DataCite Eesti konsortsiumileping
Tartu Ülikool, registrikood 74001073, asukoht Ülikooli 18, Tartu 50090, keda esindab rektor
Volli Kalm,
Tallinna Tehnikaülikool, registrikood 74000323, asukoht Ehitajate tee 5, Tallinn 19086,
keda esindab rektor Andres Keevallik,
Eesti Maaülikool, registrikood 74001086, asukoht Kreutzwaldi 1, Tartu 51014, keda esindab
rektor Mait Klaassen,
Tallinna Ülikool, registrikood 74000122, asukoht Narva mnt 25, Tallinn 10120, keda esindab
rektor Tiit Land,
edaspidi igaüks eraldi nimetatud ka „lepingupool“ või „asutus“, kõik koos nimetatud ka
„lepingupooled“ või „asutused“,
võttes arvesse, et:
- DataCite on ülemaailmne mittetulundusühing ning raamatukogude, andmesäilituskeskuste ja
teiste teaduslike uurimisasutuste võrgustik, edaspidi nimetatud „DataCite“, mille tegevuse
eesmärgiks on suurendada uurimistulemuste avaldamisel teadusandmete tsiteeritavust ja selle
tegevuse seaduslikkuse tunnustamist;
- DataCite annab oma liikmete vahendusel õiguse jagada nii üksikobjektidele kui ka
andmekogudele unikaalseid DOI-sid (Digital Object Identifier);
- Tartu Ülikool liitus DataCite-ga 2014. aastal ning tal on õigus DOI registreerimisteenust
jagada;
- DataCite Eesti platvormi loomist ja ettevalmistustöid rahastati Eesti Teadusagentuuri ning
Tartu Ülikooli vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu nr 1.4-6/14/2 alusel
(toetuse saaja on Tartu Ülikool);
- käesoleva lepingu alusel luuakse DataCite Eesti konsortsium,
„konsortsium“ või „DataCite Eesti“, mille üldeesmärk on parandada
kättesaadavust ja lihtsustada teadusandmete rahvusvahelist kasutamist
liituda kõik konsortsiumi nõukogu (edaspidi nimetatud ka „nõukogu“)
isikud ja asutused Eestis,

edaspidi nimetatud
Eesti teadusandmete
ning millega võivad
poolt heaks kiidetud

sõlmisid alljärgneva konsortsiumilepingu, edaspidi nimetatud ka „leping“:
I. ÜLDSÄTTED
1. Käesoleva lepingu eesmärk on kokku leppida:
1.1. lepingupoolte ühised huvid ja ühise tegevuse eesmärgid;
1.2. lepingupoolte õigused ja kohustused;
1.3. konsortsiumiga liitumise ja konsortsiumist väljaastumise tingimused;
1.4. konsortsiumi juhtimine ja majandamine.
2. Lepingupooled on lepingule alla kirjutanud teadus- ja arendusasutused ja konsortsiumiga
hiljem liitunud asutused või isikud.
3. Lepingus reguleerimata küsimuste lahendamisel juhinduvad lepingupooled
võlaõigusseaduses seltsingulepingu kohta sätestatust.

II. LEPINGUPOOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4. Tartu Ülikool on DataCite Eesti andmekeskusevastutav haldaja, kellel on õigus lepinguga
volitada kolmandat isikut DataCite Eesti andmekeskusi andmete töötlejana haldama. Vastutav
haldaja viib ellu konsortsiumi nõukogu poolt DataCite Eesti juhtimiseks, finantseerimiseks ja
haldamiseks tehtud otsuseid.
5. Tartu Ülikool esindab konsortsiumi huve DataCite-s.
6. Konsortsiumiga liitunud asutusel on õigus kooskõlas lepingu ja konsortsiumi nõukogu
otsustega:
6.1. kasutada kõiki konsortsiumi pakutavaid liidestamisega ja andmekeskuste
administreerimisega seotuid teenuseid (DOI registreerimine, teadusandmete metaandmete
säilitamine, metaandmete otsingumootori kasutamine jm) vastavalt konsortsiumi nõukogu
kehtestatud reeglitele ja tingimustele, sh rahastamispõhimõtetele;
6.2. kasutada DataCite Eesti visuaalset identiteeti oma infomaterjalides ja elektroonilistes
suhtluskanalites.
7. Konsortsiumiga liitunud isik või asutus kohustub:
7.1. täitma lepingut ja nõukogu otsuseid;
7.2. garanteerima registreeritud DOI-ga andmestiku sisulise õigsuse ja kvaliteedi;
7.3. garanteerima andmestiku metaandmete õigsuse;
7.4. garanteerima andmete kättesaadavuse ja andmeaadressi (resource url) muutmatuse ja/või
ajakohastatuse ;
7.5. kasutama DOI-d korrektsel kokkulepitud kujul (süntaktiline õigsus, unikaalsus);
7.6. tagama piisavate volitustega esindaja nimetamise ja osalemise konsortsiumi nõukogu
töös.
III. KONSORTSIUMIGA LIITUMINE
8. Konsortsiumiga võib liituda iga asutus või isik, kelle liitumise kiidab heaks konsortsiumi
nõukogu. Konsortsiumiga liitunud asutusele ja isikutele laienevad kõik käesolevast lepingust
tulenevad õigused ja kohustused.
9. Liitumiseks peab asutuse esindusõigusega isik esitama konsortsiumi nõukogule
liitumisavalduse, milles muuhulgas avaldab asutus, et ta on käesoleva lepingu tingimustega
tutvunud ja nõustub nendega ning kohustub neid täitma liitumisavalduse rahuldamise otsuse
tegemise päevast arvates.
10. Konsortsiumi nõukogu teeb otsuse liitumisavalduse kohta hiljemalt kahe kuu jooksul
avalduse laekumisest.
11. Liitumisel tuleb asutusel tasuda nõukogu kehtestatud liitumistasu DataCite Eesti vastutava
haldaja arvelduskontole.
IV. KONSORTSIUMIST LAHKUMINE
12. Iga konsortsiumiga liitunud asutus või isik võib loobuda DOI süsteemi kasutamisest ja
konsortsiumist välja astuda. Selleks tuleb konsortsiumi nõukogule esitada vastavasisuline
avaldus.
13. Konsortsiumi nõukogu teeb lepingu punktis 12 nimetatud avalduse osas otsuse hiljemalt 1
(ühe) kuu jooksul avalduse laekumisest. Otsuses märgitakse muuhulgas väljaastuva asutuse
või isiku konsortsiumist väljaastumise hetkeks täitmata jäänud kohustuste täitmise viis ja
tähtaeg. Asutus või isik loetakse konsortsiumist väljaastunuks nõukogu vastava otsuse
tegemise päevast arvates.
14. Kui lepingupool ei täida lepingust tulenevaid kohustusi või nõukogu otsuseid või
kahjustab oma tegevuse või tegevusetusega konsortsiumi tegevust või konsortsiumi mainet,
siis on nõukogul õigus oma otsusega lõpetada vastava konsortsiumi liikme osalus

konsortsiumis. Seejuures puudub vastava lepingupoole esindajal otsuse tegemisel hääleõigus.
Konsortsiumi liikme osalus konsortsiumis loetakse käesolevas punktis nimetatud alustel
lõpetatuks nõukogu vastava otsuse tegemise päevast arvates.
15. Lepingu punktides 12 ja 14 alusel konsortsiumist välja astunud või välja arvatud
konsortsiumi liige on kohustatud tagama registreeritud DOI-ga teadusandmete ja -objektide
kättesaadavuse ka pärast tema lahkumist konsortsiumist. Samuti vastutab konsortsiumist välja
astunud või välja arvatud konsortsiumi liige konsortsiumi liikmelisuse lõppemise
asutusesisese teavitamise eest.
16. Päevast, mil konsortsiumi liige loetakse konsortsiumist väljaastunuks või väljaarvatuks
(lepingu punkti 12 või 14 alusel), lõpevad tema liikmelisusest tulenevad õigused ja
kohustused, välja arvatud lepingu punktides 13 ja 15 nimetatud kohustused.
17. Konsortsiumis liikmelisuse lõpetamisel või konsortsiumist väljaastumisel ei tagastata
lepingupoolele tasutud aastamaksu ega liitumistasu.
18. Konsortsiumist väljaastumine või konsortsiumis liikmelisuse lõpetamine ei vabasta
lepingupoolt liikmeksoleku ajal tekkinud kohustuste täitmisest.
V. JUHTIMINE
19. Lepingu ja konsortsiumi tegevuste täitmist juhib ja kontrollib konsortsiumi nõukogu. Iga
lepingupool nimetab nõukogu liikmeks ühe hääleõigusliku esindaja. Lepingupool võib
kaasata eksperte ja teisi vajaliku kompetentsiga nõustajaid, kellel ei ole hääleõigust.
20. Nõukogu ainupädevuses on:
20.1. lepingupooltele lepingu eesmärgiga kooskõlas olevate konsortsiumi juhtimise,
majandamise ja haldamisega seotud õiguste andmine ning kohustuste panemine;
20.2. viib ellu DataCite Eesti otsuseid, sealhulgas korraldab teenuse arendust, haldust ja
turundusega seotud tegevusi;
20.3. uute konsortsiumi liikmete vastuvõtmise otsustamine;
20.4. konsortsiumist väljaarvamise ja väljaastumise otsustamine lepingu punktides 12 ja 14
nimetatud alustel;
20.5. muude konsortsiumi tegutsemiseks vajalike otsuste ja toimingute tegemine.
21. Igal konsortsiumi liikmel on nõukogus üks hääl.
22. Nõukogu esimeheks on Tartu Ülikooli kui vastutava haldaja esindaja.
23. Esimehe ülesanneteks on muuhulgas:
23.1. korraldada nõukogu tegevust;
23.2. kutsuda kokku ja juhatada nõukogu koosolekuid.
24. Nõukogu võib otsuseid vastu võtta koosolekul või elektroonilise hääletuse teel. Otsused
võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui nõukogu reglemendis või käesolevas lepingus ei ole
sätestatud teisiti.
25. Konsortsiumi liikmete väljaarvamist või väljaastumist ja uute liikmete vastuvõtmist
puudutavate otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 koosseisulist häälteenamust. Häälte võrdse
jagunemise korral on otsustavaks konsortsiumi esimehe hääl.
26. Nõukogu otsus jõustub vastuvõtmisele järgneval päeval kui otsuses ei sätestata teistsugust
tähtaega.
27. Konsortsiumi liikmel puudub nõukogu otsuste vastuvõtmisel hääleõigus, kui ta on jätnud
täitmata ükskõik millise konsortsiumilepingust tuleneva kohustuse (sh rahaline võlgnevus
konsortsiumi ees).
28. Nõukogu otsused protokollitakse. Kõik protokollid tehakse lepingupooltele
kättesaadavaks (edastatakse e-posti teel) ning säilitatakse digitaalselt Tartu Ülikooli
infosüsteemides.

29. DataCite Eesti peaadministraatoriks on Tartu Ülikooli raamatukogu, kelle ülesandeks on
DataCite Eesti igapäevaste tegevuste elluviimine. Peaadministraatori ülesannete hulka kuulub:
29.1. konsortsiumi liikmetele kasutusõiguste andmine;
29.2. konsortsiumi liikmete peakasutajate nõustamine DataCite Eesti tehniliste lahenduste ja
kasutamise võimaluste osas;
29.3. DataCite Eesti kasutajakoolituste läbiviimine;
29.4. DataCite Eesti juhendite ja abitekstide täiendamine;
29.5. DataCite Eesti töö monitoorimine, lepingupoolte teavitamine vigadest ja paranduste
korraldamine;
29.6. regulaarne DataCite Eesti veebilinkide toimimise kontroll ja uuendamise korraldamine;
29.7. DataCite Eesti arendusettepanekute kogumine;
29.8. DataCite Eesti üldmeili jälgimine ja päringutele vastamise korraldamine
(datacite@ut.ee).
VI. FINANTSEERIMINE
30. DataCite Eesti tsentraalset haldamist ja arendamist finantseeritakse konsortsiumi liikmete
liitumistasudest, aastamaksudest ja muudest allikatest, millest kaetakse jooksvad ja
arendusfondi kulud. Jooksvad kulud sisaldavad DataCite rahvusvahelist liikmemaksu,
DataCite Eesti serverimajutuse, administreerimise, hoolduse, riist- ja tarkvara jooksvate
täienduste ning muid regulaarse iseloomuga kulusid. Arendusfondist kaetakse DataCite Eesti
jooksva tegevuse raamidest väljuvate täiendus- ja arendustööde kulud. Lepingupoole
organisatsiooni siseselt DataCite Eesti kasutamisega tekkivad kulud katab iga lepingupool ise.
31. Aastamaks arvutatakse võrdselt jagatuna DataCite Eesti konsortsiumiliikmete vahel.
32. Aastamaksu periood kestab 1. jaanuarist 31. detsembrini, kusjuures järgmise aastamaksu
suurus vaadatakse üle ja vajadusel muudetakse nõukogu poolt iga-aastaselt.
33. Aastamaks tasutakse hiljemalt jooksva aasta jaanuari lõpuks DataCite Eesti vastutava
haldaja arvelduskontole, millelt tehakse väljamakseid vastavalt käesolevas lepingus kokku
lepitud põhimõtetele ja nõukogu tehtud otsustele.
VII. LÕPPSÄTTED
34. Käesolev leping jõustub allkirjastamisest ning kehtib tähtajatult.
35. Kõik vaidlused, mis tekivad poolte vahel seoses lepingu ja selle lisade täitmise, muutmise
või lõpetamisega, lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised
tulemusi ei anna, lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
36. Lepingupool vastutab lepingus ja selle lisades endale võetud kohustuste täitmise eest ning
hüvitab teisele poolele oma kohustuste täitmata jätmise ja/või mittekohase täitmisega
tekitatud otsese varalise kahju.
37. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu.
Vääramatu jõud on asjaolu, mida rikkunud pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse
põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimisel selle asjaoluga
arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
38. Lepingupool ei vastuta teise poole ees ning ei ole kohustatud tekkinud kahju hüvitama,
kui lepingu mittekohase täitmise põhjustab teine pool lepingut mittekohaselt täites.
VIII. KONFIDENTSIAALSUS
39. Käesoleva lepingu eesmärkide täitmisel vastastikku avaldatud informatsiooni, mis ei ole
avalikult kättesaadav ja märgistatud vastavalt punktile 40, käsitletakse konfidentsiaalsena.
Konsortsiumi liige kohustub, kui ei ole kokku lepitud teisiti, sellist konfidentsiaalset
informatsiooni mitte avaldama kolmandatele isikutele.

40. Konfidentsiaalse informatsiooni (teabe) identifitseerimiseks peab see olema kas kirjalikus
või digitaalses vormis, varustatuna märkega "konfidentsiaalne". Kui konfidentsiaalset teavet
edastatakse Poolele esmakordselt suulises vormis, kohustub edastaja andma teabele kirjaliku
või digitaalse vormi koos eelnimetatud märkega 1 (ühe) nädala jooksul arvates selle suulise
konfidentsiaalse teabe edastamisest. Nimetatud vorminõude täitmata jätmine ei anna
lepingupooltele ega teistele isikutele õigust suulises vormis edastatud konfidentsiaalset teavet
avalikustada.
41. Lepingupooled kohustuvad konfidentsiaalset teavet kasutama ainult konsortsiumi huvides,
järgides käesoleva lepingu tingimusi.
42. Konfidentsiaalsuse säilitamise nõue ei laiene juhtudele, kus lepingupooled on kohustatud
avaldama konfidentsiaalse iseloomuga informatsiooni seaduse alusel.
IX. LEPINGUPOOLTE REKVISIIDID JA ESINDAJATE ALLKIRJAD
Käesolevaga kinnitan, et olen lepinguga “DataCite Eesti konsortsiumleping” tutvunud ja
nõustun selle tingimustega.
Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

____________
allkiri
e-post: datacite@ut.ee

____________
allkiri
e-post: ttu@ttu.ee

Eesti Maaülikool

Tallinna Ülikool

____________
allkiri
e-post: info@emu.ee

____________
allkiri
e-post: tao@tlu.ee

