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Intelektuālā īpašuma tiesības:

- nav absolūts autoru interešu garants, tās aizstāv 
autorus (arī dizainerus) tiktāl, ciktāl tas ir sabiedrības 
interesēs

- pastāv ar mērķi veicināt intelektuālo attīstību un 
jaunradi, informācijas un kultūras vērtību uzkrāšanu, 
pieejamību, apriti un godprātīgu komercdarbību ar tām

- piešķirot izņēmuma (ekskluzīvu) stāvokli tirgū, 
sniedz vērtību radītājiem iespēju atgūt veiktos 
ieguldījumus,  lai stimulētu jaunu darbu radīšanu

SABIEDRĪBAS UN AUTORA INTEREŠU LĪDZSVARS

- arī līgumā ir jāievēro līgumslēdzēju interešu līdzsvars  
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Intelektuālā īpašuma tiesības:

- neaizsargā idejas un koncepcijas, arī dizaina 
koncepcijas

- aizsargā konkrētā formā materializētu ideju, –
tātad dizaina darbu vai dizainparaugu  

KONKRĒTĪBA

- līgumā ir jāvienojas par skaidru, konkrētu «līguma
priekšmetu»
- līgumam jābūt skaidri strukturētam, izteiksmēm
jābūt nepārprotamām, vārdi lietojami to parastajā,
vispārpieņemtajā nozīmē
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Intelektuālā īpašuma tiesības:

- autortiesības, arī 
attiecībā uz dizaina 
darbiem

- ar autortiesībām 
saistītās tiesības 
(izpildītāju tiesības jeb 
blakustiesības)

- datu bāzu sastādītāju 
sui generis tiesības

- izgudrojumu patenti

- pusvadītāju izstrādājumu 
topogrāfijas

- preču zīmes

- dizainparaugi

- ģeogrāfiskās norādes

- augu šķirņu tiesības 

Autortiesības: Rūpnieciskais īpašums:
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Uz dizainu attiecas abu veidu intelektuālā īpašuma
tiesības. Līgumā vēlams skaidri vienoties par šo
tiesību īpašnieku, aizsardzības iegūšanu, uzturēšanu
spēkā un izmantošanu



Intelektuālā īpašuma tiesības

- tiesības iegūst 
automātiski, un tās var 
pieprasīt atzīt citā valstī*

- arī, ja darbs nav 
pabeigts, un neatkarīgi 
no darba uzdevuma, 
vērtības, izpausmes 
formas un veida

- pieder autoram, tiklīdz 
darbs radīts

- pastāv autora dzīves 
laikā un 70 gadus pēc 
nāves* 

- tiesības reģistrējamas 
attiecībā uz konkrētu 
teritoriju, izpildot prasības 
par pieteikumu un 
reģistrācijas kārtību

- jāmaksā par tiesību 
iegūšanu un uzturēšanu 
spēkā

- pieder reģistrā norādītajam 
īpašniekam

- tiesību aizsardzības laiks ir 
ierobežots;  dizainparaugiem 
5+5+5+5+5 = max 25 gadi

Autortiesības: Rūpnieciskais īpašums:
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*) - atsevišķās valstīs autortiesības 
dizaina jomā atzīst ar ierobežojumiem



Intelektuālā īpašuma tiesības

- autora personiskās tiesības

(tiesības uz autorību, tiesības 

uz autora vārdu) 

– ir neatsavināmas

- mantiskās tiesības

(ekskluzīvas tiesības darbu 

izlietot jebkurā veidā, gūstot 

mantisku labumu)

– var iekļaut civiltiesiskā 

apritē* 

- likums aizsargā dizainera 
personiskās tiesības 

– neatkarīgi no tā, kas ir 
dizainparauga īpašnieks

- tiesības uz dizainparaugu* ir 
dizaineram vai viņa tiesību 
pārņēmējam 

= kas būs dizainparauga 
īpašnieks, ir atkarīgs no 

vienošanās

Autortiesības: Rūpnieciskais īpašums:
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*) pielīdzinot tiesībām uz kustamu mantu, var iekļaut civiltiesiskā apritē – nodot (pārdot,
dāvināt) citām personām (tiesību pārņēmējiem), novēlēt mantojumā; nodot lietošanai uz
licences līguma pamata, gūstot par to atlīdzību; iekļaut uzņēmuma pamatkapitālā vai aktīvos;
ieķīlāt, lai iegūtu finansējumu

Tiesības uz dizaina darbu / dizainparaugu, kas radīts, veicot darba uzdevumu, ir
autoram / dizaineram, ja vien līgumā ar darba devēju nav paredzēts citādi (citās valstīs
tas var būt noteikts pretēji!)



Intelektuālā īpašuma tiesības

- aizsargā izstrādājuma vai tā 
daļas ārējo veidolu, ja tas ir:

1) jauns (novitātes prasība)

2) ar individuālu raksturu

- dizainparaugam nav novitātes, ja 
tas ir iepriekš «izpausts 
sabiedrībai»

- izpaušana sabiedrībai nekaitē 
dizainparauga novitātei, ja tā 
reģistrācijas pieteikums tiek 
iesniegts 12 mēnešu laikā no 
izpaušanas dienas («labvēlības 
periods» - piemēro ES dalībvalstīs)

- aizsargā autora radošas 
darbības rezultātā radītu 
darbu  (oriģināldarbu, 
atvasinātu darbu)

- neaizsargā darbus, kuri 
pārkāpj citu personu 
intelektuālā īpašuma 
tiesības (kuri nav 
patstāvīgas jaunrades 
objekts)

Autortiesības: Rūpnieciskais īpašums:
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Līgumā var / vēlams paredzēt papildnoteikumus: 
- ja vēlāk atklājas, ka dizaina darbs aizskar citas personas 

tiesības vai tam nav novitātes;

- par konfidencialitāti



Līguma struktūra

Darījuma sastāvdaļas saskaņā ar Civillikumu:

- būtiskās (= negrozāmas: priekšmets, maksa)

- dabiskās (= grozāmas ar vienošanos: darījuma satura un 
izpildes detaļas, maksājumu kārtība u.tml.)

- nejaušās (= pēc pušu vēlēšanās: nosacījumi, termiņi u.tml.)

Līguma daļas:

1) līguma nosaukums*

2) noslēgšanas vieta un datums*

3) līdzēji (līgumslēdzēji, puses)*

4) [ievads jeb preambula - līguma mērķis]

5) [definīcijas]

6) regulējošā daļa (pušu tiesības un pienākumi)*

7) pārkāpumu sekas, līguma aizsardzība, strīdu 
izskatīšana

8) [citi noteikumi (piem., konfidencialitāte), nobeigums]

9) rekvizīti un paraksti*

*) bez šīm sastāvdaļām līgumam nav juridiska spēka
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Paldies par uzmanību!

Tālr. 67 099 609

janis.ancitis@LRPV.gov.lv

valde@LRPV.gov.lv

mailto:valde@LRPV.gov.lv
mailto:valde@LRPV.gov.lv

