
Elektroonilise publitseerimise leping nr  

Tallinn                                                                    a. 

 

1. Lepingu pooled: 

Tallinna Ülikool (edaspidi ülikool), keda esindab Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas 

ja.…………………………………..(edaspidi autor) on sõlminud käesoleva lepingu 

2. Lepingu objekt: 

Autor annab ülikoolile loa (lihtlitsentsi) tema poolt loodud teose/teoste elektrooniliseks 

publitseerimiseks. 

2.1 Doktoritöö üldsusele kättesaadavaks tegemine TLÜ Akadeemilise Raamatukogu repositooriumis:  

Pealkiri………………………………………………………………………………………………...  

ilmumisaasta ja koht…………………………………………………………………………………..  

ISBN…………………………………………………………………………………………………...  

täpsustavad bibliograafilised andmed  

2.2 Doktoritöö analüütilise ülevaate üldsusele kättesaadavaks tegemine TLÜ Akadeemilise 

Raamatukogu repositooriumis:  

Pealkiri  

ilmumisaasta ja koht  

ISBN  

täpsustavad bibliograafilised andmed  

3. Autori kohustused: 

3.1 Autor vastutab teose sisu eest ja kõikide kahjude eest, mis võivad ülikoolil või kolmandal isikus 

tekkida seoses teose sisuga.  

3.2 Autor kinnitab, et on teose ainus autor ning tal on õigus lubada ja keelata teose kasutamist lepingus 

sätestatud mahus. 

3.3 Autor tagab, et kõiki teoses sisalduvaid materjale on kasutatud õiguspäraselt kahjustamata 

kolmandate isikute õigusi. 

3.4 Autor kohustub informeerima ülikooli kõigist asjaoludest, mis piiravad teose levitamist või muude 

varaliste õiguste kasutamist ja publitseerimist. 

4. Ülikooli kohustused: 

4.1 Ülikool kohustub avaldama teose avalikkusele kättesaadavana ülikooli arvutivõrgu kaudu.  

4.2 Ülikool on kohustatud teost elektrooniliselt publitseerides seda kirjeldama täielike metaandmetega.  

4.3 Ülikool on kohustatud arvestama punktis 3.4 nimetatud asjaolusid seaduses sätestatud 

piirides. 

4.4 Ülikool vastutab teose säilitamise ja kättesaadavuse eest ülikooli arvutivõrgu piires. 

 

 



5. Vastutus teose trükitud ja digitaalverisooni sisulise samasuse eest. 

5.1 Kui ülikoolile annab digitaalversiooni üle autor või kolmas isik autori tellimusel, 

vastutab trüki- ja digitaalversioonide sisulise samasuse eest autor. 

5.2 Kui teose digitaliseerib ülikool või kolmas isik ülikooli tellimusel, vastutab trüki- ja 

digitaalversioonide sisulise samasuse eest ülikool. 

6. Autori õigused: 

6.1 Käesolev leping ei piira teose avaldamist teiste isikute poolt. 

6.2 Autori varaliste õiguste üleminek kolmandatele isikutele ei anna õigust nõuda käesoleva lepingu 

muutmist või lõpetamist. 

7. Ülikooli õigused: 

7.1 Ülikoolil on õigus teose kopeerimiseks ning konverteerimiseks säilituseesmärgil. 

7.2 Ülikoolil on õigus lepingu lõpetamise korral muuta teos kättesaadavaks ainult ülikooli arvutivõrgu 

piirides, kui lepingu lõpetamine ei ole tingitud autoriõiguste rikkumistest. 

8. Tasumine: 

8.1 Käesoleva lepingu alusel teose avaldamise eest autorile tasu ei maksta. 

9. Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine: 

9.1 Käesolev leping kehtib autoriõiguste kehtivuse tähtaja. 

9.2 Lepingu muutmine ja lõpetamine toimub poolte kokkuleppel üksnes kirjalikus vormis. 

10. Vaidluste lahendamine: 

10.1 Pooltevahelised vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, 

lahendatakse vaidlused seaduses ettenähtud korras Harju Maakohtus. 

10.2 Käesolev leping on koostatud kahes ühesugust jõudu omavas eksemplaris.

11. Poolte andmed: 

Tallinna Ülikool       Autor    

Narva mnt 25        
10120 TALLINN       

Tel. 6409100       Tel.  

tlu@tlu.ee        

 
......................................      .......................................... 

Katrin Niglas                          …………………..                                       

 


