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INTELEKTU ĀLĀ ĪPAŠUMA PĀRVALD ĪBAS  
 KONCEPCIJA 

 
1. LLU zinātniskās darbības galvenā virzība ir attīstīt zinātni un uzturēt un izkopt 

universitātes intelektuālo potenciālu un kultūru. Tāpēc viens no LLU rīcībpolitikas 
mērėiem, kas nodrošina LLU kā nacionālas nozīmes izglītības, zinātnes un kultūras 
iestādes ilgtspējīgu attīstību, ir tiesiskās bāzes nostiprināšana šajā jomā.  

2. LLU īsteno uz noteiktu mērėi orientētu daudzveidīgu akadēmisko, pētniecisko un 
inovatīvo darbību, tādējādi radot nepieciešamību nodrošināt sasniegto rezultātu 
aizsardzību, izmantošanu un attīstību. Rezultātu dažādība satur atšėirīgus intelektuālā 
īpašuma veidus. 

3. LLU intelektuālā īpašuma pārvaldības politikai ir jārada līdzsvars un harmonija starp 
dažādām interesēm un visām iesaistītajām pusēm intelektuālā īpašuma radīšanā un 
komercializēšanā. Tāpēc intelektuālā īpašuma pārvaldības politikas galvenie mērėi ir:  

3.1. radīt iespēju attīstīties ikvienam intelektuālajam īpašumam LLU; 

3.2. veicināt LLU zinātnisko un tehnoloăisko progresu; 

3.3. garantēt iespēju LLU darbiniekiem un studentiem viĦu izgudrojumus, atklājumus un 
jaunradījumus īstenot pēc iespējas sabiedrībai draudzīgākā veidā. 

4. LLU intelektuālā īpašuma pārvaldības politikai vajadzētu orientēties sasniegt sekojošo: 

4.1. izveidot un attīstīt vidi, kas iedrošinātu un veicinātu izgudrojumu, atklājumu un 
jaunradījumus izplatīšanos, ko zinātnieki ir radījuši sabiedrībai draudzīgos nolūkos; 

4.2. aizsargāt zinātnieku tiesības, radot iespēju viĦiem pašiem un LLU sekot izgudrojumu, 
atklājumu un jaunradījumus tapšanai un attīstībai zinātnieku pētnieciskajā un 
inovatīvajā darbībā; 

4.3. nodrošināt komerciālo, finanšu vai citu sasniegto rezultātu publiskošanu taisnīgiem 
un objektīviem paĦēmieniem, lai būtu iespēja identificēt kā LLU un tās darbinieku, tā 
arī visu ieinteresēto pušu ieguldījumus; 

4.4. veicināt un nodrošināt atbalstu, kā arī iedrošināt iesaistītās puses priekšizpētēm un 
pētniecībai;  

4.5. veicināt, atbalstīt un nodrošināt savstarpēji izdevīgus atlīdzības principus starp LLU 
un tās darbiniekiem, kas nodrošina zināšanu un kompetenču pārnesi caur 
komercializāciju un licencēšanu.      

4.6. nodrošināt tiesisko aizsardzību LLU sponsorētās izpētes finansētājiem visos izpētes 
līmeĦos un posmos;  

4.7. sekmēt LLU zināšanas un kompetenci par dažādām intelektuālā īpašuma sistēmām un 
intelektuālā īpašuma aizsardzības nosacījumiem ārvalstīs, lai nepieciešamības 
gadījumā spētu pilnvērtīgi nodrošināt LLU intelektuālā īpašuma aizsardzību ārpus 
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5. Lai LLU sekmīgi varētu aizsargāt, izmantot un attīstīt savas darbības rezultātus, 
nepieciešams noteikt vienotus principus un kārtību, kādā tas tiks īstenots:  

5.1. nodrošinot LLU tēla atpazīstamību kā konkrētās akadēmiskās, zinātniskās un 
inovatīvās darbības rezultātu īstenotāju un procesu vadītāju, kuros rodas jaunas un 
inovatīvas vērtības; 

5.2. veicinot LLU esošo un potenciālo sadarbības partneru un investoru ieinteresētību un 
piesaisti no valsts, privātā un nevalstiskā sektora. Ikviens jauninājums prasa idejisku, 
konsultatīvu un finansiālu atbalstu, kā arī lielus laika resursus. Tāpēc Ĝoti būtiski ir 
paredzēt funkcionālu iekšējo un ārējo atbalsta sistēmu, kas atsaucīgi var reaăēt uz 
akadēmiskās, zinātniskās un inovatīvās darbības rezultātu efektīvu sasniegšanu; 

5.3. paredzot attīstības perspektīvas un mehānismus starptautiskajai sadarbībai, t.sk., 
starptautisko finanšu avotu identificēšana un pieejamības veicināšana; 

6. LLU akadēmiskās, zinātniskās un inovatīvās darbības veicēji, stājoties līgumattiecībās ar 
LLU, apĦemas informēt par savas akadēmiskās, zinātniskās un inovatīvās darbības 
rezultātā jaunradītajām vērtībām spēkā esošo sasvstarpējo līgumattiecību kontekstā. 

7. LLU organizē un nodrošina sniegtās informācijas kvalificētu izvērtēšanu, un nodrošina 
atzinuma un darbības rezultātu komercializācijas variantu sagatavošanu un piedāvāšanu. 

8. Veiksmīgas akadēmiskās, zinātniskās un inovatīvās darbības rezultātu komercializācijas 
gadījumā:  

8.1. būs iespēja nosegt jauninājuma tapšanas rezultātā radušos izdevumus. Par pārējo 
sekmīgas komerciālizācijas rezultātā esošo līdzekĜu apguvi vienojas saskaĦā ar darba 
līgumā paredzēto. 

8.2. pieaugs LLU darbinieku, studentu, sadarbības partneru un citu interesentu ticība un 
lojalitāte LLU kā spējīgai un spēcīgai akadēmiskai, zinātniskai un inovatīvai iestādei; 

8.3. tiks sekmēta LLU akadēmiskās, zinātniskā un inovatīvās darbības veicēju motivācija 
jaunu rezultātu radīšanai, kā arī pieaugs iespēja ieinteresēt ārvalstu sadarbības 
partnerus un investorus par iesaistīšanos LLU akadēmiskajās, zinātniskajās un 
inovatīvajās aktivitātēs ar mērėi jaunradīt. 


