Pielikums Nr. 3
Vienošanās par intelektuālā īpašuma pārdošanu
(projekts)
Rīga, datumu skatīt dokumenta elektroniskā paraksta laika zīmogā
Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr.90000068977, (turpmāk – RTU), tās rektora Leonīda
Ribicka personā, kurš rīkojas saskaņā ar RTU Satversmi, no vienas puses,
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “____________”, reģ. Nr. _____________ (turpmāk –
Pircējs) tās valdes locekļa ____________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata no otras
puses,
RTU un Pircējs kopā saukti – Puses, noslēdz šo vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās) par
turpmāko:
1. Vienošanās priekšmets
1.1. RTU pārdod un Pircējs pērk RTU intelektuālo īpašumu – starptautisko patenta
pieteikumu Nr. PCT/IB2020/053528 “Printera galvas izveides paņēmiens pultrūzijas tipa
3D printerim” un zinātību “Aditīvās ražošanas procesa apraksts, pielietojot
polipropilēna/stikla šķiedras hibrīddiegu kā sakausēšanas pavedienu, 3D printēšanas
paņēmienam ar printera galvu, kas izklāstīta starptautiskajā patenta pieteikumā Nr.
PCT/IB2020/053528” (turpmāk – Intelektuālais īpašums).
1.2. Autoru personiskās tiesības, atbilstoši Autortiesību likuma 14. pantam, uz Intelektuālo
īpašumu pieder Intelektuālā īpašuma izstrādē iesaistītajiem autoriem. RTU apņemas
nodrošināt, ka RTU autoru personiskās tiesības netiks izmantotas tādā veidā, kas varētu
traucēt vai ierobežot Intelektuālā īpašuma izmantošanu atbilstoši Pircēja vajadzībām (tajā
skaitā, Pircējs vai viņa noteiktās trešās personas var veikt jebkādus Intelektuālā īpašuma
pārveidojumus, grozījumus, papildinājumus u.c. izmaiņas bez atsevišķas saskaņošanas
ar autoriem no RTU).
1.3. RTU patur tiesības Intelektuālā īpašuma izmantošanai, lai veiktu pētniecības darbus, par
ko Pircējs apņemas necelt nekāda veida iebildumus.
2. Samaksas kārtība un īpašumtiesību pāreja
2.1. Pircējs par Intelektuālo īpašumu maksā RTU atlīdzību kopsummā ________,00 EUR
(___________ Eiro, 00 centi) šādos termiņos un šādā apmērā:
2.1.1. ________,00 EUR (___________ Eiro, 00 centi) viena mēneša laikā no
Vienošanās stāšanās spēkā;
2.1.2. ________,00 EUR (___________ Eiro, 00 centi) ne vēlāk kā līdz 2022. gada
1. septembrim.
2.2. Visi Vienošanās 2.1. punktā paredzētie maksājumi tiek aplikti ar pievienotās vērtības
nodokli. Pievienotās vērtības nodokli Pircējs maksā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
un apmērā.
2.3. Vienošanās 2.1. punktā noteikto maksu par Intelektuālo īpašumu Pircējs maksā saskaņā
ar RTU sagatavotu rēķinu, kuru RTU nosūta Pircējam elektroniski uz Vienošanās
2.10. punktā norādīto Pircēja e-pasta adresi. Puses vienojas, ka rēķins tiks sagatavots
elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
2.4. Pircējs apņemas veikt samaksu par Intelektuālo īpašumu, pārskaitot to uz rēķinā norādīto
RTU norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.
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2.5. Ja Pircējs kavē maksājuma termiņu, RTU ir tiesības piemērot Pircējam līgumsodu 0,5%
(nulle, komats, pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru
nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētās summas apjoma.
2.6. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Vienošanās 2.1.1. punktā minētā atlīdzība ir
ieskaitīta RTU kontā, RTU nodod Pircējam zinātības “Aditīvās ražošanas procesa
apraksts, pielietojot polipropilēna/stikla šķiedras hibrīddiegu kā sakausēšanas pavedienu,
3D printēšanas paņēmienam ar printera galvu, kas izklāstīta starptautiskajā patenta
pieteikumā Nr. PCT/IB2020/053528” aprakstu (turpmāk – Zinātības apraksts), par ko
tiek parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts, kas ir šīs Vienošanās neatņemama
sastāvdaļa (1.pielikums). Ar nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu Zinātības
apraksts ir uzskatāms par Pircēja komercnoslēpumu un RTU to atbilstoši aizsargā.
Komercnoslēpuma statuss izbeidzas gadījumā, ja Vienošanās tiek izbeigta.
2.7. Visas mantiskās tiesības uz Intelektuālo īpašumu no RTU Pircējam pāriet ar brīdi, kad
visa Vienošanās 2.1. punktā minētā atlīdzība ir ieskaitīta RTU kontā. Par Intelektuālā
īpašuma tiesību pāreju RTU un Pircējs paraksta tiesību nodošanas aktu, kas ir šīs
Vienošanās neatņemama sastāvdaļa (2.pielikums).
2.8. Ar brīdi, kad īpašumtiesības uz Intelektuālo īpašumu no RTU ir pārgājušas Pircējam,
RTU atsakās no jebkādām prasījuma tiesībām un apņemas šajā sakarā necelt ne
mantiskas, ne citāda rakstura pretenzijas vai prasības pret Pircēju vai tā tiesību
pārņēmējiem.
2.9. RTU vārdā parakstīt šīs Vienošanās 2.6. punktā minēto nodošanas – pieņemšanas aktu
tiek pilnvarota Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra projektu vadītāja Lita Lazdiņa,
tel. nr. 29119516, e-pasts: lita.lazdina@rtu.lv.
2.10. Pircēja pilnvarotais pārstāvis šīs Vienošanās darbības laikā ir __________, tel.
__________, e-pasts: __________.
3. Komercnoslēpums
3.1. Atbilstoši šīs Vienošanās 2.6. punktam Pircējam nodotais Zinātības apraksts ir uzskatāms
par komercnoslēpumu (turpmāk – Komercnoslēpums).
3.2. Puses apņemas glabāt un aizsargāt Komercnoslēpumu un ievērot saprātīgus informācijas
uzglabāšanas priekšnoteikumus.
3.3. RTU ir tiesības atsaukties uz Intelektuālo īpašumu un publicēt ar to saistītu informāciju
zinātniskajās publikācijās, par to iepriekš informējot Pircēju.
3.4. RTU ir tiesības informēt sabiedrību par šo Vienošanos, tās noslēgšanas faktu, saturu un
noslēgšanas mērķi, bez publikācijas satura iepriekšējas saskaņošanas ar Pircēju.
3.5. Pircējam nodotā Komercnoslēpuma nodošanas faktu un citu saistīto informāciju norāda
Pušu parakstītajā nodošanas – pieņemšanas aktā.
4. Citi noteikumi
4.1. Vienošanās stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas Puses.
4.2. Vienošanos var grozīt un papildināt, Pusēm vienojoties rakstveidā. Grozījumi un
papildinājumi noformējami kā Vienošanās pielikumi un ir tās neatņemamas sastāvdaļas.
4.3. RTU var vienpusēji izbeigt Vienošanos, ja Pircējs nav veicis samaksu Vienošanās
noteiktajā termiņā. Tādā gadījumā Pircējs pārtrauc Intelektuālā īpašuma jebkādu
izmantošanu un nekavējoties, bet ne ilgāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, atdod RTU visu un
jebkādā formā no tā saņemto informāciju un iznīcina vai izdzēš visus papīra vai
elektroniskā veidā vai citādā formā glabātos informācijas dublikātus vai kopijas.
4.4. Ja saistībā ar Vienošanās izpildi Pusēm rodas strīdi vai domstarpības, Puses tos apņemas
vispirms risināt savstarpējo pārrunu ceļā, bet, ja šādi Puses nespēj vienoties par strīdu vai
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domstarpību atrisinājumu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā – Latvijas Republikas tiesā
saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
4.5. Vienošanās sastādīta uz 3 (trīs) lapām un 2 (diviem) pielikumiem uz 3 (trīs) lapām. Puses
Līgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Līguma
parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga
datums. Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.
5. Pušu paraksti
Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
PVN reģ.Nr.LV90000068977
Banka: Valsts kase
Konta Nr.: LV44TREL915017616700B

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“____________________”

Rektors
Leonīds Ribickis

Valdes loceklis

Reģ.Nr.
Banka:
Konta Nr.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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1. pielikums
pie Vienošanās par intelektuālā īpašuma pārdošanu
Zinātības nodošanas – pieņemšanas akts
Rīga, datumu skatīt dokumenta elektroniskā paraksta laika zīmogā
Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, (turpmāk – RTU) projektu vadītājas
Litas Lazdiņas personā, kura rīkojas uz 202_.gada __.__________ noslēgtās Vienošanās par
intelektuālā īpašuma pārdošanu starp RTU un sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“________________” (turpmāk – Vienošanās) 2.9.punktu, no vienas puses
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “_________”, reģ. Nr. ____________ (turpmāk –
Pircējs) tās valdes locekļa ___________ personā, kurš rīkojas uz Vienošanās 2.10.punkta
pamata no otras puses,
RTU un Pircējs kopā saukti – Puses, pamatojoties uz Vienošanos, noslēdz nodošanas –
pieņemšanas aktu par sekojošo:
 RTU nodod un Pircējs pieņem zinātības “Aditīvās ražošanas procesa apraksts,
pielietojot polipropilēna/stikla šķiedras hibrīddiegu kā sakausēšanas pavedienu, 3D
printēšanas paņēmienam ar printera galvu, kas izklāstīta starptautiskajā patenta
pieteikumā Nr. PCT/IB2020/053528” aprakstu (turpmāk – Zinātības apraksts), kas ir šī
nodošanas – pieņemšanas akta neatņemama sastāvdaļa.
 RTU ir nosūtījis Zinātības aprakstu uz Vienošanās 2.10. punktā norādīto Pircēja e-pasta
adresi un ir saņēmis Pircēja pārstāvja apstiprinājumu par Zinātības apraksta saņemšanu.
 Pieņemšanas – nodošanas akts ir sagatavots uz 1 (vienas) lapas. Katrai Pusei ir pieejams
abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts elektroniskā formātā.
Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
PVN reģ.Nr.LV90000068977
Banka: Valsts kase
Konta Nr.: LV44TREL915017616700B

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“___________”

Projektu vadītāja

Valdes loceklis

________________/Lita Lazdiņa/

_________________/_______________/

Reģ.Nr.
Banka:
Konta Nr.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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2. pielikums
pie Vienošanās par intelektuālā īpašuma pārdošanu
Tiesību nodošanas akts
Rīga, datumu skatīt dokumenta elektroniskā paraksta laika zīmogā
Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, (turpmāk – RTU) tās rektora Leonīda
Ribicka personā, kurš rīkojas saskaņā ar RTU Satversmi, no vienas puses,
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “____________”, reģ. Nr. _____________ (turpmāk –
Pircējs) tās valdes locekļa ____________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata no otras
puses,
RTU un Pircējs kopā saukti – Puses, pamatojoties uz __.__.202_. Vienošanās par intelektuālā
īpašuma pārdošanu Nr. ___________ 2.7. punktu, noslēdz tiesību nodošanas aktu par sekojošo:
 Ar šī tiesību nodošanas akta parakstīšanas brīdi visas mantiskās īpašuma tiesības uz
intelektuālo īpašumu – starptautisko patenta pieteikumu Nr. PCT/IB2020/053528
“Printera galvas izveides paņēmiens pultrūzijas tipa 3D printerim” un zinātību
“Aditīvās ražošanas procesa apraksts, pielietojot polipropilēna/stikla šķiedras
hibrīddiegu kā sakausēšanas pavedienu, 3D printēšanas paņēmienam ar printera galvu,
kas izklāstīta starptautiskajā patenta pieteikumā Nr. PCT/IB2020/053528” no RTU
pilnībā pāriet Pircējam.
 Tiesību nodošanas akts ir sagatavots uz 1 (vienas) lapas. Katrai Pusei ir pieejams
abpusēji parakstīts tiesību nodošanas akts elektroniskā formātā.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“___________”

Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
PVN reģ.Nr.LV90000068977
Banka: Valsts kase
Konta Nr.: LV44TREL915017616700B

Reģ.Nr.
Banka:
Konta Nr.

Rektors
_________________/_______________/

________________/L.Ribickis/

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

5

Deed of Assignment of Intellectual Property Rights
Riga, see the date on the time stamp of the document signature
Riga Technical University, registration number 90000068977, registered address: Kaļķu
Street 1, Riga, LV-1658, Latvia (hereinafter – RTU), represented by its Rector Leonids
Ribickis, who acts pursuant to RTU Constitution, as the party of the first part, and
“____________”, registration number _________, registered address: _______________
(hereinafter – the Assignee), represented by its _______________, who acts pursuant to
Statutes, as the party of the second part, collectively hereinafter referred to as – the Parties,
conclude this Deed of Assignment of Intellectual Property Rights for the following:
 From the moment of signing this Deed of Assignment of Intellectual Property Rights,
all property rights to international patent application No PCT/IB2020/053528 “A
Printer Head Assembly for a Pultrusion-Type 3D Printer” and the related know-how
“Finalised Additive Manufacturing Process by Deploying Hybrid PP/GF Yarn as
Fusion Fabrication Filament in a Printing Head Described in PCT/IB2020/053528”
from RTU are fully transfered to the Assignee.
 Deed of Assignment of Intellectual Property Rights is made on 1 (one) page. A mutually
signed Deed of Assignment of Intellectual Property Rights in electronic form is
available to each Party.
Riga Technical University
Riga Technical University
1 Kaļķu Street 1, Riga, LV-1658
VAT Reg. No. LV90000068977
Bank: Valsts kase
Account No. LV44TREL915017616700B

Assignee
“____________________”
Address:
Reg.No.
Bank:
Account No.

Rector
Leonīds Ribickis

_________________/_______________/

THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A SECURE ELECTRONIC SIGNATURE AND
CONTAINS A TIME STAMP
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