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Ievads šajā mācību materiālā  
 , 
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Saites uz tīmekļa lapām un citiem piemēriem 

 Jautājumi iedvesmai un piezīmes 

 Citi mācību materiāli un noderīgas definīcijas   

Videoklipi   
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Ievads 
 

Radoša vai mākslinieciska idejas realizācija, kas ir cilvēka in-

telekta rezultāts, pieder tās radītājam un noteiktos apstākļos ir 

viņa intelektuālais īpašums. Lai gan intelektuālais īpašums 

fiziskā nozīmē nav materiāls, tam piemīt visas īpašuma 

īpašības, tāpēc to var pirkt, pārdot, licencēt, apmainīt, dāvināt 

un mantot tāpat kā jebkuru citu īpašumu. 

Intelektuālais īpašums ir biežāk sastopams termins ikdienas un 

uzņēmējdarbības vidē. Tāpēc, uzsākot uzņēmējdarbību vai 

izstrādājot biznesa plānu, uzņēmējiem jau no paša sākuma 

jādomā par tā aizsardzību.  

6. modulis: Intelektuālais īpašums un tā nozīme sniegs 

uzņēmējiem visu būtisko informāciju par intelektuālo īpašumu 

- viņi uzzinās, kā to aizsargāt un pārvaldīt un kas šajā procesā 

var viņiem palīdzēt. Turklāt šis modulis sniegs uzņēmējiem 

pārskatu par dažādiem aizsardzības veidiem, piem: 

A. Autortiesības un blakustiesības 

B. Rūpnieciskais īpašums 

C. Citi intelektuālā īpašuma veidi 

Pēc tam, kad būsiet iepazinušies ar visiem intelektuālā 

īpašuma aizsardzības veidiem, šajā modulī gūsiet ieskatu par 

to, kā varat aizsargāt savu uzņēmumu vai idejas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atruna: Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izdošanai nenozīmē tās satura, kas atspoguļo tikai autoru viedokli, apstiprinājumu, 

un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. 

 

5 
 

 

 

 

  

 

 

 Kā jūs domājat? 
 

Vai varat minēt dažus in-

telektuālā īpašuma 

pārkāpumu piemērus? 

 

 

         

 

 

 

 Desmit slaveni int-

elektuālā īpašuma strīdi 

https://www.smithsonian-

mag.com/history/ten-fa-

mous-intellectual-pro-

perty-disputes-18521880/  

 

Intelektuālais īpašums 
 

Kāpēc uzņēmējiem ir svarīgi izprast intelektuālā 

īpašuma jēdzienu? 
 

Intelektuālā īpašuma aizsardzība ir arvien biežāk sastopams 

jēdziens mūsu ikdienas vidē un uzņēmējdarbībā. Tā ir ar 

likumu noteikta materiālo un nemateriālo tiesību aizsardzība. 

Intelektuālā īpašuma īpašniekiem ir tiesības uz ierobežotu 

monopolu uz sava darba ekonomisko izmantošanu, kas 

nozīmē, ka noteiktā laikposmā neviens nedrīkst izmantot tirgū 

nevienu no aizsargātajiem darbiem bez autora vai īpašnieka 

atļaujas.  

 Piemēri no prakses liecina, ka uzņēmējiem jāapzinās tiesības 

un pienākumi, kas izriet no intelektuālā īpašuma, un jāiegulda 

līdzekļi savu zīmolu aizsardzībā. 

"Mazais" uzņēmējs bieži vien šķiet nepievilcīgs saviem 

konkurentiem, kas praksē tā nav. Klienti saskaras ar 

brīdinājumu pirms tiesas procesa un prasību par zaudējumu 

atlīdzināšanu, ja viņi nepārtrauc savu darbību.  

Savlaicīgi aizsargājot preču zīmi, klients neradītu iemeslu 

minētajām tiesas prāvām un izvairītos no nevajadzīgiem 

sarežģījumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/
https://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/
https://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/
https://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/
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       Kā jūs domājat? 
 

Vai varat iedomāties kādu 

citu IP aizsardzības veidu?  

         

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 Kā jūs domājat? 
 

Kādas ir viss 

atpzīstamākās preču 

zīmes, par kurām jūs varat 

iedomāties?  

 

 

 

         EUIPO: Intelek-

tuālais īpašums ir visur! 

https://www.y-

outube.com/watch?v=jc5d

3hMxQmI  

 

Kādu intelektuālā īpašuma aizsardzības veidu 

uzņēmēji izmanto visbiežāk? 
 

 

 Daudziem tehnoloģiju jomas uzņēmējiem 

patenti ir pirmais, kas nāk prātā. Tomēr viņi tos 

raksturo arī kā sarežģītus, dārgus un pārāk ilgu 

laiku prasošus.   

 

Lai aizsargātu ārējo izskatu, uzņēmēji izvēlas 

rūpniecisko dizainu. No otras puses, tie ir mazāk 

iedarbīgi aizsardzības līdzekļi, bet ir lētāki un arī 

ātrāki.  

                             

Lielākā daļa uzņēmēju izmanto preču zīmes. 

Tie ir jēgpilni un sistemātiski piemēroti viņu 

dažādās situācijās 

 

Lielākā daļa cilvēku ir pazīstami tikai ar iepriekš minētajām 

intelektuālā īpašuma aizsardzības kategorijām. Tomēr ir vēl 

daudz kas cits. Ar IP koka palīdzību mēs iepazīstināsim jūs ar 

dažādām iespējām, kā aizsargāt savu intelektuālo īpašumu.  

 

 

PATENTI 

INDUSTRIĀLAIS 

DIZAINS 

https://www.youtube.com/watch?v=jc5d3hMxQmI
https://www.youtube.com/watch?v=jc5d3hMxQmI
https://www.youtube.com/watch?v=jc5d3hMxQmI
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Lichtblicke: Gais-

mas mirdzumi  
 

https://www.y-

outube.com/watch?v=q5

rYHUcdxHc          

 

 

Intelektuālā īpašuma koks sniedz pārskatu par intelektuālo 

īpašumu. Galvenie atzari atspoguļo intelektuālā īpašuma 

veidus: autortiesības un blakustiesības, rūpnieciskais īpašums         

un citi intelektuālā īpašuma veidi. Turklāt katra intelektuālā 

īpašuma koka lapiņa sniedz mums daudz aizsardzības iespēju. 

Intelektuālais īpašums vienmēr nāk no PERSONAS. Precīzāk - 

no cilvēkkapitāla un sociālā kapitāla: radošuma, 

kompetencēm, zināšanām, prasmēm, spējām, spējas mācīties,  

komunikācijas tīkliem un attiecībām, stratēģiskajiem plāniem, 

uzņēmuma kultūras, citiem plāniem un uzņēmējdarbības 

organizācijas.  

Intelektuālā īpašuma aizsardzības priekšrocības ir izklāstītas šā 

intelektuālā īpašuma koka augļos. Tie ir darbības brīvība, 

ienākumu avots, nodrošinājums, šķēršļi ienākšanai tirgū, 

lielāka tirgus vērtība, uzlabots tēls, ietekme uz nozari utt.  

 

 

 

Ir daudz smagi strādājošu ekspertu, piemēram, intelektuālā 

īpašuma aģenti, kas palīdz pieņemt lēmumus un veikt visu 

aizsardzības procesu. Tomēr tur, kur ir palīdzība, ir arī draudi, 

kas nāk  no konkurences .  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q5rYHUcdxHc
https://www.youtube.com/watch?v=q5rYHUcdxHc
https://www.youtube.com/watch?v=q5rYHUcdxHc
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Autortiesības ir spēkā visu autora mūžu un septiņdesmit 

gadus pēc viņa nāves.  

 

         

        

 

         

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 
 

         

 

 

 II palīdzības die-

nests: Autortiesības 
 

https://intellectual-pro-

perty-helpdesk.ec.eu-

ropa.eu/copyright_en  

 

 

 Biežāk uzdotie 

jautājumi par autor-

tiesībām patērētājiem 

https://euipo.eu-

ropa.eu/ohimpor-

tal/en/web/obser-

vatory/faqs-on-copy-

right  

 

         

 

 

 

 

 AGORATEKA (Ei-

ropas tiešsaistes satura 

portāls) 
 

https://agorateka.eu/  

 

 

 

 

 

Autortiesības un blakustiesības 
 

 Autortiesības ir tikai autora tiesības rīkoties ar savu darbu 

literatūras, zinātnes un mākslas jomā.  

 

 

 

Autortiesības neaizsargā darba ideju, kas ir ideju izpausme 

neatkarīgi no izpausmes veida vai kvalitātes. Tās tiek radītas 

automātiski, un atšķirībā no vairuma citu intelektuālā īpašuma 

veidu tās nav jāreģistrē.  

Darba autors ir fiziska persona, kas radījusi darbu, vai persona, 

kuras vārds, pseidonīms vai tēls parasti tiek minēts darba 

kopijās, līdz tiek pierādīts pretējais.  

 

Blakustiesības, kas 

saistītas ar autortiesībām, 

pamatojas uz 

autortiesībām, tās paredz 

ar autortiesībām aizsargāta 

darba esamību un ietver 

šādus aizsardzības veidus: 

izpildītājmākslinieku 

tiesības uz viņu 

izpildījumiem, fonogrammu 

producentu tiesības uz viņu fonogrammām, filmu producentu 

un videospēļu veidotāju tiesības uz viņu filmām un 

videospēlēm, raidorganizāciju tiesības uz viņu raidījumiem, to 

izdevēju un datubāzu ražotāju tiesības uz viņu datubāzēm. 

Ja jūsu produktā vai pakalpojumā ir elementi, ko aizsargā 

Autortiesību likums, neaizmirstiet to pienācīgi marķēt ar 

©. 

 

 

Autortiesības (pixabay) 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/copyright_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/copyright_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/copyright_en
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright
https://agorateka.eu/
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  Kā jūs domājat? 
 

Kādi ir populārākie pa-

tenti, kas jums nāk prātā? 

Kāda ir atšķirība starp 

izgudrojumu un patent? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EK: Patents 

https://ec.eu-

ropa.eu/growth/indus-

try/strategy/intellectual-

property/patent-protec-

tion-eu_en  

 

 

Rūpnieciskais īpašums 

 

Patents 
 

Ja izgudrotājs vēlas aizsargāt izgudrojumu, kas piedāvā jaunu 

tehnisku problēmas risinājumu un attiecas uz produktu, 

procesu vai lietojumu, piemērots intelektuālā īpašuma 

aizsardzības veids ir patents.  

 

 Citāts: Tomasa Edisona patenta rasējums un pieteikums par elektrisko lampu 

uzlabojumu, patentēts 1880. gada 27. janvārī; Patentu un preču zīmju biroja ieraksti; 

ierakstu grupa 241; Nacionālais arhīvs. (https://www.archives.gov/milestone-

documents/thomas-edisons-patent-application-for-the-light-bulb)  

 

Iegūstot patentu, tā tiesību turētāji, attiecīgi īpašnieki, iegūst 

monopoltiesības tirgū, pamatojoties uz aizsargāto tehnisko 

risinājumu patenta aizsardzības termiņa laikā, kas var būt līdz 

20 gadiem pilnam patentam un līdz 10 gadiem 

konsensuālajiem patentiem. 

Patents tiek atzīts par jebkuru izgudrojumu jebkurā no 

tehniskajām jomām, kurā ir:  

A. Izgudrojuma novitāte. Izgudrojums ir jauns, ja tas nav 

ietverts jaunākajā tehnikas līmenī.  Par jaunāko 

sasniegumu uzskata visu, kas ir kļuvis publiski pieejams 

pasaulē lietojot rakstiskā vai mutiskā veidā, vai jebkādā 

https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en
https://www.archives.gov/milestone-documents/thomas-edisons-patent-application-for-the-light-bulb
https://www.archives.gov/milestone-documents/thomas-edisons-patent-application-for-the-light-bulb
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 WIPO 2021. gada 

patentu izlase - dīvaini 

un brīnumaini 

https://www.wipo.int/paten

ts/en/2021_patent_picks.h

tml  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

citā veidā pirms patenta pieteikuma iesniegšanas 

datuma. 

B. Izgudrojuma līmenis. Izgudrojumam ir izgudrojuma 

līmenis, ja tas nav uzskatāms par izgudrojumu, kas 

kvalificētai personai attiecīgajā jomā ir acīmredzams no 

jaunākajiem sasniegumiem.  

C. Rūpnieciskā pielietojamība. Izgudrojums ir 

rūpnieciski izmantojams, ja tā objektu var ražot vai 

izmantot jebkurā rūpniecības nozarē, tostarp 

lauksaimniecībā. 

 

Patents tiek atzīts arī par izgudrojumu, kas attiecas uz:  

A. Produkts, kas sastāv no bioloģiska materiāla vai kas 

satur bioloģisku materiālu. 

B. Metode, ar kādu bioloģiskais materiāls ir iegūts, 

apstrādāts vai izmantots. 

C. Bioloģisks materiāls, kas izolēts no dabiskās vides vai 

iegūts tehniskā procesā, pat ja tas iepriekš atrasts dabā 

(atklājums). 

 

 

WIPO: 2019. gada patentu izvēle — dīvaini un brīnišķīgi 

https://www.wipo.int/patents/en/ 

 

PIEZĪME!  

Izgudrojumi, kas nav uzskatāmi un nav patentējami: Atklājumi, 

zinātniskās teorijas un matemātiskās metodes, estētiskie darbi, 

noteikumi, instrukcijas un metodes garīgu darbību veikšanai, 

https://www.wipo.int/patents/en/2021_patent_picks.html
https://www.wipo.int/patents/en/2021_patent_picks.html
https://www.wipo.int/patents/en/2021_patent_picks.html
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 IĪ Palīdzības die-

nests: Preču zīmes 

https://www.y-

outube.com/watch?v=leA

ybwUZMgQ&list=PL-

VYW74RnAKZ0FrkeLOer_

3w08IDRli9q&index=3  

 

 

 

 

 

Piezīme! 

Ja savā tirgū izmantojat 

preču zīmes, neaizmirstiet 

tās pienācīgi marķēt ar 

preču zīmi ™ 

nereģistrētām preču 

zīmēm un preču zīmi ® 

reģistrētām preču zīmēm. 

 

 

EUIPO I nodaļa: 

Viss par preču zīmēm 

https://www.youtube.com/

watch?v=Kcs-UU30bTQ  

spēlēm vai uzņēmējdarbībai, informācija uz displeja, 

datorprogrammas.  

 

 

 

Preču zīme 
 

Preču zīme tiek atzīta par preču zīmi, ko izmanto, lai 

saimnieciskajos darījumos atšķirtu vienas personas produktus 

un/vai pakalpojumus no citiem cilvēkiem. Tā var aizsargāt 

produkta un/vai pakalpojuma nosaukumu, logotipu, emblēmu, 

etiķeti vai citas atšķirības pazīmes, ko var vārdiski un grafiski 

izteikt kā vārdu un grafisku risinājumu kombināciju. 

 

Iesniedzot preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, precēm un 

pakalpojumiem jābūt skaidri identificētiem un klasificētiem 

saskaņā ar "Starptautisko preču un pakalpojumu klasifikāciju", 

kas plašāk pazīstama kā Nicas klasifikācija. 

 

 

 

 

® reģistrētām preču zīmēm                               ™ nereģistrētām preču zīmēm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Kcs-UU30bTQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kcs-UU30bTQ
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.northwestern.edu/nucuisine/images/newsletter/Starbucks-logo.gif&imgrefurl=http://www.northwestern.edu/nucuisine/locations/willies_food_court.html&h=972&w=956&sz=221&tbnid=I6KOYqwqs3KxmM:&tbnh=149&tbnw=147&prev=/images?q%3Dstarbucks%2Blogo%26um%3D1&start=3&sa=X&oi=images&ct=image&cd=3


Atruna: Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izdošanai nenozīmē tās satura, kas atspoguļo tikai autoru viedokli, apstiprinājumu, 

un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. 
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Vai zināt, kuri 

produkti no jūsu valsts tiek 

reģistrēti un aizsargāti visā 

ES?          

 

 

 

      

 

 

 

          

 

EUIPO: Dizainpa-

raugi ES 

https://www.y-

outube.com/watch?v=FY

WPOz7BlYE&t=121s  

         

 

 

 

 

Rūpnieciskais dizains 
 

Rūpnieciskā dizaina aizsardzība ietver produkta vai priekšmeta 

ārējā izskata aizsardzību, aizsargājot priekšmetu formu un 

aprises un virsmas īpašības (līnijas, krāsas, faktūras, formas, 

kontūras, materiālus, ornamentus). Rūpniecisko dizainparaugu 

reģistrācijai ir juridiski noteikti nosacījumi: 

A. Rūpnieciskais dizains aizsargā dizainu, kas ir jauns un 

kam piemīt individuāls raksturs. Dizainparaugu uzskata 

par jaunu, ja līdz rūpnieciskā dizainparauga reģistrācijas 

pieteikuma iesniegšanas dienai sabiedrībai nav bijis 

pieejams identisks dizainparaugs vai ja prioritātes 

tiesības ir pieprasītas pirms atzītās prioritātes datuma.  

B. Dizainparaugu, kas uzklāts uz izstrādājuma vai ietverts 

izstrādājumā, kurš ir kompleksa izstrādājuma 

neatņemama sastāvdaļa, uzskata par jaunu un 

individuālu tikai tad, ja sastāvdaļa pēc iekļaušanas 

kompleksā izstrādājumā paliek redzama, to regulāri 

Coca-Cola (pixabay) 

https://www.youtube.com/watch?v=FYWPOz7BlYE&t=121s
https://www.youtube.com/watch?v=FYWPOz7BlYE&t=121s
https://www.youtube.com/watch?v=FYWPOz7BlYE&t=121s
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 Kā jūs domājat? 

Vai zināt, kuri produkti 

no jūsu valsts tiek 

reģistrēti un aizsargāti 

visā ES?          

 

 eAmbrozija (ES 

ģeogrāfiskās izcelsmes 

norāžu reģistrs) 

https://ec.eu-

ropa.eu/info/food-farm-

ing-fisheries/food-

safety-and-quality/certi-

fication/quality-la-

bels/geographical-indi-

cations-register/  

lietojot, ja sastāvdaļas redzamās pazīmes atsevišķi 

atbilst jaunuma un individuālā rakstura nosacījumiem. 

 

 

Ingelec dubultā slēdža un kontaktligzdas dizains, kas starptautiski reģistrēts 

saskaņā ar Hāgas sistēmu (Reģistrācijas Nr. DM/067009); https://www.wipo.int/  

 
 

Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija 
 

Topogrāfiju kā vadošo, izolējošo un pusvadītāju materiālu 

slāņu trīsdimensiju sadalījuma attēlojumu pusvadītāju 

izstrādājumos, kas paredzēti konkrētas elektroniskas funkcijas 

veikšanai, var aizsargāt kā intelektuālo īpašumu. 

 

 Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un izcelsmes  

vietas apzīmējums 
 

Tos izmanto, lai apzīmētu tradicionālos produktus mūsu vidē. 

Tie palielina produkta tirgus vērtību, popularizējot tā īpašās 

iezīmes un veicinot lauku attīstību. Ģeogrāfiskās izcelsmes 

norāde norāda, ka produkta vai pakalpojuma izcelsme ir 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://www.wipo.int/
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konkrētā ģeogrāfiskā apgabalā un ka tam piemīt noteikta 

kvalitāte un īpašības, kas saistītas ar šo izcelsmi.  

 

   

 

Citi intelektuālā īpašuma veidi 
 

Interneta domēni 
 

Interneta domēna vārdi ir īpaši svarīgi uzņēmējiem, kuru 

uzņēmējdarbība pilnībā vai daļēji balstās uz internetu. 

 

Profili sociālajos tīklos 
 

Sociālo tīklu loģiskais pamatojums uzņēmējdarbības kontekstā 

ir to ekonomiskā izmantošana. Sociālie tīkli var būt ļoti efektīvi 

saziņā ar klientiem un viņu novirzīšanā uz sava uzņēmuma 

interneta vietni (tīmekļa vietni). 
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     Kā jūs domājat? 

Vai varat minēt dažas dar-

bības, kurās digitālais 

mārketings robežojas ar 

intelektuālā īpašuma 

tiesību pārkāpumu? 

 

Vai, jūsuprāt, intelektuālā 

īpašuma tiesību aktiem ir 

jāseko līdzi tehnoloģiju 

attīstībai? 

 

 

 

 

 

 

 

       

 WIPO  

( Paskaidrojums: Kas ir 

komercnoslēpums?) 

https://www.y-

outube.com/watch?v=0Te

B59XZbIc  

 

 

 

 

 

 

 

    Kā jūs domājat? 

Kāds ir slavenākais komer-

cnoslēpums? 

Sociālo mediju konti ir intelektuālais īpašums (Pixabay)  

 

Biznesa datubāzes, interneta meklētājprogrammas 

un norādīšanas programmatūra 
 

Uzņēmumu datubāzes tiek uzskatītas par autortiesību 

objektiem. Bet uzņēmējiem iekļaušana labi izvēlētās 

uzņēmumu datubāzēs var nozīmēt atšķirību starp lieliem 

panākumiem un pilnīgu neveiksmi. Tas ir īpaši izceļas, ja 

pastāv iespēja radoši noformēt savu ieguldījumu datubāzē, kas 

ietver arī multimediju saturu. Publicēšanās dažās datubāzēs ir 

pilnīgi bezjēdzīga, un tie ir tikai izdevumi. Šaubu gadījumā 

pirms piekrišanas publicēšanai konsultējieties. 

Liels ekonomiskai potenciāls ir arī reģistrācijai īpašiem 

pakalpojumiem, ko interneta pārlūkprogrammas piedāvā 

saviem lietotājiem.  

Labs piemērs tam ir ziedu veikala reģistrācija pakalpojumā 

Google Maps, kas ļauj visiem klientiem saņemt norādījumus, 

kā atrast konkrētu atrašanās vietu. Google AdWords kampaņa, 

kas var izvietot jūsu sludinājumu interneta meklēšanas 

rezultātu augšgalā, ir lielisks radošas un efektīvas mārketinga 

pieejas piemērs.  

Ļoti svarīga ir tīmekļa vietnes optimizācija 

meklētājprogrammām (SEO). No tā biznesa viedokļa, kas 

piedāvā šādu pakalpojumu, tas ir uzņēmējdarbības projekts. 

Tam, kurš pasūta šādu pakalpojumu, tas ir būtisks rīks, kas ļauj 

ievērojami uzlabot sasniegto pozīciju meklēšanā pēc 

atslēgvārdiem.  

https://www.youtube.com/watch?v=0TeB59XZbIc
https://www.youtube.com/watch?v=0TeB59XZbIc
https://www.youtube.com/watch?v=0TeB59XZbIc


Atruna: Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izdošanai nenozīmē tās satura, kas atspoguļo tikai autoru viedokli, apstiprinājumu, 
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Meklētājprogrammu optimizācija (SEO)( Pixabay) 

 

Komercnoslēpums 
 

 Lai aizsargātu komercnoslēpumu, uzņēmējiem ir jāzina, ka 

viņiem pieder kaut kas, kas ir komercnoslēpums, jo 

komercnoslēpumu nevar nosaukt vārdā.  

 

Komercnoslēpumi ir definēti kā jebkura informācija, kas var tikt 

komerciāli izmantota un radīt konkurences priekšrocības, kas 

nav pieejama sabiedrībai vai konkurentiem un tiek rūpīgi 

glabāta.  

 

 Ja neesat pārliecināts, vai jums ir komercnoslēpums, 

pārbaudiet sevi, uzdodot šo jautājumu: Vai tas ir kaut kas tāds, 

ko konkurenti vēlētos zināt, vai arī tas dotu viņiem konkurences 

priekšrocības?  

Komercnoslēpumi ietver jaunus produktu veidus, inovatīvus 

uzņēmējdarbības modeļus, zināšanas un pieredzi ražošanas 

un projektēšanas jomā, receptes, organizācijas sistēmu, 

kvalitātes kontroles metodes, jaunu produktu laišanas tirgū 

datumus un to tehniskās specifikācijas, klientu un piegādātāju 

sarakstus, līgumu noteikumus, visu veidu biznesa plānus, 

klientu kredītspēju un visu citu informāciju, kas var uzlabot 



Atruna: Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izdošanai nenozīmē tās satura, kas atspoguļo tikai autoru viedokli, apstiprinājumu, 
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Eiropas Komisija, 

Mazo un vidējo uz-

ņēmumu izpildaģentūra, 

Līgums par informācijas 

neizpaušanu: arī uz-

ņēmējdarbība l 

https://op.eu-

ropa.eu/en/publication-de-

tail/-/publica-

tion/e412838c-f015-11eb-

a71c-01aa75ed71a1/lan-

guage-en/format-

PDF/source-227373103    

 

 

 

 

 

  

 

 

   

        

 

 

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

biznesa lēmumu pieņemšanu. Papildus zināšanām par to, "kā 

kaut ko darīt", zināšanas ir arī tas, "ko nedrīkst darīt" 

Biznesa noslēpumi tiek glabāti ne tikai no ārējiem pārkāpējiem, 

bet arī no darbiniekiem.  Ar uzrakstu "KONFIDENCIĀLI" uz 

dokumentiem  nebūs pietiekami. Dažos gadījumos tas ir pat 

neproduktīvi.  

                      

Tehniskā aizsardzība ietver informācijas drošības pasākumus, 

piemēram, efektīvu aizsardzību pret ļaunprātīgu 

programmatūru, pareizu piekļuvi lietotāju kontiem un paroļu 

pārvaldību, svarīgu datu šifrēšanu, svarīgas uzņēmējdarbības 

informācijas dublēšanu, kā arī drukas datu nesēju un 

konfidenciālu failu nesēju iznīcināšanu. 

Komercnoslēpumi jāreglamentē ar darba līgumu. Ieteicams 

darba līgumā iekļaut nekonkurēšanas klauzulu, jo tā novērš 

darbinieku pieņemšanu darbā pie tiešā konkurenta. Ļoti svarīgi 

ir parakstīt konfidencialitātes līgumu ar darījumu partneriem, ar 

kuriem uzņēmēji risina sarunas par iespējamu sadarbību 

uzņēmējdarbībā. 

 

Intelektuālā īpašuma aizsardzība un 

pārvaldība 
 

Kvalitatīva intelektuālā īpašuma pārvaldība var palielināt 

uzņēmuma vērtību, atvieglot finansēšanu, nodrošināt ātrāku 

ieguldījumu atdevi, atvieglot plānošanu, nodrošināt 

kvalitatīvāku un pilnīgāku uzņēmējdarbības informāciju un 

izvairīties no juridiskiem strīdiem ar konkurentiem.  

Inovāciju komercializāciju var realizēt paši, gan arī, piešķirot 

vai pārņemot lietošanas tiesības, izmantojot licencēšanu. 

Licence, t. i., licences līgums, ir instruments, kas ļauj gūt 

Konfedencālil (pixbay) 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
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Intelektuālā īpašuma nesankcionēta izmantošana vai 

pavairošana ir likuma pārkāpums, un īpašnieka tiesības 

piekļūt, izmantot un gūt labumu tiek aizsargātas ar tiesību 

sistēmas līdzekļiem un institūcijām pēc intelektuālā īpašuma 

tiesību pieprasījuma, nevis pašas no sevis. 

 

         

  

 

 
 IĪ Palīdzības dienests: 

IĪ Licencēšana  

https://youtu.be/Py-

JrRPrB10  

 

 
       REUTERS: Bijušais 

Cooke palīgs saņem 8 

gadu cietumsodu 

komercnoslēpumu 

lietā 

https://www.reu-

ters.com/article/us-coke-

tradesecrets-

idUSN23233863200705

23  

 

 

 

        

 

 

 

 

  

 

 

ieņēmumus līguma darbības laikā, lai nodotu zināšanas un 

pieredzi izmantošanai iepriekš precīzi noteiktā teritorijā un 

apjomā. Licences līgumā ir iekļauta visa pavaddokumentācija 

un zināšanas par ražošanas vai pakalpojuma uzsākšanu. 

Licencējot konkrētas tehnoloģijas īpašumtiesības pārdevējs 

nodod pircējam, kas nozīmē, ka pircējs ir tiesīgs izmantot citas 

personas izstrādāto tehnoloģiju.  

Licences priekšmets var būt jebkura veida intelektuālais 

īpašums: patents, preču zīme, rūpnieciskais dizains vai 

autortiesības un blakustiesības un komercnoslēpums. 

 

 

 

 

 

Tā kā aizsardzība ir sarežģītāka, intelektuālā īpašuma tiesību 

pārkāpumi ir mazāk iespējami.  

 

 

Coca-cola’s complex protection 

Coca-cola kompleksā aizsardzība 

Tirdzniecības noslēpums/ Dzēriena pagatavošana; ©Autortiesības/Teksts uz 

etiķetes; IĪ Lietojuma programmas /kompānijas nosaukums, kas reģistrēts 

tirdzniecības tiesā/ Reģistrētais domeins / CocaCola kompānija; Patents/ vāciņš; 

reģistrētais zīmols/ CocaCola®; Reģistrētais dizains vai 3D zīmols/ pudele 

 Eiropas IĪ palīdzības dienests 
 

Intelektuālā īpašuma palīdzības dienests sniedz bezmaksas 

pirmās kārtas atbalstu Eiropas mazajiem un vidējiem 

https://youtu.be/Py-JrRPrB10
https://youtu.be/Py-JrRPrB10
https://www.reuters.com/article/us-coke-tradesecrets-idUSN2323386320070523
https://www.reuters.com/article/us-coke-tradesecrets-idUSN2323386320070523
https://www.reuters.com/article/us-coke-tradesecrets-idUSN2323386320070523
https://www.reuters.com/article/us-coke-tradesecrets-idUSN2323386320070523
https://www.reuters.com/article/us-coke-tradesecrets-idUSN2323386320070523
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 IĪ palīdzības 

dienests 

https://intellectual-prop-

erty-helpdesk.ec.eu-

ropa.eu/index_en  

 

 

 Eiropas IĪ 

palīdzības dienesta 

palīdzības līnija 

https://www.youtube.co

m/watch?v=IY17CxoPd

QI  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Atrodiet savu IP 

vēstnesi 

https://intellectual-prop-

erty-helpdesk.ec.eu-

ropa.eu/regional-

helpdesks/european-ip-

helpdesk/europe-am-

bassadors-team_en  

 

 

uzņēmumiem (MVU) intelektuālā īpašuma pārvaldības, 

aizsardzības un īstenošanas jautājumos. IĪ palīdzības dienests, 

kas sastāv no pieciem īpašiem reģionālajiem palīdzības 

dienestiem, kuri aptver Ķīnu, Eiropu, Latīņameriku, Indiju un 

Dienvidaustrumāziju, apmierina šajos tirgos strādājošo 

uzņēmumu individuālās vajadzības. Turklāt reģionālais 

palīdzības dienests Eiropā īpaši palīdz ES MVU un pētniekiem 

risināt intelektuālā īpašuma jautājumus saistībā ar ES 

finansētiem pētniecības un inovācijas projektiem. 

 

 

Reģionālais palīdzības dienests 

EK IĪ palīdzības dienests; Latīņamerika IĪ MVU palīdzības dienests; Āfrika IĪ MVU 

palīdzības dienests; Indija IĪ MVU palīdzības dienests; Ķīna IĪ MVU palīdzības 

dienests; Dienvid-austrum Āzija IĪ MVU palīdzības dienests 

Piedāvājot plašu informatīvo materiālu klāstu, palīdzības 

tālruņa pakalpojumu, kā arī daudzveidīgu apmācību kalendāru, 

IĪ palīdzības dienesta vispārējais mērķis ir atbalstīt intelektuālā 

īpašuma spēju veidošanu visā intelektuālā īpašuma prakses 

diapazonā: no izpratnes līdz stratēģiskai izmantošanai un 

sekmīgai izmantošanai. 

Reģionālos intelektuālā īpašuma palīdzības dienestus vada 

atsevišķas ekspertu grupas, kas nodrošina plašas zināšanas 

un pieredzi, risinot galvenos intelektuālā īpašuma jautājumus, 

kas saistīti ar katru ģeogrāfisko apgabalu un attiecīgajiem 

tirgiem. 
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Atruna: Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izdošanai nenozīmē tās satura, kas atspoguļo tikai autoru viedokli, apstiprinājumu, 

un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. 
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IĪ palīdzības dienesta sniegtie pakalpojumi 

Apmācības/bezmaksas tiešaites un klātienes sesijas; Mājaslapa/regulārii atjaunota 

informācija par IĪ pasauli un inovācijām; Vēstnieki/ lokāls IĪ atbalsts viscaur Eiropā ; 

Publikācijas/ praktiskas zināšanas augsta līmeņa publikācijās; Palīdzības 

līnija/konfidenciāla attieksme individuālos IĪ jautājumos;  Pasākumi/ informācijas 

punkts par galvenajiem tīklošanas pasākumiem un konferencēm 

IĪ palīdzības dienesta tīmekļa vietnē ir pieejams pārskats par 

tīklā iekļautajiem vēstniekiem un gaidāmajiem mācību un 

semināru pasākumiem. Palīdzības tālruņa līnija, kas nodrošina 

iespēju uzdot jautājumu par intelektuālo īpašumu un saņemt 

bezmaksas, konfidenciālu padomu pirmajā instancē.  

Intelektuālā īpašuma palīdzības dienests nodrošina arī 

apmācības uz vietas un tiešsaistē, aptverot būtiskus 

intelektuālā īpašuma tematus ES MVU un uzņēmējiem, kas 

iesaistīti pārrobežu uzņēmējdarbībā vai vēlas paplašināt savu 

uzņēmējdarbību citos reģionos.  
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