
 
 

APSTIPRINĀTS 
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lēmumu Nr. 9 

 

Rīgas Juridiskās augstskolas studentu, akadēmiskā un vispārējā personāla 

Ētikas kodekss 

 

1. Ievads 

1.1.  Rīgas Juridiskās augstskolas (turpmāk – RJA) misija ir sniegt studentiem stabilu, 

starptautiski orientētu izglītību tiesību zinātnēs, lai sagatavotu studentus  strauji 

mainīgās pasaules kontekstā.  

1.2. RJA  Ētikas kodeksa (turpmāk – Kodekss) mērķis ir veicināt RJA ētisko kultūru 

un sekmēt augstskolas misijas izpildi. Kodekss ir dokuments, kurā ir definētas RJA 

studentu, akadēmiskā un vispārējā personāla vērtības un uzvedības principi. 

 

2. RJA vērtības un ētikas principi 

2.1. RJA galvenās vērtības un ētikas principi ir: 

2.1.1. profesionālisms; 

2.1.2. lojalitāte; 

2.1.3. koleģialitāte; 

2.1.4. objektivitāte; 

2.1.5. cieņa un pašcieņa; 

2.1.6. solidaritāte  

2.1.7. konfidencialitāte; 

2.1.8. akadēmiskais godīgums. 

 

 



3. Ētikas principu skaidrojums 

3.1. Augstskolas studentu, pasniedzēju un vispārējā personāla pienākums ir nodrošināt 

augstus darba un studiju darba izpildes standartus, būt profesionāliem un atbildīgiem 

par savu darbu.  

3.2. Lojalitāte nozīmē godīgu attieksmi un uzticību savai mācību iestādei, pienākumu 

rūpēties par tās labo slavu un tēlu sabiedrībā. 

3.3. Koleģialitāte ir: 

3.3.1. pienākums dalīties savā darba/studiju pieredzē, izņemot gadījumus, kad 

pastāv tiesiski vai ētiski ierobežojumi; 

3.3.2. pienākumu atturēties no nepamatotas un aizmuguriskas kolēģu darba, darba 

pienākumu, uzvedības publiskas kritikas. Kritikai jābūt atklātai, objektīvai, 

argumentētai. Kritika nedrīkst būt personiska – cieņu aizskaroša. 

3.4. Objektivitāte ir studiju un profesionālo sasniegumu taisnīgs un godīgs 

vērtējums. 

3.5. Savstarpējās attiecības jābalsta uz cieņu un pašcieņu. Ikviena darbinieka un 

studenta pienākums ir cienīt vienam otru. Augstprātība, pārākuma izrādīšana apliecina 

pašcieņas trūkumu, nevis autoritāti un pašapziņu. Savstarpējā cieņa ietver 

smalkjūtību, kas ir pretstats neiecietībai, rupjām savstarpējām attiecībām. Nav 

pieļaujams izsmiekls, ļauna ironija, aizrādījumiem jābūt taktiskiem, bez personīgiem 

apvainojumiem. 

3.6. Konfidencialitātes princips ir pienākums neizpaust personiska rakstura 

informāciju, kas iegūta pildot darba pienākumus. Personiska ir visa tā informācija, kas 

nav pieejama un to nedrīkst ne tīši, ne netīši nodot personām, kas nav tiesīgas to 

saņemt. 

3.7. Akadēmiskais godīgums ir pasniedzēju un studentu uzvedības princips, kas 

paredz objektivitāti, atbildību, savstarpēju cieņu un uzticēšanos, izslēdz maldināšanu 

un krāpšanos. Akadēmiskais negodīgums ir jebkura veida krāpšanās, ieskaitot 

nepatiesi pasniegtu darbu, ņemot citu autoru materiālus bez pienācīgām atsaucēm, 

informācijas viltošana un pašplaģiāts. 

 

4. Studentu ētiskas rīcības vadlīnijas 

Ikviens RJA students apņemas: 

4.1. Vienmēr un visur būt savas augstskolas cienīgs pārstāvis; 

4.2. Izvairīties un atteikties no jebkādas darbības, kas var graut viņa kā indivīda un 

studenta godu un prestižu; 



4.3. Godprātīgi apgūt studiju programmu, lai kļūtu par atzītu profesionāli izvēlētajā 

nozarē; 

4.4. Studēt patstāvīgi, godīgi un atbildīgi: 

4.4.1. noteiktā kārtībā un laikā apmeklēt nodarbības un saskaņā ar studiju plāniem 

piedalīties praksēs, savlaicīgi kārtot pārbaudījumus – ieskaites, 

eksāmenus, kursa darbus u.c.; 

4.4.2. neuzdot par saviem citu personu sagatavotus darbus vai to daļas, 

fragmentus; 

4.4.3. nepieļaut jebkuru pārbaudījumu, zināšanu un prasmju pārbaužu kārtošanu 

citu studējošo vietā; 

4.4.4. neizmantot pasniedzēju neatļautus materiālus visa veida pārbaudījumos; 

4.4.5. būt par paraugu citiem studentiem un ar savu rīcību sekmēt citu studējošo 

godīgumu. 

4.5. Cienīt augstskolas pasniedzējus, administratīvo personālu un citus studentus. 

Lekciju un semināru laikā izslēgt mobilos tālruņus un citas ar nodarbību nesaistītas 

ierīces. Ar savu rīcību, attieksmi un uzvedību netraucēt nodarbības gaitu.  

4.6. Nepieļaut rupjību un necenzētu vārdu lietošanu saskarsmē. 

4.7. Ievērot vispārējās uzvedības kultūras un etiķetes principus. 

 

5. Augstskolas mācībspēku ētiskas rīcības vadlīnijas 

Ikviens augstskolas pasniedzējs apliecina savu vēlēšanos rīkoties ētiski un sekot 

šādām vadlīnijām: 

5.1. Nodrošina, lai ar savu pedagoģisko darbu un ieguldījumu zinātnē veicinātu 

augstskolas prestižu Latvijā un starptautiskā līmenī; 

5.2. Seko augstākajiem ētikas standartiem. Darbā un privātajā dzīvē izvairās no 

morālā ziņā divdomīgām situācijām un rīcības, kas neatbilst vispārpieņemtām 

uzvedības normām un var atstāt negatīvu iespaidu uz pasniedzēja un augstskolas tēlu 

kopumā; 

5.3. Nodrošina kvalitatīvu izglītību, veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniski 

pētniecisko darbu, veicina studējošo vēlmi pilnveidoties, sekmē studējošo, savu 

kolēģu un savu radošo izaugsmi; 



5.4. Ir atvērti kritikai no kolēģu un studentu puses, un ir gatavi pilnveidot savas 

pedagoģiskās un akadēmiskās prasmes; 

5.5. Savas zināšanas un pedagoģisko pieredzi nesavtīgi nodod mazāk pieredzējušiem 

kolēģiem; 

5.6. Zinātniskajā darbā vadās pēc Latvijas Zinātnieka ētikas kodeksa prasībām; 

5.7. Neuzdod savus personīgos uzskatus par augstskolas vai tās struktūrvienības 

viedokli; 

5.8. Nodarbību laikā neveic politisku, reliģiozu vai citu savu uzskatu aģitāciju, kā arī 

nevērtē studentus pēc viņu uzskatu atbilstības saviem politiskajiem vai citiem 

uzskatiem; 

5.9. Neizturas augstprātīgi un valdonīgi, kā arī aizbildnieciski pret studentiem, 

kolēģiem un augstskolas darbiniekiem; 

5.10. Nodrošina priekšmeta prasību, izdales materiālu un literatūras avotu saraksta 

pieejamību visiem studentiem; 

5.11. Savos studiju kursos nodrošina vienlīdzīgas iespējas un prasības visiem 

studentiem; 

5.12. Ir taisnīgi vērtējot studentus un viņu sasniegtos rezultātus; 

5.13. Neuzdod par savām studentu radītās idejas un neizmanto tās savās publikācijās 

bez attiecīgas norādes uz idejas autoru; 

5.14. Pasniedzēji kalpo kā ētiskas uzvedības piemērs studentiem.  

 

6. Vispārējā personāla ētiskas rīcības vadlīnijas 

Ikviens RJA darbinieks: 

6.1. Apzinās, ka no viņa rīcības un lēmumiem ir atkarīgs augstskolas prestižs un 

sniegums; 

6.2. Pildot savus pienākumus seko augstākajiem ētikas standartiem. Veido augstskolu 

par ētisku institūciju; 

6.3. Patstāvīgi papildina un pilnveido savas zināšanas un prasmes; 

6.4. Rūpējas par to, lai nepieļautu sadzīvisku, personīgu attiecību kārtošanu darba 

laikā un vietā; 

6.5. Saudzē, taupa un aizsargā augstskolas īpašumu. Rūpējas, lai augstskolas resursi 

tiktu izmantoti tikai tiem mērķiem, kam tie paredzēti; 



6.6. Ir pieklājīgs, laipns, izpalīdzīgs, izturas ar cieņu pret pārējiem augstskolas 

personāla locekļiem un studentiem; 

6.7. Ievēro darba disciplīnu, darbu veic rūpīgi un apzinīgi, uzņemoties atbildību par 

savu darbību; 

6.8. Ievēro likumos un normatīvos aktos noteiktos ierobežojumus informācijas 

saņemšanai un nodošanai. 

 

7. Kodeksa īstenošana 

7. Ikviens RJA students, pasniedzējs un darbinieks apņemas ievērot šajā Kodeksā 

paredzētās vadlīnijas labā ticībā. 

 

  

 

  


