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Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas studējošo,  

mācībspēku un darbinieku ētikas kodekss 

 
I. Ētikas kodeksa pamatprincipi 

 

1. Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas (turpmāk – Koledža) studējošo, 

macībspēku un darbinieku Ētikas kodeksa (turpmāk – Kodekss) mērķis ir stimulēt kopības 

garu, veidot visā Koledžas saimē atvērtu, labvēlīgu, cieņas un atbildības pilnu darba vidi. 

2. Kodeksa uzdevums ir rosināt studējošos, mācībspēkus un darbiniekus būt uzticamiem un 

taisnīgiem, godprātīgi un atbildīgi veikt savus pienākumus, sekot ētikas vadlīnijām darbā, 

savstarpējā saskarsmē un personīgajā uzvedībā. 

3. Koledžā Kodekss ietver ētiskas uzvedības pamatprincipus un normas, kas studējošiem, 

mācībspēkiem un darbiniekiem jāievēro attieksmē pret Koledžu, sava darbā, attiecībās ar 

citiem Koledžas saimes pārstāvjiem, kā arī privātajā dzīvē. 

4. Kodekss pamatojas uz vispārcilvēciskajām vērtībām, morāles normām un principiem. 

5. Atzīstot Kodeksu par saistošu un apņemoties savā darbībā un uzvedībā sekot tā vadlīnijām, 

principiem un normām, studējošais, mācībspēks un darbinieks kļūst piederīgs Koledžas 

saimei. 

 

II. Studējošo, mācībspēku un darbinieku ētikas pamatprasības 

 

6. Godprātīgi, balstot uz savstarpēju uzticamību, pēc labākās sirdsapziņas pildīt savus tiešos 

amata pienākumus un uzņemtās saistības, kas attur no interešu konflikta, maldināšanas un 

savtīguma. 

7. Uzturēt taisnīgas, uz cieņu un uzticēšanos balstītas attiecības. 

8. Ievērot elementāros uzvedības kultūras noteikumus, kopt dialoga kultūru. 

9. Uzklausīt konstruktīvu kritiku, būt gatavam atzīt pieļautās vērtējuma, neobjektivitātes, 

plaģiātisma kļūdas un tās labot.  

10. Celt Koledžas prestižu, neizplatīt subjektīvu vai nepatiesu informāciju. Godprātīgi un taisnīgi 

ievērot Koledžas intereses, aizstāvēt tās. 

11. Saudzēt Koledžas īpašumu, taupīt tās rīcībā esošos resursus. 

12. Vērsties pret negodīgu un netaisnīgu rīcību, maldināšanu, savtīgumu, vērtējuma 

neobjektivitāti, plaģiātismu. 

13. Vērsties pret jebkādu diskrimināciju pēc dzimuma, vecuma, reliģijas, politiskās pārliecības, 

tautības, rases, seksuālās orientācijas u.c. 

14. Neizmantot savas privilēģijas, lai prasītu paust lojalitāti kādām politiskām vai reliģiskām 

organizācijām. 

15. Izteikt kritiku konstruktīvi un atklāti. 
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16. Nepieļaut konfliktu risināšanā vai kritikā cieņas aizskaršanu, aizmugurisku aprunāšanu, 

rupjības, personisko attiecību kārtošanu. 

 

III. Studējošo ētikas pamatprasības 

 

17. Studijas (mācības) ir prioritārs studējošo pienākums. 

18. Studēt atbilstoši studiju programmas plānā noteiktajām prasībām un termiņiem. 

19. Apgūstot izvēlēto studiju programmu, vajadzības gadījumā lūgt padomu mācībspēkiem vai 

studiju biedriem. 

20. Uzskatīt par nepieņemamu ierakstu viltošanu, norakstīšanu, kā arī plaģiātismu – cita rakstītāja 

vai runātāja ideju, frāžu, teikumu vai garāku teksta fragmentu izmantošanu bez atbilstošas 

atļaujas vai pienācīgām atsaucēm. 

21. Izturēties ar cieņu pret citiem studējošajiem, mācībspēkiem, Koledžas darbiniekiem, 

nepieļaujot izsmieklu, ļaunu ironiju, iebiedēšanu. 

22. Būt objektīvam, publiski vērtējot mācībspēku sagatavotību, spējas un centienus, studiju 

(mācību) procesu kopumā. 

23. Ierasties uz nodarbībām savlaikus – pirms mācībspēka. 

24. Nelietot nodarbību laikā mobilo telefonu vai citas ar nodarbību nesaistītas ierīces, kas varētu 

traucēt tās gaitu. 

25. Palīdzēt mācībspēkam, ja nepieciešams, sakārtot nodarbībām paredzēto telpu. 

26. Ievērot akadēmisko etiķeti uzrunā, savstarpējās attiecībās un uzvedībā. 

27. Sniegt tikai patiesas ziņas par sevi, nekrāpjot un nemaldinot citus. 

 

IV. Mācībspēku profesionālās ētikas pamatprasības 

 

28. Savā darbībā balstīties uz intelektuālu godīgumu, rūpēties par nozares attīstību kopumā. 

29. Pilnveidot savu profesionālo un pedagoģisko meistarību. 

30. Veicināt zināšanu izplatīšanu, studējošo ieinteresētību un vēlmi pilnveidoties. 

31. Nesavtīgi nodot savas zināšanas un pedagoģisko pieredzi mazāk pieredzējušiem kolēģiem. 

32. Nepieļaut attiecībās ar studējošajiem jebkādas protekcijas, korupcijas vai diskriminācijas 

tendences. Studējošo zināšanas un darbus vērtēt bez paviršības un tendenciozitātes. 

33. Nepieļaut diskriminējošu darbību pret studējošo viņa etniskās, kultūras, lingvinistiskās vai 

reliģiskās identitātes dēļ. 

34. Veicināt tolerances garu un starpkultūras dialogu, veidojot sapratni un sadarbību ar 

studējošajiem, kuri pārstāv nacionālās minoritātes. 

35. Nepieņemt nelikumīgu samaksu par apmācību un konsultācijām. Nepasniegt maksas 

privātstundas saviem studējošajiem tajos studiju (mācību) priekšmetos, kuros mācībspēks 

pasniedz. 

36. Nodrošināt studējošajiem nepieciešamās konsultācijas. 

37. Neuzdot par savām studējošo radītās oriģinālās idejas un neizmantot tās savās publikācijās 

bez norādes uz ideju autoru. 

38. Neizcelt sava studiju (mācību) priekšmeta nozīmi, noniecinot citus studiju (mācību) 

priekšmetus. 

39. Izvairīties no darbībām, kas varētu mazināt studējošo cieņu un respektu pret citiem 

mācībspēkiem, studējošajiem, Koledžas administrāciju un darbiniekiem. 

40. Veicināt studējošo potenciālo spēju attīstību, personības veidošanos. 

41. Uzklausīt studējošo domas un rēķināties ar tām. 

42. Veicināt ētiskas un tikumiskas kultūras veidošanos studentu vidē. 

43. Atzīt pieļautās kļūdas studiju (mācību) procesā vai studējošo  vērtējumā un risināt radušos 

konfliktus tiešās un atklātās sarunās. 
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V. Darbinieku ētikas pamatprasības 

 

44. Godprātīgi un atbildīgi pildīt savus amata pienākumus. 

45. Apzināties savas darbības rezultātu ietekmi Koledžas attīstībā. 

46. Būt objektīvam lēmumu pieņemšanā, norobežoties no personiskajām interesēm un ārējās 

ietekmes. 

47. Izmantot Koledžas īpašumu un resursus ekonomiski un saudzīgi. Ar darba pienākumu izpildi 

nesaistītām vajadzībām tālruņu sakarus, internetu un citus resursus izmantot atbilstoši 

Koledžas iekšējos normatīvajos aktos noteiktajam. 

48. Rūpēties par profesionālās kvalifikācijas izaugsmi, izrādīt iniciatīvu un sniegt priekšlikumus 

darba uzlabošanai. 

49. Godprātīgi un savlaicīgi veicināt informācijas apriti un nodrošināt tās ticamību un 

konfidencialitāti. 

 

VI. Ētikas kodeksa īstenošana 

 

50. Ar Kodeksu iepazīstina ikvienu Koledžas studējošo, mācībspēku un darbinieku. Koledžas 

Ētikas kodekss ir publiski pieejams. 

51. Kodeksa īstenošana ir ikviena Koledžas studējošā, mācībspēka un darbinieka pienākums. 

52. Kodeksa īstenošanu pārrauga un sūdzības par Kodeksā noteikto principu un normu 

pārkāpumiem izskata Koledžas direktora apstiprināta Ētikas komisija. 

53. Ētikas komisija izsaka viedokli, atbalsta Kodeksam atbilstošu rīcību, nosoda Kodeksa 

pārkāpumus un ierosina Koledžas direktora rīcību to novērtēšanā. 

54. Ikviens Koledžas saimes pārstāvis ir aicināts godprātīgi un taisnīgi informēt par Kodeksa 

pārkāpumiem Koledžas Ētikas komisiju, iesniedzot savus priekšlikumus Koledžas Ētikas 

komisijai. 

 

 


