GILDI TÜÜPTINGIMUSED
1.

LEPINGU ESE JA MÕISTED

1.1

Gild vahendab Teatritele Loovisiku teenuseid vastavalt Gildi liikme, Gildi ja Teatri vahel
sõlmitavale Loovisiku teenuse lepingule ning osutab omakorda oma liikmeks olevale
Loovisikule teenuseid vastavalt käesolevatele Gildi Tüüptingimustele (edaspidi: Käsund).

1.2

Käesolevates Gildi Tüüptingimustes („Gildi Tüüptingimused“) kasutatud suure
algustähega mõisted omavad järgmist tähendust:

1.3

„Teater“

etendusasutus, kes on sõlminud Gildi ja Loovisikuga
Loovisiku teenuse lepingu;

„Gild“

MTÜ Teatriliidu Gild, registrikood 80339439, aadress
Uus tn 5, Tallinn 10111 e-post gild@teatriliit.ee;

„Loovisik“

autor või esitaja, füüsilisest isikust Gildi liige;

„Teenus“

näitlemine, lavakujunduse või kostüümide loomine vm.
loometegevus, mis on kindlaks määratud Lepingus;

„Leping“

loovisiku teenuse leping ühel lehel, kus on muuhulgas
märgitud Poolte andmed ja Teenuse sisu ning Tasu;

„Käsund“

Gildi ja Loovisiku vaheline leping, mille Loovisik sõlmib
Gildi liikmeks astumisega ja millega Gild vahendab
Loovisiku Teenust Teatrile või valmisolekut Teenuse
osutamiseks ja osutab Loovisikule teatud teenuseid.
Käsund jõustub Gildi juhatuse poolt Loovisiku Gildi
liikmeks vastuvõtmisega.

„Teenustasu“

Loovisiku poolt Gildile tasutav summa, milleks on
määratud 3 % Lepingu Tasust;

„Loovisiku Fond“

Loovisiku ja Gildi vahel kokkulepitud summa või %
Teatri poolt Gildile makstavatest summadest, mis Gild
peab kinni Loovisikule tasumisele kuuluvatest
summadest ning teeb sellest väljamakseid vastavalt
käesolevatele Gildi Tüüptingimustele;

„Lepingu Tasu“

Loovisiku Teenuse eest Gildile makstav Lepingu
kogumaksumus, mis on arvestatud selliselt, et Lepingu
Tasu sisaldab nii Teenustasu kui Teenuse eest tasumisele
kuuluvaid makse, eeskätt sotsiaalmaksu;

„Loovisiku Tasu“

Gildi poolt Loovisikule igakuiselt, vastavalt käesolevatele
Gildi Tüüptingimustele, makstav käsunditasu;

Käsund koos käesolevate Tüüptingimustega määrab kindlaks Gildi ja Loovisiku õigused ja
kohustused omavahelises suhtes. Teatri ja Gildi vahelised õigused ja kohustused ei ole
käesolevate Gildi Tüüptingimuste reguleerimisala. Teatri ja Loovisiku vahelised õigused ja

kohustused, mis tulenevad Teenuse osutamisest Loovisiku poolt isiklikult, ei ole
käesolevate Gildi Tüüptingimuste reguleerimisala.
1.4

Gildi Tüüptingimuste eesmärk on standardiseerida Käsundi täitmist. Gildi
Tüüptingimused kinnitatakse Gildi volikogu otsusega Gildi juhatuse ettepanekul ning
Gildi Tüüptingimuste muutmine toimub nende vastuvõtmisega samas korras.

1.5

Gildi Tüüptingimused on avaldatud Gildi või Eesti Teatriliidu interneti kodulehel ja nad
on Käsundi lahutamatuks osaks.

2.

TEENUSE VAHENDUS

2.1

Teater tellib Gildilt Teenuse ning Gild osutab Teenust oma liikmeks oleva(te)
Loovisiku(te) kaudu. Gild tellib teenust Loovisikult ja tasub Loovisikule osutatud Teenuse
eest kooskõlas Lepinguga ja käesolevate Gildi Tüüptingimustega.

2.2

Gild teeb omalt poolt kõik võimaliku, tagamaks Loovisiku poolt Teenuse osutamise
Teatrile. Loovisik osutab Teenuseid ja täidab Lepingu kooskõlas Lepingu tingimustega.

2.3

Gild edastab Loovisikule Teenuse osutamiseks vajalikku informatsiooni ning nõustab teda
seoses Lepingu täitmisega majanduslikult kõige otstarbekamal moel.

3.

ARVELDUSED

3.1

Gild esitab Teatrile arved vastavalt Lepingu(te)le ning maksab Loovisikule igakuiselt
Loovisiku Tasu, pidades Teatri poolt makstavatest summadest esmajärjekorras kinni
Teenustasu, seejärel Loovisiku Fondi arvestatava summa, seejärel arvestades ja pidades
kinni kohaldatavad maksud.

3.2

Loovisiku Tasu ei või olla väiksem Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu
alammäärast. Loovisiku soovil võib rakendada kõrgemat alammäära.

3.3

Loovisik edastab Gildile oma pangakonto numbri, samuti muu informatsiooni, mis
seondub tema isikuga, eeskätt, kas Käsund on Loovisiku ainsaks töö-, töövõtu-,
käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõiguslikuks lepinguks ning kas
Loovisik teostab makseid kohustuslikku pensionikindlustusse. Loovisik edastab Gildile
vajadusel ka muud informatsiooni, mis on Gildile vajalik Loovisiku maksukohustuste
täitmiseks või arvestuse pidamiseks või väljamaksete tegemiseks.

3.4

Gild peab iga Loovisiku ning iga Lepingu kohta maksuarvestust ning tasub riigile
sotsiaalmaksu ja muud vajalikud maksud, pidades Loovisiku Tasust kinni tulumaksu ning
muud nõutavad või vajalikud või soovitud maksud või maksed.

3.5

Gild maksab Loovisiku Tasu iga kuu 8. kuupäevaks kõigi eelmisel kuul osutatud Teenuste
eest kooskõlas käesolevate Gildi Üldtingimustega eeldusel, et Gildile on Teatrilt laekunud
Lepingus ettenähtud summad.

4.

ARUANDLUS

4.1

Gild kohustub esitama Loovisikule igal kuul, koos Loovisiku Tasu maksmisega, aruande,
kus on ülevaade eelmisel kuul Lepingutest lähtuvalt esitatud arvetest ja laekumistest,
arvestatud Teenustasust ja Loovisiku Fondist ning Loovisikule tasumisele kuuluv summa
koos maksude arvestusega.

4.2

Loovisikul on õigus nõuda Gildilt informatsiooni temaga seotud arvelduste ja temalt kinni
peetud summade kohta. Teenustasu peetakse Lepingu Tasust kinni Gildi poolsete
kohustuste täitmiseks ning see ei kuulu Loovisikule väljamaksmisele.

5.

LOOVISIKU FOND

5.1

Loovisiku Fond on Loovisiku soovil Teatrilt Gildile tasutud Lepingu Tasust kinni peetud
summa, mis on mõeldud Loovisiku Tasu maksmiseks kuudel, mil Gildile laekunud
vastava Loovisikuga seotud Lepingute Tasudest ei piisa Loovisiku Tasu maksmiseks
vähemalt punktis 3.2. sätestatud alammäära ulatuses.

5.2

Loovisiku Fondi tehtava igakuise eraldise suuruseks on 10% vastava Loovisikuga seotud
Lepingute Tasudest. Loovisiku soovil võib eraldise määra suurendada.

5.3

Juhul, kui vastavalt punktile 3.1. arvestatud Loovisiku Tasu summa on väiksem kui
punktis 3.2. sätestatud alammäär, arvestab Gild Loovisiku Fondist täiendava summa koos
tasumisele kuuluva sotsiaalmaksuga ning tagab, et Loovisiku Tasu vastab Vabariigi
Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärale.

5.4

Juhul, kui arvestuslikust Loovisiku Fondist on tehtud väljamakseid, esitab Gild
Loovisikule igakuises Gildi Tüüptingimuste punktis 4.1. näidatud aruandes ka Loovisiku
Fondist tehtud väljamakse, sellelt tasutud sotsiaalmaksu ja Loovisiku Fondi arvestusliku
jäägi.

5.5

Juhul kui arvestuslikust Loovisiku Fondist ei jätku igakuise Loovisiku Tasu ja sellele
lisanduva sotsiaalmaksu tasumiseks Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu
alammäära ulatuses, peatab Gild Loovisiku Tasu maksmise. Juhul kui Loovisiku Tasu
maksmine on olnud peatatud kuus (6) kuud järjest, ütleb Gild Käsundi üles, Gildi juhatus
arvab Loovisiku välja Gildi liikmete hulgast ning maksab talle välja arvestusliku Loovisiku
Fondi jäägi (arvestades ja pidades eelnevalt kinni kohaldatavad maksud).

6.

SALADUSE HOIDMISE KOHUSTUS

6.1

Pooled kohustuvad hoidma saladuses neile seoses Käsundiga teatavaks saanud asjaolusid,
mille saladuses hoidmiseks on teisel Poolel õigustatud huvi.

6.2

Pärast Käsundi lõppemist säilib käesolev saladuse hoidmise kohustus ulatuses, mis on
vajalik teise Poole õigustatud huvide kaitseks.

7.

VASTUTUS

7.1

Pooled kohustuvad täitma oma kohustusi nõuetekohaselt, vajaliku hoolsusega, mõistlikult
ja heas usus. Oma kohustuse mittekohase täitmise või täitmatajätmisest tekkinud kahju
eest vastutab kahju tekitanud osapool. Gildi vastutus on piiratud Teenustasu suurusega.

7.2

Gild tagab arvestusliku Loovisiku Fondi säilimise.

8.

KÄSUNDI MUUTMINE

8.1

Käsundis võib teha muudatusi ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel.

8.2

Gildil on õigus ühepoolselt muuta Gildi Tüüptingimusi. Gild avaldab muudetud Gildi
Tüüptingimused kas oma või Teatriliidu interneti kodulehel, teavitades Loovisikut Gildi
Tüüptingimuste muutmisest vähemalt neliteist (14) kalendripäeva enne muudatuste
jõustumist. Gildi Tüüptingimuste muutmisega mittenõustumisel on Loovisikul õigus
Käsund üles öelda enne Gildi Tüüptingimuste muudatuste jõustumist, teatades sellest
Gildile vastavasisulise kirjaliku ülesütlemisavaldusega vähemalt seitse (7) kalendripäeva
ette. Käsundi ülesütlemine Loovisiku poolt on ühtlasi tema Gildi liikmete hulgast välja
arvamise avalduseks ning Gildi juhatus arvab Loovisiku välja Gildist. Poolte vahel
jõusolevad Lepingud täidetakse sellisel juhul nende kehtivusaja lõpuni, juhindudes

vastavates Lepingutes ja muutmisele eelnevalt jõus olnud Gildi Tüüptingimustes
sätestatud tingimustest.
9.

KÄSUNDI LÕPPEMINE

9.1

Käsund on antud tähtajatult.

9.2

Käsundi võib lõpetada Poolte kokkuleppel.

9.3

Loovisik võib Käsundi üles öelda, kui Gild ei ole täitnud oma käesolevatest Gildi
Tüüptingimustest tulenevaid kohustusi, andes eelnevalt kahe (2) nädalase täiendava tähtaja
kohustuse täitmiseks.

10.

TEADETE EDASTAMISE KORD

10.1

Kõik Käsundi Pooltele adresseeritud avaldused ja teated, mis tuleb teha kirjalikult,
loetakse nõuetekohaselt edastatuks, kui need on digitaalallkirjastatult saadetud Loovisikule
Käsundis näidatud e-maili aadressile ja Gildile käesolevate Tüüptingimustest näidatud emaili aadressile või üle antud käsitsi või kulleriga allkirja vastu või saadetud tähitud kirjaga
Loovisikule Käsundis näidatud aadressil ja Gildile käesolevates Tüüptingimustes näidatud
aadressil. Muud avaldused või teated võib edastada Poolele e-maili aadressile.

10.2

Pool teatab Käsundis näidatud andmete muutumisest teistele Pooltele kirjalikult
viivitamatult pärast andmete muutumist. Alates teate kätte saamisest loetakse Käsundis
näidatud andmed vastavalt muutunuks.

11.

LÕPPSÄTTED

11.1

Käsundis on ette nähtud kõik lepingu tingimused ning Käsundi osaks ei loeta Poolte
varasemaid tahteavaldusi ega kokkuleppeid, mis ei sisaldu Käsundis (välistav tingimus).

11.2

Viivitus Käsundist tuleneva õiguse maksmapanekul või kohustuse täitmisel ei tähenda
sellest õigusest ja kohustusest loobumist; ühegi õiguse eraldi või osaline maksmapanek või
teostamine ei välista selle õiguse maksmapanekut või teostamist muus osas ega muu
õiguse ja/või kohustuse teostamist.

11.3

Käsundi üksiku sätte kehtetus ei vabasta Pooli Käsundi teiste sätete täitmise kohustusest
ning ei too kaasa kogu Käsundi või Käsundi teiste sätete kehtetust. Sätte kehtetuse
ilmnemisel teevad Pooled oma parimad jõupingutused sätte asendamiseks selliselt, et
asendatud säte täidaks võimalikult suures ulatuses eesmärki, mis oli kehtetul sättel.

11.4

Pool ei või teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta Käsundist tulenevaid õigusi ega
kohustusi üle anda ega teha toiminguid, mis tooksid kaasa nimetatud õiguste või
kohustuste ülemineku seaduse alusel.

11.5

Käsundile kohaldatakse Eesti õigust.

11.6

Käsundist tulenev vaidlus lahendatakse Poolte läbirääkimistega. Loovisiku ja Gildi vahel
tekkinud erimeelsused vaatab läbi Gildi volikogu, kelle lahend on Pooltele soovituslik.
Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

