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Tallinna Tehnikaülikool (edaspidi ülikool), keda esindab volikirja alusel Tallinna
Tehnikaülikooli raamatukogu direktor Tõnis Liibek
ja
(edaspidi autor),
sõlmisid autorilepingu doktoritöö kasutamiseks (edaspidi leping) alljärgnevas:
1. Lepingu ese
1.1. Autor annab ülikoolile lihtlitsentsi autori poolt loodud doktoritöö kirjastamiseks ja
avaldamiseks nii trükisena kui ka elektrooniliselt.
Doktoritöö pealkiri:
Doktoritöö ISBN:
Doktoritöö märksõnad eesti ja inglise keeles:

1.2. Ülikooli eesmärgiks ei ole doktoritöö autoriõiguste teostamisel äritulu saamine.
2. Autori kohustused
2.1. Autor kohustub tagama, et:
2.1.1. autori varalised õigused doktoritööle, mille osas ülikoolile lihtlitsents antakse,
kuuluvad autorile;
2.1.2. doktoritööga ei ole rikutud ühegi kolmanda isiku õigusi, sh autoril on
doktoritöös kasutatud kolmandate isikute autoriõigusega kaitstud teoseid
õigusaktides sätestatud õiguspärasel viisil.
2.2. Autor kohustub hiljemalt üks kuu enne kaitsmist esitama ülikooli raamatukogule
(edaspidi raamatukogu):
2.2.1. doktoritöö elektroonilise käsikirja, mis on vastavalt ülikoolis kehtivale korrale
keeleliselt toimetatud ning küljendatud;
2.2.2. publikatsioonid eraldi failidena.
2.3. Autor kohustub viivitamatult informeerima ülikooli kõigist asjaoludest, mis piiravad
doktoritöö avaldamist, kandes nende asjaolude kõrvaldamisega seotud kulud.
2.4. Autor kontrollib raamatukogu poolt küljendatud doktoritöö elektroonilist versiooni ja
kinnitab doktoritöö trükki lubamist.
3. Avaldamise piirangud
3.1. Kui monograafia või publikatsiooni varaliste õiguste omanik ei anna luba monograafia
või publikatsiooni avalikustamiseks, avaldatakse ülevaateartikkel viitega monograafia
või publikatsiooni avaldamise allikale internetilehel.
3.2. Kui publikatsioonide avaldamine ei ole võimalik seoses sellega, et doktoritöö sisaldab
riigisaladust, ärisaladust või muud konfidentsiaalset teavet, avaldatakse trükises ja
elektroonses versioonis võimalusel autori koostatud nimestik publikatsioonidest.
4. Ülikooli kohustused
4.1. Ülikool kohustub:
4.1.1. võtma keeleliselt toimetatud ja nõuetekohaselt küljendatud doktoritöö
kirjastada instituudi direktori tellimiskirja alusel, milles on toodud doktoritöö
trükiarv.
4.1.2. kirjastama doktoritöö vähemalt kaks nädalat enne kaitsmiskuupäeva;

4.1.3. tegema doktoritöö avalikkusele kättesaadavaks interneti (ülikooli raamatukogu
digikogu) kaudu hiljemalt
„__________“__________________________ 20_________,
arvestades punktides 3.1. ja 3.2. sätestatud piiranguid;
4.1.4. doktoritööd kirjeldama ja märksõnastama doktoritöö leitavuse tagamiseks
elektroonilistes otsingusüsteemides;
4.1.5. lepingu alusel saadud õiguste teostamisel arvestama lepingu punktis 2.3.
sätestatud asjaoludega, millest ülikooli on informeeritud.
5. Autoriõiguste kehtivus
5.1. Käesolev leping ei piira doktoritöö kirjastamist ja avaldamist kolmandate isikute
poolt.
5.2. Autori varaliste õiguste üleminek kolmandatele isikutele ei anna õigust nõuda lepingu
muutmist või lõpetamist.
6. Creative Commons litsentsi andmine
6.1. Autor annab loa oma teosest tuletatud teoste jagamiseks kui teost jagatakse
samadel tingimustel ja autorile viidatakse, millele vastab Creative Commons litsents
CC BY-NC-SA1
7. Ülikooli õigused
7.1. Ülikoolil on õigus:
7.1.1. doktoritööd avaldada nii trükisena kui elektroonilises versioonis ning teha
doktoritöö üldsusele kättesaadavaks;
7.1.2. teostada lepingu esemes sätestatud autori varalisi õigusi nii Eestis kui
välismaal;
7.1.3. anda doktoritöö kasutamiseks all-litsentsi kolmandale isikule (eelkõige teisele
raamatukogule), kui see on kooskõlas lepingu olemusega ja ei kahjusta autori
õigustatud huve.
8. Litsentsitasu
Lepingupooled on kokku leppinud, et kuivõrd doktoritöö kirjastamisega seotud kulud on
kandnud ülikool, siis autorile doktoritöö kasutamise eest litsentsitasu ei maksta.
9. Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine
9.1. Leping jõustub allkirjastamise päevale järgnevast päevast ja kehtib kuni autoriõiguste
kehtivuse tähtaja lõpuni.
9.2. Lepingu muutmine ja lõpetamine toimub poolte kirjalikul kokkuleppel.
9.3. Lepingupoolel on õigus leping viivitamatult üles öelda juhul, kui teine lepingupool
rikub oluliselt lepingu tingimusi.
10.
Lõppsätted
10.1.
Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei
saavutata, lahendatakse vaidlused õigusaktidega ettenähtud korras.
10.2.
Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, üks
kummalegi lepingupoolele või ühes digitaalselt allkirjastatud eksemplaris.
Tallinna Tehnikaülikool
Registrikood: 74000323
Ehitajate tee 5
19086 Tallinn
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Info Creative Commons litsentside kohta: https://creativecommons.org/licenses/

Allkiri

