
Pielikums  

2016.gada 9.maija rīkojumam Nr.1.5-3/33 

 

Instrukcija par kārtību, kādā bakalaura un maģistra 

darbi tiek pakļauti plaģiāta pārbaudei Banku 

augstskolā un turpmāko rīcību ar tiem 

1. Students, kurš ir sagatavojis bakalaura darbu vai maģistra darbu (turpmāk-

students) savu bakalaura vai maģistra darbu (turpmāk – darbs), kuru ir parakstījis 

studenta darba vadītājs, iesietā veidā iesniedz studiju programmas koordinatoram vai 

studiju programmas direktoram.  

 

2. Students instrukcijas 1.punktā iesniegto darbu tā iesniegšanas dienā 

augšupielādē PDF formātā Banku augstskolas informatīvajā sistēmā (turpmāk - 

BAIS). 

 

3. Darba iesniegšanas dienā studiju programmas koordinators vai studiju 

programmas direktors pārbauda, vai darbs ir augšupielādēts Banku augstskolas 

informācijas sistēmā (turpmāk – BAIS) PDF formātā un vai darba augšupielādētā 

versija ir atverama. 

 

4. Ja students ir izpildījis instrukcijas 2.punktā noteiktās prasības un darba 

augšupielādētā versija ir atverama, studiju programmas koordinators vai studiju 

programmas direktors darbu nodod pētniecības direktora referentam. 

 

5. Ja students nav izpildījis  instrukcijas 2.punktā noteiktās prasības,  studiju 

programmas koordinators vai studiju programmas direktors lūdz studentu 

augšupielādēt darbu atbilstoši instrukcijas 2.punktā noteiktajām prasībām. 

 

6. Ja studenta darba augšupielādētā versija nav atverama, studiju programmas 

koordinators vai studiju programmas direktors lūdz studentu atkārtoti augšupielādēt 

darbu atbilstoši instrukcijas 2.punktā noteiktajām prasībām. 

 

7. Piecu dienu laikā pēc darba iesniegšanas pētniecības direktora referents: 

7.1. darbu pārbauda ar pretplaģiāta programmu, salīdzinot darbu ar Banku 

augstskolas, citu Latvijas augstākās izglītības iestāžu bakalaura darbiem, maģistra 

darbiem, diplomdarbiem, promocijas darbiem un citiem internetā pieejamiem 

resursiem, lai noskaidrotu, vai darbā nav konstatējamas plaģiāta pazīmes; 

7.2. informē studiju programmas direktoru par šīs instrukcijas 7.1.apakšpunktā 

veiktās pārbaudes rezultātiem. 

 

8. Studiju programmas direktors divu dienu laikā pēc instrukcijas 

7.2.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas veic šādas darbības: 

8.1. ja nav konstatētas plaģiāta pazīmes, nodod darbu recenzentam; 

8.2. ja ir konstatētas plaģiāta pazīmes, darbu nodod Ētikas komisijai, to 

informējot, kādā apjomā no darba (procentos) instrukcijas 7.1.apakšpunktā minētās 

pārbaudes ietvaros ir darbā ir konstatētas plaģiāta pazīmes. 
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9. Instrukcijas 8.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā pētniecības direktora 

referents ar elektronisko vēstuli informē studentu par instrukcijas 7.1.apakšpunktā 

minētās pārbaudes rezultātiem, kā arī par to, ka darbs ir nodots Ētikas komisijai 

izskatīšanai. 

 

10. Divu dienu laikā no instrukcijas 8.2.apakšpunktā minētā darba saņemšanas 

dienas Ētikas komisija izskata  minēto darbu un lemj par turpmāko rīcību ar to.  

 

11. Ētikas komisija var pieņemt šādus lēmumus; 

11.1. atļaut nodot darbu recenzentam, informējot viņu par konstatētajām 

plaģiāta pazīmēm darbā un to apjomu, ja darbā konstatētās teksta līdzības apjoms ir 

neliels - līdz 5% no darba apjoma; 

11.2. lemt par nepieciešamību novērst plaģiāta pazīmes darbā, ja darbā 

konstatētās teksta līdzības apjoms ir virs 5% no darba apjoma un plaģiāta pazīmes 

darbā ir novēršamas, nerakstot jaunu darbu; 

11.3. noteikt, ka studentam nepieciešams rakstīt jaunu darbu, ja darbā 

konstatētās teksta līdzības apjoms ir virs 5% no darba apjoma un plaģiāta pazīmes 

darbā nav novēršamas, nerakstot jaunu darbu. 

 

12. Ētikas komisijai ir tiesības lemt arī savādāk kā noteikts instrukcijas 

11.punktā, ja tam ir atbilstošs pamatojums un atkarībā no darbā konstatēto plaģiāta 

pazīmju būtiskuma, kā arī lemt par citādu rīcību ar studentu vai viņa darbu. 

 

13. Ētikas komisija, pieņemot lēmumu, ņem vērā arī studenta paskaidrojumus. 

 

14. Par pieņemto lēmumu Ētikas komisija informē studiju programmas 

direktoru. 

 

15. Ja Ētikas komisija ir lēmusi par nepieciešamību novērst plaģiāta pazīmes 

darbā, studiju programmas direktors informē studentu par Ētikas komisijas lēmumu 

un uzdod studentam novērst plaģiāta pazīmes darbā divu dienu laikā no uzdevuma 

saņemšanas brīža. 

 

16. Students divu dienu laikā no instrukcijas 16.punktā dotā uzdevuma 

saņemšanas brīža iesniedz precizēto darbu iesietā veidā studiju programmas 

direktoram vai studiju programmas koordinatoram, kā arī to augšupielādē BAIS PDF 

formātā. 

 

17. Divu dienu laikā pēc precizētā darba iesniegšanas studiju programmas 

koordinators vai studiju programmas direktors pārbauda vai iesniegtais precizētais 

darbs atbilst instrukcijas 3.punktā noteiktajām prasībām un veic šādas darbības: 

17.1. ja precizētais darbs neatbilst instrukcijas 3.punktā noteiktajām prasībām, 

uzdod studentam veikt instrukcijas 5. vai 6.punktā noteiktās darbības; 

17.2. ja precizētais darbs atbilst instrukcijas 3.punktā noteiktajām prasībām, 

nodod to pētniecības direktora referentam. 

 

18. Pētniecības direktora referents trīs dienu laikā no instrukcijas 

17.2.apakšpunktā minētā darba saņemšanas: 

18.1. pārbauda precizēto darbu instrukcijas 7.1.apakšpunktā noteiktajā kārtībā; 



3 
 

18.2. informē studiju programmas direktoru par šīs instrukcijas 

18.1.apakšpunktā veiktās pārbaudes rezultātiem. 

  

19. Ja instrukcijas 18.1.apakšpunktā veiktajā pārbaudē precizētajā darbā netiek 

konstatēts plaģiāts, studiju programmas direktors nodod darbu recenzentam. 

 

20. Ja instrukcijas 18.1.apakšpunktā veiktajā pārbaudē precizētajā darbā tiek 

konstatēts plaģiāts, studiju programmas direktors informē Ētikas komisiju, kas lemj 

par turpmāko rīcību. 

 

21. Ētikas komisija instrukcijas 20.punktā noteiktajā gadījumā var pieņemt 

kādu no instrukcijas 11.punktā noteiktajiem lēmumiem vai arī citu lēmumu pēc 

saviem ieskatiem, pirms tam uzklausot studenta paskaidrojumus.  

 

 

 

 

 


