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Specifiskais kritērijs: 7. Projekta iesniegumā paredzētās investīcijas 
atbilst 8. tehnoloģiju gatavības līmenim (4. kvalitātes kritērijs)

Augsta gatavības pakāpe: projekta iesniedzējam ir tiesības uz 
intelektuālo īpašumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai

Vidēja gatavības pakāpe: projekta iesniedzējs ir norādījis intelektuālo 
īpašumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, bet vēl nav ieguvis 
tiesības uz to



Intelektuālais īpašums šīs programmas kontekstā

Autortiesības – ja produkts ir datorprogramma (plašākā izpratnē)

Patents – ja produkts ir tehnisks risinājums (ierīce, iekārta, viela, 
tehnisks paņēmiens)

Dizainparaugs – ja ir radīts jauns produkta vizuālais noformējums

Selekcionāra tiesības  - ja ir radīta jauna augu šķirne

Komercnoslēpums – varbūt, bet grūti pierādāms, izmantojams

Preču zīme - domāju, ka nekvalificējas, jo radīšanā maz/nemaz izpētes 
vai attīstības, vairāk saistīta ar tirdzniecību nevis ražošanu

Intelektuālā īpašuma tiesības ir tiesības aizliegt citiem, nevis tiesības 
izmantot pašam



Autortiesības: datorprogrammas kā literāra darba paveids

Nekur nav jāreģistrē; galvenais nosacījums – paša radīta

Aizsargā formu (programmēšanas valodā rakstītu pirmkodu)

Autortiesības darbojas visā pasaulē

Neaizsargā funkcionalitāti jeb programmas izpildītu algoritmu 
(paņēmienu)

Manuprāt, atbalstam kvalificējas programmas, kuras ir 
paredzēts tirgot kā preci (ārpus kādas ierīces vai procesa)



Komercnoslēpums ir informācija, kura atbilst trim 
kritērijiem:

1) tai ir jābūt slepenai tādā nozīmē, ka tā nav 
(kā veselums vai precīzs tās komponentu salikums) 
vispārzināma vai pieejama gatavā veidā tādu 
aprindu personām, kuras savā ikdienas darbībā 
parasti izmanto minēto informācijas veidu;

2) tai ir komerciāla vērtība tādēļ, ka tā ir 
slepena;

3) persona, kas ir likumīgi ieguvusi šādu 
informāciju, to ir glabājusi saprātīgos slepenības 
apstākļos.



• Par saprātīgiem pasākumiem savu komercnoslēpumu aizsardzībā parasti 
uzskata šādus pasākumus:

• 1. informācija tiek izpausta vienīgi tiem cilvēkiem, ar kuriem ir noslēgts 
(vēlams rakstisks) līgums par konfidencialitāti;

• 2. informācija tiek izpausta vienīgi tiem cilvēkiem, kuriem „tā ir 
nepieciešama”;

• 3. apmeklētājiem un nepiederošām personām tiek ierobežota piekļuve 
slepenajai informācijai;

• 4. slepenās informācijas marķēšana ar brīdinājuma uzrakstiem;

• 5. slepenās informācijas kodēšana;

• 6. slepenās informācijas glabāšana drošā vietā;

• 7. datorā piekļuve šai informācijai iespējama vienīgi, ievadot paroli.

• Var būt arī citi piesardzības pasākumi.



Komercnoslēpumu var izmantot tikai pret ļaunprātīgiem 
ieguvējiem

Ļaunprātīgā iegūšana jāpierāda tiesā

Var vērsties tikai pret konkrēto ieguvēju

Kolīdz izpausts, tas vairs nav noslēpums

Labdabīga iegūšana (eksperimentālā ceļā, reversā inženierija) īr
likumīga



Dizainparaugi: izstrādājumu ārējais izskats (veidols)

Dizainparaugi: telpiski (modeļi), plakani (zīmējumi) 
un kombinēti

Izvēles aizsardzība: kā preču zīme vai kā 
dizainparaugs, var būt gan nacionālais 
dizainparaugs, gan Eiropas Savienības 
dizainparaugs



Jaunas augu šķirnes:

Reģistrācijas iestāde: ZM Valsts augu aizsardzības dienests vai 
ES jaunu augu šķirņu reģistrācijas birojs

Ekskluzīvo tiesību ilgums:

25 gadi visiem augiem, izņemot

30 gadi vīnogulājiem un kokiem

+ 5 gadi, ja ir īpašs lūgums



Patenti:

- tehnisku risinājumu (izgudrojumu) aizsardzības forma

- datorprogramma kā ierīces vai paņēmiena elements

- patenti iegūstami katrā valstī atsevišķi

- aizsardzības termiņš ir 20 gadi no pieteikuma datuma





Patenti varētu būt galvenais intelektuālā īpašuma veids, kas kvalificētos 
atbalstam šajā programmā

Patentus piešķir katras valsts patentu iestāde

Patentēšanas process ir diezgan ilgs (3-5 gadi)

Galvenās patentēšanas procedūras stadijas:

- pieteikuma sagatavošana un iesniegšana

- pieteikuma ekspertīze (satur patentmeklējuma stadiju un pašu 
ekspertīzi)

- pieteikuma publikācija 18 mēnešus pēc prioritātes datuma (A 
publikācija)

- lēmuma pieņemšana par patenta piešķiršanu un piešķirtā 
patenta publikācija (B vai C publikācija)

- ikgadēja maksāšana par patenta uzturēšanu spēkā



Ko nedrīkst darīt, ja vēlas iesniegt patenta pieteikumu

• Nepublicēt pirms pieteikuma iesniegšanas

piem., rakstu, preses relīzi, 

prezentāciju/plakātu/materiālus  konferencē vai blogā

• Netirgot produktus pirms pieteikuma iesniegšanas, kuros 

ir iekļauts izgudrojums

• Nelasīt lekciju vai neuzstāties pirms iesniegšanas

izņemot, ja ir noslēgts konfidencialitātes līgums

• Iespējami ātri meklēt profesionālu padomu!

• Iesniegt pieteikumu pirms citiem!





Patentu izmantošanas stiprās un vājās puses

Stiprās puses:

- patents piešķir absolūtas tiesības aizliegt citiem lietot patentēto izgudrojumu - līdzīgi kā zemes īpašnieks drīkst 
aizliegt citiem ieeju savā teritorijā; patentu tiesību specifiskās normas par ekvivalentiem risinājumiem var salīdzināt 
ar piemēru no nekustamā īpašuma jomas, proti, neviena persona bez īpašnieka atļaujas pat nedrīkst tuvoties
īpašumam;

-patents ir spēkā, kamēr nav pierādīts pretējais; tā kā vairums patentu tiek piešķirts pēc ekspertīzes procesa, pierādīt 
tā neatbilstību likumam nav viegli;

- patentu spēks pieaug eksponenciāli, ja tiek iegūts patentu portfelis; tas ir īpaši svarīgi dažās nozarēs (farmācijā, 
telekomunikācijās)

Vājās puses:

- patentu tiesības ir negatīvas tiesības; tas ir sevišķi svarīgi nozarēs, kurās pirms produkta laišanas tirgū jāiegūst 
atļauja (farmācija, agroķimikālijas);

- patents ir ievainojamas tiesības; lai gan patentus piešķir pēc ekspertīzes procesa, var būt situācijas, kad ir jāaizstāv 
savas tiesības, jo ir iespējams apstrīdēt patentu uz dažādiem pamatiem (patentspējas trūkums, izklāsta 
nepietiekamība un tiesības uz patentu);

- patenti ir nacionālas vai reģionālas tiesības; tās neaptver visu pasauli;

- patenti ir terminētas tiesības - ne ilgākas par 20(25) gadiem (ASV - ieskaitot valsts kavējumu piešķiršanas 
procedūrā);

- patenti ir dārgi (gan iegūšana, gan uzturēšana, gan aizstāvēšana, gan īstenošana);

- patentus var ierobežot ar piespiedu licencēm.



Jaunums Latvijas pieteicējiem:

Ja esat zinātniskās pētniecības institūcija vai atbilstat MVU definīcijai, 

iesniedzot patenta pieteikumu Latvijā, 

ir iespējams lūgt, lai Eiropas patentu iestāde veic patentmeklējumu,

par kuru maksā Patentu valde (pašlaik PV apmaksā 40 meklējumus gadā)

Nosacījums: pieteikums jāiesniedz latviski un angliski (vāciski, franciski)

Patentmeklējuma rezultāti tiek saņemti 9 mēnešu laikā

Šāds patentmeklējums ar pievienoto atzinumu par patentspēju ir tāds pats, kā 
oficiālajā Eiropas patentēšanas procedūrā veiktais


