
 

 

 

Piemēri un atbildes uz biežāk uzdotajiem 

studentu jautājumiem par intelektuālā 

īpašuma īpašumtiesībām 
 

 

Šeit atradīsiet piemērus, biežāk uzdotos jautājumus un atbildes par intelektuālā īpašuma 

īpašumtiesībām, studējot, strādājot un/vai, piedaloties dažādos RTU organizētos 

projektos. Šiem jautājumiem un atbildēm ir informatīvs raksturs, jo nav iespējams aptvert 

katras konkrētās situācijas specifiskos apstākļus. Tāpēc jebkādos jautājumos par 

intelektuālo īpašumu ieteicams konsultēties ar RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses 

centru. 

 

 

 

 

Materiāls tapis RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra 

sadarbībā ar patentpilnvarnieku Arti Kromani, 

SIA “PĒTERSONA PATENTS – AAA LAW”. 
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Piemēri 

 
 

1. Students attīsta savu izgudrojumu, 
papildus piedaloties RTU Dizaina 
fabrikas uzsaukumos. 

 
Students piesakās RTU Dizaina fabrikas 
organizētā projektā, piemēram, RTU 
inovāciju granti studentiem. Students 
piedalās projektā ar savu izgudrojumu, kuru 
jāattīsta. Studenta esošais izgudrojums tiek 
aprakstīts, apstiprinot ar parakstu šī 
izgudrojuma ieguldījumu, pirms students 
uzsāk dalību RTU Dizaina fabrikas 
organizētajā projektā. Projekta laikā, 
piesaistot RTU Dizaina fabrikas vai konkrētā 
projekta resursus, izgudrojums tiek attīstīts, 
iegūstot jaunu komercializējamu tehnisku 
risinājumu. Par izgudrojumu, kam ir 
tehnisko pazīmju apraksts, tiek sagatavots 
patenta pieteikuma apraksts, pretenzijas un 
zīmējumi. Tā kā patenta pretenzijas aptver 
sākotnējo izgudrojumu un konkrētais, 
komercializējamais tehniskais risinājums ir 
minēts kā viens no izgudrojuma īstenošanas 
piemēriem, tad īpašumtiesības uz patenta 
pieteikumu pieder studentam. RTU Dizaina 
fabrika šajā gadījumā veica tehnisko darbu, 
praktiski ieviešot izgudrojumu 
komercializējamā tehniskā risinājumā, 
nemainot izgudrojuma būtību. 

2. RTU students (darbinieks) patstāvīgi 
turpina attīstīt RTU projektā izveidoto 
izgudrojumu. 

 
RTU projekts ir noslēdzies ar rezultātu, un ir 
tapis izgudrojums. Taču atbilstoši projekta 
stratēģijai patenta pieteikums netiek 
iesniegts. RTU darbinieks, kas ir arī RTU 
students, ārpus RTU turpina strādāt ar 
noslēgtā projekta rezultātiem, lai tos 
komercializētu. Darba gaitā, darbinieks 
(students) nonāk pie viena komercializācijas 
varianta, taču pirms tā publiskošanas viņš 
vēlas to aizsargāt ar izgudrojuma patentu. 
Gatavojot patenta pieteikumu, pretenzijās 
aprakstītais izgudrojums aptver plašāku 
aizsardzības lauku nekā izveidotais 
komercializācijas variants, iekļaujot arī RTU 
projektā izgudroto. Tā kā patenta 
pieteikumā aprakstītais izgudrojums ietver 
RTU projekta rezultātus, izveidotais patenta 
pieteikums ir uzskatāms par RTU īpašumu 
un RTU darbiniekam (studentam) ir jāvēršas 
Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrā. 
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Atbildes uz biežāk 
uzdotajiem jautājumiem 

 
 

1. Kam pieder referāti, studiju kursa 
darbi, noslēguma darbi kā studenta 
rakstu darbi (fizisks objekts)? 
 

Atbilstoši līgumam par studijām RTU 
referāti, studiju kursa darbi un noslēguma 
darbi kā studenta rakstu darbi pieder RTU. 
RTU pieder mantiskās autortiesības uz 
studenta izveidotajiem rakstu darbiem. 
 

2. Kam pieder referātā, studiju kursa 
darbā vai noslēguma darbā studenta 
aprakstītais intelektuālais īpašums, kas 
tapis tieši studiju procesa laikā, t. i., 
izgudrojums radīts studiju procesa 
laikā, nevis ārpus studiju procesa 
aktivitātēm, piemēram, hobija vai 
darba laikā? 

 
Atbilstoši līgumam par studijām RTU 
referātos, studiju kursa darbos un 
noslēguma darbos iekļautais intelektuālais 
īpašums, kas tapis tieši studiju procesa laikā, 
izmantojot RTU resursus, pieder RTU. RTU 
pieder mantiskās autortiesības uz studenta 
izveidotajiem darbiem. 
 
3. Kam pieder intelektuālais īpašums, kas 

ir studenta referāta, studiju kursa 
darba vai noslēguma darba pamatā, 
bet kas ir tapis ārpus studiju procesa 
vai daļēji tā laikā, t. i., izgudrojums 
radies, nodarbojoties ar ārpus studiju 
procesa aktivitātēm, piemēram, 
nodarbojoties ar hobiju vai darbā 
ārpus RTU? 

 
Tā kā intelektuālais īpašums ir tapis ārpus 
studiju procesa vai daļēji tā laikā, bet šī 
daļējā sadarbība robežojusies ar 
konsultatīvām aktivitātēm, intelektuālais 

īpašums pieder studentam. Pats rakstu 
darbs (referāts, studiju kursa darbs, 
noslēguma darbs kā fizisks objekts) pieder 
RTU, bet tajā aprakstītais intelektuālais 
īpašums, piemēram, izgudrojums, pieder 
studentam vai pat uzņēmumam, kurā 
students izstrādājis intelektuālā īpašuma 
objektu. 

 
4. Kam pieder intelektuālais īpašums, kas 

ir studenta noslēguma darba pamatā 
un ir tapis ciešā sadarbībā ar darba 
vadītāju, kas ir RTU mācībspēks? 

 
Noslēguma darbs ir studenta studiju 
noslēguma posmā izstrādāts darbs, kas 
apliecina studiju programmā plānoto studiju 
rezultātu sasniegšanu, līdz ar to noslēguma 
darbs ir studenta patstāvīgi veikts darbs, 
kura izpildes gaitu pārrauga darba vadītājs. 
Atbilstoši līgumam par studijām RTU 
mantiskās tiesības uz radīto intelektuālo 
īpašumu pieder RTU. Arī tad, ja būtisku 
ieguldījumu ir sniedzis šī darba vadītājs, 
atbilstoši RTU darba līgumam mantiskās 
tiesības uz vadītāja radīto intelektuālo 
īpašumu pieder RTU. 

 
5. Esmu students, paralēli mācībām RTU 

strādāju uzņēmumā. Uzņēmuma 
projekta ietvaros esmu izgudrojis jaunu 
ierīci. Ierīce nav saistīta ar studiju 
procesu. Kam pieder tiesības uz šo 
ierīci? 

 
Intelektuālā īpašuma tiesības uz šo ierīci 
pieder studentam vai uzņēmumam, kurā 
strādā students, ja darba līgumā ar 
uzņēmumu ir paredzēts, ka darba 
pienākumos radītais intelektuālais 
īpašums pieder uzņēmumam. 
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Atbildes uz biežāk 
uzdotajiem jautājumiem 

 
 

6. Esmu students, paralēli mācībām RTU 
strādāju uzņēmumā. Uzņēmuma 
projekta ietvaros esmu izgudrojis jaunu 
ierīci. Iedvesmu jaunas ierīces radīšanā 
guvu, klausoties lekcijas. Kam pieder 
tiesības uz šo ierīci? 
 

Intelektuālā īpašuma tiesības uz šo ierīci 

pieder studentam vai uzņēmumam, kurā 

strādā students, ja darba līgumā ar 

uzņēmumu ir paredzēts, ka darba 

pienākumos radītais intelektuālais īpašums 

pieder uzņēmumam. Ierīce nav izstrādāta 

tieša studija procesa ietvaros, piemēram, kā 

studiju projekts tā vadītāja (pasniedzēja) 

uzraudzībā. 

 
7. Esmu students un paralēli mācībām 

RTU strādāju uzņēmumā. Uzņēmumā 
man tika dots darba uzdevums. Šo 
darba uzdevumu izvēlējos īstenot 
studiju projekta ietvaros RTU, ko arī 
veiksmīgi paveicu studiju procesa 
ietvaros. Kam pieder tiesības uz studiju 
projektā radīto intelektuālo īpašumu? 

 

Atbilstoši līgumam par studijām RTU 

intelektuālā īpašuma tiesības uz šiem darba 

rezultātiem pieder RTU. Students ir 

izmantojis RTU resursus (studiju kursu), lai 

radītu darbu. 

 
8. Studēju RTU un esmu arī RTU 

darbinieks. RTU darba uzdevumā esmu 
izgudrojis jaunu ierīci. Kam pieder 
tiesības uz šo ierīci? 
 

Pamatojoties uz RTU darba līgumu, intelek-

tuālā īpašuma tiesības uz šo ierīci pieder RTU. 

9. Studēju RTU un esmu arī RTU 
darbinieks. Paralēli RTU strādāju arī 
uzņēmumā. Uzņēmuma projekta 
ietvaros esmu izgudrojis jaunu ierīci. 
Ierīces radīšanā netika izmantoti RTU 
resursi. Kam pieder tiesības uz šo 
ierīci? 

 
Intelektuālā īpašuma tiesības uz šo ierīci 
pieder RTU darbiniekam vai uzņēmumam, 
kurā strādā RTU darbinieks, ja darba līgumā 
ar uzņēmumu ir paredzēts, ka darba 
pienākumos radītais intelektuālais īpašums 
pieder uzņēmumam. 
 
10. Esmu RTU darbinieks un paralēli 

darbam RTU strādāju arī uzņēmumā. 
Uzņēmuma projekta ietvaros esmu 
izgudrojis jaunu ierīci. Iedvesmu jaunas 
ierīces radīšanā ieguvu, balstoties uz 
savu pieredzi, kas iegūta RTU. Kam 
pieder tiesības uz šo intelektuālo 
īpašumu? 

 
Intelektuālā īpašuma tiesības uz šo ierīci 

pieder RTU darbiniekam vai uzņēmumam, 

kurā strādā RTU darbinieks, ja darba līgumā 

ar uzņēmumu ir paredzēts, ka darba 

pienākumos radītais intelektuālais īpašums 

pieder uzņēmumam. Taču RTU darbiniekam 

ir jābūt piesardzīgam, lai, izmantojot savu 

RTU gūto pieredzi, netiktu izpausta 

konfidenciāla informācija, kurai RTU 

darbiniekam ir/bija piekļuve un kura ir RTU 

īpašums. Darbs projektos ārpus RTU, kas 

sasaucas ar RTU darbinieka pamatdarbību 

RTU, noteiktos apstākļos var radīt tiesību 

konfliktu starp RTU darbinieku, RTU un 

uzņēmumu. 
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Atbildes uz biežāk 
uzdotajiem jautājumiem 

 
 

11. Esmu RTU darbinieks un paralēli RTU 
strādāju uzņēmumā. Uzņēmuma 
projekta ietvaros esmu izgudrojis jaunu 
ierīci. Ierīci izveidoju, balstoties uz RTU 
izstrādāto projektu. Ierīce nedaudz 
atšķiras, taču visi būtiskie elementi nāk 
no RTU ietvaros izstrādātā projekta. 
Kam pieder intelektuālā īpašuma 
tiesības uz šo ierīci? 
 

Atbilstoši RTU darba līgumam intelektuālā 

īpašuma tiesības uz šo ierīci pieder RTU. 

Izstrādājot to, RTU darbinieks ir izmantojis 

RTU resursus (RTU projekts). Turklāt RTU 

izstrādātais projekts ir RTU īpašums, un RTU 

darbinieks bez RTU atļaujas nedrīkst 

izmantot RTU piederošo intelektuālo 

īpašumu. 

 

 

 

 

RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību un pārvaldību 

nodrošina Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs 

Āzenes iela 12–104, Rīga, LV-1048 

inovacijas@rtu.lv 

www.inovacijas.rtu.lv 

 

 

Izmantojot materiālā esošo informāciju, atsauce uz Rīgas 

Tehnisko universitāti un autoriem ir obligāta. 

 

Jautājumi un atbildes tiek papildinātas atbilstoši aktualitātēm.  

Materiāls publicēts: 07.03.2022. 
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