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Par studiju noslēguma darbu individuālu pārbaudi 
starpaugstskolu vienotajā datorizētajā 
plaģiāta kontroles sistēmā 
 

Saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu „Par kārtību, kādā iesniedzamas, glabājamas un 
pieejamas studiju noslēguma darbu elektroniskās kopijas” un rektora rīkojumu „Par 
akadēmiskā godīguma pārkāpumiem studiju noslēguma darbos”, kas nosaka, ka visos studiju 
noslēguma darbos (turpmāk tekstā SND) tiek pārbaudīta plaģiāta esamība/neesamība, LBTU 
piedāvā studējošajiem iespēju pirms SND iesniegšanas fakultātē to individuāli pārbaudīt 
starpaugstskolu vienotajā datorizētajā plaģiāta kontroles sistēmā (turpmāk tekstā Sistēma) šādā 
kārtībā: 
1. Individuāla SND pārbaude ir maksas pakalpojums – 15 EUR (ar PVN) par viena darba 

vienreizēju pārbaudi. Darba pārbaude tiek veikta pēc pakalpojuma priekšapmaksas.  
2. Pārbaude ļauj salīdzināt individuāli pārbaudāmo SND ar Sistēmas datu bāzē līdz šim jau 

uzkrātajiem LBTU un citu augstskolu studiju darbiem, kā arī Internetā brīvi pieejamiem 
resursiem vai Tīmeklī brīvi pieejamiem resursiem. Kamēr Sistēmas datu bāzē nav iekļauti 
visi aktuālā studiju gada SND, šī individuālā pārbaude vēl negarantē, ka turpmāk nebūs 
sakritību ar jaunākajiem studiju darbiem, kas noteiktajos termiņos Sistēmā vēl tikai tiks 
iekļauti. Datu kopa, teksta salīdzināšanai, Sistēmā tiek izvēlēta manuāli, tāpēc pilnu 
atbildību par pārbaudei iesūtīto SND nes darba autors. 

3. Studējošais Studiju centra galvenajam speciālistam iesniedz savu sagatavoto SND 
elektroniskā formā: 
3.1. sūtot pa e-pastu lasma.dauvarte@lbtu.lv;  
3.2. datne ir izveidota .pdf formātā ar nosaukumu Uzvards_Vards_matrikulasNr; 
3.3. e-pastā pievieno veiktā maksājuma uzdevumu uz LBTU kontu ar norādi Studiju 

centram par SND individuālo pārbaudi. 
4. Studiju centra galvenais speciālists: 

4.1. trīs darba dienu laikā pēc darba iesniegšanas veic SND pārbaudi Sistēmā; 
4.2. sagatavo elektronisku atbildi studējošajam par pārbaudes rezultātu. Ja pārbaudes 

rezultātā tiek konstatētas vairāk nekā 10% identiskas teksta sakritības ar citu/citiem 
Sistēmā vai Internetā esošiem darbiem, studējošajam iesniegtajā SND e-datnē tiks 
iezīmēti teksta sakritības fragmenti, kā arī informēts darba vadītājs par pārbaudes 
rezultātu. 

5. Resursu uzskaites centram nodrošināt pakalpojuma apmaksas uzskaiti Studiju centram. 
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6. Atzīt par spēku zaudējušu 2016. gada 19. aprīļa rektora rīkojumu Nr. 4.3.-8/43 “Par studiju 
noslēguma darbu individuālu pārbaudi starpaugstskolu vienotajā datorizētajā plaģiāta 
kontroles sistēmā”. 

7. Rīkojumu izsūtīt – Studiju centram, Resursu uzskaites centram, visām fakultātēm, 
katedrām/institūtiem, vienu eksemplāru lietā. 
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