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Inguna Blese

Latvijas nacionālā bibliotēka



Starptautiskās organizācijas 

un prasības



Misija

Apvienība ir akadēmiskā godīguma kontaktpunkts 

Latvijā, kas veicina akadēmiskā godīguma un 

ētikas principu ievērošanu, sniedzot 

rekomendācijas un veicot darbības sistēmas 

pilnveidošanai, kā arī īstenojot informatīvas un 

atbalsta aktivitātes. 



Vīzija

Apvienības darbs palīdz pilnveidot akadēmiskā godīguma 

pārvaldības īstenošanu Latvijā un Latvijas augstākās 

izglītības iestādēs. 

Tā rezultātā ir ieviesta valsts līmenī noteikta sistemātiska 

pieeja noslēguma darbu elektroniskai uzglabāšanai, to 

informācijas pieejamībai un satura oriģinalitātes kontrolei. 

Apvienības īstenotās informatīvās un atbalsta aktivitātes un 

mācību materiāli palīdz institūcijām sekmēt personāla 

kompetenci akadēmiskā godīguma jautājumos un preventīvi 

samazināt akadēmiskā godīguma pārkāpumu iespējamību.



Mērķis

Sadarbībā izstrādāt akadēmiskā godīguma

ietvaru/sistēmu, kas nosaka akadēmiskā godīguma

pamatprincipus valsts līmenī, atbalsta akadēmiskā

godīguma veicināšanu un pārkāpumu kontroli, tostarp, 

plaģiāta pārbaudi visu Latvijas AII noslēgumu darbos.



Saturs

Ietvars

Kontrole Atbalsts

klātienes mācības;
izglītojoši materiāli;
tematiski pasākumi;
informatīvas kampaņas

iespēja izmantot LNB 
repozitoriju akadēmisko 
darbu uzglabāšanai;
sasaiste ar citiem AII 
repozitorijiem 

satura oriģinalitātes 
kontroles IT rīku 

attīstīšana un 
koplietošana

vienotu principu izstrāde;
ārējo un iekšējo 
normatīvo aktu 

pārskatīšana

Darbības virzieni
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Auditorijas uzdevuma rezultāti



Katrs ir aicināts
dot un gūt, 

lai kopā mēs
sasniegtu vairāk


