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1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Käesoleva litsentsilepingu (edaspidi leping) esemeks on Maa-ameti (edaspidi litsentsiandja) poolt ruumiandmete (edaspidi 

andmed) kasutusõiguse andmine litsentsisaajale. 

1.2. Lepingus kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 

- litsentsisaaja - isik, kellele antakse käesoleva lepingu tingimustega nõustumisel ruumiandmete kasutusõigus 

- leping – litsentsileping ja sellega koos või pärast selle sõlmimist koostatud lisad (üleandmisaktid); 

- kolmas isik – iga lepingus nimetamata isik, kellele lepingu täitmine ei tekita õigusi ega kohustusi käesoleva lepingu 

poolte (litsentsiandja ja litsentsisaaja) suhtes; 

- andmed – ruumiandmed digitaalsel kujul, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele 

alale (näiteks väljavõte digitaalkaardist, -digitaalkaardi infokihist, -üksikutest digitaalkaardi ruumiobjektidest, -

digitaalkujul kaardilehtedest, -ortofotodest, -kõrgusmudelitest); 

- ruumiobjekt – konkreetse asukoha või geograafilise alaga seotud reaalmaailma nähtuse üksikobjekti abstraktne 

kujutis; 

- töötlemine – iga ruumiandmeid muutev toiming, näiteks: andmete failiformaadi, -koordinaatsüsteemi, -mõõtkava, -

esitusmudeli, -geomeetria või tärkandmete (tabelandmete) muutmine, andmete üldistamine (generaliseerimine), 

andmete tõlkimine; 

-  tuletis – andmete töötlemise tulemusena loodud lisaväärtust kaasa toov andmete kogum. Tegemist ei ole tuletisega, 

kui lisaväärtus on marginaalne (näiteks on muudetud objektide kujundust või lisatud või kustutatud mõni 

andmeveerg); 

- turvakoopia – andmetest tehtud varukoopia, mille eesmärgiks on andmete kaitsmine juhusliku hävimise või kaotuse 

eest; 

- sisemine otstarve – andmete kasutamine igapäevases tegevuses ilma andmeid kaasamata sellise valmiskujul töö, toote 

või teenuse koosseisu, mille eesmärgiks on majandusliku kasu saamine; riigi- ja kohaliku omavalitsuste asutuste ning 

muude avalikke ülesandeid täitvate asutuste puhul andmete kasutamine kooskõlas põhimäärusega. 

- toode – iga litsentsisaaja poolt tehtud asi või teenus, mis põhineb andmetel ja tuletistel, välja arvatud asi või teenus, 

mis kannab eesmärki originaalandmeid edasi levitada/võõrandada. 

1.3. Lepinguga annab litsentsiandja litsentsisaajale andmete kasutusõiguse. Andmed antakse kasutusse üksnes lepingus 

määratud tingimustel. Litsentsisaaja ei omanda lepingu alusel ilma litsentsiandja nõusolekuta õigust anda all-litsentse ehk 

andmete kasutusõigust kolmandatele isikutele (sh allasutustele). Kõik õigused, mida litsentsiandja ei ole käesoleva lepingu 

alusel litsentsisaajale üle andnud, jäävad litsentsiandjale. 

1.4. Lepinguga antakse andmete kasutusõigus kolmeks aastaks. Litsentsiandja registreerib lepingu, andes sellele numbri. 

Lepingu number ja kehtivusperiood antakse litsentsisaajale teada andmete üleandmisakti kaudu. Kehtiva lepingu alusel 

saab esitada uusi  taotlusi. Igale taotlusele järgneb üleandmisakt. Üleandmisaktid saavad järgemööda lepingu osaks ning 

näitavad, milliste andmete kasutusõigus on litsentsisaajale antud. Üleandmisakte ei allkirjastata, kui ei ole kokku lepitud 

teisiti. 

1.5. Litsentsiandjale kuuluvad andmete varalised õigused. Litsentsisaaja tagab, et tuletised ja tooted, mis sisaldavad Maa-ameti 

andmeid, kannavad silmatorkavas kohas ja kujul litsentsiandjale kuuluvate andmete autori varalisi õigusi kinnitavat viidet, 

milles oleks ära toodud vähemalt andmete nimetus, andmete päritolu allikas „Maa-amet“ ning andmete vanus (Näiteks: 

„Ortofoto: Maa-amet 2015“ või „Maa-ameti ortofotod 2011-2015“). Viitamisel on lubatud ka variant: „Aluskaart: Maa-

amet“ . Viide võib puududa ainult juhul, kui seda toote formaadi tõttu ei ole võimalik kujutada ja kui samal ajal ei viidata ka 

teistele autoritele. Sellisel juhul viidatakse andmete päritolule tootega kaasas olevas dokumentatsioonis ja/või pakendil.  

1.6. Litsentsisaajal on õigus anda andmeid kolmandale isikule litsentsisaaja ja  kolmanda isiku vahel sõlmitud lepingu alusel, 

üksnes tingimusel, et kolmas isik kasutab andmeid nimetatud lepingu raames litsentsisaajale tehtava töö jaoks. Sellisel 

juhul ei pea kolmas isik selleks eraldi taotlema litsentsiandja käest andmete kasutusõigust. Kui tuleb välja, et kolmas isik 

kuritarvitab usaldust ning kasutab andmeid muudel eesmärkidel või jätkab andmete kasutamist pärast taotleja ja 

kolmanda isiku vahel sõlmitud lepingu eesmärkide saavutamist, vastutab sellise juhtumi ilmsiks tulles litsentsiandja ees ka 

litsentsisaaja vastavalt käesoleva lepingu punktile 3.2. 

1.7. Andmeuuenduste saamiseks tuleb vastavalt kehtivale korrale esitada taotlus. 
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2. LITSENTSISAAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
2.1 Litsentsisaaja õigused lepingu kehtivusperioodi ajal:  
2.1.1 vaadata andmeid arvuti ekraanil (töökohtade arv ei ole piiratud); 

2.1.2 teha andmetest väljatrükke; 

2.1.3 töödelda ja parandada andmeid ning teha andmetest tuletisi ja tooteid; 

2.1.4 teha andmetest turvakoopia; 

2.1.5 avalikustada töödeldud ja töötlemata andmeid arvutivõrgu kaudu sisemiseks otstarbeks ja tingimusel, et andmed ei 

ole kolmandate osapoolte poolt arvutivõrgu kaudu allalaaditavad; 

2.1.6 levitada pilti töödeldud või töötlemata andmetest või tuletisest perioodilistes ajakirjandusväljaannetes ning 

mittekartograafilistes trükistes ja reklaamides; 

2.1.7 võõrandada väljatrükki andmetest, tuletisest või tootest; 

2.1.8 võõrandada andmetest loodud tuletist; 

2.1.9 teha üldsusele veebi teel kättesaadavaks toode (tuletis koos andmetega) tingimusel, et andmed ei ole sellisest tootest 

eraldatavad ning edasi levitatavad; 

2.1.10 teha litsentsiandjale ettepanekuid andmete paremaks kasutamiseks, täiendamiseks ja parandamiseks. 

2.2 Litsentsisaaja kohustub: 
2.2.1 kasutama käesoleva lepingu esemeks olevaid andmeid kooskõlas käesoleva lepinguga;  

2.2.2 mitte võõrandama ega muul viisil andma andmeid kolmandate isikute kasutusse v.a. käesoleva lepingu punktis 1.6 

nimetatud eesmärgil ja tingimustel; 

2.2.3 mitte lubama töötajatel kasutada andmeid isiklikel eesmärkidel; 

2.2.4 võtma tarvitusele tavapäraselt vajalikud abinõud vältimaks andmete sattumist selleks mitte volitatud isikute valdusse 

ning informeerima litsentsiandjat viivitamata sellise juhtumi aset leidmise korral; 

2.2.5 informeerima litsentsiandjat kirjalikult igasugustest muudatustest litsentsisaaja nimes või aadressis või muudes 

käesolevas lepingus tähtsust omavates andmetes 30 kalendripäeva jooksul alates muudatuste jõustumisest;  

2.2.6 lepingu lõppemisel lõpetama andmete kasutamise ning andmed kas kustutama või arhiveerima.  

3. LITSENTSIANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

3.1. Litsentsiandja esitab litsentsisaaja poolt punkti 2.2 rikkumise avastamisel viivitamatult kirjaliku pretensiooni 

litsentsisaajale. 

3.2. Litsentsiandjal on õigus lepingu punkti 2.2 rikkumise korral kasutada seadustest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, nõuda 

litsentsisaajalt otseste kahjude hüvitamist ning lõpetada litsentsileping. 

3.3. Litsentsiandjal on õigus nõuda litsentsisaaja poolt ebaseaduslikult loodud toodete ning tuletiste hävitamist või üleandmist 

litsentsiandjale. 

3.4. Litsentsiandja kohustub andmed kasutusse andma õigusaktidega kehtestatud korras.  

4. VASTUTUS 

4.1 Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui see on 

põhjustatud ettenägematutest ja poolte tahtest sõltumatutest asjaoludest – vääramatust jõust. Vääramatu jõud sisaldab 

mässe, sabotaaži, sõjategevust, sisseseade hävimist plahvatuse-, tormi-, või üleujutuse tagajärjel, samuti muid poolte 

tahtest sõltumatuid ning vääramatu jõuna mõistetavaid asjaolusid. Vääramatu jõu kestmise ajaks lepingu täitmine peatub. 

4.2 Pool, kes soovib vabaneda lepingu täitmise kohustusest vääramatu jõu tõttu, peab esitama teisele poolele sellekohase 

kirjaliku taotluse, selgitades lepingu täitmise raskusi ning näidates ära nende põhjused. 

4.3 Litsentsisaaja vastutab andmete lubamatu kasutamise eest kolmanda isiku poolt. Litsentsisaaja ei vastuta, kui andmed on 

väljunud tema kontrolli alt kolmanda isiku õiguserikkumise tagajärjel ja kui litsentsisaaja on võtnud tarvitusele tavapärased 

mõistlikud abinõud andmete puutumatuse tagamiseks. 

4.4 Litsentsisaajale üle antud andmete säilimise riski kannab litsentsisaaja, kuna identsete andmete uuesti kopeerimine Maa-

ameti poolt ei pruugi olla enam tehniliselt võimalik. 

4.5 Pooled vabanevad vastutusest, kui kohustuste mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine oli tingitud teise poole 

süüst. 

4.6 Litsentsisaaja nõustub andmeid kasutama kõigi andmetes esineda võivate ebatäpsuste ja puudustega. Litsentsiandja ei 

võta endale garantiivastutust eelkõige andmete ebatäpsuse või muude puuduste parandamise aja osas. Litsentsiandja ei 

ole vastutav litsentsisaaja ega ühegi kolmanda isiku ees mis tahes andmete kadumise või rikkumise, saamatajäänud tulu 

või mis tahes kaudse, juhusliku või tagajärjelise kaotuse või kahju eest, mis tuleneb andmete kasutamisest või võimatusest 

neid kasutada, isegi kui litsentsiandja on hoiatanud litsentsisaajat sellise kaotuse või kahju võimalikkuse kohta andmete 

suhtes. 
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5. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE 

5.1 Lepingu muudatused vormistatakse lepingu lisadena ning leping koos lisadega allkirjastatakse litsentsiandja ja litsentsisaaja 

poolt.  

5.2 Litsentsisaaja võib lepingu üles öelda teatades sellest teisele poolele kirjalikus vormis 30 kalendripäeva ette. Lepingu 

ülesütlemisel ei ole litsentsisaajal enam õigust andmeid kasutada. 

5.3 Leping loetakse lõpetatuks seoses juriidilisest isikust litsentsisaaja tegevuse lõpetamisega v.a. juhul, kui juriidilise isiku 

õigusjärglane on litsentsiandjat punkti 2.2.5 kohaselt informeerinud.  

5.4 Kui litsentsisaaja rikub ühte või mitut lepingu punktis 2.2 sätestatud kohustust ning rikkumist ei ole kõrvaldatud seitsme 

kalendripäeva jooksul arvates pretensiooni saamisest, on Maa-ametil õigus leping ühepoolselt lõpetada litsentsisaajale 

kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate esitamise teel. Sellisel juhul lõpeb leping päeval, mil litsentsisaaja teate 

kätte sai või oleks pidanud kätte saama, kuid mitte hiljem, kui 5 tööpäeva peale teate esitamist. 

6. LÕPPSÄTTED 

6.1 Leping jõustub litsentsisaaja poolt allkirjastatud lepingu registreerimisega litsentsiandja poolt Maa-ameti kasutusõiguste 

andmebaasis. Leping allkirjastatakse ainult litsentsisaaja poolt ja see ei vaja kehtimiseks litsentsiandja esindaja allkirja. 

Litsentsisaaja poolt kirjutab lepingule alla selleks seadusest tulenevat volitust omav isik või volikirjaga volitatud isik. 

Viimane lisab lepinguga kaasa volituse koopia. 

6.2 Taotleja põhjendatud soovi korral võib lepingu allkirjastada ka mõlemapoolselt. 

6.3 Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest. 

6.4 Lepingu täitmisel ja lõpetamisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral 

lahendatakse vaidlus seaduses ettenähtud korras. 

6.5 Kui lepingu mõni säte on või muutub kehtetuks või kohaldamatuks, siis ei mõjuta see teiste sätete kehtivust. 

Kinnitan volituse olemasolu esindada litsentsisaajat käesoleva lepingu allkirjastamisel. Olen tutvunud lepingu tingimustega 
ning nõustun nendega. 
 

[allkirjastatud digitaalselt] 

 

 

Paberkujul allkirjastades täidetakse alljärgnev: 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

/Litsentsisaaja nimi ja registrikood, esindava isiku nimi ja ametikoht; eraisiku puhul isiku ees ja perekonnanimi ja isikukood/ 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

                 /Kuupäev/                   /Litsentsisaajat esindava isiku allkiri/ 


