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Līgumi dizaina jomā

Rīgā, 2015. gada 9. jūnijā

Latvijas Dizaineru savienības 

seminārs

Ingrīda Kariņa-Bērziņa

Zvērināta advokāte, partnere

Patentpilnvarotā preču zīmju un 

dizainparaugu jautājumos
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SATURS

1. Intelektuālā īpašuma tiesību iegūšana

2. Kā noslēgt līgumus dizaina jomā?
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3. TIESĪBU IEGŪŠANA



DIZAINPARAUGA 

AIZSARDZĪBAS VEIDI 

1. Nacionālā reģistrācija

2. Eiropas Kopienas reģistrācija

3. Nereģistrēts dizainparaugs

Neatkarīgi no reģistrācijas, dizainparaugu 

var aizsargāt kā darbu saskaņā ar 

Autortiesību likumu
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KĀ NOTIEK 

REĢISTRĀCIJA?

NB: intelektuālā īpašuma tiesības ir teritoriālas!

• Latvijā

• Iesniedzot iesniegumu + attēlu(s) Patentu valdē 

• Nodeva ~ 100 EUR 

• Reģistrācija notiek ~ mēneša laikā

• Eiropas Kopienā

• Elektronisks iesniegums www.oami.europa.eu

• Nodevas sākot no 350 EUR 

• Reģistrācija notiek ~ nedēļas laikā

• Citās valstīs

• Var iesniegt katrā valstī ar vietējā pārstāvja palīdzību

• Hāgas konvencija nodrošina reģistrāciju 61 valstī
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PAR ATTĒLIEM

Kopienas Dizainparaugs 001943606-0001

Page 7



PAR ATTĒLIEM

«Bērnu ragavas» D 15 412
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KO DOD REĢISTRĀCIJA?

 Izņēmuma tiesības uz 5 gadiem (līdz 25 gadiem) 

konkrētajā teritorijā

 Strīdā prezumpcija par tiesībām ir par labu reģistrācijas 

īpašniekam

 Strīdu risināšana vienkāršāka par autortiesību 

pārkāpumu, jo reģistrācijas īpašniekam nav jāpierāda, ka 

pārkāpējs atdarinājis dizainparaugu
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IZŅĒMUMA TIESĪBAS

• Dizainparaugu likuma 12. pants

• «(2) Dizainparauga īpašniekam ir izņēmuma tiesības

izmantot dizainparaugu un aizliegt to izmantot jebkurai

citai personai. Par dizainparauga izmantošanu it īpaši

uzskata tāda izstrādājuma izgatavošanu, kurā

dizainparaugs īstenots vai iekļauts, kā arī šāda

izstrādājuma piedāvāšanu pārdošanai, importu, 

eksportu, lietošanu, citāda veida izplatīšanu tirgū un 

uzglabāšanu minētajiem nolūkiem»
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KOPIENAS 

DIZAINPARAUGS

• Padomes regula (EK) Nr. 6/2002 par Kopienas
dizainparaugiem

• 19. pants: Kopienas dizainparauga piešķirtās tiesības

• Reģistrēts Kopienas dizainparaugs piešķir tā īpašniekam
ekskluzīvas tiesības to izmantot un neļaut trešām
personām to izmantot bez viņa piekrišanas. Minētā
izmantošana attiecas, jo īpaši, uz tāda ražojuma, kurā
dizainparaugs ir iekļauts vai kuram tas ir izmantots, 
izgatavošanu, piedāvāšanu, laišanu tirgū, importu, 
eksportu vai izmantošanu, vai šāda ražojuma
glabāšanu šiem mērķiem.
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JA DIZAINS NAV 

REĢISTRĒTS

1. Nereģistrets Kopienas dizainparaugs (11. pants)

• Dizainparaugu, kas atbilst 1. iedaļā izstrādātajiem
noteikumiem, aizsargā kā nereģistrētu Kopienas
dizainparaugu trīs gadus pēc datuma, kad tas ir pirmo
reizi darīts pieejams sabiedrībai Kopienā.

2. Ar autortiesībām aizsargāts dizainparaugs

• Aizsardzība ir automātiska, pastāv paralēli DP

• Autora mūžs + 70 gadi

• BET ir grūtāk pierādīt tiesības, vērsties pret 
pārkāpējiem
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ĪSI PAR AUTORTIESĪBĀM 

DIZAINA JOMĀ

• Tiesības, kuras pieder autoram, tiklīdz (oriģināls) 
aizsargājamais darbs ir radīts.

• Darbs = “autora radošās darbības rezultāts literatūras, zinātnes 
vai mākslas jomā neatkarīgi no tā izpausmes veida, formas un 
vērtības.” (LR Autortiesību likums, 1.panta 2.punkts)

• Tās rodas automātiski un nav reģistrējamas

• Termiņš: autora mūžs + 70 gadi

• Tiesības = izņēmuma tiesības izplatīt, gūt (mantisku) labumu. 
Autors var atsavināt mantiskās AT!

• BET ir jāpierāda, ka konkrētais darbs tika atdarināts!!
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4. KĀ VEIKSMĪGI NOSLĒGT 

LĪGUMUS DIZAINA JOMĀ?



KAS IR LĪGUMS?

Profesors Torgāns:

«Sarunvalodā vārdi ‘uzņemties saistību’ ir līdzvērtīgi vārdiem 
‘apsolīt, apņemties kaut ko darīt vai nedarīt, izpildīt, dot.’»

Līgums = «Vairāku personu savstarpējs ar vienošanos 
pamatots gribas izteikums, kura mērķis ir nodibināt saistību 

tiesības.»

Latvijā līgumus regulē Civillikums. Tas var būt mutisks! Līgums 
ir solījums kaut ko darīt vai nedarīt.



BIEŽĀK PIEĻAUTĀS 

KĻŪDAS

1. Puses atšķirīgi izprot darījuma būtību

2. Nav padomāts par «avārijas izeju» - kā rīkoties, ja ar 

sadarbību tomēr nepanāk iecerēto rezultātu

3. Līgums ir tikai mutisks - grūti pierādīt! 

4. Līgums «klusē» par kādu būtisku niansi, piemēram, 

klienta darbības trūkums, izmaiņu ieviešanas kārtība, 

utt.
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DAŽĀDI LĪGUMA PAVEIDI

• Attiecībā uz tiesiskām sekām, līguma nosaukums nav 
noteicošs.

• Autoratlīdzības līgums ir ar zināmām nodokļu priekšrocībām 
(Latvijā), tam ir jābūt noslēgtam ar pašu autoru, nevis ar 
uzņēmumu. Parasti līgums paredz tiesību pilnīgu pāreju.

• Pakalpojuma līgums ir drīzāk vērsts uz dizaina 
pakalpojumiem, nevis uz darba ieguvi. 

• Licences līgums paredz tiesību «nomu». Tā priekšmets var 
būt ar autortiesībām aizsargāts darbs, vai arī reģistrēts 
dizainparaugs (vai abi divi).
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NEIZPAUŠANAS LĪGUMS

• Var būt galvenā līguma sastāvdaļa, vai arī atsevišķa 
vienošanās. Angliski—NDA.

• Ieteikums būtu noslēgt šādu līgumu sarunu stadijā, kurā 
konfidenciāla informācija tiek izpausta.

• Var būt divpusējs vai vienpusējs.

• Kā līgums darbojas tieši tāpat, kā citi līgumi.

• NB—Latvijā tiesas nelabprāt uzmin, cik liela naudas izteiksmē 
bija pārkāpuma radītie zaudējumi. Vislabāk ir līgumā paredzēt 
soda sankcijas, jo tiesa nevar uzlikt par pienākumu «atgriezt 
pulksteni atpakaļ».

COBALT presenting to [insert client name]Page 18



LĪGUMA  NOSLĒGŠANA

Līguma četri obligātie elementi:

1. Pilnīga vienošanās

2. Līguma būtiskās sastāvdaļas

1. Objekts (līguma priekšmets)

2. Daudzums (apjoms)

3. Cena

4. Citi būtiski noteikumi (oferte un akcepts)

3. Nolūks savstarpēji sasaistīties

4. Pienācīga forma

Kalvis Torgāns, Saistību tiesības 1. daļa, 41.-42. lpp.
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KĀDAS IR PUSES?

• Ir būtiski, ka līgumslēdzējas ir arī tās, kuras piedalīsies 

līgumu izpildē un kuras ir tiesīgas to darīt.

• No vienas puses—dizaineris, vai viņa uzņēmums (labāk)

• No otras puses—pasūtītājs (tas, kurš maksās un kurš arī 

darbu pieņems).

• Ir vērts interesēties, vai līguma parakstītājs ir tiesīgs 

saistīt uzņēmumu.

• Riski: līguma spēkā neesamība, rēķinu ignorēšana...
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VIENOŠANĀS

• Vienošanās parasti izpaužas «pamata» līgumā un 
pielikumos, kuros ir atrunāti konkrētie darbi

• Dizainerim ir svarīgi atrunāt
• Par ko ir nolīgts (līguma priekšmets)

• Kā notiek darba izstrāde, to pieņemšana 

• Termiņi

• Apmaksas kārtība

• Izmaiņas projekta gaitā?

• Tiesību pāreja

• Piemērojamie likumi & tiesas (vēlams, Latvijas)
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LĪGUMA PRIEKŠMETS

• Pakalpojuma līgums var būt par «gabala darbu»

(atlīdzība pēc rezultāta, par procesu (atlīdzība pēc 

patērētā laika vai citiem parametriem)

• Dizaina līgums var arī būt par dizaina priekšmeta 

pārdošanu vai dizaina tiesību licencēšanu.

• Līguma nosaukumam ir otršķirīga nozīme. Galvenais ir 

saturs.
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LĪGUMA FORMA

• Līgumam nav jābūt rakstveida, lai pastāvētu vienošanās.

• Tas var arī būt rakstīts ar roku.

• Taču galvenais ir padomāt, vai strīdus gadījumā līgums ir 
pienācīgi noslēgts.

• Līgumam ir jābūt parakstītam. Latvijas tiesām labāk patīk 
oriģināli un latviski. (Taču vajadzības gadījumā var 
tulkot.)

• Nav jābūt notariāli apliecinātam, nav jābūt parakstam uz 
katras lapas.
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PĀRROBEŽU LĪGUMA 

SPECIFIKA

• Līguma piemērošana ir 100% atkarīga no tā, saskaņā ar 
kuras valsts likumiem līgums tiek noslēgts.

• Var rēķināties ar to, ka pasūtītājs parasti gribēs savu 
jurisdikciju, it īpaši, ja tā ir ASV. Taču visur ir noteikumi par to, 
kurās tiesās var celt prasību.

• Nevajag baidīties no sarežģītas terminoloģijas. Bieži vien tā 
nav faktiski nepieciešama, bet tiek izmantota aiz ieraduma 
(vai nezināšanas). 

• Ja līgums ir par lielu summu, vēlams piesaistīt juristu ar 
attiecīgās valsts kvalifikāciju / zināšanām.
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KĀDAS VALSTS LIKUMI 

TIEK PIEMĒROTI?

• Puses var brīvi izvēlēties gan valsti, kuras tiesās strīds 
tiktu izšķirts, gan arī piemērojamos likumus (t.s. 
«materiāltiesiskās normas»)

• Ja līgumā nav atrunāti piemērojamie likumi:
• Regula 593/2008 (4. panta 1. daļa): piemēro likumus pēc 

pakalpojuma sniedzēja dzīvesvietas.

• Ja līgumā nav atrunāta tiesa, kurā izskata strīdu:
• Regula 1215/2012 (7. panta 1. daļa): prasītājs var izvēlēties celt 

prasību vai nu pēc atbildētāja dzīvesvietas vai pēc vietas, kur 
pakalpojums ticis sniegts.
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PIEMĒRS

Jānim ir dizaina studija Rīgā. Viņš vienojas ar klientu 
Anglijā par mēbeļu dizaina pakalpojumiem. 

Rodas strīds starp Jāni un klientu par līguma izpildi.

Ja līgumā nav atrunāts citādi:

• Līgums tiek piemērots saskaņā ar Latvijas likumiem (jo 
Jānis dzīvo Latvijā).

• Strīds varētu tikt izskatīts Latvijas vai Anglijas tiesās.
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LĪGUMU IZPILDE UN 

PIEMĒROŠANA

Līguma saistības izbeidzas, kad

1. Ir beidzies līguma darbības termiņš

2. Puses ir izpildījušas savas saistības

3. Ja līgums nav izpildāms objektīvu iemeslu dēļ (force majeure)

4. Ja līgums tiek atcelts

• Ja līgumā nav paredzēts, ka vienas puses bezdarbība atceļ otras 
puses pienākumu pildīt saistības, tad pienākums vēl arvien pastāv, 
kamēr līgums ir spēkā!

• Strīds par saistību nepildīšanu ir civiltiesisks. 
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PALDIES!

INGRĪDA KARIŅA-BĒRZIŅA

Mob. +371 2862 4842

Birojs +371 6724 0689

Ingrida.karina-berzina@cobalt.legal

www.cobalt.legal

Biroja partnere,

Intelektuālā īpašuma tiesību

un tehnoloģiju prakses grupas vadītāja
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Trusted legal adviser for your Baltic success story


