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AUTORU APLIECINĀJUMS 
Rīgā 

__.__.20__. 

 

Ar šo ______ [es/mēs], _______________________ [autoru vārds, uzvārds] 

(turpmāk tekstā – Autori), apliecinām, ka Rīgas Stradiņa universitātes Zinātnes padomē 

iesniegtais ______________ [zinātniskās/kolektīvās] monogrāfijas manuskripts 

“_____________________________ [manuskripta nosaukums]” (turpmāk – Manuskripts) 

ir izstrādāts likumīgi un godprātīgi, tas ir: 

1) Manuskripts ir Autoru personiskā un radošā darba rezultāts, tas ir oriģināldarbs un 

nav plaģiāts; 

2) nav nevienas trešās personas, kurai būtu jebkādas tiesības uz Manuskriptu; 

3) par izmantotajiem informācijas avotiem, materiāliem un datiem, tajā skaitā, Autoru 

pašu iepriekš radītiem un publiskotiem darbiem, ir dotas atsauces. Ja Manuskriptā ir 

reproducēti publiskotu un publicētu darbu citāti un fragmenti, tad tie ir izmantoti, 

tikai norādot izmantotā darba nosaukumu un autora vārdu, vienīgi zinātniskos, 

pētniecības, polemiskos un kritiskos nolūkos izmantošanas mērķim atbilstošā 

apjomā; 

4) par Manuskripta tapšanai piešķirtā finansējuma avotiem ir dota atsauce Manuskriptā, 

tajā skaitā norādot finansējuma avota pilnu nosaukumu un, ja attiecināms, projekta 

numuru un nosaukumu. 

5) Manuskripta sagatavošanā ir ievērotas trešo personu tiesības attiecībā uz 

komercnoslēpumu, zinātību (know-how), preču zīmju izmantošanu, patentētu vai 

patentējamu izgudrojumu izmantošanu; 

6) Manuskripta izstrādē ir ievērotas trešo personu tiesības attiecībā uz privāto dzīvi un 

personas datu aizsardzību; 

7) Manuskripta izstrādē netika izpausts valsts noslēpums un nav izmantota cita 

ierobežotas pieejamības informācija. Ja Manuskripta izstrādē ir izmantota iepriekš 

minētā informācija, Autori ir saņēmuši un pievienojuši darbam attiecīgo personu vai 

institūciju rakstveida piekrišanu vai atļaujas; 

Autori solidāri uzņemas visu atbildību par to, lai Manuskripta izstrādē un izpildē līdz 

tā nodošanai izdevniecībā ir ievērotas Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Latvijas 

Republikai saistošajos starptautiskajos normatīvajos aktos paredzētās autortiesību 

aizsardzības normas. Šī atbildība ietver arī Autoru pienākumu atbildēt par visiem 

zaudējumiem trešajām personām, ko Autori ir nodarījuši, pārkāpjot Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos un Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos normatīvajos aktos 

paredzētās autortiesību aizsardzības normas. 



2 
 

Pēc atbalstoša Rīgas Stradiņa universitātes Zinātnes padomes Apliecinājuma 

saņemšanas Autori apņemas neizdarīt manuskriptā labojumus, kuri var būtiski ietekmēt 

satura atbilstību Zinātnes padomes lēmumam. 

Gadījumā, ja pret Rīgas Stradiņa universitāti tiek celtas prasības vai pretenzijas no 

trešo personu puses saistībā ar Manuskripta izstrādi līdz tā nodošanai izdošanai izdevniecībā 

vai pielietošanu, vai izmantošanu, Autori nekavējoši, neatsaucami un bez ierunām apņemas 

tās risināt patstāvīgi, uz sava rēķina un riska. 

Gadījumā, ja tiesu instancēs tiks atzīts un pierādīts, ka Manuskripts ir plaģiāts pilnībā 

vai kādā tā daļā, pēc Rīgas Stradiņa universitātes rakstiska pieprasījuma Autori solidāri 

atmaksās Rīgas Stradiņa universitātei ar Manuskripta atzīšanu par plaģiātu radītos 

zaudējumus un citus saistītos izdevumus. 

 

 

 

Autori: 

[Vārds, Uzvārds]     

    
(paraksts) 
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Zinātniskie redaktori: 
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