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Ekonomiskais efekts  

no intelektuālā īpašuma izmantošanas  

• Intelektuālā īpašuma pārdošana 

• Licences piešķiršana  

• Jauna produkta ieviešana tirgū 

• Produkcijas dzīves cikla pagarināšana 

• Pārdošanas apjomu palielināšana 

• Ražošanas izmaksu samazināšana 

• Cenas palielināšana, uzlabojot produkcijas kvalitāti 

 



Intelektuālā īpašuma audits  

• Kādus intelektuālā īpašuma objektus uzņēmums izmanto 

savā darbībā? 

• Kādi intelektuālā īpašuma objekti pieder uzņēmumam, kādi ir 

izmantoti pēc licences līguma, kādi – pēc rakstiskas vai 

mutiskas vienošanās ar to īpašniekiem, un cik mērķtiecīgi un 

efektīvi tos izmanto komercdarbībā? 

• Vai uzņēmuma intelektuālais īpašums ir pietiekoši aizsargāts? 

• Kādā mērā uzņēmums ir atkarīgs no intelektuālā īpašuma 

veiksmīgas izmantošanas? 

• Izejot eksporta tirgos, kā intelektuālais īpašums ir aizsargāts?  



Nepatentētā tehnoloģija (know-how) 

•  Tehnoloģija ietilpst komersanta uzņēmumā vai ir tieši ar to 
saistītas 

 

•  Tā nav vispārpieejama trešajām personām 

 

•  Tai ir vai var būt mantiska vai nemantiska vērtība 

 

•  Tehnoloģijas nonākšana citu personu rīcībā var radīt 
zaudējumus komersantam 

 

•  Komercnoslēpuma saglabāšanas pasākumi  



Intelektuālā īpašuma tiesību 

īpašnieka attiecības ar licenciātu 

Tiesību 

īpašnieks 

 

Licenciāts 
(licences ņēmējs) 

Licences 

līgums 

Tiesību īpašnieks ar 

zināšanām 

līgumtiesībās 

 

Jurists 



Intelektuālā īpašuma tiesību 

īpašnieka attiecības ar investoru 

Intelektuālais 

īpašums 

 

Nauda ? 

Infrastruktūra  

(var būt investora 

resursi) 

Inovāciju 

ieviešanas firmas 

pakalpojumi 

 

Projekta vadība 
Tiesību īpašnieka 

uzņēmēja talants 

Projektu sagatavo 

tiesību īpašnieks 

Projektu sagatavo 

piesaistītā persona 



Papildus priekšrocības tiesību īpašniekam  

• Intelektuālā īpašuma ieguldīšana uzņēmuma kapitālā 

• Banku un ES fondu finansējuma saņemšana: 

• Programma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai 

ražošanā” (slēgta)  

• Programma “Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un 

tehnoloģiju attīstības programma” (slēgta)  

 



Papildus priekšrocības uzņēmumam 

Nodokļu optimizācija  



Nosacījumi intelektuālā īpašuma ieguldīšanai 

uzņēmuma kapitālā 

• Par īpašnieku nevar būt uzņēmums, kura kapitāla tiek 
ieguldīts intelektuālais īpašums. 

 

• Jāpastāv ar dokumentiem apstiprinātām izņēmuma 
tiesībām (patenti, reģistrācijas apliecības). Kas attiecas 
uz “know-how” – komercnoslēpuma statuss.  

 

• Kompānijai jāizmanto intelektuālais īpašums savā 
komercdarbībā.  



Intelektuālā īpašuma ieguldīšana 

uzņēmuma kapitālā  

• Intelektuālā īpašuma novērtēšana.  

 

• Dokumentu iesniegšana LR Uzņēmumu Reģistrā.  

 

• Izņēmuma tiesību nodošanas vai licences līguma 
reģistrācija Patentu Valdē. 

 

• Patentu Valdes izsniegtā izraksta iesniegšana LR 
Uzņēmumu Reģistrā.  



Paldies par uzmanību!  
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