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Šis izdevums tapis ar Eiropas Komisijas un LR Ekonomikas ministrijas atbalstu www.een.lv

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību atbalsta dienests

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) atbalsta dienests ir Eiropas Komisijas Intelektuālā 
īpašuma (IĪ) pakalpojumu iniciatīva, kuras mērķis ir nodrošināt bezmaksas konsultācijas un 
informācijas sniegšanu par intelektuālā īpašuma un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību 
(IĪTA). Eiropas IĪT atbalsta dienesta pakalpojumu mērķauditorija ir zinātnieki, mazie un 
vidējie uzņēmumi (MVU), kas piedalās Eiropas Savienības pētniecības un attīstības atbalsta 
programmās, kā arī tie MVU, kas saistīti ar starptautiskās tehnoloģiju pārneses aktivitātēm. 

Ja jums nepieciešama palīdzība jautājumos par IĪTA vai arī vēlaties būt informēti par  
jaunumiem IĪ un pētniecības un attīstības (R&D) nozarē Eiropā, kā arī, ja esiet ieinteresēti 
piedalīties apmācību sesijās par IĪTA jautājumiem - Eiropas ĪĪT atbalsta dienests jums palīdzēs! 

Vēlaties plašāku informāciju par Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību atbalsta dienestu? 
Esiet laipni aicināti apmeklēt Eiropas IĪT atbalsta dienesta mājas lapu vai arī sazinieties ar  
Eiropas IĪT atbalsta dienesta projekta komandu:

Tālr.: +352 25 22 33 333
Fax: +352 25 22 33 334
E-pasts: service@iprhelpdesk.eu

Par apmācībām kontaktējieties ar IĪT atbalsta dienesta apmācību grupu:  
e-pasts training@iprhelpdesk.eu, tālr.: +49 681 95 92 33 82

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālr.: +371 67039430
een@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv
www.een.lv

 Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā (EEN) 
Faktu lapa 
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Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību atbalsta dienesta ceļvedis

Plašs informācijas klāsts viena klikšķa 
attālumā

Intelektuālais īpašums (IĪ) ir ļoti 
daudzpusīgs temats. Dažādus jaunu-
mus, rakstus, plānotos pasākumus, 
kā arī biežāk uzdotos jautājumus par 
šo tematu iespējams atrast Eiropas 
Intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) 
atbalsta dienesta mājas lapā. Mājas lapa 
satur plašu informāciju par dažādiem 
IĪ un IĪTA jautājumiem, uzmanība 
tiek pievērsta arī jautājumiem par ES 
finansētajām pētniecības un attīstības 
(R&D) programmām. Mājas lapā ir 
pieejami 7.Ietvara programmas līgumu 
paraugi, kā arī dažādas faktu lapas, kas 
palīdzēs rast atbildes uz specifiskiem 
IĪTA jautājumiem pētniecības sadarbības 
projektu ietvaros.
Esiet laipni aicināti apmeklēt mājas lapu: 
www.iprhelpdesk.eu 

Ieskaties bibliotēkā

Bibliotēkas sadaļā ir apkopoti visi 
Eiropas IĪT atbalsta dienesta izdevumi, 
piemēram pēdējo mēnešu laikā izdotie 
informatīvie izdevumi, faktu lapas, 
noderīgi dokumentu paraugi, situāciju 
analīzes, kā arī dažādi reāli piemēri, 
kuros tiek aprakstītas reālas problēmas 
un parādīti iespējamie risinājumi, 
noderīgas interneta adreses, kā arī 
biežāk uzdotie jautājumi.
Ar bibliotēkas saturu jūs varat iepazīties 
šeit: www.iprhelpdesk.eu/library 

Sniedz konsultāciju IĪ jautājumos 

Jums ir iespēja pa tālruni saņemt 
pieredzējušu IĪ ekspertu bezmaksas 
konsultācijas. Tiek piedāvātas katram 
interesentam pielāgotas konsultācijas, 
kā arī atbilžu sniegšana elektroniski triju 
darba dienu laikā. Konsultāciju ietvaros 
tiek sniegti padomi par dokumentu 
kārtošanu, dažādiem līgumiem, kā arī 
citiem dokumentiem, kas saistīti ar 
IĪTA (piemēram, licencēšana, ražošanas 
līgumi, sadarbības līgumi, konsorcija 
līgumi u.c.).
Ieskaties -  
https://www.iprhelpdesk.eu/helpline
Tālr.: +352 25 22 33 333

Sekojiet jaunumiem pētniecības un 
attīstības (R&D) un IĪ jomā

Lai izprastu šodienas aktualitātes 
un paredzētu iespējamos nākotnes 
izaicinājumus, Eiropas IĪT atbalsta 
dienesta informatīvais izdevums sniegs 
jums informāciju par jaunumiem IĪ jomā. 
Pierakstoties jaunumu saņemšanai, tie 
tiks nosūtīti uz jūsu e-pastu divas reizes 
nedēļā. Jums ir iespēja jau iepriekš 
atzīmēt sev interesējošos tematus, lai 
jums tiktu sūtīta tikai jūs interesējoša 
informācija.
Eiropas IĪT atbalsta dienests ir atvērts 
ieteikumiem un priekšlikumiem -  
service@iprhelpdesk.eu 

Darbs dara meistaru

Eiropas IĪT atbalsta dienests organizē 
arī dažāda veida apmācības, kuru 
pamatā ir ļoti praktiska un visaptveroša 
apmācību pieeja. Apmācības tiek snieg-
tas esošajiem un topošajiem ES atbalsta 
programmu finansējuma saņēmējiem, 
kā arī Eiropas Savienības mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un 
citiem interesentiem. Pieejamas dažādu 
veidu apmācības gan klātienē, gan arī 
tā dēvētie vebināri. 
Vairāk par apmācībām:  
https://www.iprhelpdesk.eu/training
Ja vēlaties uzaicināt Eiropas IĪT atbalsta 
dienestu vadīt apmācību kursu, rakstiet 
service@iprhelpdesk.eu. 

Tiekamies pasākumos

Eiropas IĪT atbalsta dienests arī klātienē 
tiekas ar uzņēmumiem, piedaloties 
dažādos pasākumos - informācijas 
dienās, kontaktbiržās u.c., tādējādi vei-
cinot izpratni par IĪT nozīmi un Eiropas 
IĪT atbalsta dienesta piedāvātajiem 
pakalpojumiem.
Uzzini, kādi ir tuvākajā laikā plānotie 
pasākumi, kuros piedalās IĪT atbalsta 
dienests: www.iprhelpdesk.eu/events
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