšana, nenoformējot 

atsauci. 

3.3. Studiju un kvalifikācijas darbu noformēšanas kārtība noteikta BSA Nolikumā par 

noslēguma darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu. 

3.4. citāts, uz kuru darba autors nav noformējis atsauci; 

3.5. maldīgas informācijas sniegšana par darbā citējamu avotu; 

3.6. vārdu secības izmaiņas, pirmavota teikuma struktūras un idejas tieša kopēšana, 

nenoformējot atsauci; 

3.7. tāda vārdu un ideju apjoma kopēšana no avota, kas veido lielāko daļu no sava darba 

(vairāk par 70%), neatkarīgi no tā, vai atsauces tiek vai netiek noformētas. 

4. PĀRKĀPUMA NOZĪMĪGUMA KRITĒRIJI 

4.1. Par īpaši būtiskiem pārkāpumiem uzskatāmi gadījumi, kad: 

4.1.1. studējošais, kā savu, ir iesniedzis citas personas pilnībā uzrakstītu darbu; 

4.1.2. plaģiāts studējošajam tiek konstatēts atkārtoti. 

4.2. Pārkāpuma nozīmīgums tiek vērtēts arī pēc darba, kurā identificēts plaģiāts, svarīguma 

studiju procesa kontekstā. Visbūtiskākie pārkāpumi (secībā no būtiskākiem) ir: 



4.2.1. saistītie ar grāda un vai kvalifikācijas saņemšanu–

kvalifikācijas,diploma,bakalaura,maģistra, promocijas darbos ( bakalaura darbos vai 

diplomdarbos jābūt vismaz 60% oriģināla teksta, maģistra darbos jābūt vismaz 70% 

oriģināla teksta un promocijas darbos jābūt vismaz 80% oriģināla teksta ) ; 

4.2.2. kursa darbos, prakses atskaitēs un atsevišķa studiju kursa noslēguma pārbaudījuma 

darbos; 

4.2.3. darbos, kas ir iesniegti atsevišķa studiju kursa studiju procesa ietvaros (kontroldarbos, 

referātos, prezentācijās u.c. pārbaudījumu darbos). 

5. PĀRBAUDES VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Kursa darbi, prakses atskaites, atsevišķa studiju kursa noslēguma pārbaudījuma darbi 

un darbi, kas r iesniegti atsevišķā studiju kursa studiju procesa ietvaros, var tikt pakļauti 

pārbaudei jebkurā darba procesa stadijā, tajā skaitā darba aizstāvēšanas brīdī, ja 

fakultātes dekanam, studiju virziena vadītājam (programmas direktoram), docētājam vai 

darba zinātniskajam vadītājam rodas pamatotas aizdomas par plaģiāta esamību. Plaģiāta 

identificēšanas gadījumā docētājs vai zinātniska darba vadītājs nekavējoties informē 

studiju virziena vadītāju (programmas direktoru) vai fakultātes dekānu. Plaģiāta 

konstatēšanai var tikt iniciēta  darba pārbaude  antiplaģiāta sistēmā, kas tiek veikta 2 

(divu) darba dienu laikā pēc darba iesniegšanas docētājam vai zinātniskā darba 

vadītājam. 

5.2. Gala pārbaudījumu darbi tiek pakļauti obligātai pārbaudei antiplaģiāta sistēmā. 

Pārbaude notiek atbilstoši BSA Nolikumam par noslēguma darbu izstrādāšanu un 

aizstāvēšanu. 

5.3. Monogrāfijas, studējošo zinātniskie darbi un raksti, kas tiek virzīti publikācijai 

zinātniski metodiskajos un zinātniskajos izdevumos, tiek pakļauti obligātai pārbaudei 

antiplaģiāta sistēmā 2 (divu) darba dienu laikā pēc to iesniegšanas zinātniskajam 

vadītājam. Ja zinātniskajam vadītājam rodas aizdomas par plaģiāta esamību, 

zinātniskais vadītājs ir tiesīgs iniciēt pārbaudi arī darba izstrādes procesā. 

5.4. Darbu pārbaudi antiplaģiāta sistēmā veic atbildīgā persona, kura tiek apstiprināta ar 

rektora rīkojumu. 

5.5. Atbildīgā persona veic pārbaudi Nolikumā noteiktajos termiņos un par pārbaudes 

rezultātiem informē studiju virziena vadītāju (programmas direktoru) un noslēguma 

darba zinātniskos vadītājus. 

5.6. Noslēguma darba pārbaudes protokolu sagatavo noslēguma darba vadītājs un apstiprinā 

studiju virziena vadītājs ( programmas direktors ). Protokolus ar pārbaudīto darbu 

sarakstu glabā BSA studiju daļā vienu gadu. 

5.7. Promocijas darbi pēc to iesniegšanas nozares promocijas padomē tiek pakļauti 

pārbaudei antiplaģiāta sistēmā. Darbu pārbaudi antiplaģiāta sistēmā veic atbilstoši LZP 

noteikumiem 

6. PIEMĒROJAMĀS SANKCIJAS 

6.1. Ja plaģiāts ir konstatēts studējošā kursa darbā, prakses atskaitē, atsevišķa studiju kursa 

noslēguma pārbaudījuma darbā, darbā, kas ir iesniegts atsevišķā studiju kursa studiju 

procesa ietvaros fakultātes dekāns, studiju virziena vadītājs (programmas direktors) 

docētājs vai darba zinātniskais vadītājs pieņem lēmumu par: 

*plaģiāta novēršanu, nosakot izpildes termiņu. Maksimālais vērtējums par labotu darbu 

nevar pārsniegt 6 balles (gandrīz labi), vai 

 



*darba nenovērtēšanu. Studējošajam tiek uzdots izstrādāt darbu par citu tematu, nosakot 

izpildes termiņu 

6.2. Ja plaģiāts ir konstatēts gala pārbaudījuma darbā (kvalifikācijas, 

diploma,bakalaura,maģistra),attiecīgās studiju virziena vadītājs (programmas direktors 

vai fakultātes dekāns1(vienas) darbadienas laikā pēc pārbaudes protokola saņemšanas, 

izveido plaģiāta izvērtēšanas komisiju. 

6.3. Komisijas sastāvā ir iekļauts BSA rektors, studiju darba prorektors, studiju virziena 

vadītājs (programmas direktors) vai fakultātes dekāns un docētājs, kurš var būt arī 

zinātniskais vadītājs. Komisijai ir nepieciešams aicināt arī darba, kurā ir konstatēts 

plaģiāts, autoru un zinātnisko vadītāju. Komisijas sēdes rezultāti tiek fiksēti protokolā. 

6.4. Komisija izskata jautājumu par konstatētā pārkāpuma būtiskuma novērtēšanu 1 (vienas) 

darba dienas laikā un pieņem lēmumu par: 

*plaģiāta novēršanu, nosakot izpildes termiņu, kas nepārsniedz noteikto gala 

pārbaudījuma darba iesniegšanas termiņu, vai 

*studenta eksmatrikulāciju (atskaitīšanu) ar tiesībām atjaunoties studijām ne ātrāk kā 

pēc viena studiju gada un darba temata maiņu. 

6.5. Ja plaģiāts ir konstatēts promocijas darbā,  ar salīdzinājuma rezultātiem un par 

salīdzināto darba tekstiem informē nozares promocijas padomes priekšsēdētaju. 

Nozares promocijas padome izvērtē atsūtītos materiālus par plaģiāta esamību vai 

neesamību promocijas darbā. 

6.6. Ja plaģiāts ir konstatēts monogrāfijā, studējošā zinātniskajā darbā vai rakstā, kas tiek 

virzīts publikācijai zinātniski metodiskajos un zinātniskajos izdevumos, zinātniskais 

vadītājs pieņem lēmumu par darba atgriešanu studējošajam plaģiāta novēršanai. 

6.7. Studējošajam ir tiesības apstrīdēt protokolā minēto lēmumu 3 (trīs) darba dienu laikā 

pēc lēmuma pieņemšanas, iesniedzot BSA studiju prorektoram pamatotu apelācijas 

iesniegumu. 

Nolikums ir saistošs visiem BSA studējošajiem un akadēmiskajam personālam. 


