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Kārtība, kādā tiek virzīts darbinieka vai studējošā iesniegums, pieņemts lēmums par 

RTU mantiskajām tiesībām uz intelektuālo īpašumu 
 

Izdota pamatojoties uz “Rīgas Tehniskās universitātes 

 Intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības un izmantošanas politika” 

40. punktu (apstiprināta 2012. gada 22. oktobra  

Senāta sēdē (protokols Nr.563)) 

 
I Vispārīgie nosacījumi 

1.1. Dokumenta mērķis ir noteikt kārtību, kādā notiek darbinieka un studējošā iesnieguma izvērtēšana 

un virzība, kā arī lēmuma par Universitātes mantiskajām tiesībām pieņemšana. 

1.2. Atbildīgā struktūrvienība par Kārtības īstenošanu ir Zinātņu prorektora dienesta Inovāciju un 

tehnoloģiju pārneses centrs. 

1.3. Šī kārtība neattiecas uz gadījumiem, kad patentēšana ir paredzēta dažādos projektos, kā arī citu 

finanšu instrumentu vai sadarbības ietvaros. 

 

II Iesniegšanas kārtība 

2.1. Darbinieks vai Studējošais par radīto intelektuālo īpašumu Universitātei paziņo divu nedēļu laikā 

no tā radīšanas brīža, iesniedzot Zinātņu prorektoram adresētu iesniegumu Inovāciju un 

tehnoloģiju pārneses centrā Āzenes ielā 12-104, Rīgā, vai elektroniski uz e-pastu: patenti@rtu.lv. 

Iesnieguma forma pieejama: http://www.inovacijas.rtu.lv. 

2.2. Darbinieks vai Studējošais ir tiesīgs neziņot 2.1. punktā noteiktajā kārtībā par šādu Intelektuālā 

īpašuma objekta radīšanu, ja tiem nav būtiska komerciāla potenciāla: 

2.2.1. literārie darbi (tajā skaitā, bet ne tikai studiju darbi, grāmatas, brošūras, runas, 

datorprogrammas, mācību un metodiskie materiāli, lekcijas aicinājumi, ziņojumi, sprediķi 

un  citi līdzīga veida darbi); 

2.2.2. celtņu, būvju, arhitektūras darbu skices, meti, projekti un celtņu un būvju risinājumi, citi 

arhitektūras darbi un citi Autortiesību likumā noteiktie autortiesību objekti; 

2.2.3. atvasinātie darbi (tulkojumi, apdares, pārstrādāti darbi, referāti, darbu krājumi u.c.). 

2.3. Studējošā un Darbinieka pienākums ir darīt zināmu par intelektuālā īpašuma radīšanu sekojošām 

personām: 

2.3.1. attiecībā uz Studējošā radīto intelektuālo īpašumu – personai, kura koordinē Studējošā 

darbību, kas saistīta ar konkrēta intelektuālā īpašuma radīšanu; 

2.3.2. attiecībā uz Darbinieka radīto intelektuālo īpašumu – struktūrvienības, kurā Darbinieks 

veic darba tiesiskos pienākumus, vadītājam vai arī personai, kura ir atbildīga par 

Darbinieka darba pieņemšanu. 

mailto:patenti@rtu.lv


2.4. Gadījumā, ja 2.3.1. un 2.3.2. apakšpunktā minētajām personām rodas šaubas, vai konkrētajam 

intelektuālajam īpašumam ir komerciālais potenciāls, tās ir tiesīgas lūgt Zinātņu prorektora 

viedokli. 

2.5. Darbinieka vai Studējošā iesnieguma virzību uz izvērtēšanu Intelektuālā īpašuma pārvaldības 

komisijā īsteno Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs, kā arī veic nepieciešamās darbības ar 

iesniegumu saistīto dokumentu pieprasīšanai un iegūšanai. 

 

III Izvērtēšana un lēmuma pieņemšana 

 

3.1. Iesniegumu izvērtēšanu veic Intelektuālā īpašuma pārvaldības komisija, nepieciešamības 

gadījumā atzinuma sniegšanai piesaistot ekspertus. 

3.2. Gala lēmumu par Universitātes mantiskajām tiesībām pēc Intelektuālā īpašuma pārvaldības 

komisijas rekomendācijas pieņem rektors 90 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. 

 

IV Intelektuālā īpašuma uzturēšana un apmaksa 

 

4.1. Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par patentu pieteikšanu, reģistrāciju un uzturēšanu Latvijas 

teritorijā, RTU to veic par Zinātnes atbalsta fonda līdzekļiem. 

4.2. Patentu uztur spēkā Latvijas teritorijā līdz 8.(astotajam) patenta uzturēšanas gadam (ieskaitot), ja 

vien par konkrēto patentu nav noslēgts licences līgums vai rektors pieņem citu lēmumu. 

4.3. Patentēšanas izmaksas ārpus Latvijas Republikas teritorijas veic RTU struktūrvienības no saviem 

līdzekļiem, vai arī no Zinātnes atbalsta fonda līdzekļiem gadījumos, kad intelektuālā īpašuma 

objektam ir augsts komercializācijas potenciāls, ko apliecina Intelektuālā īpašuma pārvaldības 

komisijas sniegtais atzinums. 

 

V Intelektuālā īpašuma komercializācija 

 

5.1. Gadījumā, ja tiek izrādīta interese no trešajām personām par RTU Latvijas vai ārvalstu patentu 

un/vai citu intelektuālo īpašuma objektu komercializāciju, vienošanās/līgumu (tai skaitā licences 

līgumu)  saskaņošanas un noslēgšanas virzību nodrošina Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs. 

 

 

 

 

 

Rektors   L.Ribickis 


