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Preambula
Kodeksa mērķis ir atgādināt par ētikas pamatprasībām, kuras jāievēro, lai Latvijas
Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (turpmāk – Koledža) sekmīgi pildītu savu misiju
– „dot studentiem pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, attīstīt zinātni un izkopt
kultūru, uzturēt un attīstīt Latvijas intelektuālo potenciālu”. Ētisko normu ievērošana ir
priekšnoteikums Koledžas akadēmiskās gaisotnes un tradīciju stiprināšanai un attīstībai.
Kodeksa uzdevums ir precizēt ētikas normas, kuras Koledžas studentiem,
mācībspēkiem un darbiniekiem jāievēro attieksmē pret Koledžu profesionālajā darbībā,
savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību.

I. Studentu, mācībspēku un darbinieku ētikas pamatprasības
1.1.

Pildīt pēc labākās sirdsapziņas savus pienākumus un uzņemtās saistības.

1.2.

Uzturēt taisnīgas, uz cieņu un uzticēšanos balstītas attiecības.

1.3.

Ievērot elementāros uzvedības kultūras noteikumus, kopt dialoga kultūru.

1.4.

Uzklausīt konstruktīvu kritiku, būt gatavam atzīt pieļautās kļūdas un labot tās.

1.5.

Rūpēties par Koledžas prestižu, neizplatīt subjektīvu vai nepatiesu informāciju.

1.6.

Saudzēt Koledžas īpašumu, taupīt tās rīcībā esošos resursus.

1.7.

Vērsties pret negodīgu un netaisnīgu rīcību.

1.8.

Vērsties pret jebkādu diskrimināciju pēc dzimuma, vecuma, reliģijas, politiskās

pārliecības, nacionalitātes, rases, seksuālās orientācijas u.c.

1.9.

Aizstāvēt uzskatu un viedokļu izteikšanas brīvību, vienlaikus vēršoties pret

augstprātību, izsmieklu un neobjektivitāti.
1.10.

Neizmantot savas privilēģijas, lai prasītu paust lojalitāti kādām politiskām vai

reliģiskām organizācijām.
1.11.

Neizmantot ļaunprātīgi līdzpilsoņu nezināšanu un kļūdas.

1.12.

Vērsties pret jebkādām korupcijas izpausmēm Koledžā un informēt Koledžas vadību

vai kompetentas iestādes par ikvienu šādu gadījumu.
1.13.

Izteikt kritiku konstruktīvi un atklāti.

1.14.

Nepieļaut konfliktu risināšanā vai kritikā cieņas aizskaršanu, aizmugurisku

aprunāšanu, rupjības, personisko attiecību kārtošanu.
1.15.

Smēķēt vienīgi atļautās vietās.

1.16.

Uzturēt un atstāt kārtībā savu darba vietu.

1.17.

Saglabāt un vairot Koledžas tradīcijas.

1.18.

Turēt doto vārdu. Pēc labākās sirdsapziņas pildīt savus pienākumus un uzņemtās

saistības.
1.19.

Atzīt savas kļūdas un labot tās. Būt gatavam atbildēt par savu rīcību un tās

izraisītajām sekām.
1.20.

Respektēt citu cilvēku privātās dzīves konfidencialitāti.

1.21.

Nepārtraukti papildināt zināšanas un attīstīt prasmes savas profesionālās darbības

jomā, ētikā un saskarsmē ar līdzcilvēkiem,

II. Studentu ētikas pamatprasības
2.1. Studēt atbilstoši studiju plānā noteiktajām prasībām un termiņiem.
2.2. Apgūstot patstāvīgi izvēlēto studiju programmu, vajadzības gadījumā lūgt padomu
mācībspēkiem vai studiju biedriem.
2.3. 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.
2.4. Izturēties ar cieņu pret citiem studentiem, mācībspēkiem, Koledžas darbiniekiem,
nepieļaujot izsmieklu, ļaunu ironiju, iebiedēšanu.
2.5. Būt objektīvam, publiski vērtējot mācībspēku sagatavotību, spējas un centienus.
2.6. Ierasties uz nodarbībām savlaicīgi – pirms mācībspēka.
2.7. Izslēgt nodarbību laikā mobilo telefonu vai citas ar nodarbību nesaistītas ierīces, kas
varētu traucēt tās gaitu.
2.8. Palīdzēt mācībspēkam, ja nepieciešams, sakārtot nodarbībām paredzēto telpu.
2.9. Nodarbības apmeklēt atbilstošā tērpā un uzskatīt par nepieļaujamu nodarbību
apmeklēšanu virsdrēbēs.
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2.10. Kopt valodas un dialoga kultūru. Nepieļaut rupjību un necenzētu vārdu lietošanu
saskarsmē.
2.11. Ievērot elementāros uzvedības kultūras un etiķetes noteikumus.

III. Mācībspēku profesionālās ētikas pamatprasības
3.1. Pilnveidot savu pedagoģisko meistarību.
3.2. Veikt mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniski pētniecisko darbu.
3.3. Balstīties uz pētniecības ētikas normām, kas formulētas Zinātnieka ētikas kodeksā
(akceptēts LZA Senāta sēdē 1997. gada 4. novembrī).
3.4. Veicināt zināšanu izplatīšanu.
3.5. Nesavtīgi nodot savas zināšanas un pedagoģisko pieredzi mazāk pieredzējušiem
kolēģiem.
3.6. Vērsties pret jebkādas protekcijas un diskriminācijas pazīmēm darbinieku atlasē un
kandidātu izvirzīšanā paaugstinājumam.
3.7. Nepieļaut attiecībās ar studentiem jebkādas protekcijas, korupcijas vai diskriminācijas
tendences. Studentu zināšanas un darbus vērtēt bez paviršības un tendenciozitātes.
3.8. Nepieņemt nelikumīgu samaksu par apmācību un konsultācijām. Nepasniegt maksas
privātstundas saviem studentiem tajos studiju priekšmetos, kurus mācībspēks docē Koledžā.
3.9. Informēt par savām prasībām vai to izmaiņām savlaicīgi.
3.10. Nodrošināt studentiem nepieciešamās konsultācijas.
3.11. Neuzdot par savām studentu radītās oriģinālās idejas un neizmantot tās savās
publikācijās bez norādes uz idejas autoru.
3.12. Neizcelt sava studiju priekšmeta nozīmi, noniecinot citus studiju priekšmetus.
3.13. Izvairīties no darbībām, kas varētu mazināt studentu cieņu un respektu pret citiem
mācībspēkiem, studentiem, Koledžas administrāciju un darbiniekiem.
3.14. Veicināt studentu potenciālo spēju attīstību, personību veidošanos.
3.15. Uzklausīt studentu domas un rēķināties ar tām.
3.16. Veicināt ētiskās un tikumiskās kultūras veidošanos studentu vidē.

IV. Darbinieku ētikas pamatprasības
4.1. Apzināties savas darbības rezultātu ietekmi Koledžas attīstībā.
4.2. Būt objektīvam lēmumu pieņemšanā, norobežoties no personiskajām interesēm un ārējās
ietekmes.
4.3. Izvairīties no situācijām, kurās varētu rasties reāls, iespējams vai šķietams interešu
konflikts vai korupcijai labvēlīgi apstākļi.
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4.4. Izmantot Koledžas īpašumu un resursus ekonomiski un saudzīgi. Ar darba pienākumu
izpildi nesaistītām vajadzībām tālruņa sakarus, internetu un citus resursus izmantot atbilstoši
Koledžas iekšējos normatīvos aktos noteiktajiem limitiem.
4.5. Rūpēties par profesionālās kvalifikācijas izaugsmi, izrādīt iniciatīvu un sniegt
priekšlikumus darba uzlabošanai.

V. Ētikas kodeksa īstenošana
Ar Koledžas Ētikas kodeksu tiek iepazīstināts ikviens Koledžas students, mācībspēks
un darbinieks. Koledžas Ētikas kodekss ir publiski pieejams. Tas atrodams Koledžas
bibliotēkā un Koledžas mājas lapā.
Kodeksa īstenošana ir ikviena Koledžas studenta, mācībspēka un darbinieka
pienākums.
Koledžas Ētikas kodeksa īstenošanu pārrauga un sūdzības par kodeksā noteikto
principu un normu pārkāpumiem izskata Koledžas padomes apstiprināta Ētikas komisija, kas,
pamatojoties uz Ētikas kodeksu, sniedz padomus un izskata Ētikas kodeksa neievērošanas un
nepildīšanas gadījumus un pieņem lēmumus, kuri nav pretrunā ar Latvijas Republikas
likumdošanas normām.
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