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SISEKAITSEAKADEEMIA ÕPPURI ÕPPETEGEVUSES VÄÄRITU KÄITUMISE, 

SEALHULGAS LOOMEVARGUSTE JUHTUMITE MENETLEMISE KORD 
Väljavõte 

 
III. ÕPPETEGEVUSES VÄÄRITU KÄITUMISE, SH LOOMEVARGUSTE MENETLEMINE ÜLDKORRAS  

11. Õppetöös, va lõpueksamil, praktika, lõpu- või magistritöö (eel)kaitsmisel, korraldab vääritu käitumise, 
sh loomevarguse juhtumi menetlust õppetööd või hindamist läbiviiv õppejõud, kes avastab rikkumise.  

12. Õppejõud teavitab vääritu käitumise, sh loomevarguse avastamisest viivitamatult õppurit ning tal on 
õigus õppur õppetöölt ja õpitulemuste hindamiselt eemaldada ning kanda hindamisprotokolli negatiivne 
tulemus. Õppejõud fikseerib õppuri eemaldamise põhjuse ÕIS-is hindamisprotokollis.  

13. Vääritu käitumise, sh loomevarguse järgselt kutsub õppejõud õppuri vestlusele, et saavutada kokkulepe 
toimunud rikkumise ning selle heastamise võimalustest ja tingimustest (nt uue kodutöö või lisaülesande 
tegemine, uue hindamise läbiviimine vms). Kokkulepe vormistatakse kirjalikult, allkirjastatakse 
kahepoolselt ning sel juhul juhtumit edasi ei menetleta. Kui vestlusel ei saavutata kokkulepet, võtab 
õppejõud õppurilt seletuse, informeerib kolledži direktorit ning edastab esildise koos kogutud 
materjalidega dokumendihaldussüsteemi kaudu õppeprorektorile kümne päeva jooksul pärast juhtumi 
kindlakstegemist.  

14. Kui vääritu käitumine, sh loomevargus tehakse kindlaks pärast eksami või arvestuse tulemuste 
teatavaks tegemist, võtab õppejõud asjasse puutuvatelt isikutelt seletused ning edastab selle kohta info 
kolledži/instituudi direktorile ja esildise koos kogutud materjalidega akadeemia dokumendihaldussüsteemi 
kaudu õppeprorektorile kümne päeva jooksul pärast juhtumi kindlakstegemist. Kui vääritu käitumine, sh 
loomevargus selgub hiljem kui kolm kuud arvates eksami või arvestuse toimumisest, siis seda juhtumit ei 
menetleta.  

15. Õppeprorektor moodustab vääritu käitumise, sh loomevarguse juhtumi läbivaatamiseks ja 
ettepanekute esitamiseks vähemalt kolmeliikmelise komisjoni ning edastab komisjoni liikmetele juhtumi 
materjalid. Komisjon on otsustusõiguslik, kui kohal on üle poole komisjoni koosseisust, sh komisjoni 
esimees. Komisjoni esimehel on õigus kaasata komisjoni töösse hääleõiguseta eksperte.  

16. Korra punktis 15 nimetatud komisjon annab õppurile võimaluse oma tegevuse selgitamiseks ja enda 
kaitsmiseks komisjoni ees.  

17. Korra punktis 15 nimetatud komisjon esitab õppeprorektorile otsuse tegemiseks oma põhjendatud 
seisukoha kümne päeva jooksul arvestades vääritu käitumise, sh loomevarguse juhtumi materjali saamise 
päevast dokumendihaldussüsteemi kaudu:  
17.1 lõpetada juhtumi menetlemine ja teha õppurile kirjalik hoiatus;  

17.2 teha rektorile ettepanek lõpetada juhtumi menetlemine ja õppur eksmatrikuleerida;  

17.3 lõpetada juhtumi menetlemine kirjalikku hoiatust tegemata ja õppurit eksmatrikuleerimata, kui 
juhtumi näol on tegemist väheolulise rikkumisega.  
18. Kui vääritu käitumise, sh loomevarguse juhtumit on vaja uurida põhjalikumalt, võib õppeprorektor 
käskkirjaga korra punktis 17 nimetatud seisukoha ja ettepaneku esitamise tähtaega pikendada kuni 30 
päeva võrra, millest teavitatakse vääritus käitumises või loomevarguses kahtlustatavat isikut e-posti teel.  

19. Õppeprorektor otsustab vääritu käitumise, sh loomevarguse juhtumi lõpetamise hiljemalt viie päeva 
jooksul pärast komisjonilt seisukoha ja ettepaneku saamist. Juhtum lõpetatakse asjakohase isiku 
käskkirjaga.  
 


