
                              

 

  

ÜHEKORDSELT TOIMUVAL ÜRITUSEL (24 h) MUUSIKATEOSTE, FONOGRAMMIDE JA 

ESITUSTE AVALIKU ESITAMISE EESMÄRGIL REPRODUTSEERIMISEKS DJ-

TEGEVUSE OTSTARBEL LEPINGU TINGIMUSED 

 

1. Litsentsisaaja taotluse alusel väljastatud litsentsitasu arve tasumisel annavad Ühingud 

Litsentsisaajale õiguse Salvestiste reprodutseerimiseks punktis 3. nimetatud andmekandjatele 

avaliku esitamise eesmärgil Eestis toimuva DJ-tegevuse raames. DJ-tegevuse all mõistavad pooled 

füüsilise isiku tegutsemist DJ-na, kes esitab avalikult Õiguste omajate Salvestisi ja fonogramme 

taotluses nimetatud kuupäeval toimuval ühekordsel üritusel. 

2. Lepinguga omandatav luba on lihtlitsents. 

3. Litsents hõlmab Salvestiste reprodutseerimist järgmistele andmekandjatele:  

- CD-R, DVD-R 

- C-kassett 

- Minidisk 

- Arvuti või muu vastava seadme kõvaketas või muu salvestamist võimaldav mäluseade (nt. kiip, 

mälukaart, mälupulk, i-Pod vms.) 

4. Litsents ei hõlma muuhulgas:  

- autorite ja esitajate isiklikke õigusi; 

- Salvestiste üldsusele suunamist, sh kättesaadavaks tegemist arvuti- või mobiilsidevõrkude 

vahendusel ega muusika avalikku esitamist, mille kohta esituskoha omanik või ürituse korraldaja 

sõlmib EAÜ ja EFÜ või EEL-iga eraldi lepingu, ega Salvestiste reprodutseerimist või üldsusele 

kättesaadavaks tegemist mingil muul moel, kui ainult konkreetselt käesolevas lepingus 

määratletud DJ-tegevuse tarbeks ja käesolevas lepingus sätestatud viisil. 

5. Saadud Litsents on personaalne ja Litsentsi ega selle alusel tehtud koopiaid ei või üle anda 

kolmandatele isikutele. Litsentsi alusel reprodutseeritud Salvestisi tohib DJ-tegevuses kasutada 

ainult ühes esituspaigas korraga Litsentsisaaja enda poolt. 

6. Litsentsiga määratletud reprodutseerimist ei tohi sooritada kolmandad isikud. Reprodutseerimiseks 

on lubatud kasutada ainult legaalselt valmistatud Salvestisi. 

7. Litsentsisaaja võtab endale vastutuse, et käesoleva lepingu alusel valmistatud koopiaid ei 

reprodutseerita käesoleva lepingu tingimuste vastaselt. 

8. Lepingu alusel reprodutseeritavate Salvestiste arv ei ole piiratud.  

9. Ühekordse ürituse (24 h) litsentsitasu määraks on 28,27 eurot ürituse päeva kohta, millele lisandub 

käibemaksuseaduse kohaselt käibemaks. Litsentsi ajalise arvestuse (24 h) alguseks loetakse ürituse 

toimumise päeva kell 08:00. 

10. Käesolev leping loetakse sõlmituks, kui Litsentsisaaja tasub tähtaegselt EEL-i poolt väljastatud arve. 

Käesolev leping kehtib arvel märgitud ajal toimuva ürituse kohta. 

11. Litsentsi perioodi lõppemisel tuleb Litsentsi alusel kasutatud fonogrammid andmekandjalt 

kustutada. 

12. Lepingu muutmine peab toimuma kirjalikus vormis. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse 

kokkuleppe mittesaavutamise korral Harju Maakohtus. 

13. Leping on üksnes Ühingute ja Litsentsisaaja vaheline kokkulepe, lepingu üleandmine ilma Ühingute 

või EEL loata ei ole lubatud. 

 

 


