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Tallinna Ülikooli intellektuaalse omandi õiguskaitse eeskiri 

TLÜ senati 21. aprilli 2014 määrus nr 9 

 
 
Kehtestatakse Tallinna Ülikooli põhikirja § 16 lg 1 p 6 ning Tallinna Ülikooli teadus- ja 
arendustegevuse eeskirja § 1 lg 5 alusel. 
 
 

1. peatükk 
ÜLDSÄTTED [muudetud 14.12.2015] 

 
§ 1. Eesmärk [muudetud 14.12.2015] 
 
(1) Intellektuaalse omandi õiguskaitse eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärk on sätestada 

Tallinna Ülikooli (edaspidi ülikool),  ülikooli liikmeskonna ja ülikooliga lepingulistes 
suhetes olevate isikute loometegevuse tulemusel tekkinud intellektuaalse omandi 
käsitlemise kord. 
 

(2) Ülikool juhindub intellektuaalse omandi õiguskaitses Euroopa Liidus ja Eesti 
Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning ülikooli õigusaktidest, sh ülikooli põhikirjast 
ning teadus- ja arendustegevuse eeskirjast. 

 
(3) Intellektuaalse omandi õiguskaitse alast nõustamist ülikoolis koordineerib 

teadusvaldkonna tugiüksus. [muudetud 14.12.2015] 
 
 
§ 2. Subjektid ja objektid 
 
(1) Intellektuaalne omand tähistab õigusi, mis tekivad loometöö tulemuste suhtes. 

Intellektuaalse omandi objektiga seoses tekivad isiklikud õigused, mis kuuluvad 
võõrandamatult autori(te)le, ja varalised õigused. Intellektuaalse omandi õigused 
jagunevad autoriõiguseks, autoriõigusega kaasnevateks õigusteks ja tööstusomandiks. 
 

(2) Ülikooliga seotud intellektuaalne omand tekib ülikooli liikmeskonna (töötajad, 
üliõpilased, uurimisrühmad jne) ja ülikooli töös lepingute alusel osalevate isikute õppe-, 
teadus-, arendus- ja loometegevuse tulemusel. 
 

(3) Intellektuaalse omandi subjektid:  
1) autor – füüsiline isik, kes on intellektuaalse omandi loonud. Kui autoreid on mitu, 

esindab neid suhetes nii ülikooli kui kolmandate isikutega nende poolt valitud esindaja, 
kui nende vahel sõlmitud kirjalik kokkulepe ei näe ette teisiti. Esindaja määramiseks 
allkirjastavad autorid Lisas 1 toodud vormi kohase autorite kokkuleppe; 

2) õiguste omaja –  isik, kellele kuuluvad intellektuaalse omandi objekti õigused; 
3) õiguste kasutaja – isik, kellel on õigus kasutada intellektuaalse omandi objektist 

tulenevaid õigusi. 
  
(4) Intellektuaalse omandi objektid:  
1) teos – kirjandus-, teadus- ja kunstiteos, k.a arvutiprogramm, andmebaas; 
2) autoriõigusega kaasnevate õiguste objektid – teose esitus, fonogramm, filmi 

esmasalvestus jne; 



 
 

3) tööstusomandi objektid – leiutis, kasulik mudel (ehk väikeleiutis), 
tööstusdisainilahendus, kaubamärk, konfidentsiaalne teave (oskusteave) jmt. 

 
(5) Ülikool ja autor teostavad oma õigusi ja täidavad kohustusi heas usus ning tekitamata 

kahju teisele isikule.  
 
 

2. peatükk 
ÜLIKOOLIGA SEOTUD AUTORIÕIGUS 

 
§ 3. Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kuuluvus 
 
(1) Varalised õigused kuuluvad ülikoolile, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest 

tingimustest:   
1) teos on loodud töölepingu alusel otseste tööülesannete täitmise käigus;  
2) teose loomine ja varaliste õiguste loovutamine on sätestatud autori ja/või tellijaga 

sõlmitud lepingus;  
3) varalised õigused on üle või kasutada antud autorilt või õiguste omajalt ülikoolile 

lepingu alusel või on ülikoolile üle läinud mõnel muul õiguslikul alusel. 
 
(2) Ülikool loobub varalistest õigustest autori kasuks teadusartiklite, monograafiate ja 

konverentsimaterjalide (ettekanne, presentatsioon, teesid) osas. Varaliste õiguste 
loovutamine muude objektide osas ülikoolilt autorile või teose esitajale võib toimuda 
erandkorras ülikooli ja autori vahelise lepingu alusel. Varaliste õiguste üleandmiseks 
esitab teose autor või esitaja põhjendatud taotluse. [muudetud 14.12.2015] 
 

(3) Ülikool võib töötajaga töölepingus kokku leppida, et töötaja poolt tööülesannete 
täitmise käigus loodud teostele kohaldatakse uusimat Creative Commonsi Eesti litsentsi 
või sellega ühilduvat Creative Commons litsentsi, mis võimaldab töötajal loodud 
õppematerjale ja muid teoseid avalikult levitada. Töötaja on kohustatud Creative 
Commons litsentsi alusel levitatavad materjalid vastavalt tähistama. 
 

(4) Alljärgnevatel juhtudel lepitakse intellektuaalse omandi kuuluvus ja kasutamine kokku 
ülikooli ja teis(t)e osapool(t)e vahel sõlmitud lepinguga enne intellektuaalse omandi 
loomist: 

1) autorite kollektiivi kuuluvad autorid, kellega ülikoolil ei ole kehtivat töölepingut;  
2) intellektuaalne omand luuakse ülikooli ja teose või teenuse tellija vahelise lepingu 

alusel;  
3) intellektuaalne omand luuakse teadus-, arendus- ja loomeprojektide raames, milles 

ülikool osaleb ühe partnerina. Ülikoolil on projekti tulemusi õigus tasuta kasutada  
õppe-, teadus- ja arendustegevuses.  

 
(5) Kui varaliste õiguste kuuluvus ei ole läinud ülikoolile käesoleva paragrahvi lõigetes 1 

kuni 4 sätestatust lähtudes ning autor soovib oma varalised õigused ülikoolile üle anda, 
allkirjastavad ülikool ja autor(id) varaliste õiguste üleandmise akti vastavalt Lisas 2 
toodud vormile. [muudetud 14.12.2015] 
 

(6) Autor võib isiklike õiguste teostamise õiguse kasutada anda ülikoolile litsentsilepingu 
alusel. Autoriõiguse või autoriõigusega kaasneva objekti kasutusse andmine, avalik 
esitamine ja edastamine toimub kirjaliku litsentsilepingu alusel. Litsentsilepingu 
sõlmimine ja tulude jaotus lepitakse kokku pooltevahelises lepingus, sealjuures võttes 
arvesse autoriõiguse objekti müügiks või kasutusse andmiseks tehtud kulusid. 
 



 
 

(7) Kui ülikool on intellektuaalse omandi objekti omaja või kasutaja, siis teose autor või 
esitaja on kohustatud teosel viitama, et teos või esitus on loodud ülikoolis. Teosele 
(paberkandjal, elektroonilises või muus vormis) märgitakse andmed isiku/isikute kohta, 
kes on teose loonud, ja teose varaliste õiguste omaniku kohta. Andmed paigutatakse 
teosele nii, et need oleksid selgelt nähtavad ja kergesti leitavad. Autoriõigusi 
tähistatakse järgmiselt: 

1) eesti keeles – Autoriõigus, <autor/koostaja eesnimi perekonnanimi>, Tallinna Ülikool, 
<loomise aasta>; 

2) inglise keeles – Copyright, <author/compiler first name family name>, Tallinn 
University, <year>. 

 
(8) Autoriõiguste kaitset ja teoste kasutusse andmist korraldavad vastava teose või muu 

loometegevuse tulemuse loomisega seotud ülikooli üksused. 
 

 
3. peatükk 

ÜLIKOOLIGA SEOTUD TÖÖSTUSOMAND 
(Märkus: ülikooliga seotud kaubamärki käsitletakse peatükis 4.) 

 
§ 4. Tööstusomandi õiguste kuuluvus 
 
(1) Tööstusomandi registreerimist (sh patendi taotlemist) ning varaliste õiguste omajaks 

saamist on ülikoolil õigus taotleda, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest 
tingimustest:  

1) tööstusomand on loodud töölepingu alusel oma otseste tööülesannete täitmise korras 
ning osapoolte vahelises lepingus ei ole varaliste õiguste kuuluvus sätestatud teisiti; 

2) tööstusomandi loomine ja/või varaliste õiguste loovutamine on sätestatud autori ja/või 
tellijaga sõlmitud lepingus; 

3) varalised õigused on ülikoolile üle läinud mõnel muul õiguslikul alusel. 
 
(2) Ülikooliga kolmandate isikute poolt sõlmitud lepingu kohustuste täitmisel (sh 

teadmusteenuse pakkumisel ning rahvusvahelise koostöö raames finantseeritud projekti 
käigus) loodud tööstusomandi varaliste õiguste kuuluvus lepitakse kokku lepingus. 
Kolmandate isikute tellimusel loodud tööstusomandi puhul võivad varalised õigused 
kuuluda ka teistele isikutele peale ülikooli või tellija, kui see on sätestatud  
lepingutingimustega. 

 

(3) Ülikooli nimel läbiviidavas projektis osalevad isikud, sh üliõpilased, kellel puudub 
töösuhe ülikooliga või kelle töölepingus ei ole sätteid intellektuaalse omandi kuuluvuse 
kohta, annavad enne projekti täitmist projekti raames loodavate tulemuste suhtes 
tekkiva õiguse taotleda tööstusomandi esemele õiguskaitset ja saada tööstusomandi 
eseme omanikuks lepinguga üle ülikoolile (vorm on esitatud Lisas 2).  
 

(4) Kui tööstusomandi autoreid on mitu, siis lepitakse juba tööstusomandi kavandamise 
ettevalmistamisel kokku tööjaotus, varalised panused ja kulud ning tööstusomandi 
kuuluvus, kasutamine, tulu jms. 

 
(5) Kui ülikooli osalusel loodud tööstusomand on loodud mitme füüsilise isiku ühise 

tegevuse tulemusena, tekib ülikoolil partneritega ühisautorsusus. Ühisautorsuse korral 
teostavad autorid kõiki õigusi ühiselt, kui nende vahel sõlmitud kirjalikus kokkuleppes 
ei ole sätestatud teisiti. 

 



 
 

§ 5. Tööstusomandiga seotud konfidentsiaalne teave  
 
(1) Ülikooli tööstusomandiga seotud konfidentsiaalne teave (teave, mille avalikustamine 

võib kahjustada ülikooli intellektuaalset omandit ja selle kasutamist, sh ärisaladus ja 
oskusteave) kuulub ülikoolile. 
 

(2) Töötaja on kohustatud hoidma konfidentsiaalsena tööstusomandi objektiga seotud 
teavet, mille teatavaks saamisega võib kahjustada ülikooli õiguslikke huve. Ülikooli 
tööstusomandiga seotud teave on konfidentsiaalne vähemalt kuni õiguskaitse taotluse 
esitamiseni Patendiametisse, ülikoolipoolse avaldamise otsuseni või teabe loonud 
projekti lepingust tuleneva tähtajani. 

 
(3) Autoril on kohustus teavitada loomingulise tegevuse eeldatava kommertsväärtusega 

tulemusest projekti vastutavat täitjat ja kõigi projektis osalevate üksuste juhte, kes 
esitavad objekti puudutava info teadusvaldkonna tugiüksusesse vastaval vormil (Lisa 
3). [muudetud 14.12.2015] 

(4) Üksuse juht või projekti vastutav täitja korraldab konfidentsiaalsuse tagamise 
kokkuleppe sõlmimise autori(te) ja teiste isikutega, kelle käsutuses on tööstusomandiga 
seotud konfidentsiaalne teave (vorm on esitatud Lisas 4)  ning tagab kõigi 
konfidentsiaalset teavet sisaldavate dokumentide tähistamise vastava märkega 
„konfidentsiaalne“. [muudetud 14.12.2015] 

 
(5) Konfidentsiaalset teavet sisaldava materjali avaldamine peab olema eelnevalt 

kooskõlastatud konfidentsiaalsuse tagamise lepinguga sätestatud korras.  
 
 
§ 6. Tööstusomandi õiguskaitse taotlemine ja kasutamine 
 
(1) Tööstusomandi kaitset ja kasutusse andmist korraldavad vastava tööstusomandi objekti 

loomisega seotud ülikooli üksused, kes kannavad ka kaasnevad kulud. Kui üksusel 
puuduvad vahendid õiguskaitse taotlemise protseduuri läbiviimiseks või riigilõivu 
tasumiseks, võib üksuse juht taotleda nende kulutuste katteks raha ülikooli eelarvest. 
Otsuse raha eraldamise kohta võtab rektor või rektori poolt määratud valdkonnajuht. 
[muudetud 14.12.2015]. 

 
(2) Otsuse tööstusomandi objekti patendiuuringu ja/või äripotentsiaali hindamise 

algatamise kohta võtab vastu üksuse juht ning kinnitab rektor või rektori poolt määratud 
prorektor. Tööstusomandi objekti patentsuse/äripotentsiaali hindamise, selleks vajalike 
eeluuringute (patendiuuring, turu-uuring jne) läbiviimise ja õiguskaitse taotlemisega 
seotud tegevused korraldab ülikooli teadusvaldkonna tugiüksus. [muudetud 14.12.2015] 

 
(3) Otsuse tööstusomandi taotlemise algatamise kohta ning ülikooli nimel esitatud 

õiguskaitse taotlustega seotud olulised finantsotsused (jõushoidmine, kehtivuse 
pikendamine jmt) võtab vastu rektor või rektori poolt määratud valdkonnajuht üksuse ja 
teadusvaldkonna tugiüksuse ühise esildise alusel. [muudetud 14.12.2015] 
 

(4) Otsus tööstusomandile õiguskaitse taotlemise algatamise kohta saab olla üks 
järgnevatest:  

1) algatada ülikooli nimel õiguskaitse taotlemine; 
2) käsitada tekkivat tööstusomandit kui ülikoolile kuuluvat oskusteavet õiguskaitset 

algatamata; 
3) mitte algatada ülikooli nimel õiguskaitse taotlemist. 



 
 

  
(5) Kui ülikool loobub tööstusomandi patendiuuringust ja/või äripotentsiaali hindamise 

korraldamisest, õiguskaitse taotlemisest või õiguskaitse taotluse 
jõushoidmist/õiguskaitse dokumendi kehtivuse pikendamist ei peeta otstarbekaks, võib 
varalised õigused koos õiguskaitse taotlemise õigusega loovutada sellekohase kirjaliku 
lepingu alusel ja õigusaktidega sätestatud korras autorile või autori keeldumise korral 
huvitatud kolmandatele isikutele. 
  

(6) Ülikooli tööstusomandi objekti kasutusse andmine või kasutusõiguse müümine võib 
toimuda pärast Eesti Patendiameti teate saamist patendi, kasuliku mudeli, 
tööstusdisainilahenduse jms taotluse menetlusse võtmise kohta. Ülikooli tööstusomandi 
kasutusse andmine või kasutusõiguse müümine toimub kirjaliku litsentsi- või 
oskusteabe kasutamise lepingu alusel. 

 
(7) Litsentsilepingud sõlmib litsentsisaajaga ülikool (litsentsiandja) või kolmas isik, kellega 

ülikool on sõlminud lepingu, millega talle on antud vastavad õigused. Litsentsilepingu 
tingimused määratakse kindlaks litsentsiandja ja -saaja vaheliste läbirääkimiste 
tulemusel. Ülikool kaasab tööstusomandi objekti autoreid litsentsilepingu sõlmimise 
eelsetesse läbirääkimistesse.  

 
(8) Oskusteabe lepingud sõlmib ülikool. Oskusteabe kasutusõiguse müümine toimub kas 

iseseisvalt, koos leiutise või muude projekti tulemitega. 
 

(9) Õiguskaitsega patendi, kasuliku mudeli ja tööstusdisainilahendusega seotud 
litsentsilepingud registreeritakse vastava riigi või rahvusvahelise organisatsiooni ametis. 
Registreerimise eest ülikoolis vastutab teadusvaldkonna tugiüksus. [muudetud 
14.12.2015] 
 

(10) Tööstusomandi autoril on õigus saada õiglast tasu tööstusomandi objekti kasutusse 
andmise eest (tuluosa). Tuluosa väljamaksmine toimub pärast laekuvatest tuludest 
tööstusomandi õiguskaitse saamiseks, jõushoidmiseks ja kasutusse andmiseks tehtud 
kulude katmist. Ülikool sõlmib autoriga tulude jaotamise lepingu, milles fikseeritakse 
autori tuluosa, väljamaksmise protseduur ja tingimused. 
 

(11) Autori varaliste õiguste loovutamise lepingu tingimustega kindlustab ülikool 
autorile õigustatud osa tööstusomandilt saadavatest tuludest, mis moodustab vähemalt 
33% litsentsimüügist või patendi edasimüügist saadavast puhastulust. Tulu jaotamisel 
lähtutakse põhimõttest, et ülikoolile kuuluv osa ei ole alla 33%. 

 
 

4. peatükk 
ÜLIKOOLIGA SEOTUD KAUBAMÄRK 

 
§ 7. Kaubamärgi õiguskaitse taotlemine 
 
(1) Õigus kaubamärgi algatamiseks on rektoril, prorektoril, kantsleril või üksuse juhil. 

Kaubamärgi algataja teavitab teadusvaldkonna tugiüksust kaubamärgi algatamisest 
(vorm on esitatud Lisas 3), korraldab kaubamärgi statuudi ja õigusliku hinnangu 
andmiseks vajaliku materjali koostamise koostöös asjassepuutuvate tugiüksustega. 
[muudetud 14.12.2015] 

 
(2) Otsuse kaubamärgi õiguskaitse algatamise kohta ning ülikooli nimel esitatud 

õiguskaitse taotlustega seotud olulised finantsotsused (jõushoidmine, kehtivuse 



 
 

pikendamine jmt) võtab vastu rektor või rektori poolt määratud valdkonnajuht 
kaubamärgi algataja esildise alusel. [muudetud 14.12.2015] 

 
(3) Otsus kaubamärgi õiguskaitse taotlemise algatamise kohta saab olla üks järgnevatest:  
1) algatada ülikooli nimel kaubamärgi registreerimine;  
2) mitte algatada ülikooli nimel kaubamärgi registreerimist. 
 
(4) Õiguskaitsega kaubamärgiga seotud litsentsilepingud registreeritakse vastava riigi või 

rahvusvahelise organisatsiooni ametis. Registreerimise korraldab teadusvaldkonna 
tugiüksus. [muudetud 14.12.2015] 

 
 

5. peatükk 
ÜLIÕPILASTÖÖD 

 
§ 8. Üliõpilastöid puudutavad sätted 
 
(1) Üliõpilastööde autoriõigus kuulub üliõpilasele, kui seadusest või lepingust ei tulene 

teisiti. [muudetud 14.12.2015] 
 
(2) Õppejõudu loetakse üliõpilase poolt ülikooli õppetöös valminud teose ühis- või 

kaasautoriks, kui õppejõud osales teose loomisel oma otsese loomingulise tegevusega. 
Otseseks loominguliseks tegevuseks ei loeta üliõpilase konsulteerimist ja 
administratiivse juhtimise funktsiooni täitmist, teose redigeerimist, graafikute, skeemide 
jms joonestamist ja muud tehnilise abi osutamist. Õppejõu ja üliõpilase teose ühis- või 
kaasautorsuse puhul reguleerib üliõpilase ja õppejõu vahelist suhet leping.  
 

(3) Õppetöö raames kolmandatele isikutele tehtavate tellimustööde või muus ülikooli nimel 
läbiviidavas projektis osalemise puhul sõlmitakse üliõpilasega, kellel puudub töösuhe 
ülikooliga või kelle lepingus ei ole sätteid intellektuaalse omandi kuuluvuse kohta, 
leping, millega üliõpilane loovutab oma varalised õigused projekti raames loodavate 
tulemuste suhtes ülikoolile (vorm on esitatud Lisas 2).  
 

(4) Kui lõputöö, doktoritöö või selle publikatsioonid sisaldavad ülikooli intellektuaalset 
omandit puudutavat konfidentsiaalset teavet (sh oskusteavet), on töö juhendaja 
kohustatud esitama kaitsmise kinniseks kuulutamise taotluse ning kaitsmiskomisjon 
seab doktoritööle piiratud ligipääsu. 



 
 

 
6. peatükk 

LÕPPSÄTTED 
 
§ 9. Rakendussätted 

 
TPÜ nõukogu 14. juuni 2004 määrusega nr 9 kehtestatud “Intellektuaalse omandi 
õiguskaitse eeskiri Tallinna Ülikoolis” tunnistatakse kehtetuks. 

 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

Tiit Land  
rektor  
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

Hille Erik  
senati sekretär 



 
 

LISA 1 
 
AUTORITE KOKKULEPE 
 
Tallinnas ........ ............................ 20....… 
 
 
Vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele intellektuaalomandi kaitset reguleerivatele 
õigusaktidele leppisid lepingu 
………..……………………………………………........................................... 
raames loodava intellektuaalomandi autorid kokku alljärgnevas: 
 
Teose/tööstusomandi objekti nimetus on: 
"..............................................................................................................................................." 
 
Teose/tööstusomandi objekti autorid on: 
Eesnimi Perenimi 
Eesnimi Perenimi 
Eesnimi Perenimi 
Eesnimi Perenimi 
 
Autoriõiguste kuuluvus: 
1) teose/tööstusomandi objekti varalised õigused kuuluvad Tallinna Ülikoolile; 
2) autori isiklikud õigused kuuluvad autoreile ühiselt. 
 
Intellektuaalomandi müügist või kasutusse andmisest saadav autoritele ettenähtud tulu 
jaotatakse autorite vahel (nt järgmiselt:) (nt võrdsete 
osadena).................................................................. 
 
Suhetes Tallinna Ülikooli ja kolmandate isikutega esindab autoreid 
…………………………….  
(eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed) 
 
Kui toimub muudatus autorite loetelus, teavitab autorite esindaja sellest kohe kirjalikult 
Tallinna Ülikooli. 
 
 
Eesnimi Perenimi  .....................................(Allkiri) Aadress 
 
 
Eesnimi Perenimi  .....................................(Allkiri)  Aadress 
 
 
Eesnimi Perenimi  .....................................(Allkiri) Aadress 
 
 
Eesnimi Perenimi  .....................................(Allkiri) Aadress 
 



 
 

LISA 2 
 
AUTORI VARALISTE ÕIGUSTE ÜLEANDMISE AKT 
 
Tallinnas ......... ............................. 20...… 
 
 
Meie, allakirjutanud, kinnitame käesolevaga, et anname teadus- ja arendustöö 
projekti/lepingu 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
tulemuste suhtes tekkivad varalised õigused, sh õiguse taotleda patenti ja kasuliku mudeli 
registreerimist ning saada patendi ja kasuliku mudeli omanikuks, üle Tallinna Ülikoolile, 
Narva mnt 25, Tallinn 10120 (registrikood 74000122). 
 
 
Autori(d) 
Ees- ja 
perekonnanimi  
 

Ametikoht Üksus [muudetud 
14.12.2015] 

Allkiri 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
Tallinna Ülikool 
Ees- ja perekonnanimi Ametikoht Allkiri 

 
   

 
 
 



 
 

LISA 3 
 
 
 
TEADE TÖÖSTUSOMANDI OBJEKTI LOOMISE KOHTA 
 
 
Teate esitamise eesmärgiks on anda ülikoolile informatsiooni eeldatava 
kommertsväärtusega tööstusomandi objektiga seotud õiguslike ja finantsotsuste tegemiseks 
ning kommertspotentsiaali hindamiseks. Esitatud informatsiooni käsitletakse 
konfidentsiaalsena.  
 
1. Tööstusomandi objekti nimetus:  
2. Autorid (nimi, ametikoht, üksus, e-post): 
[muudetud 14.12.2015] 

 

3. Leiutise kirjeldus:  
- leiutise otstarve/eesmärk  
- leiutise lühikirjeldus  
- mis on leiutises uudset  
- eelised ja täiustused võrreldes 
olemasolevate lahendustega 

 

- kasutamisvõimalused, sh potentsiaalsed 
kasutajad Eestis 

 

- kasutamisvõimalused, sh potentsiaalsed 
kasutajad teistes riikides 

 

4. Leiutise loomeprotsess:  
- esimene suuline avalikustamine, kuupäev, 
märkused 

 

- esimene publikatsioon, kuupäev, märkused  
- prototüübi/mudeli loomine, kuupäev, 
märkused 

 

- millisest projektist leiutis on välja kasvanud  
- muud olulised sündmused  
5. Lepingud/toetused, mille tulemusena 
leiutis loodi (registreerimise number TLÜs, 
finantseerija(d), leiutise lepingujärgne 
kuuluvus ) 

 

6. Taustinfo:  
- tehtud patendiuuringu tulemused (loetelu 
leitud patentidest/ publikatsioonidest), 
uuringu läbiviimiseks kasutatud allikad 

 

- märksõnad teadusosakonnalt 
patendiuuringu tellimiseks 

 

- muu oluline taustinfo  
 



 
 

 
Teatele on lisatud järgmised dokumendid:  
Leiutise ja tööstusdisainilahenduse puhul: Kaubamärkide puhul: 
a) autorite kokkulepe (eeskirja Lisa 1) a) kaubamärgi statuudi eelnõu 
b) õiguskaitse taotlemiseks vajalike 
kulutuste orienteeruv maht 

b) kaubamärgi kavand 

c) finantseerimisallikas c) õiguskaitse taotlemiseks vajalike 
kulutuste orienteeruv maht ja 
finantseerimisallikas 

d) vajadusel varaliste õiguste üleandmise 
akt (eeskirja Lisa 2) 

d) kaubamärgi kasutusse andmise 
võimaluste selgitus 

 
 
 
Projekti vastutav täitja                    __________________  ________________ 

                      Nimi     Allkiri 
 
 
Üksuse juht [muudetud 14.12.2015]_________________   ________________ 

                       Nimi     Allkiri 



 
 

LISA 4 
 

KONFIDENTSIAALSUSE TAGAMISE KOKKULEPE 
 
Tallinnas ….... ………............ 20...... 
 
 
Meie, allakirjutanud, kinnitame käesolevaga, et kohustume hoidma konfidentsiaalsena 
lepingu  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
raames loodavat intellektuaalset omandit puudutava informatsiooni ning mitte avalikustama 
seda kolmandale osapoolele järgmises 
ulatuses...................................................................................... 
(leiutise, oskusteabe, tööstusdisainilahenduse jne nimetus). 
 
 
Informatsioon on konfidentsiaalne kuni 
……………………………………………..............….. (täidab projekti vastutav täitja) 
 
 
Autorid/projekti täitjad 
Ees- ja 
perekonnanimi 

Ametikoht Üksus [muudetud 
14.12.2015] 

Allkiri 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
Tallinna Ülikool 
Ees- ja perekonnanimi Ametikoht Allkiri 
 
 

  

 
 


