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Apstiprināts ar 05.05.2021.   

TSI rīkojumu  Nr.01-12.1/65 

 

 

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTA 

PLAĢIĀTA KONTROLES NOTEIKUMI 

  

 

1. LIETOTO JĒDZIENU SKAIDROJUMS 

 

Antiplaģiāta sistēma – informācijas sistēma dokumentu 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 10 vai vairāk secīgu vārdu. 

EULA (end-user license agreement) – gala lietotāja licences līgums. 

GPD – gala pārbaudījuma darbs. 

Noslēguma darbu uzglabāšanas portāls – Transporta un sakaru institūta iekšēja informācijas 

sistēma, kura nodrošina studentu GPD glabāšanu elektroniskā formātā. 

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

darbu. 

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

atsauces uz šo 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.   

Sakritības līmenis – antiplaģiāta sistēmas rādītājs, kurš apraksta darba teksta sakritību ar citiem 

avotiem. 

TSI LMS (Learning Management System) – Transporta un sakaru institūta informācijas resursi, 

kurus pielieto studiju procesa nodrošināšanai. 

 

2. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI 

2.1. Transporta un sakaru institūta, turpmāk – TSI, Plaģiāta kontroles noteikumi, turpmāk – 

Noteikumi, nosaka kārtību, kādā tiek identificēts plaģiāts, tajā skaitā pašplaģiāts, TSI studējošo 

darbos, pārkāpuma novērtēšanas kritēriji un piemērojamās sankcijas. Noteikumos lietotais 

jēdziens plaģiāts ietver sevī arī pašplaģiātu. 

2.2. Noteikumi ir saistoši visiem TSI studējošajiem, akadēmiskajam un pētnieciskajam personālam. 

2.3. TSI oficiālā antiplaģiāta sistēma ir Turnitin sistēma, kura tiek  pielietota kā ārpakalpojums. 

Tikai šīs sistēmas analīzes rezultāti uzskatāmi par oficiālajiem pārbaudes rezultātiem tālākai 

izmantošanai. 
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3. PLAĢIĀTA IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA 

3.1. Plaģiāta izvērtēšanas komisija, turpmāk – Komisija, ir ar rektora rīkojumu izveidota komisija, 

kura: 

3.1.1. nodrošina objektīvu GPD oriģinalitātes analīzi un lemj par piemērojamajām 

sankcijām; 

3.1.2. izskata studentu apelācijas sakarā ar sankcijām, kas piemērotas identificējot plaģiātu 

5.2. punktā minētajos darbos.   

3.2. Komisijas sastāvā ietilpst: 

3.2.1. Prorektors akadēmiskajā un zinātniskajā darbā – komisijas priekšsēdētājs; 

3.2.2. Fakultātes dekāni, no kuru sastāva lietas izskatīšanai tiek pieaicināts dekāns, kura 

fakultātē studē attiecīgais studējošais, kura darbā identificēts plaģiāts; 

3.2.3. Studiju programmu direktori, no kuru sastāva lietas izskatīšanai tiek pieaicināts 

direktors, kura vadītās programmas darbā identificēts plaģiāts; 

3.2.4. Viens studentu pašpārvaldes pārstāvis; 

3.2.5. Akadēmiskās kvalitātes novērtēšanas daļas vadītājs;  

3.2.6. Darbam komisijas sastāvā kā eksperti var tikt pieaicināti fakultātes vadošie docētāji 

vai pētnieki.  

3.3. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sastāvā piedalās vismaz 50% no komisijas locekļiem.  

3.4. Komisija pieņem lēmumus atklāti balsojot, komisijas sēdes tiek  protokolētas. 

 

4. PLAĢIĀTA PAZĪMES 

4.1. Par plaģiāta esamību liecina noteiktas, zemāk uzskaitītas pazīmes: 

4.1.1. citas personas vai sava darba, vai darba daļas pārrakstīšana, izmantojot nenozīmīgus 

pārfrāzētus elementus, vai uzdošana par savu darbu; 

4.1.2. desmit vai vairāk secīgu vārdu, vai koncepciju vai secinājumu citēšana, 

nenoformējot atsauci; 

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

4.1.4. maldīgas informācijas sniegšana par darbā citējamu avotu; 

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

nenoformējot atsauci; 

4.1.6. tāda vārdu un ideju apjoma kopēšana no avota, kas veido vairāk nekā 15% no darba 

pamatteksta, neatkarīgi no tā, vai atsauces tiek vai netiek noformētas. 

4.2. Atsauču noformēšanas kārtība noteikta atbilstošos TSI normatīvajos aktos. 

 

5. PĀRKĀPUMA NOZĪMĪGUMA KRITĒRIJI 

5.1. Par īpaši būtiskiem pārkāpumiem uzskatāmi gadījumi, kad:            

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

5.1.2. plaģiāts studējošajam tiek konstatēts atkārtoti; 

5.1.3. plaģiāta noteikšanas procesā ir konstatētas manipulācijas ar darba tekstu vai faila 

iekšējo struktūru vai citas manipulācijas, kas vērstas uz antiplaģiāta sistēmas 

apkrāpšanu,  ar mērķi slēpt plaģiātu.  

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

procesa kontekstā. Visbūtiskākie (svarīguma secībā) ir pārkāpumi: 

5.2.1. promocijas darbos; 

5.2.2. studiju programmu gala pārbaudījumu darbos – kvalifikācijas, diploma, bakalaura, 

maģistra darbos; 

5.2.3. kursa darbos, prakses atskaitēs un atsevišķa studiju kursa gala pārbaudījuma darbos; 
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5.2.4. darbos, kas ir iesniegti atsevišķa studiju kursa studiju procesa ietvaros 

(kontroldarbos, referātos, prezentācijās u.c. pārbaudījumu darbos). 

 

6. PĀRBAUDES VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Promocijas darbu pārbaude: 

6.1.1. promocijas darbi tiek pakļauti obligātai pārbaudei antiplaģiāta sistēmā 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc to iesniegšanas nozares promocijas padomē; 

6.1.2. promocijas padomes sekretārs, balstoties uz pārbaudes rezultātiem, sagatavo  

pārbaudes protokolu (1. pielikums), un pamatotu aizdomu gadījumā par plaģiāta 

esamību atbilstošā promocijas padome pieņem lēmumu par plaģiāta klātbūtni un 

promocijas darba tālāku nevirzīšanu/virzību aizstāvēšanai;  

6.1.3. promocijas darba autors un promocijas darba vadītājs  3 (trīs) darba dienu laikā tiek 

iepazīstināti ar promocijas padomes lēmumu. 

6.2. Studiju programmu gala pārbaudījumu darbu pārbaude: 

6.2.1. GPD darbi tiek pakļauti obligātai pārbaudei antiplaģiāta sistēmā; 

6.2.2. studējošiem ir tiesības vienu reizi pārbaudīt savu darbu antiplaģiāta sistēmā, lai 

izvairītos no neapzināta plaģiāta savā darbā; šo iespēju nodrošina un kontrolē 

fakultāte; 

6.2.3. oficiāla GPD pārbaude tiek veikta 2 (divu) darba dienu laikā pēc to augšupielādes 

Noslēguma darbu uzglabāšanas portālā ar norādīto statusu, ka augšupielādētais darbs 

ir noslēdzošais; 

6.2.4. oficiālā pārbaude tiek organizēta centralizēti studiju programmu realizējošajā 

fakultātē; 

6.2.5. darbu pārbaudi antiplaģiāta sistēmā veic atbildīgā persona, kura tiek noteikta katrā 

fakultātē, turpmāk – Atbildīgā persona; 

6.2.6. darba pārbaudes rezultāti tiek fiksēti pārbaudes protokolā (1. pielikums), kuru 

sagatavo Atbildīgā persona, un ar savu parakstu apliecina fakultātes dekāns;  

6.2.7. parakstīts protokols tiek uzglabāts attiecīgajā fakultātē saskaņā ar lietu 

nomenklatūru;  

6.2.8. pazīmes, kas rada pamatotas aizdomas par plaģiāta esamību darbā:  

6.2.8.1. teksta kopējais sakritības līmenis ir lielāks, nekā fakultātē definētais 

slieksnis, vai/un 

6.2.8.2. sakritības līmenis no viena avota ir lielāks, nekā fakultātē definētais 

slieksnis, vai/un 

6.2.8.3. pastāv pazīmes, kas potenciāli norāda uz manipulācijām ar darba failu ar 

mērķi segt plaģiātu, 

6.2.8.4. ir pārsniegts fakultātē noteiktais sliekšņa līmenis, kurš norādīts GPD 

metodiskajos norādījumos; 

6.2.8.5. sliekšņa līmeni katrā fakultātē apstiprina rektors, pēc fakultātes dekāna 

ieteikuma. Izņēmuma gadījums sliekšņa līmenis var būt definēts atsevišķai 

studiju programmai, ja atbildīgās fakultātes dekāns pamato tāda lēmuma 

nepieciešamību. 

6.2.9. gadījumā, ja rodas pamatotas aizdomas par plaģiāta esamību, darbs tiek virzīts 

Plaģiāta izvērtēšanas komisijai tālākai izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai. Par tādu 

faktu Studiju daļa 1 (vienas) dienas laikā informē studējošo; 

6.2.10. Plaģiāta izvērtēšanas komisija izvēlas ekspertu no atbilstošās fakultātes docētājiem 

(var būt Komisijas loceklis), kurš 2 (divu) darba dienu laikā sagatavo atzinumu (5. 

pielikums); 
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6.2.11. Plaģiāta izvērtēšanas komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pārbaudes protokola 

saņemšanas izskata eksperta atzinumu un GPD, un pieņem lēmumu par plaģiāta 

esamību un piemērotajām sankcijām (3. pielikums). 1 (vienas) darba dienas laikā ar 

lēmumu tiek  iepazīstināts fakultātes dekāns, studiju programmas direktors, darba 

vadītājs, studējošais, Valsts/Gala pārbaudījumu komisijas sekretārs;  

6.2.12. ja laika ierobežojumu dēļ Komisija nevar izskatīt un  pieņemt lēmumu par konkrēto 

darbu, eksperta atzinums tiek  nodots Valsts/Gala pārbaudījumu komisijas sekretārei 

un lēmumu par sankciju piemērošanu pieņem Valsts/Gala pārbaudījumu komisija; 

6.2.13. piemērojamās sankcijas ir minētas šo Noteikumu 7.1. punktā. 

6.3. Kursa darba, prakses atskaites un atsevišķa studiju kursa gala pārbaudījuma darba 

pārbaude (tai skaitā tālmācības formā): 

6.3.1. darbi tiek pakļauti obligātai automātiskai pārbaudei antiplaģiāta sistēmā pēc tam, 

kad students augšupielādējis darba noslēguma versiju TSI LMS; 

6.3.2. docētājs, balstoties uz savu pieredzi un darba specifiku, nosaka darbam maksimāli 

pieļaujamo sakritības līmeni, pēc kura rodas pamatotas aizdomas par plaģiāta esamību. 

Pārbaudījuma darba pieļaujamo sakritības līmeni docētājs ietver kopīgajās darba 

izpildes prasībās, un informē par šo nosacījumu studējošos; 

6.3.3. pārbaudes rezultātus izvērtē docētājs, un gadījumā, ja radušās pamatotas aizdomas 

par plaģiāta esamību (noteiktais sakritības % pārsniedz definēto līmenī), docētājs 3 

(trīs) darba dienu laikā informē par to studiju programmas direktoru un fakultātes 

dekānu; 

6.3.4. fakultātes dekāns, studiju programmas direktors un docētājs 5 (piecu) darba dienu 

laikā izskata darbu un pieņem lēmumu par plaģiāta esamību un piemērojamajām 

sankcijām, noformējot darba pārbaudes protokolu un lēmumu, ar kuru Studiju daļa 

iepazīstina studentu (2. pielikums);   

6.3.5. piemērojamās sankcijas ir minētas šo Noteikumu 7.2. punktā; 

6.3.6. atsevišķu studiju kursu gala pārbaudījumu darbus, kuros jāpārbauda plaģiāta 

esamība, nosaka studiju programmas direktors kopīgi ar studiju kursa docētāju; 

6.3.7.  ja students atsakās pieņemt  antiplaģiāta sistēmas EULA, lejupielādējot darbu TSI 

LMS, darbs netiek vērtēts un tiek uzskatīts par nepabeigtu. Docētājs informāciju par 

6.3.7. punkta saturu ietver kopīgajās darba izpildes prasībās, un informē par šo 

nosacījumu  studentus.  

6.4. Darbu pārbaude, kas iesniegti atsevišķa studiju kursa studiju procesa ietvaros 

(kontroldarbos, referātos, prezentācijās u.c. pārbaudījumu darbos):  

6.4.1. plaģiāta pārbaudei pakļaujamos studiju kursa pārbaudes darbus nosaka docētājs, bet 

obligātai pārbaudei tiek pakļauti tie darbi vai darbu kopums, kuru daļa studiju kursa 

gala novērtējumā ir lielāka par 20%; 

6.4.2. katram noteiktajam pārbaudījuma darbam docētājs, balstoties uz sava pieredzi un 

konkrētā darba specifiku, definē maksimāli pieļaujamo sakritības līmeni, pēc kura 

rodas pamatotas aizdomas par plaģiāta esamību. Pārbaudījuma pieļaujamo sakritības 

līmeni docētājs ietver kopīgajās darba izpildes prasībās un informē par šo nosacījumu 

studējošos; 

6.4.3. darbi tiek pakļauti pārbaudei automātiski antiplaģiāta sistēmā pēc tam, kad students 

augšupielādējis darba noslēguma versiju TSI LMS;  

6.4.4. tālmācības studiju formā studiju kursu visi rakstiskie pārbaudes darbi tiek pārbaudīti 

antiplaģiāta sistēmā; 

6.4.5. pārbaudes rezultātus izvērtē docētājs un gadījumā, ja radušās pamatotas aizdomas 

par plaģiāta esamību (noteiktais sakritības % pārsniedz definēto līmenī), pieņem 
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lēmumu par plaģiāta esamību un piemērojamajām sankcijām, un informē par to 

studentu rakstiski, izmantojot TSI LMS funkcionalitāti, e-pastu, vai citu oficiālu 

komunikācijas līdzekli; 

6.4.6. piemērojamās sankcijas ir minētas šo Noteikumu 7.3. punktā; 

6.4.7. ja students atsakās pieņemt  antiplaģiāta sistēmas EULA, lejupielādējot darbu TSI 

LMS, darbs netiek vērtēts un tiek uzskatīts par nepabeigtu. Docētājs informāciju par 

6.4.7. punkta saturu ietver kopīgajās darba izpildes prasībās, un informē par šo 

nosacījumu  studentus.  

  

7. PIEMĒROJAMĀS SANKCIJAS 

7.1. Studiju programmu gala pārbaudījumu darbu pārbaude: 

7.1.1. lēmumu par piemērojamajām sankcijām pieņem Plaģiāta izvērtēšanas komisija; 

7.1.2. iespējamas sankcijas: 

7.1.2.1. samazināt GPD aizstāvēšanas atzīmi (norāda samazināšanas vērtību)  

gadījumā, ja darbā ir konstatēts plaģiāts, bet identificētais plaģiāts nav būtisks un 

neietekmē darbā iegūtos rezultātus, vai 

7.1.2.2. rekomendēt rektoram eksmatrikulēt studentu ar tiesībām atjaunoties 

studijām ne ātrāk kā pēc 1 gada, 

7.1.2.3. nepiemērot studentam nekādas sankcijas, jo identificētās sakritības  

pārbaudes laikā nav atzītas par plaģiātu; 

7.1.3. ja students atzīst būtisku plaģiāta līmeni savā darbā un pirms Komisijas sēdes 

iesniedz rektoram adresētu iesniegumu, studentam ir tiesības aizstāvēt darbu pēc 6 

mēnešiem (nākamajā aizstāvēšanas periodā). 

7.2. Kursa darba, prakses atskaites un atsevišķa studiju kursa gala pārbaudījuma darba 

pārbaude (tai skaitā tālmācības formā): 

7.2.1. lēmumu par piemērojamajām sankcijām pieņem kopīgi fakultātes dekāns, studiju 

programmas direktors un docētājs; 

7.2.2. iespējamās sankcijas: 

7.2.2.1. samazināt atzīmi, ja konstatētais plaģiāta līmenis nav būtisks un neietekmē  

darba rezultātus,  

7.2.2.2. pieprasīt studējošajam iesniegt darbu atkārtoti. Maksimālā atzīme šajā 

gadījumā par darbu ir 6 (gandrīz labi). Ja plaģiāts tiek identificēts atkārtoti - 

maksimālā atzīme šajā gadījumā par darbu ir 4 (gandrīz viduvēji), ja plaģiātu 

identificē arī trešo reizi iesniegtam darbam,  docētājam ir tiesības virzīt jautājumu 

fakultātes dekānam tālākai lēmumu pieņemšanai,  

7.2.2.3. nepiemērot studentam nekādas sankcijas, jo identificētās sakritības  

pārbaudes laikā nav atzītas par plaģiātu.  

7.3. Darbu pārbaude, kas iesniegti atsevišķa studiju kursa studiju procesa ietvaros 

(kontroldarbos, referātos, prezentācijās u.c. pārbaudījumu darbos):  

7.3.1. lēmumu par sankcijām pieņem docētājs; 

7.3.2. iespējamas sankcijas: 

7.3.2.1. samazināt atzīmi, ja konstatētais plaģiāta līmenis nav būtisks un neietekmē  

darba rezultātus, 

7.3.2.2. pieprasīt studējošam iesniegt darbu atkārtoti. Maksimālā atzīme šajā 

gadījumā par darbu ir 6 (gandrīz labi). Ja plaģiāts tiek identificēts atkārtoti - 

maksimālā atzīme šajā gadījumā par darbu ir 4 (gandrīz viduvēji), ja plaģiātu 

identificē arī trešo reizi iesniegtam darbam,  docētājam ir tiesības virzīt jautājumu 

fakultātes dekānam tālākai lēmumu pieņemšanai,  
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7.3.2.3. nepiemērot studentam nekādas sankcijas, jo identificētās sakritības  

pārbaudes laikā nav atzītas par plaģiātu.  

 

8. APELĀCIJAS KĀRTĪBA 

8.1. Studentam ir tiesības apstrīdēt lēmumu par sankciju piemērošanu sakarā ar identificētu 

plaģiātu 5.2. punktā minētajos darbos, sagatavojot apelācijas iesniegumu (6. pielikums). 

8.2. Apelācijas iesniegumu sagatavo elektroniskā formā, izdrukā, paraksta un iesniedz Studiju daļā. 

8.3. Apelācijas  termiņi: 

8.3.1. promocijas darbs –termiņš  norādīts promocijas padomes lēmumā; 

8.3.2. studiju programmas gala pārbaudījuma darbs  - 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 

Komisijas lēmuma; 

8.3.3. studiju kursa gala pārbaudījuma darbs -  5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas; 

8.3.4. darbs atsevišķa studiju kursa studiju procesa ietvaros (kontroldarbs, referāts, 

prezentācija u.c. pārbaudījumu darbi) -  10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas.  

8.4. Rakstot apelācijas iesniegumu, obligāti nepaciešams aprakstīt apelācijas būtību, norādot 

faktus un objektīvus iemeslus, kuri pēc studenta domām ietekmēja pieņemto lēmumu. 

Pielikumā pievieno visus studenta viedokli apliecinošos  dokumentus.  

8.5. Iesniedzot apelācijas iesniegumu Studiju daļā, nav atļauts koriģēt apelācijas iesnieguma 

tekstu un pievienot pielikumus. 

8.6. Students var atsaukt apelācijas iesniegumu pirms Komisijas sēdes, iesniedzot rakstisku 

iesniegumu Studiju daļā. 

8.7. Studējošiem ir  tiesības iesniegt apelāciju tikai vienu reizi  katram darbam. 

8.8. Komisija izskata apelāciju, ņemot vērā: 

8.8.1. dokumentus, kuri tika izmantoti lēmumu pieņemšanai; 

8.8.2. iesnieguma apelācijas būtības tekstu un pievienotos dokumentus. 

8.9. Komisijas lēmums par apelācijas iesniegumu ir galīgs un nevar tikt atkārtoti apelēts. 

8.10.  Komisija izskata apelāciju 5 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Studiju daļa 

5 darba dienu laikā informē studentu par apelācijas rezultātu. 

8.11.  Komisijai ir tiesības neskaidrot lēmumu par apelācijas iesniegumu.   
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1. Pielikums 

 

 

 

 

Promocijas darba / Studiju programmu gala pārbaudījumu darbu  

plaģiāta pārbaudes 

 

PROTOKOLS Nr. ____ 
 

Rīga 

 
Datums 

 

Programmas 

nosaukums 

Stud. 

kods 

Vārds Uzvārds Darba vadītājs Darba nosaukums Krit.1, 

% 

Krit.2, 

% 

Krit.3, 

+/- 

Plaģiātisma 

pazīmes 

ir/nav 

1 2 3 4 5 6 7  8 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Krit.1 – darba kopējais sakritības līmenis; Krit.2 – maksimālais sakritības līmenis no vienā avota, Krit.3 – manipulācijas ar 

darba tekstu (“+” - ir; “-” - nav).  

 

Atbildīgā persona:                                            _________________                __________________ 
                                                                                               (paraksts)                                        (vārds, uzvārds) 

 

 

 

     Apstiprinu protokolu: 

 

_________________________                       _________________                   __________________ 
        (amats)                                                                           (paraksts)                                        (vārds, uzvārds) 
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2. Pielikums 

 

 

 

 

Studiju kursa gala pārbaudījuma darbu  

plaģiāta pārbaudes 
 

PROTOKOLS UN LĒMUMS Nr. KPD-______ 
Rīga 

 
Datums 

 

Stud. kods:  Vārds Uzvārds  

Studiju kursa kods:  Studiju kursa nosaukums:  

 

Darbs (iezīmēt ar X):  Kursa darbs 

 Prakses atskaite 

 Kursa gala pārbaudījuma darbs 

 Cits, precizēt _  

 

Darbā identificētais sakritības līmenis, %:  

Manipulācijas ar faila tekstu, iezīmēt ar X  Ir  Nav 

Noteikts sliekšņa līmenis, %  

Darbs ir nodots uz pārbaudi atkārtoti, iezīmēt ar X  Jā  Nē 

 

Lēmums, atzīmēt ar X:  Sankcijas nav piemērotas 

 Samazināt atzīmi par noteiktu vērtību (jānorada  

 Darbs jāiesniedz atkārtoti,  maksimālā atzīme 6 (gandrīz labi) 

 Darbs jāiesniedz atkārtoti, maksimālā atzīme 4 (gandrīz 

viduvēji) 

 

Kursa docētājs:                                            _________________                 ___________________ 
                                                                                               (paraksts)                                        (vārd, uzvārds) 

 

Studiju programmas direktors:                       _________________           ___________________ 
                                                                                               (paraksts)                                        (vārd, uzvārds) 

 

Dekāns:                                                              _________________            ___________________ 
                                                                                               (paraksts)                                        (vārd, uzvārds) 

 

Ar protokola saturu un lēmumu esmu iepazīstināts: 

  ________________________             ___________________                      ___________________                                                                                                                                                

(Studenta vārds, uzvārds)                                          (paraksts)                                              (datums) 
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3. Pielikums 

 

 

 

 

Studiju programmu gala pārbaudījumu darbu  

plaģiāta pārbaudes 
 

LĒMUMS Nr. GPD-______ 
Rīga 

Datums 

 

Stud. kods:  Vārds Uzvārds  

Darba nosaukums:  

 

Darbs (iezīmēt ar X):  Maģistra darbs 

 Bakalaura darbs 

 Diplomdarbs, kvalifikācijas darbs 

 

Kopējais identificētais sakritības līmenis (Krit1), %:  

Maksimālais sakritības līmenis no viena avota(Krit2), 

%: 

 

Manipulācijas ar faila tekstu(Krit3), iezīmēt ar X  Ir  Nav 

 

Eksperta rekomendācija, atzīmēt 

ar X: 

 Nepiemērot sankcijas 

 Samazināt atzīmi par noteiktu vērtību 

(jānorada) 

 

 Rekomendēt eksmatrikulēt studentu, ar tiesībām atjaunoties 

studijām pēc 1gada  

 

Komisijas lēmums, atzīmēt ar X:  Nepiemērot sankcijas 

 Samazināt atzīmi uz noteiktu vērtību (jānorada)  

 Rekomendēt eksmatrikulēt studentu, ar tiesībām atjaunoties 

studijām pēc 1gada 

Komisijas locekļi:                                           _________________                 __________________ 
                                                                                               (paraksts)                                        (vārd, uzvārds) 

                                                                         _________________                 ___________________ 
                                                                                               (paraksts)                                        (vārd, uzvārds) 

                                                                         _________________                 ___________________ 
                                                                                               (paraksts)                                        (vārd, uzvārds) 

Komisijas priekšsēdētājs:                                _________________              ___________________ 
                                                                                               (paraksts)                                        (vārd, uzvārds) 

 

Ar lēmumu esmu iepazīstināts: 

________________________             ___________________                      ___________________                                                                                                                                                

(Studenta vārd, uzvārds)                                          (paraksts)                                              (datums) 
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4. Pielikums 

 

 

 

 

Apelācijas iesnieguma izskatīšanas 
 

PROTOKOLS UN LĒMUMS Nr. PIK-______ 
Rīga 

Datums 

 

Stud. kods:  Vārds Uzvārds  

 

Darbs (iezīmēt ar X):  Maģistra darbs 

 Bakalaura darbs 

 Diplomdarbs, kvalifikācijas darbs 

 Studiju kursa gala pārbaudījuma darbs 

 Darbs studiju kursa ietvaros 

 

Kopējais identificētais sakritības līmenis (Krit1), %:  

Maksimālais sakritības līmenis no viena avota(Krit2), 

%: 

{tikai GPD} 

Manipulācijas ar faila tekstu (Krit3), iezīmēt ar X  Ir  Nav 

 

Komisijas lēmums, atzīmēt ar X:  Atteikt apelāciju 

 Apstiprināt apelāciju ar sekojošu lēmumu: 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas locekļi:                                           _________________                ___________________ 
                                                                                               (paraksts)                                        (vārd, uzvārds) 

                                                                         _________________                 ___________________ 
                                                                                               (paraksts)                                        (vārd, uzvārds) 

                                                                         _________________                 ___________________ 
                                                                                               (paraksts)                                        (vārd, uzvārds) 

Komisijas priekšsēdētājs:                                _________________              ___________________ 
                                                                                               (paraksts)                                        (vārd, uzvārds) 

 

Ar lēmumu esmu iepazīstināts: 

________________________             ___________________                      ___________________                                                                                                                                                

(Studenta vard, uzvards)                                          (paraksts)                                              (datums) 
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5. Pielikums 

 

 

 

 

Eksperta atzinums 
 

Rīga 
Datums 

 

Stud. kods:  Vārds Uzvārds  

Darba nosaukums:  

 

Darbs (iezīmēt ar X):  Maģistra darbs 

 Bakalaura darbs 

 Diplomdarbs, kvalifikācijas darbs 

 

Analizēs rezultāti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendēts, atzīmēt ar X:  Nepiemērot sankcijas 

 Samazināt atzīmi uz noteiktu vērtību (jānorada)  

 Rekomendēt eksmatrikulēt studentu, ar tiesībām atjaunoties 

studijām pēc 1 gada 

 

 

Eksperts            :                                           _________________                 ___________________ 
                                                                                               (paraksts)                                        (vārd, uzvārds) 
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6. Pielikums 

 

 

 

 

Apelācijas iesniegums par plaģiāta lēmumu 
 

Rīga 
 

Stud. kods:  Vārds Uzvārds  

 

Darbs (iezīmēt ar X):  Maģistra darbs 

 Bakalaura darbs 

 Diploma, kvalifikācijas darbs 

 Studiju kursa gala pārbaudījuma darbs 

 Darbs studiju kursa ietvaros 

 

Apelācijas būtībā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________             ___________________                      ___________________                                                                                                                                                

(Studenta vārd, uzvārds)                                        (paraksts)                                              (datums) 
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