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Rūpnieciskā īpašuma objekts 
IZGUDROJUMS 

Izgudrojums –   
 
jauns tehnisks risinājums, kuru var 
rūpnieciski izmantot un kurš acīmredzamā 
veidā neizriet no zināmā tehnikas līmeņa. 
 
Izgudrojums tiek aizsargāts ar patentu. 
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Kas ir patents 

§  tehnisku risinājumu aizsardzības forma –  
aizsardzības dokuments; 

§  darījums starp valsti un izgudrotāju 
(izgudrotājam monopolstāvoklis, bet sabiedrībai 
– informācija); 

§  tiesisks instruments monopolstāvokļa 
nodrošināšanai tirgū - aizliegt citiem izgatavot, 
lietot, piedāvāt pārdošanai, tirgot un importēt 
pārkāpjošus izstrādājumus valstī, kurā patents ir 
piešķirts; 

§  līdz 20 gadiem kopš patenta pieteikuma datuma; 
§  teritoriāls raksturs 
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Ko var patentēt 

§  "jebko zem šīs Saules, ko radījis 
cilvēks“ (ASV pieeja) 

 
§  tehniska rakstura risinājumus (Eiropas 

pieeja) 
 
Patentu objekti var būt: 
 
§  fiziski ķermeņi (ierīces, vielas, organismi) 
 
§  fizikālas darbības (paņēmieni, lietošana) 
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Ko nevar patentēt 

§  atklājumus, zinātniskas teorijas un 
matemātiskas metodes 

§  estētiskus risinājumus 
§  plānus, intelektuālas darbības, komercdarbības 

vai spēļu noteikumus un paņēmienus 
§  datorprogrammas kā tādas 
§  informācijas sniegšanas paņēmienus 
§  ārstēšanas un diagnostikas paņēmienus 
§  amorālas lietas 
§  cilvēka klonēšanas paņēmienus u.c. 
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Lēmums par patenta pieteikuma 
iesniegšanu – biznesa lēmums 

§  vai izgudrojumam būs tirgus; 

§  vai izgudrojums ir jauns produkts; 

§  vai ir potenciāli investori vai licenciāti, kas 
palīdzēs novest izgudrojumu līdz tirgus 
precei; 

§  cik vērtīgs būs izgudrojums;  

§  vai tiks iegūta peļņa, kas attaisno 
patentēšanas izmaksas utt. 
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Ko nedrīkst darīt, ja vēlas iesniegt patenta pieteikumu 



Ieteikumi pirms patenta 
pieteikuma iesniegšanas 

Jāveic patentu meklējums, lai: 

§  pārbaudītu savas idejas novitāti vai 
izgudrojuma līmeni; 

§  netērētu līdzekļus, izstrādājot jau zināmu 
tehnoloģiju;  

§  neizmantotu citam piederošu izstrādni; 

§  nepatentētu jau iepriekš izgudroto 
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Patentu meklējums palīdzēs 

§  iegūt pārskatu par patentētajām 
tehnoloģijām; 

§  izvērtēt esošo un potenciālo izgudrotāju kā 
arī konkurentu aktivitātes; 

§  atrast sadarbības partnerus, licenciātus; 

§  apzināt vietējās un ārvalstu tirgus nišas; 

§  gūt idejas esošo produktu un tehnoloģiju 
iespējamajiem uzlabojumiem; 

§  pareizi uzrakstīt pretenzijas 
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Patentu meklējuma veikšana 

§  vēlams, lai izgudrotājs pats mēģinātu 
veikt sākotnējo patenta meklējumu; 

§  tomēr – labāk patentu meklējuma 
veikšanu uzticēt speciālistiem (Patentu 
tehniskās bibliotēkas speciālisti, 
patentpilnvarotie) 

 
JO KVALITATĪVĀKS IR PATENTU MEKLĒJUMS, 

JO MAZĀK PROBLĒMU BŪS PIETEIKUMA 
PROCESĀ 
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US 139121 
J.W.Davis 

 
Fastening pocket-

openings 
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LV 14028 
Līga Brasliņa 

 
Vienreiz lietojams 

podiņš bērniem 



17 



18 

LV12861 
Aina Muceniece 

 
Imūnstimulators ar 

pretaudzēja aktivitāti 
un tā iegūšanas 

paņēmiens (RIGVIR) 



19 



Rūpnieciskā īpašuma objekts 
DIZAINPARAUGS 
Dizainparaugs –  
 

 izstrādājuma vai tā daļas ārējais 
veidols, kas izriet no izstrādājuma vai tā 
rotājuma (ornamenta) īpatnībām, it sevišķi 
no līniju, apveida, krāsu, formas, virsmas 
struktūras vai izmantoto materiālu īpatnībām.  
 

 Dizainparaugs var būt kā telpisks, tā 
arī plakans izstrādājums (iepakojuma grafika, 
animācijas filmu un videospēļu tēli, Interneta 
mājaslapas izkārtojums).  

  
 Dizainparauga reģistrācija ir spēkā 5 gadus, 

skaitot no pieteikuma datuma. Reģistrāciju var atjaunot 
uz jaunu piecu gadu periodu līdz dizainparaugu 
aizsardzības maksimālajam termiņam - 25 gadiem no 
pieteikuma datuma. 
 

2
0 



21 



22 



23 



Rūpnieciskā īpašuma objekts 
PREČU ZĪME 

 
Preču zīme –  

 apzīmējums, kuru lieto, lai kāda 
uzņēmuma preces un pakalpojumus atšķirtu 
no citu uzņēmumu precēm un 
pakalpojumiem.  
 

 Preču zīmes uzdevums ir individualizēt 
konkrētu preci vai pakalpojumu tādu pašu vai 
līdzīgu preču un pakalpojumu klāstā. 

  
 Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus, ko 

var atjaunot bez ierobežojuma ikreiz uz jaunu 10 gadu 
periodu.  
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Preču zīme 

Preču zīmes var būt: 
 
§  vārdiskas  
§  telpiskas 
§  figurālas 
§  īpašu veidu jeb speciālas preču zīmes 
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Vārdiskas preču zīmes 

KAS VAR BŪT LABĀKS PAR ŠO 

M 66 095 

LAIMA 

M 39 036 

AIR BALTIC  

M 33 868 
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Telpiskas preču zīmes 

M 62 206 M 61 613 



28 

Figurālas preču zīmes 

M 67 454 M 66 298 
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Īpašu veidu jeb speciāla preču zīme 
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Īpašu veidu jeb speciāla preču zīme 
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Īpašu veidu jeb speciāla preču zīme 

M 65 229 US 73553567 

http://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/73553567.mp3    



Kāpēc svarīgi reģistrēt preču 
zīmes un dizainparaugus 

§  bez reģistrēšanas Jūs riskējat, ka nespēsiet 
novērst pavairošanu; 

§  bez reģistrēšanas Jūs riskējat, ka pirms 
Jums tos reģistrēs kāds cits, iegūstot 
ekskluzīvas tiesības 
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Preču zīmes un dizainparauga   
reģistrācijas iemesli 

§  ja vēlaties iegūt ekskluzīvas tiesības uz visa 
produkta vai tā daļas ārējo izskatu, tad Jums 
jāaizsargā dizainparaugs; 

§  ja vēlaties iegūt ekskluzīvas tiesības 
izmantot preču zīmi komerciālās darbībā 
noteiktam preču un pakalpojumu skaitam, 
tad Jums jāpiesaka preču zīme. 
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Kā izvēlēties preču zīmi  

§  jāizpēta situācija tirgū 

§  jāpārbauda, vai tāda pati vai sajaucami līdzīga 
preču zīme nav jau pieteikta vai reģistrēta uz 
citas personas vārda 

§  jāpārliecinās, ka preču zīmi ir viegli izlasīt, 
uzrakstīt, izrunāt un iegaumēt 

§  jāpārbauda, vai preču zīme nevar izraisīt 
kādas nevēlamas asociācijas paredzamajās 
eksporta valstīs 

§  jāpārbauda, vai preču zīme atbilst 
reģistrējamības nosacījumiem (nav aprakstoša, 
maldinoša, amorāla) 
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Kas nodarbojas ar rūpnieciskā īpašuma 
tiesību aizsardzību Latvijā?  



Kas nodarbojas ar rūpnieciskā 
īpašuma tiesību aizsardzību pasaulē?  

§  WIPO  Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija 
§  EPO      Eiropas Patentu iestāde 
§  EAPO   Eirāzijas Patentu iestāde 
§  OHIM   Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs preču 

  zīmju un dizainparaugu jomā 

§  OAPI    Āfrikas Intelektuālā īpašuma organizācija 
§  ARIPO  Āfrikas reģionālā rūpnieciskā īpašuma 

    organizācija 
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Kur var atrast patentu informāciju 

3
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  PATENTU TEHNISKĀ BIBLIOTĒKA 



Patentu tehniskajā bibliotēkā 
pieejami: 

§  oficiālie izdevumi (vēstneši)  
§  patentu dokumenti  
§  uzziņu literatūra  
§  normatīvie akti rūpnieciskā īpašuma 

aizsardzības jomā 
§  profesionālā literatūra intelektuālā īpašuma 

aizsardzības jomā (rokasgrāmatas, 
periodiskie izdevumi) 

§  elektroniskais katalogs 
http://alise.patbib.gov.lv/Alise/lv/home.aspx   
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Patentu tehniskā bibliotēka   
piedāvā konsultācijas par: 

§  rūpnieciskā īpašuma tiesiskās aizsardzības 
vispārīgiem jautājumiem 

§  prasībām pieteikumu iesniegšanai 

§  patentēšanas vai reģistrācijas izmaksām  

§  patentu informācijas meklēšanas iespējām 

 organizējam 20 minūšu bezmaksas 
 patentpilnvarotā konsultācijas 
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Patentu tehniskā bibliotēka 
piedāvā:  

§  Meklējumus:  patenti, 
    preču zīmes,  
    dizainparaugi 

§  Mācības:   elektronisko resursu  
   izmantošanā,  

    par meklējumu  
   veikšanu datubāzēs 

§  Mācību seminārus par intelektuālā īpašuma 
aizsardzību  
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NACIONĀLO INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA 
IESTĀŽU EIROPAS TĪKLS 
http://www.innovaccess.eu/   
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Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs  
(preču zīmju un dizainparaugu jomā) 
(OHIM) http://oami.europa.eu/   
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http://oami.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1507&lngcdd=true&la=lv    
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PALDIES PAR UZMANĪBU! 


