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ĒTIKAS KODEKSS 

 
Grāmatvedības un finanšu koledžas (turpmāk - Koledža) Ētikas kodekss nosaka Koledžas  

vispārēja, akadēmiskā personāla un studējošo (turpmāk - Koledžas personāls) godprātīgas un 

atbildīgas rīcības principus un normas, kā arī profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus. 

1. Ētiskā atbildība pret sabiedrību 

1.1 Sekmēt izpratnes veidošanu sabiedrībā par grāmatvedības un finanšu nozīmi valsts attistībā un 

Koledžas lomu tajā, veicināt finanšu politikas veidošanu valstī. 

1.2 Nodrošināt, lai iespēja studēt un Koledžas sniegtie pakalpojumi būtu pieejami visiem, kam tas 

nepieciešams. 

 

2. Ētiskā atbildība pret studējošajiem 

2.1. Cienīt studenta personību, atzīt katra studenta vērtību.  

2.2. Veidot radošu sadarbību ar studentiem, tās pamatā liekot taisnīgumu, godīgumu un cieņu. 

2.3. Nodrošināt visiem studentiem vienlīdzīgas iespējas un prasības savos studiju priekšmetos. Par 

savām prasībām informēt, uzsākot studiju priekšmetu pasniegšanu. Ja prasībās gaidāmas izmaiņas, 

par tām informēt savlaicīgi, vienmēr pamatojot izmaiņu nepieciešamību. 

2.4. Atbildīgi un objektīvi vērtēt studentu zināšanas un darbus. 

2.5. Saglabāt konfidenciālu informāciju par studentiem saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes 

likumu. Tas attiecas arī uz adresi, vecumu, ģimenes stāvokļi, ieņemamo amatu, tālruņa numuriem, kā 

arī profesionālo programmu (eksāmenu rezultāti, novērtējums), personīgo labklājību (veselības 

stāvokli, personisko dzīvi, finansiālo stāvokli).  

2.6. Neizmantot savu statusu, lai liktu studentiem pieņemt kāda politiska grupējuma vai reliģiskas 

organizācijas uzskatus. 

2.7. Ar savu rīcību nepazemot studējošo (neapspriest studentu rīcību bez viņa klātbūtnes, nepubliskot 

patstāvīgos darbus bez autora piekrišanas, neizlikt zināšanu vērtējumus un finansiālās saistības 

publiskai apskatei u.tml.). Nepieļaut neprofesionālu rīcību attiecībās ar studējošajiem. 
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3. Ētiskā atbildība pret kolēģiem 

3.1. Sekmēt radošas un darbīgas profesionāļu komandas izveidi, nodrošinot studentcentrēto pieeju 

izglītībā. 

3.2. Dalīties pieredzē un pedagoģiskajā meistarībā ar kolēģiem, īpašu uzmanību veltot jaunājiem 

mācībspēkiem. 

3.3. Kvalitatīvi un laikus veikt amata pienākumus, lai neradītu grūtības kolēģiem citu nepaveikto 

darbu dēļ. Atzīt profesionālās atbildības prioritāti. 

3.4. Dalīties iegūtajā profesionālajā informācijas ar kolēģiem. 

3.5. Būt atbildīgam par savu profesionālo kompetenci, teorētisko un praktisko zināšanu 

pilnveidošanu. Spēt atzīt savu nezināšanu, nekompetenci kādā no jomām.  

3.6. Atbalstīt kolēģu profesionālo darbību, atzīt viņu paveiktā nozīmīgumu, neizcelt savu darbu, 

noniecinot citu veikto. 

3.7. Glabāt konfidenciālu informāciju par kolēģiem saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.  

3.8. Nepieņemt lēmumus kolēģa vietā jautājumos, kas saistīti ar kolēģa profesionālo un sabiedrisko 

darbību (uzstāšanās konferencēs,  semināros, masu saziņas līdzekļos utt.). 

3.9. Bez kolēģu klātbūtnes nekritizēt viņus, nepieļaut neko, kas varētu mazināt kolēģu autoritāti. Ar 

labvēlīgu attieksmi atklāti sniegt konstruktīvu vērtējumu kolēģu un arī savam darbam. 

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

4. Ētiskā atbildība pret darba devēju 

4.1. Pildīt visas darba līgumā, amata pienākumos un darba devēju saskaņotās saistības. 

4.2. Strādāt godīgi, uzticētos pienākumus veikt radoši un laikus, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu darbu, 

saglabājot un ceļot Koledžas prestižu. 

4.3. Saskaņā ar Autortiesību likumu aizsargāt publicēto Koledžas intelektuālo īpašumu (mācību 

programmas, moduļu aprakstus, mācībspēku un studentu veiktos pētījumus), neizmantojot tos ārpus 

Koledžas paredzētajiem nolūkiem. 

4.4. Darba devēja materiālos resursus izmantot tikai tam paredzētajiem nolūkiem. 

4.5. Publisku paziņojumu, uzstāšanās, sabiedrisku iniciatīvu gadījumos norādīt, vai darbojas 

Koledžas vai personīgā vārdā un ievērot Informācijas atklātības likumu. 

5. Studējošā ētiskā atbildība pret akadēmisko, vispārējo personālu un citiem studentiem 

 

5.1. Godprātīgi apgūt studiju programmu, lai kļūtu par konkurētspējīgu profesionāli izvēlētajā 

profesijā. 

5.2. Attīstīt profesionālās vērtības, zināšanas, prasmes un iemaņas, atturēties no jebkuras rīcības, kas 

varētu nelabvēlīgi ietekmēt apkārtējos cilvēkus un /vai Koledžas prestižu. 
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5.3. Studēt patstāvīgi un atbildīgi, saskaņā ar Koledžas prasībām, laicīgi iesniegt visus darbus, 

neradot pārslodzi sev un mācībspēkiem. 

5.4. Saskaņā ar Autortiesību likumu, izstrādājot patstāvīgo, pētniecisko un kvalifikācijas darbu, kā 

arī veicot mācību uzdevumus, obligāti norādīt izmantoto darbu autoru un nosaukumu. 

5.5. Neizmantot Koledžas akadēmiskā personāla lekciju materiālus, Koledžas studiju vajadzībām 

izstrādātus metodiskos līdzekļus, studējošo kvalifikācijas darbus, prakses pārskatus un projektus kā 

savus personīgos materiālus.  

5.6. Saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu atbildēt par savu pētījumu rezultātu objektivitāti. 

5.7. Nodarbības vai lekcijas ierakstīt audio vai video drīkst tikai ar nodarbību vadītāja vai 

mācībspēka piekrišanu. 

5.8. Ar savu rīcību, attieksmi un uzvedību netraucēt nodarbības gaitu, nodarbību laikā izslēgt 

mobilos tālruņus un citas ar nodarbību nesaistītas ierīces. 

5.9. Izturēties ar cieņu, būt godīgiem un pieklājīgiem pret citiem studentiem, mācībspēkiem un 

administratīvo Koledžas personālu. 

5.10. Cienīt katra cilvēka brīvību. Savtīgi neizmantot akadēmiskā un administratīvā personāla 

privāto laiku.  

5.11. Saudzīgi izturēties pret Koledžas īpašumu un materiālajiem resursiem.  

5.12. Attiecības ar citiem studentiem kārtot patstāvīgi, atklāti, nepieļaujot aprunāšanu u.tml. rīcību. 

5.13. Nevienu personu nediskriminēt sakarā ar tās dzimumu, rasi, ģimenes statusu, reliģisko 

pārliecību, īpašām vajadzībām.  

   Ētikas kodekss ir pieejams visiem Koledžas studentiem, mācībspēkiem, darbiniekiem un 

sabiedrībai.  Tas atrodams Koledžas  mājas lapā:  www.koledza.lv 

Ētikas kodeksa neievērošanas gadījumus izskata Koledžas Ētikas komisija, kas dod atzinumu par 

Koledžas darbinieku un studentu atbilstību turpmākās profesionālās darbības veikšanai vai 

studijām. 

 


