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No zī mīgs at skai tes punkts man tis kā kai tē ju-
ma at lī dzī bas pra sī bām ir 2007. gads, kad Lat vi ja 
no vē lo ti ie vie sa Ei ro pas Par la men ta un Pa do mes 
2004. ga da 29. ap rī ļa di rek tī vu 2004/48/EK par in-
te lek tu ālā īpa šu ma tie sī bu pie mē ro ša nu li kum do ša-
nā, ko mēdz saukt par Pie mē ro ša nas di rek tī vu. Mi-
nē tā di rek tī va har mo ni zē vai rā kus in te lek tu ālā īpa-
šu ma aiz sar dzī bas jau tā ju mus, tai skai tā kai tē ju ma, 
kas ra dies in te lek tu ālā īpa šu ma tie sī bu pār kā pu ma 
re zul tā tā, at lī dzī bas jau tā ju mus. Līdz ar Pie mē ro ša-
nas di rek tī vas ie vie ša nu ti ka veik ti gro zī ju mi no zī-
mī gā ka jos in te lek tu ālo īpa šu mu re gu lē jo šos tie sī bu 
ak tos, ta jos pa re dzot jaun u zau dē ju mu at lī dzī bas 
kār tī bu. Kopš Pie mē ro ša nas di rek tī vas ie vie ša nas 
Lat vi jas tie sī bu ak tos ir pa gā ju ši 10 ga di, tā pēc ir 
vērts ap lū kot iz vei do ju šos tie su prak si in te lek tu ālā 
īpa šu ma tie sī bu pār kā pu mu kai tē ju ma at lī dzī bas 
lie tās un no vēr tēt šā das prak ses ten den ces.1

 
Pie mē ro ja mās tie sī bu nor mas

Pie mē ro ša nas di rek tī vas 13. pants (kom pen sā-
ci jas) no sa ka per so nas, kas cie tu si no in te lek tu ālā 
īpa šu ma tie sī bu pār kā pu ma, tie sī bas pra sīt pār kā pu-
ma re zul tā tā ra dī tā kai tē ju ma at lī dzī bu. Mi nē tais 
pants no sa ka vai rā kus ie spē ja mus man tis kā kai tē-
ju ma at lī dzī bas no teik ša nas vei dus. Pirm kārt, man-
tis kā kai tē ju ma ap jo mu par in te lek tu ālā īpa šu ma 
pār kā pu mu var no teikt, pa ma to jo ties uz cie tu ša jai 
pus ei ra dī ta jām ne ga tī va jām eko no mis kām se kām, 

tos tarp zau dē to peļ ņu. Otr kārt, man tis ko kai tē ju mu 
var no teikt kā pār kā pē ja pār kā pu ma re zul tā tā ne go-
dī gi gū to peļ ņu. Treš kārt, kā al ter na tī vu mi nē ta jam 
at tie cī gos ga dī ju mos kai tē ju ma at lī dzi nā ju mu var 
no teikt kā vien rei zē ju mak sā ju mu, pa ma to jo ties uz 
no teik tiem fak to riem un no teik ti ņe mot vē rā ho no-
rā ru vai mak sā ju mu sum mu, kas bū tu sa ņem ta, ja 
pār kā pējs bū tu pra sī jis at ļau ju iz man tot at tie cī gās 
in te lek tu ālā īpa šu ma tie sī bas. Mi nē to man tis kā kai-
tē ju ma at lī dzī bas vei du arī mēdz saukt par li cen ces 
mak sas me to di. Vis bei dzot, 13. pants arī no sa ka tie-
sī bu īpaš nie ka tie sī bas pra sīt pār kā pu ma re zul tā tā 
no da rī tā mo rā lā kai tē ju ma at lī dzī bu. 

Man tis kā kai tē ju ma 
at lī dzī bas pra sī bas 
in te lek tu ālā īpa šu ma 
aiz sar dzī bas lie tās
Ik pa lai kam zi ņās var la sīt rak stus par pa sau les far mā ci jas mil žu vai 
elek tro ierī ču ra žo tā ju pa ten tu ties ve dī bām, kur pra sī to zau dē ju mu ap mē ri 
snie dzas dau dzos sim tos mil jo nu un daž kārt pat pār sniedz mil jar du. 
Lai gan Lat vi jā šā da mē ro ga pra sī bas par in te lek tu ālā īpa šu ma pār kā pu mu 
re zul tā tā ra dī tiem zau dē ju miem nav sa sto pa mas, arī pie mums tie sī bu 
īpaš nie ki cī nās pret pār kā pē jiem un ne re ti cen šas pie dzīt zau dē ju mus 
vai, pre cī zāk, pra sa pār kā pu ma re zul tā tā ra dī tā kai tē ju ma at lī dzī bu.

Kon krē tā in te lek tu ālā 
īpa šu ma tie sī bu 
sub jekts ir tie sīgs 
pra sīt pār kā pu ma 
re zul tā tā no da rī tā 
man tis kā kai tē ju ma 
un ne man tis kā 
kai tē ju ma at lī dzī bu.
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Pie mē ro ša nas di rek tī vas 13. pants ir ie viests 
vi sos no zī mī gā ka jos Lat vi jas in te lek tu ālā īpa šu ma 
tie sī bu ak tos, tai skai tā, liku mā „Par pre ču zī mēm 
un ģeo grā fi s kās iz cel smes no rā dēm” (28.1 pants), 
Pa ten tu li ku mā (64. pants), Di zain pa rau gu li ku-
mā (48.1 pants) un Autor tie sī bu li ku mā (69.1 
pants). Ša jos li ku mos ie tver tie pan ti par man tis kā 
un ne man tis kā kai tē ju ma at lī dzī bas no teik ša nas 
kār tī bu ir vei do ti ļo ti līdz īgi. Ci ta star pā, tie no sa-
ka, ka kon krē tā in te lek tu ālā īpa šu ma tie sī bu sub-
jekts ir tie sīgs pra sīt pār kā pu ma re zul tā tā no da rī-
tā man tis kā kai tē ju ma un ne man tis kā kai tē ju ma 
at lī dzī bu, kā arī tā lāk no sa ka man tis kā kai tē ju ma 
at lī dzī bas vei dus. 

Ša jā sa ka rā jā uz sver, ka sā kot nē jā (un at tie cī bā 
uz Autor tie sī bu li ku mu – paš rei zē jā) kon krē to pan-
tu, kas no sa ka kai tē ju ma at lī dzī bas no teik ša nas vei-
dus, re dak ci ja ne bi ja pā rāk veik smī ga. Pro ti, 2007. 
ga dā pie ņem ta jā re dak ci jā kon krē to pan tu ot rā da-
ļa no tei ca, ka „zau dē ju mu at lī dzī bas un mo rā lā kai-
tē ju ma ap mērs no sa kāms sa ska ņā ar Ci vil li ku mu. 
No sa kot zau dē ju mu at lī dzī bas ap mē ru, var ņemt 
vē rā arī tās per so nas ne go dī gi gū to peļ ņu, ku ra 
pre ttie sis ki iz man to ju si [in te lek tu ālā īpa šu ma tie sī-
bu] ob jek tu.” Kaut arī no Pie mē ro ša nas di rek tī vas 
13. pan ta iz riet, ka tie sī bu īpaš nie kam no da rī tie 
zau dē ju mi (tai skai tā at rau tā peļ ņa) un pār kā pē ja 
ne go dī gi gū tā peļ ņa pār kā pu ma re zul tā tā ir di vi 
at se viš ķi man tis kā kai tē ju ma at lī dzī bas vei di, no 
mi nē tās Lat vi jas li ku mu re dak ci jas iz rie tē ja, ka 
pār kā pē ja ne go dī gi gū tā peļ ņa ir ne vis at se višķs 
man tis kā kai tē ju ma at lī dzī bas veids, bet ap stāk lis, 
ko var ņemt vē rā, no sa kot zau dē ju mus sa ska ņā ar 
Ci vil li ku mu. Šā du tie sī bu nor mas in ter pre tā ci ju 
ir ap stip ri nā ju si Augst ākās tie sas Ci vil lie tu tie-
su pa lā ta 2013. ga da 29. jan vā ra sprie du mā lie tā 
C04375909, kur tā no rā dī ja, ka „[v]airā kās ci tās 
val stīs at bil dē tā ja ne go dī gi gū tās peļ ņas pie sprie ša-
na pas tāv kā at se višķs tie sis kās aiz sar dzī bas lī dzek-
lis, to mēr Lat vi jas nor ma tī vie ak ti šā du lī dzek li 
šo brīd ne pa redz”.

Līdz ar gro zī ju miem, ci ta star pā, Li ku mā par 
pre ču zī mēm un ģeo grā fi s kās iz cel smes no rā dēm, 
Pa ten tu li ku mā un Di zain pa rau gu li ku mā, kas stā-
jās spē kā 2016. ga da 1. jan vā rī, mi nē tais trū kums ir 
no vērsts, un šo brīd pār kā pē ja ne go dī gi gū tā peļ ņa 
ir iz da lī ta kā at se višķs tie sis kās aiz sar dzī bas lī dzek-
lis jeb man tis kā kai tē ju ma at lī dzī bas veids. Pro ti, 
paš rei zē jā mi nē to li ku mu re dak ci ja no sa ka, ka, pra-
sot at lī dzi nāt man tis ko kai tē ju mu, kon krē tā in te lek-
tu ālā īpa šu ma tie sī bu sub jekts par kat ru pār kā pu mu 
var lūgt vie nu no šā diem trim man tis kā kai tē ju ma 
at lī dzī bas vei diem:
(i) zau dē ju mu at lī dzī bu;
(ii) li cen ces mak su — sum mu, ku ru va rē tu sa ņemt 

in te lek tu ālā īpa šu ma tie sī bu sub jekts par in te-
lek tu ālā īpa šu ma iz man to ša nas tie sī bu pie šķir-
ša nu li cen ci ātam; vai

(iii) peļ ņu, ko pār kā pu ma re zul tā tā ne go dī gi gu vu-
si per so na, ku ra pre ttie sis ki iz man to ju si in te-
lek tu ālo īpa šu mu.

Diem žēl līdz īgi gro zī ju mi līdz šim nav ti ku ši 
veik ti Autor tie sī bu li ku ma 69.1 pan tā, tā pēc autor-
tie sī bu un bla kus tie sī bu īpaš nie kiem un šā du tie sī-
bu pār ņē mē jiem ir pie eja mas vie nī gi di vas man tis kā 
kai tē ju ma at lī dzī bas me to des – zau dē ju mu at lī dzī-
bas un li cen ces mak sas me to de.

Man tis kā kai tē ju ma at lī dzī bas vei di

Kā no rā dīts ie priekš, vai rums in te lek tu ālā īpa šu-
ma tie sī bu li ku mu, iz ņe mot Autor tie sī bu li ku mu, 
šo brīd pa redz trīs al ter na tī vus man tis kā kai tē ju ma 
at lī dzī bas no teik ša nas vei dus. Turp māk ap lū ko šu 
kat ru no šiem vei diem tu vāk.

(i) Zau dē ju mu at lī dzī ba

Ar jē dzie nu „zau dē jums” sa prot jeb kā du man-
tas sa ma zi nā ju mu, zu du mu vai bo jā ju mu, kā arī 
peļ ņas at rā vu mu, pa pil du iz de vu mus un ci tas 
man tis ki no vēr tē ja mas tie sī bu aiz skā ru ma se kas2. 

Mār tiņš 
Gai lis,
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Pār kā pē ja ne go dī gi 
gū tā peļ ņa ir iz da lī ta 
kā at se višķs tie sis kās 
aiz sar dzī bas lī dzek lis 
jeb man tis kā kai tē ju ma 
at lī dzī bas veids. 

1 Jāuz sver, ka šajā 

rakstā uz svars likts uz 

man tiskā kaitēju ma 

atlīdzību. Pa pil dus un 

ne at karīgi no man tiskā 

kaitēju ma in te lek tuālā 

īpašuma tiesību 

sub jek ti var prasīt arī 

ne man tiskā jeb morālā 

kaitēju ma atlīdzību.

2 K.Torgāns. Saistību 

tiesības. I daļa. Rīga, 

2006, 238. lpp.



TIESU 

PRAKSE

Se cī gi, ap rē ķi not zau dē ju mus sa ska ņā ar Ci vil li ku-
mu, jā ņem vē rā man tis kās tie sī bu aiz skā ru ma se kas, 
kas tie sī bu īpaš nie kam ra du šās pār kā pu ma, pro ti, 
in te lek tu ālā īpa šu ma tie sī bu ob jek ta ne li ku mī gas 
iz man to ša nas re zul tā tā. Ša jā sa ka rā Ci vil li ku ma 
1787. pants no sa ka augs tu pie rā dī ša nas stan dar tu 
at tie cī bā uz at rau to peļ ņu – ne drīkst būt šau bu vai 
vis maz jā būt pie rā dī tam līdz tie sis ku pie rā dī ju mu 
ti ca mī bas pa kā pei, ka in te lek tu ālā īpa šu ma tie sī bu 
īpaš nieks at rau to peļ ņas ap mē ru tie ši vai ne tie ši 
nav gu vis tie sī bu pār kā pu ma re zul tā tā.

In te lek tu ālā īpa šu ma tie sī bu pār kā pu mu lie tās 
pa ras ti ir ļo ti grū ti un daž kārt ne pie mē ro ti no teikt 
zau dē ju mus kā „man tas sa ma zi nā ju mu, zu du mu vai 

bo jā ju mu”, tā kā in te lek tu ālais īpa šums ir bez ķer me-
nisks un tas uz ska tā mi „ne sa ma zi nās” vai „ne bo jā-
jas” tā pre tli ku mī gas iz man to ša nas re zul tā tā, lai gan 
šā das pār kā pu ma se kas ir ie spē ja mas – pie mē ram, 
pre ču zī mes at šķirt spē jas vā ji nā ša nās vai at šķai dī-
ša nās, kā re zul tā tā sa ma zi nās tās vēr tī ba. Tā pēc pa-
ras ti pra sī tā ji zau dē ju mus cen šas no vēr tēt at bil sto ši 
at rau tās peļ ņas me to dei. 

Kopš 2007. ga da Lat vi jā ir bi ju šas vai rā kas 
ties ve dī bas, ku rās pra sī tājs ir cen ties pie dzīt zau-
dē ju mus at bil sto ši at rau tās peļ ņas me to dei. Vi sās 
ša jās lie tās zau dē ju mu at lī dzī bas pra sī bas ir ti ku-
šas no rai dī tas. Pie mē ram, lie tā C04375909, ku rā 
ti ka kon sta tēts pre ču zī mes pār kā pums, pra sī tājs 
Hewlett–Pa ckard De ve lop ment Company, L.P pra sī-
ja arī zau dē ju mu at lī dzī bu, kas at bilst pār kā pē ja ne-
go dī gi gū tās peļ ņas ap mē ram no pār kā pu ma pre ču 
pār do ša nas. AT Ci vil lie tu tie su pa lā ta 2013. ga da 
29. jan vā ra sprie du mā pra sī bu ša jā da ļā no rai dī ja, 
no rā dot, ka, lai gan rei zēm at bil dē tā ja gū tai peļ ņai 
var būt no zī me, lai ap rē ķi nā tu pra sī tā ja ie spē ja mos 
zau dē ju mus (ne gū to jeb at rau to peļ ņu), to mēr at bil-
dē tā ja gū tā peļ ņa au to mā tis ki nav pra sī tā ja ne gū tā 
peļ ņa jeb zau dē ju mi. Pra sī tā ja zau dē ju mus var no-
vēr tēt pēc at bil dē tā ja peļ ņas vie nī gi tad, ja vi ņu abu 
pa re dza mā peļ ņa ir tā da pa ti ta jā pa šā tir gū, tur klāt 
– esot tā diem paš iem ap stāk ļiem. Tur klāt pra sī tājs 
var būt cie tis zau dē ju mus (zau dē jis peļ ņu) ne ti kai 
at bil dē tā ja pre ttie sis kās rī cī bas dēļ, bet arī dau dzu 
ci tu ap stāk ļu dēļ. Ci tiem vār diem, AT ie ska tā pra sī-
tājs ne bi ja pie rā dī jis at rau to peļ ņu at bil sto ši Ci vil li-
ku ma 1787. pan ta pie rā dī ša nas stan dar tam. 

Līdz īgu pie eju zau dē ju mu no teik ša nā iz man-
to ja pra sī tājs lie tā C30649011 (SKC–[B]/2016)3 
par autor tie sī bu pār kā pu mu sais tī bā ar vai rā ku 
fo to grā fi  ju pub li cē ša nu laik rak stā un por tā lā bez 
fo to grā fi  ju au to res pie kri ša nas. Pra sī tājs kon krē tos 
zau dē ju mus ap rē ķi nā ja, ņe mot vē rā pār kā pē ja ne-
go dī gi gū to peļ ņu pār kā pu ma re zul tā tā. AT Ci vil-
lie tu de par ta ments 2016. ga da sprie du mā se ci nā ja, 
ka, lai pa nāk tu autor tie sī bu pār kā pu ma re zul tā tā 
no da rī to zau dē ju mu at lī dzi nā ša nu, pra sī tā jai bi ja jā-
pie rā da autor tie sī bu pār kā pums, zau dē ju mu fakts, 
zau dē ju mu ap mērs un cē lo nis kais sa kars. To mēr 
Se nā ta ie ska tā lie tā ne bi ja pie rā dīts ne pra sī tā jas 
man tas sa ma zi nā jums, ne peļ ņas at rā vums, kurš 
bū tu cē lo nis kā sa ka rā ar autor tie sī bu pār kā pu mu. 
Ša jā sa ka rā Se nāts uz svē ra, ka at bil dē tā ja gū tā peļ-
ņa nav au to mā tis ki at zīs ta ma arī par pra sī tā ja ne-
gū to peļ ņu.4 

Mi nē tie sprie du mi pa rā da zau dē ju mu pie rā dī ša-
nas grū tī bas in te lek tu ālā īpa šu ma tie sī bu pār kā pu-
mu lie tās, lai gan ne var iz slēgt, ka pie no teik tiem 
ap stāk ļiem zau dē ju mu at lī dzi nā ša na var būt pie mē-
ro tā kais kai tē ju ma at lī dzī bas veids. 

(ii) Li cen ces mak sas me to de 

Sa ska ņā ar li cen ces mak sas me to di man tis kais 
kai tē jums at bilst sum mai, ku ru va rē tu sa ņemt in te-
lek tu ālā īpa šu ma tie sī bu sub jekts par in te lek tu ālā 
īpa šu ma iz man to ša nas tie sī bu pie šķir ša nu li cen ci-
ātam. Kopš 2007. ga da šī man tis kā kai tē ju ma at lī-
dzī bas me to de vien no zī mī gi ir ti ku si pla šāk iz man-
to ta prak sē kā zau dē ju mu at lī dzī bas me to de, kas 
sa vu kārt ir de vis ie spē ju tie sām sniegt ap svē ru mus 
par šī kai tē ju ma at lī dzī bas vei da pie mē ro ša nas no-
sa cī ju miem.

Pro ti, Augst ākās tie sas Ci vil lie tu tie su pa lā ta 
2013. ga da 2. ap rī ļa sprie du mā lie tā C04436111 
(PAC–0822) no rā dī ja uz di viem da žā diem sce nā ri-
jiem li cen ces mak sas pie mē ro ša nai un at tie cī ga jiem 
ap stāk ļiem, kas jā ņem vē rā pra sī tā jam. Pirm kārt, 
„šīs me to des pie mē ro ša nas priekš no tei kums ir tas, 
ka pra sī tā jam ir jā pa rā da, ka ap stāk ļi, kā dos kon-
krē to li cen ces mak su mak sā ci ti li cen ci āti, ir tā di 
pa ši vai līdz īgi ap stāk ļiem, kā dos tiek pre zu mēts, 
ka li cen ci ārs un pār kā pējs slēg tu da rī ju mu”. Otr-
kārt, „[j]a ap stāk ļi nav sa lī dzi nā mi vai ja at bil dē tājs 
ne bū tu da bū jis pra sī tā ja li cen ci, bet ci ta zau dē ju mu 
at lī dzi nā ša nas me to de ne der, tad ir sva rī gi no teikt 
ie do mā tu li cen ces mak su, ko li cen ci sa ņemt gri-
bošs li cen ci ārs bū tu ar mie ru sa ņemt. To mēr, lai 
gan pu šu sa ru nas ir hi po tē tis kas, li cen ci sa ņemt 
gri bo šais li cen ci āts un li cen cēt gri bo šais li cen ci ārs 
vien mēr ir kon krē tais li cen ci āts un kon krē tais li-
cen ci ārs lie tā, un tiek ti kai pie ņemts, ka vi ņi vē las 
viens ar ot ru vie no ties par li cen ci – vi ņu sa ru nu 
po zī ci jas ir tā das pa šas kā re āla jā dzī vē, ar vi ņu 
īs ta jām stip ra jām un vā ja jām pus ēm un to tir gu, 
kāds pa tie šām pas tāv. Līdz ar to nav pa reizs ape la-
to res ar gu ments, ka tā var no teikt tik lie lu li cen ces 
mak su, kā du pa ti vē las.”5
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3 Sprie du ma iz vil ku mi 

pub licēti Augstākās 

tie sas mājas lapā, sa daļā 

In te lek tuālā īpašuma 

tiesības ( Ju di katūra). 

4 Sk. arī Rīgas 

ap ga bal tie sas 

2015. ga da 12. mar-

ta sprie du mu lietā 

Nr. C04153414, kur 

tie sa iz darīja līdzīgu 

se cināju mu at tiecībā 

uz zaudēju miem, kas 

ra dušies ne li kumīga 

di zain pa rau ga 

iz man tošanas re zultātā.

5 Sk. sprie du ma 30. lpp.

Pra sī tā ja zau dē ju mus var 
no vēr tēt pēc at bil dē tā ja 
peļ ņas vie nī gi tad, ja vi ņu abu 
pa re dza mā peļ ņa ir tā da pa ti 
ta jā pa šā tir gū, tur klāt – esot 
tā diem paš iem ap stāk ļiem.



Mi nē tais sprie dums iz da la ga dī ju mus, kad pra-
sī tājs ir bi jis ga tavs iz sniegt li cen ci kon krē tā in te-
lek tu ālā īpa šu ma tie sī bu ob jek ta iz man to ša nai par 
kon krē tu no teik tu li cen ces mak sas ap mē ru, bet at-
bil dē tājs ir iz man to jis kon krē to ob jek tu bez li cen-
ces mak sas veik ša nas (pie mē ram, au to ru man tis ko 
tie sī bu ko lek tī vā pār val dī ju ma or ga ni zā ci ju pra sī bas 
pret at bil dē tā jiem, kas ne sa mak sā no teik to at lī dzī bu 
par dar bu iz man to ša nu6), un ga dī ju mus, kad li cen-
ce, vis ti ca māk, ne tik tu snieg ta, bet li cen ce me to de 
tiek iz man to ta, lai ap rē ķi nā tu man tis kā kai tē ju ma 
at lī dzī bu. Jā uz sver, ka tas ir pra sī tā ja pie nā kums 
ie sniegt tie sā pie rā dī ju mus, kas pa ma to pra sī to li-
cen ces mak sas ap mē ru, un šā di pie rā dī ju mi var, ci ta 
star pā, ie tvert prak si li cen ču mak su jo mā at tie cī ga jā 
tir gū vai ana lo gu iz strā dā ju mu tir gū, eks per tu mu-
tis kus un rak stis kus at zi nu mus, pār kāp tā pa ten ta 
ie ne sī gu mu utt.7

Jā pie zī mē, ka au to ram ir zi nāms ti kai viens 
sprie dums, kur tie sa ir ap mie ri nā ju si man tis kā kai-
tē ju ma at lī dzī bas pra sī bu, kas pa ma to ta ar li cen-
ces mak sas me to di un at tie cas uz ga dī ju mu, kad 
pra sī tājs li cen ci, vis ti ca māk, ne bū tu snie dzis at bil-
dē tā jam. Kon krē tais sprie dums ir Rī gas ap ga bal-
tie sas 2016. ga da 7. no vem bra sprie dums lie tā Nr. 
C04292106 par pre ču zī mes pār kā pu mu. Ša jā lie tā 
tie sa pēc 10 ga dus il gas ties ve dī bas da ļē ji ap mie-
ri nā ja pra sī tā ja pra sī bu, no sa kot man tis kā kai tē ju-
ma at lī dzī bu at bil sto ši li cen ces mak sai kon krē ta jā 
no za rē da žā dās pa sau les val stīs – 2% ap mē rā no 
li cen ces ņē mē ja gū ta jiem ie nā ku miem pār kā pu ma 
re zul tā tā.

(iii) Pār kā pē ja ne go dī gi gū tā peļ ņa

Kā mi nēts ie priekš, pār kā pē ja ne go dī gi gū tā 
peļ ņa kā at se višķs man tis kā kai tē ju ma at lī dzī bas 
veids ir pie ejams in te lek tu ālā īpa šu ma tie sī bu sub-
jek tiem vie nī gi kopš 2016. ga da 1. jan vā ra. Ņe mot 
vē rā īso lai ku, kopš šis kai tē ju ma at lī dzī bas veids 
ir pie ejams tie sī bu īpaš nie kiem, līdz šim, cik tāl au-
to ram zi nāms, nav bi ju šas lie tas, kur pra sī tā ji bū tu 
veik smī gi pie dzi nu ši man tis ko kai tē ju mu at bil sto ši 
pār kā pē ja ne go dī gi gū tai peļ ņai. 

Ne no lie dzot pā rē jo man tis kā kai tē ju ma at lī dzī-
bas vei du liet de rī bu pie no teik tiem ap stāk ļiem, pār-
kā pē ja ne go dī gi gū tās peļ ņas me to des pie eja mī ba 
in te lek tu ālā īpa šu ma tie sī bu sub jek tiem vien no zī-
mī gi vēr tē ja ma po zi tī vi. Pro ti, šai kai tē ju ma at lī dzī-
bas me to dei ir vai rā kas po zi tī vas ie zī mes. Pirm kārt, 
vai ru mā ga dī ju mu pra sī tā jam, vis ti ca māk, būs vieg-
lāk pie rā dīt pār kā pē ja ne go dī gi gū to peļ ņu, kā sa vu 
at rau to peļ ņu. Šā du ie spē ju no dro ši na pra sī tā ja tie sī-
bas lūgt tie su pie pra sīt rakst vei da pie rā dī ju mus no 
at bil dē tā ja, kā arī Ci vil pro ce sa li ku ma 250.16 pan tā 
no teik tā tie sī ba pra sī tā jam lūgt tie su pie pra sīt in-
for mā ci ju no at bil dē tā ja par pār kā pu ma pre ču un 
pa kal po ju mu ko mer ci ālo ap ri ti. Otr kārt, pie rā dī ju-
mu ie gū ša na no at bil dē tā ja ar tie sa pa lī dzī bu ļauj 
pra sī tā jam ne at klāt ko merc no slē pu mu sa tu ro šu in-
for mā ci ju par sa vu ko mer cdar bī bu. Treš kārt, tas ir 

arī efek tīvs lī dzek lis pret ne tais nī gu ie dzī vo ša nos 
no at bil dē tā ja pus es. 

Vien lai kus, ne vien mēr pār kā pē ja ne go dī gi gū-
tās peļ ņas pie dzī ša na at lī dzi nās pār kā pē jam ra dī-
tos pa tie sos zau dē ju mus, ņe mot vē rā, ka pra sī tā ja 
zau dē ju mi var bū tis ki pār sniegt pār kā pē ja peļ ņu. 
Grū tī bas sais tī bā ar šo at lī dzī bas vei du var ra dīt 
ap stāk lis, ka pra sī tā jam ir tie sī bas vie nī gi uz tā du 
pār kā pē ja ne to peļ ņas da ļu, kas ra du sies pār kā pu-
ma re zul tā tā – šā da pra sī ba neiz bē ga mi var ra dīt 
strī dus par at tie ci nā mām iz mak sām un at tie ci nā mo 
peļ ņas da ļu. 

Se ci nā ju mi

Lai gan ties ve dī bu par in te lek tu ālā īpa šu ma 
tie sī bu pār kā pu miem Lat vi jā ir sa mē rā daudz, pra-
sī tā ji līdz šim ir re ti iz vē lē ju šies pra sīt arī pār kā pu-
ma re zul tā tā ra dī tā man tis kā kai tē ju ma at lī dzī bu. 
Šā dai si tu āci jai ir vai rā ki ie spē ja mie skaid ro ju mi. 
Pirm kārt, kā no rā dīts ie priekš, līdz 2016. ga dam 
un ar vien at tie cī bā uz Autor tie sī bu li ku ma pār kā-
pu miem pra sī tā jiem ir bi ju ši pie eja mi ti kai di vi 
man tis kā kai tē ju ma at lī dzī bas vei di – zau dē ju mu 
at lī dzī ba un li cen ces mak sas me to de. To mēr, kā rā-
da Lat vi jas tie su prak se, kon krē tā man tis kā kai tē ju-
ma pie rā dī ša na at bil sto ši šiem di viem vei diem var 
būt sa rež ģī ta. Otr kārt, ne re ti ie spē ja mais kai tē ju ma 
at lī dzī bas ap mērs, kas ap rē ķi nāts at bil sto ši pie eja-
miem kai tē ju ma at lī dzī bas vei diem, ir ne pie tie ka mi 
no zī mīgs sa lī dzi nā ju mā ar sa gai dā miem ties ve dī bas 
iz de vu miem, kā arī pū lēm un iz re dzēm, ka kon krē-
tais kai tē ju ma ap mērs tiks pie rā dīts. Treš kārt, līdz 
šim ir maz sprie du mu, kur tie sas ir ap mie ri nā ju šas 
man tis kā kai tē ju ma at lī dzī bas pra sī bas par in te lek-
tu ālā īpa šu ma tie sī bu pār kā pu miem.

Vien lai kus sa gai dāms, ka man tis kā kai tē ju ma 
pra sī bas kļūs par bie žāk sa sto pa mu pa rā dī bu Lat vi-
jas tie su sis tē mā. Par la bu šā dai no ti ku mu at tīs tī bai 
lie ci na pār kā pē ja ne go dī gi gū tās peļ ņas me to des 
pie eja mī ba in te lek tu ālā īpa šu ma tie sī bu sub jek tiem, 
kā arī at tīs tī ba tie su prak sē, kas ļauj tie sī bu īpaš-
nie kiem skaid rāk ap zi nā ties sa vas ie spē jas pie dzīt 
man tis ko kai tē ju mu.
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Pār kā pē ja ne go dī gi 
gū tās peļ ņas me to des 
pie eja mī ba in te lek tu ālā 
īpa šu ma tie sī bu 
sub jek tiem vien no zī mī gi 
vēr tē ja ma po zi tī vi.

6 Sk., piemēram, 

Og res ra jo na tie sas 

2014. ga da 12. no vem bra 

sprie du mu lietā 

C24174113, kur tie sa 

pie sprie da zaudēju mus 

par la bu AKKA/LAA. 

7 Dr.iur. Z.Pēter so ne, 

In te lek tuālā īpašuma 

ci vil tie siskās 

aiz sardzības līdzekļi, 

Rīga: Tie su na mu 

aģentūra, 2013, 

271. lpp.
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