
 

VALGUSKAABLIL PÕHINEVA SIDEVÕRGU RENDITEENUSE  
OSUTAMISE RAAMLEPING NR xxxx 
 

Digiallkirjastamise kuupäev 
 
 
Elektrilevi OÜ (edaspidi Teenuse osutaja), asukoht Kadaka tee 63/1, 12915 Tallinn, registrikood 
11050857, keda esindab volikirja alusel taristu liitumise teenuste üksuse juht Oliver Ruus 
ja   
Ettevõtja asukoht ___________ registrikood ________ keda esindab põhikirja/volituse 
alusel______ (edaspidi Sideettevõte), 
 
(edaspidi üksikult nimetatud ka Pool ja ühiselt Pooled), sõlmisid käesoleva raamlepingu (edaspidi 
Raamleping) alljärgnevas:  
 
1. RAAMLEPINGU OBJEKT 
1.1. Käesoleva valguskaablil põhineva sidevõrgu renditeenuse osutamise Raamlepingu alusel 

asub Sideettevõte Teenuse osutaja kliendiks õigusega kasutada valguskaabli kiurendi teenust 
(edaspidi nimetatud „Teenus“) lõppkasutajale teenuse osutamiseks vastavalt Raamlepingule, 
Elektrilevi sidevõrguga liitumise ja sidevõrgu kasutamise tüüptingimustele (edaspidi nimetatud 
„Tüüptingimused“) Kiurendilepingule ning pooltevahelistele muudele kokkulepetele. 

 
2. KIURENDILEPINGU SÕLMIMISE KORD 
2.1. Konkreetse renditava valguskaabli kiu tehnilised andmed (sh. asukoht, parameetrid, 

lahendused, erikokkulepped) sätestatakse Teenuse osutaja ja Sideettevõtte vahel sõlmitavas 
Kiurendilepingus ja Tüüptingimustes. 

2.2. Kiurendilepingu sõlmimise aluseks on Sideettevõtte poolt esitatud Tellimus, mida Teenuse 
osutaja kohustub menetlema 5 (viie) tööpäeva jooksul alates Tellimuse esitamisest ning täitma 
aktsepteeritud Tellimuse hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul. 

2.3. Korraga võib Sideettevõte esitada ühe või mitu Tellimust. 
2.4. Teenuse osutajal on õigus Tellimus tagasi lükata kui Tellimuses esitatud andmetes esinevad 

puudused või kui Teenuse osutajal puudub vajalik taristu konkreetse Tellimuse täitmiseks. 
2.5. Aktsepteeritud Tellimuse puhul sõlmitakse Teenuse osutaja ja Sideettevõtte vahel 

Kiurendileping, mille alguskuupäevaks määratakse aktiveerimise kuupäev. 
 
3. RAAMLEPINGU JA KIURENDILEPINGUTE KEHTIVUS 
3.1. Teenuse osutaja ja Sideettevõtte vahel sõlmitud Kiurendilepingu kehtivus, sh. konkreetse 

Kiurendilepingu ülesütlemine, ei mõjuta käesoleva Lepingu kehtivust. 
3.2. Raamleping jõustub alates selle allakirjutamisest Poolte poolt ning on sõlmitud tähtajatult. 
3.3. Raamlepingu lõppemisel lõppevad samaaegselt ka kõik Sideettevõtte ja Teenuse osutaja 

vahel sõlmitud Kiurendilepingud. 
3.4. Raamlepingu võib lõpetada Poolte kokkuleppel igal ajal. 
3.5. Kumbki Pool võib väljaspool toetusmeetme abil rajatud juurdepääsuvõrgu piirkondasid 

sõlmitud Raamlepingu ühepoolselt üles öelda 6 (kuue) kuulise etteteatamisega. Juhul kui 
Raamlepingu alusel on sõlmitud Kiurendilepinguid, mis hõlmavad nii väljaspool toetusmeetme 
abil rajatud juurdepääsuvõrgu piirkondasid kui ka toetusmeetme abil rajatud juurdepääsuvõrgu 
piirkondasid, kohaldatakse Teenuse osutaja poolse Raamlepingu ülesütlemisele punkti 3.6 
esimeses lauses sätestatut.   

3.6. Teenuse osutaja võib toetusmeetme abil rajatud juurdepääsuvõrgu piirkonnas lõpetada 
Raamlepingu ühepoolselt 6 (kuue) kuulise etteteatamisega vähemalt 7 (seitsme) aasta 
möödumisel juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu lõplikust valmimisest sihtpiirkonnas. 
Sideettevõte võib toetusmeetme abil rajatud juurdepääsuvõrgu piirkonnas Raamlepingu 
ühepoolselt üles öelda vastavalt punkti 3.5 esimeses lauses sätestatule. 



 

3.7. Konkreetse lõpp-punkti kuulumine toetusmeetme abil rajatud juurdepääsuvõrgu piirkonda 
fikseeritakse igakordselt Kiurendilepingus. 

3.8. Teenuse osutaja võib Raamlepingu ja/või selle alusel sõlmitud Kiurendilepingu üles öelda 
juhul, kui: 

3.8.1. Sideettevõtte suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus. 
3.8.2. Sideettevõte rikub oluliselt Teenuse osutamisega seotud Raamlepingus ja/või 

Kiurendilepingus sätestatut ega lõpeta rikkumist Teenuse osutaja poolt Sideettevõttele 
edastatud kirjalikus rikkumise teatises sätestatud mõistliku tähtaja jooksul. 

3.9. Teenuse osutaja võib Kiurendilepingu üles öelda kui Lõppkasutaja on avaldanud soovi 
kasutada Kiire internet võrgu liitumislepingus fikseeritud Lõpp-punkti alternatiivse sideteenuse 
pakkujaga sideteenuste lepingu sõlmimiseks ning selleks on vaja Kiurendilepingu raames 
Sideettevõte kasutuses olevat ressursi. 

3.10. Sideettevõttel on õigus Kiurendileping ühepoolselt üles öelda, teavitades sellest Teenuse 
osutajat vähemalt 1 (üks) tööpäev ette. Teenuse osutajal on õigus väljaspool toetusmeetme 
abil rajatud juurdepääsuvõrgu piirkonda sõlmitud Kiurendileping ühepoolselt üles öelda 
vastavalt punktis 3.5 sätestatud tähtajale ning toetusmeetme abil rajatud juurdepääsuvõrgu 
piirkonnas sõlmitud Kiurendileping ühepoolselt üles öelda vastavalt punktis 3.6 sätestatud 
tähtajale. 

 
4. LEPINGU MUUTMINE 
4.1. Pooled on kokku leppinud, et Teenuse osutajal on käesoleva punkti alusel õigus muuta lepingu 

tingimusi (sh Raamlepingu, Kiurendilepingu tingimusi ja Tüüptingimusi) ühepoolselt teavitades 
sellest Sideettevõtet vähemalt 6 (kuus) kuud ette Sideettevõtte kontaktisiku kontaktandmetel.  

4.2. Pooled on kokku leppinud, et Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Hinnakirja, 
teavitades sellest Sideettevõtet vähemalt 6 kuud ette. Hinnakirja muutmine on põhjendatud, 
kui tasumäära kehtestamise ajaga võrreldes on muutunud mis tahes tasumäära kehtestamise 
aluseks olnud või tasumääraga või ärikeskkonnaga seotud asjaolud (sh nt tarbijahinnaindeks, 
tööjõu- või muud sisendkulud, Teenuse ulatus, parameetrid või sisu, üldine turusituatsioon jne) 
või ilmnevad muud olulised asjaolud, mille esinemise tõttu on hinnamuudatus vajalik ja 
põhjendatud.  

4.3. Pooled on kokku leppinud, et Hinnakirjas fikseeritud kuutasu on Teenuse osutajal õigus 
ühepoolselt muuta alates 01.01.2022. 

4.3.1. Teenuse osutajal on õigus kohaldada lühemat etteteatamistähtaega, kui see on tingitud 
muudatustest õigusaktides või kohtupraktikas, riikliku institutsiooni otsusest, ettekirjutusest või 
jõustunud kohtuotsusest ning olukorras, kus muudatus on oma olemuselt väheoluline. 

 
5. KONTAKTISIKUD 
 
5.1. Sideettevõtte kontaktisik 
Ees- ja Perekonnanimi  

Telefon  
e-post  

 
5.2. Teenuse osutaja kontaktisik 
Ees- ja Perekonnanimi Teet Pungas 

Telefon 5226961 
e-post Teet.pungas@elektrilevi.ee 

 
5.3. Sideettevõtte ja Teenuse osutaja kontaktisikute andmed on kontaktandmeteks: 
5.3.1. Raamlepinguga seotud küsimustes, sh. Kiurendilepingute sõlmimisel, muutmisel ja 

lõpetamisel; 
5.3.2. riketest teavitamisel, ehitus ja hooldustööde teostamisel; 
5.3.3. päringute teostamisel. 



 

5.4. Kõik Raamlepingu ja selle täitmisega seotud tahteavaldused loetakse kooskõlas 
Raamlepinguga esitatuks, kui need tahteavaldused on edastatud teisele Poolele e-kirja teel 
punktis 5.1 ja 5.2 nimetatud isikutele. 

5.5. Pooled on kohustatud teatama kontaktisikute muudatustest hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul 
alates muudatuste tegemisest. 

5.6. Teenuse osutaja ja Sideettevõte võivad rikete ja kvaliteediprobleemide kõrvaldamise osas 

kokku leppida täiendavas töökorralduses ja kontaktisikutes, sõlmides selleks otstarbeks 

vastavasisulise lepingu lisa. 

 
6. VASTUTUS 
6.1. Pooled vastutavad oma kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise eest 

vastavalt Raamlepingus ja Tüüptingimustes sätestatule. 
 
7. MUUD TINGIMUSED 
7.1. Käesolevad Raamlepingu tingimused on Sideettevõttega eraldi läbi räägitud. 
7.2. Sideettevõte kinnitab käesolevalt Raamlepingut allkirjastades, et ta on tutvunud 

Tüüptingimustega, Kiurendilepingu tingimustega ja Hinnakirjaga ning kohustub neis 
sätestatust kinni pidama. 

7.3. Sideettevõte on tutvunud Teenuse osutaja poolt pakutava Teenuse tehnilise lahendusega ning 
vastutab selle eest, et see on sobilik Lõppkasutajale teenuse osutamiseks. 

7.4. Poolte vahelised vaidlused lahendatakse Poolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe 
mittesaavutamisel kuulub vaidlus lahendamisele Harju Maakohtus.  

 
8. LÕPPSÄTTED 
8.1. Raamleping allkirjastatakse digitaalallkirjaga, mis loetakse vastavalt tsiviilseadustiku üldosa 

seaduse §80 võrdseks allkirjastamise kirjaliku vormiga. Raamlepingu sõlmimise kuupäevaks 
on hilisema allkirja andmise kuupäev. 

 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Teenuse osutaja       Sideettevõte 


