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„HOTEL SCHOOL”VIESNĪCU BIZNESA KOLEDŽAS
PLAĢIĀTISMAUNĻAUNPRĀTĪGAS DARBĪBAS IZMEKLĒŠANAS UN
APKAROŠANAS KĀRTĪBA
Šī kārtība (turpmāk tekstā – KĀRTĪBA) pauž „HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa
koledžas (turpmāk tekstā HOTEL SCHOOL) un tās struktūrvienības Profesionālās
tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes „Viesnīcu biznesa organizācijas
skola” (turpmāk tekstā VBOS) vēršanos pret plaģiātismu un ļaunprātīgo darbību,
nosakot, ko nozīme plaģiāts un ļaunprātīga darbība izglītības iestādē, un kādās ir
studentu un izglītojamo tiesības un pienākumi attiecībā uz plaģiātismu un
ļaunprātīgo darbību. HOTEL SCHOOL pasniedzēju un VBOS profesionālo
priekšmetu pedagogu un izglītības iestādes administrācijas pienākums ir godīgi
izmeklēt katru konstatēto pārkāpumu.
1. KĀRTĪBAS MĒRKIS:
1.1. identificēt un mazināt plaģiātisma izplatības un ļaunprātīgas darbības
risku no izglītības iestādes darbinieku vai studentu un izglītojamo puses;
1.2. nodrošināt plaģiātisma un ļaunprātīgas darbības izmeklēšanu un
apkarošanu.
2. KĀRTĪBĀ LIETOTIE TEMINI:
2.1. Plaģiāts - apzināta sveša darba vai idejas pilnīga vai daļēja
piesavināšanās, uzdodot to par savu un nenorādot patieso autoru.
Autortiesību pārkāpums.
2.2. Autortiesības ir autora personisko nemantisko un mantisko tiesību
kopums uz paša radītu intelektuālo darbu tā materiālajā formā. Latvijas
Republikas teritorijā tās nosaka Autortiesību likums, un primārais to
uzdevums ir aizsargāt autora darbu pret neatļautu lietošanu.
2.3. Ļaunprātīga darbība – jebkura darbība, kura apdraud izglītojamo
drošību, mācību procesa kvalitāti, izglītojamo, pedagogu vai izglītības
iestādes reputāciju. Piemēram, plaģiāts, slepena noruna, krāpšana utt.
2.4. Plaģiāts var izpausties divās formās: valodā un informācijā.
2.5. Valodas plaģiāts – darba autors gan norāda, no kurienes ņemta ideja, uz
kuru tas atsaucas, taču šī ideja nav pārstāstīta saviem vārdiem, un
atsauce arī nav noformēta kā citāts; veselu rindkopu vai pat lappušu
pārkopēšana (šajā gadījumā nodarījumu nevar mazināt arī pārkopējuma
beigās pievienotā atsauce uz avotu).

2.6. Informācijas plaģiāts – darba autors piesavinās cita autora idejas un
informāciju.
2.7. Ļaunprātīgā darbība studiju / izglītības procesā – norakstīšana
eksāmena laikā, svešu darbu nodošana zem sava vārda, dokumentu
viltošana; eksāmena kārtošana ar svešu uzvārdu vai sevis nodošana par
citu cilvēku; iekšējas kārtību noteikumu, instrukciju un pasniedzēju,
pedagogu ieteikumu neievērošana, kas var apdraudēt citu studentu,
izglītojamo, pasniedzēju vai pedagogu drošību; tāda iegūtas informācijas
un materiālu lietošana, kas var apdraudēt HOTEL SCHOOL vai VBOS
reputāciju; konfidenciālas informācijas izpaušana (piemēram, eksāmenu
jautājumi); nekorekta uzvedība izglītības iestādē (sīkāku informāciju var
atrast Iekšējas kārtības noteikumos).
3. ĻAUNPRĀTĪGAS DARBĪBAS ATKLĀŠANA UN IZMEKLĒŠANA
3.1. Atklājot kādu no iepriekš minētiem pārkāpumiem, izglītības iestādes
direktora pienākums ir to izmeklēt, noskaidrojot visus apstākļus, un
saukt atbildīgo personu pie atbildības, piemērot atbilstošu sodu.
3.2. Pārkāpuma izmeklēšanas procesā direktors iesaista:
3.2.1. studentu / izglītojamo (par pārkāpumu atbildīgā persona) vai
studentus / izglītojamos,
3.2.2. pasniedzēju / pedagogu, kurs atklājis pārkāpumu;
3.2.3. HOTEL SCHOOL administrāciju.
3.3. Par pārkāpumu tiek piemēroti sekojoši sodi:
3.3.1. atteikums ieskaitīt personu HOTEL SCHOOL studentu vai VBOS
izglītojamo sarakstā;
3.3.2. priekšmetu pārbaudījumu (ieskaišu, eksāmenu) vai programmas
noslēguma pārbaudījuma (kvalifikācijas eksāmena) rezultātu
anulēšana vai izsniegtā izglītības dokumenta anulēšana;
3.3.3. nepielaišana pie pārbaudījuma kārtošanas;
3.3.4. atskaitīšana no studentu / izglītojamo saraksta.
3.4. Smagu pārkāpumu gadījumā lieta tiek nodota LR tiesā.
3.5. Studentam / izglītojamajam ir tiesības iesniegt apelāciju par direktora
lēmumu un piemēroto sodu 14 dienu laikā no lēmuma stāšanās spēkā.
4. APELĀCIJAS IESNIEGŠANA:
4.1. Students / izglītojamais iesniedz apelāciju izglītības iestādes direktoram
iesnieguma veidā ar lūgumu pārskatīt lēmumu attiecībā uz konkrēta
pārkāpuma vērtējumu vai „nepareizu” piemērotu sodu.
4.2. Saņemot iesniegumu, direktors 3 dienu laikā izsniedz apstiprinājumu par
iesnieguma saņemšanu un 30 dienu laikā izskata lietu HOTEL SCHOOL
padomes sapulcē. Pēc lietas izskatīšanas, direktors izdod rakstisku
lēmumu.
Publicēt no 02.09.2013.
„HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžas
Direktore

I. Zimņikova

