
TARKVARAPROGRAMMI POSSU KASUTUSLEPING  

Käesolev kasutusleping on sõlmitud Eesti Põllumajandusloomade 
Jõudluskontrolli AS (edaspidi nimetatud EPJ AS) ja Eesti Põllumajandusloomade 
Jõudluskontrolli AS litsentseeritava tarkvara (edaspidi - TARKVARA) Kasutaja 
(edaspidi KASUTAJA) vahel. TARKVARA installeerimise, kopeerimise või tema muul 
viisil kasutamisega nõustute end siduma käesoleva lepingu tingimustega. Kui te selle 
lepingu tingimustega ei nõustu, ärge installeerige ega kasutage TARKVARA.  
 

Käesolev leping loetakse jõustunuks ja KASUTAJA tarkvara kasutuslepingu 
tingimustega nõustunuks KASUTAJA poolt TARKVARA installeerimise, 
kopeerimise või muul viisil kasutama hakkamise hetkest alates.  

TARKVARA on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate 
seadustega ning vastavate rahvusvaheliste lepingutega. KASUTAJA 
omandab TARKVARA kasutamise õiguse, kuid TARKVARA omandiõigus ja 
intellektuaalsed õigused kuuluvad EPJ AS-le.  

Käesolev TARKVARA kasutusleping on terviklik leping KASUTAJA ja EPJ AS vahel ning 
muudab kehtetuks kõik eelnevad kokkulepped, arutelud, esitlused, lepingud ja 
reklaamid TARKVARA kohta. Lepingu eesmärk on reguleerida TARKVARA kasutamist 
ning FARMI LITSENTSi  väljastamise tingimusi. 

1. Kasutatavad mõisted   

1.1. Käesoleva TARKVARA kasutuslepinguga (edaspidi - LEPING) 
reguleeritakse pooltevahelised suhted autoriõigusega kaitstud TARKVARA 
kasutamisel KASUTAJA poolt.  

1.2. KASUTAJA käesoleva LEPINGU mõistes on isik või asutus, kelle 
valduses ja nimel on TARKVARA ning kes ei ole EPJ AS töötaja ega ole muul 
viisil seotud autoriõiguse tekkimise, muutmise või lõppemisega TARKVARALE. 

1.3. TARKVARA: POSSU kompileeritud versioon ilma andmeteta. 

1.4. FARMI ANDMEBAAS: seakarja elektrooniline andmekogum. 

1.5. FARMI LITSENTS: EPJ AS poolt välja antud õigus konkreetse 
seakarja andmebaasi moodustamiseks ja/ või kasutamiseks teatud perioodil. 
Litsentsi eest tasutakse vastavalt EPJ AS hinnakirjale. 

1.6. LITSENTSIMAKS - EPJ AS pakub  teenust litsentsimaksu tasunud 
klientide TARKVARA hoolduseks ning KASUTAJA nõustamiseks.  

1.7. TARKVARA SPETSIFIKATSIOON - Lühikirjeldus TARKVARA kohta, 
TARKVARA nõuetest arvutile. 

1.8. TARKVARA PÕHIVERSIOON - TARKVARA funktsionaalsuse tähistaja. 

1.9. TARKVARA MOODUL - teatud funktsionaalsusega TARKVARA OSA (nt. , 
emiste moodul, nuumikute moodul) 

2. Üldtingimused  

2.1. KASUTAJAL on õigus installeerida TARKVARAst nii palju koopiaid kui 
soovitakse nii mitmesse arvutisse kui soovitakse. 

2.2. Kui TARKVARAs asub mingi konkreetse seakarja andmebaas, siis seda 
loetakse vastava farmi majandamiseks TARKVARA abil.  

2.3. TARKVARA kasutamiseks mingi kindla eksisteeriva farmi majandamiseks tuleb 
EPJ AS-st taotleda FARMI LITSENTS vastavalt EPJ AS kehtivale hinnakirjale. 

2.4. FARMI LITSENTS on kasutatav suvalises TARKVARA sisaldavas arvutis ning 
FARMI LITSENTSi omanik otsustab, kellele ta lubab oma farmi FARMI LITSENTSi 
kopeerimist. 

2.5. Keelatud on farmi majandamine kolmanda farmi FARMI LITSENTSI kasutades. 

2.6. KASUTAJAL on õigus kasutada TARKVARA arvutivõrgus. 

2.7. KASUTAJALE ei ole lubatud TARKVARA (sh ka sellega kaasaskäivat 



dokumentatsiooni) rentida, liisida ja laenata.  

2.8. TARKVARA KASUTAJALE ei ole lubatud:  

2.8.1. TARKVARAST koopiate tegemine kasu saamise eesmärgil; 
2.8.2. TARKVARA muutmine;  
2.8.3. TARKVARA suletud failide avamine, TARKVARA tõlkimine, 

kohandamine, modifitseerimine, parandamine või muul viisil ümber 
töötamine ilma EPJ AS kirjaliku loata. 

2.8.4. TARKVARA mistahes levitamine kolmandatele isikutele 
2.9. KASUTAJA peab tegema kõik temast oleneva selleks, et ära hoida kolmandate 

isikute poolt TARKVARA kasutamistingimuste rikkumist. 
2.10. Kasutamise periood. TARKVARA  kasutamiseks väljastatakse aastane 

litsents  
2.11. Tutvumine. TARKVARA võib kasutada kasutusõiguse eest tasu maksmata 

üksnes TARKVARAGA tutvumise eesmärgil, kui täidetud on tingimus, et 
TARKVARA abil ei majandata reaalselt eksisteeriva isiku (juriidilise või füüsilise) 
reaalselt eksisteerivat seafarmi. 

 

3. TARKVARA uuendamine  

3.1. EPJ AS-l on õigus väljastada TARKVARA uusi versioone (edaspidi - TARKVARA 
UUENDUS). 

3.2. Juhul kui TARKVARA UUENDUS on defineeritud parandusena ( patch ), 
loetakse TARKVARA UUENDUS pärast paigaldamist TARKVARA lahutamatuks 
osaks ning litsentseeritakse käesoleva LEPINGUGA.  

3.3. Juhul kui TARKVARA UUENDUS on tähistatud versiooniuuendusena ( upgrade 

), moodustab TARKVARA UUENDUS koos versiooniuuenduse aluseks oleva 
TARKVARAGA uue TARKVARA, mille kasutamist reguleerib uus kasutusleping . 

3.4. TARKVARA UUENDUSE saamiseks peab KASUTAJA omama kehtivat FARMI 
LITSENTSI. 

 
4. FARMI LITSENTS. 
4.1.  TARKVARA abil reaalse eksisteeriva isiku (juriidilise või füüsilise) reaalselt 

eksisteeriva seafarmi majandamiseks tuleb taotleda FARMI LITSENTS, mille 
väljastab EPJ AS. 

4.2.  FARMI LITSENTSI taotlemisel tuleb EPJ AS-le teada anda plaanitav 
maksimaalne nuumikute arv (noored sead alates võõrutamisest) ja / või 
põhikarjaloomade arv (kõik emised ja kuldid), kuna see arv saab olema 
maksimaalselt TARKVARASSE aktiivsena registreeritavate loomade arv. 

4.3.  Seoses kasutaja nuumikute ja / või põhikarjaloomade arvu suurenemisega 
saab taotleda EPJ ASlt FARMI LITSENTSI nuumikute ja / või põhikarjaloomade 
arvu suurendamist vasatavalt EPJ AS hinnakirjale. 

4.4.  FARMI LITSENTSiga on määratud, milliseid TARKVARA MOODULeid on 
KASUTAJAL õigus kasutada. 

4.5. FARMI LITSENTSI kehtivus on tähtajaline. 
4.6. FARMI LITSENTS antakse välja ühe põhiversiooni piires. 
4.7. Uue TARKVARA VERSIOONI kasutama hakkamiseks tuleb taotleda uus 

litsents. 
4.8. Ühel seakarjal saab olla vaid üks kehtiv FARMI LITSENTS.  
5. Lepingu muutmine 
5.1. EPJ AS jätab endale õiguse muuta LEPINGU teksti seoses TARKVARA uute 

versioonide ilmumisega. Uue versiooni saamise eelduseks on, et klient nõustub 
uue versiooni üleandmist reguleerivate lepingutingimustega, olles tutvunud uue 
lepinguga ning seda aktsepteerinud.  
 

6. Vastutus Lepingu rikkumise eest  

6.1. Juhul kui KASUTAJA ei täida käesoleva LEPINGU tingimusi, on EPJ AS-l õigus 



LEPING ühepoolselt lõpetada ja FARMI LITSENTSI tühistada. KASUTAJA on 
lepingu lõpetamisel kohustatud koheselt lõpetama TARKVARA kasutamise.  

6.2. KLIENT vabastab EPJ AS vastutusest mis tahes kaudsete kahjude või saamata 
jäänud kasumite osas, mis võivad KLIENDILE osaks saada seoses TARKVARA 
kasutamisega või võimetusega TARKVARA kasutada, isegi kui EPJ AS esindajat 
on taoliste juhtumite võimalikkusest teavitatud.  

6.3. EPJ AS ei taga: TARKVARA vastavust KASUTAJA kõikidele nõudmistele ja 
soovidele; TARKVARA sobivust kõikide ARVUTI seadetega; TARKVARA vigadeta 
tööd, samuti TARKVARA vigade tasuta parandamist. Minimaalsed nõuded arvutile 
ning lühitutvustus TARKVARA kasutusvõimalustest on kirjeldatud Tarkvara 
spetsifikatsioonis. TARKVARA on kooskõlas „Geneetilise hindamise  metoodika“-
ga ja ETSAÜ aretusprogrammiga. 
EPJ AS ei vastuta ükskõik missuguste KASUTAJA poolt kantud otseste või 
kaudsete kahjude eest, mille tekkimise põhjuseks on olnud ükskõik milline 
defekt TARKVARAS või selle dokumentatsioonis, või ARVUTI või TARKVARA 
KASUTUSES olemine, või mõni muu põhjus. 

 

 

7. Garantii  

7.1. Tarkvara funktsionaalsus tagatakse ühe aasta jooksul alates litsentsi ostmise 
kuupäevast. TARKVARA funktsionaalsuse tagamiseks on KASUTAJAL võimalik  
tasuda litsentsi maks  

7.2. EPJ AS tagab litsentsi maksu tasunud KASUTAJALE litsentsi kehtivuse jooksul 
TARKVARA funktsionaalsuse vastavuse TARKVARA spetsifikatsioonis kirjeldatule.  

7.3. Juhul kui ilmneb TARKVARA mittevastavus spetsifikatsioonis kirjeldatule, 
kohustub EPJ AS vea reprodutseerimiseks piisava informatsiooni saamisel oma 
kulul tarnima KLIENDILE TARKVARA uue versiooni, kus viga on parandatud. 

8. Lepingu kehtivus  

8.1. Käesolev LEPING on tähtajatu. 
 

9. Muud tingimused  

9.1. Käesoleva LEPINGU aluseks on Eesti Vabariigis kehtivad seadused. 

9.2. Käesoleva LEPINGUGA seotud vaidlusi püütakse lahendada Poolte 
läbirääkimiste korras. Läbirääkimistel kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse 
vaidlused kohtus. 

 
10.TASUMINE 
10.1 TARKVARA kasutamisõigus on tasuta, kuid kui soovitakse TARKVARAga 

hallata konkreetselt eksisteeriva seafarmi majandust, siis tuleb taotleda 
selleks FARMI LITSENTS ja tasuda litsentsimaks. 

10.2 FARMI LITSENTSI eest tuleb maksta EPJ AS kehtiva hinnakirja alusel. 
10.3 Õigus kasutada TARKVARA farmi majandamiseks tekib peale KASUTAJALE 

väljastatud arve tasumist ja EPJ AS poolt saadetud FARMI LITSENTSI 
TARKVARAsse laadimist. 

10.4 FARMI LITSENTSI hind sõltub farmi suurusest ja soovitavast TARKVARA 
funktsionaalsusest  

 
 


