Projekts līgumam par nepatentējama intelektuālā īpašuma objekta tiesību
piešķiršanu
LICENCES LĪGUMS

Rīgā,

2016.gada___.________

Latvijas Universitātes zinātniskā institūts - atvasināta publiska persona- „Latvijas
Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” (turpmāk - LU MII), Reģ. Nr.
LV90002111761, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV- 1459, tā direktores
Ināras Opmanes personā, kura rīkojas saskaņā ar LU MII nolikumu (apstiprināts ar
Zinātniskās padomes 29.09.2015. lēmumu Nr.11-15/1), no vienas puses,
un
“uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas nr. , adrese: juridiskā adrese, valdes
locekļa vārds, uzvārds personā, zinātības ,,Zinātība granulāro ontoloģiju datu
analīzei” izmantotājs, turpmāk – Licenciāts, no otras puses,
abi kopā turpmāk – Puses,
noslēdz šāda satura līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Licenciāts vēlas iegādāties licenci zinātības ,,Zinātība granulāro ontoloģiju
datu analīzei” izmantošanai, kuras īpašnieks ir LU MII.
1.2. LU MII par noteiktu samaksu nodod Licenciātam tiesības izmantot zinātību
„Zinātība granulāro ontoloģiju datu analīzei” (turpmāk – Zinātība), bet Licenciāts
apņemas apmaksāt šajā līgumā noteikto maksājumu par Zinātības izmantošanu.
1.3. Nododot tiesības, izmantot Zinātību LU MII Licenciātam nodod arī visu
nepieciešamo informāciju un materiālus par Zinātības pielietošanu, tai skaitā
rasējumus, modeļus, specifikācijas, paraugus, plānus, dokumentus un visu pārējo
informāciju, kas attiecas uz Zinātību.
2. Maksājuma kārtība
2.1. Licenciāts maksā LU MII vienreizēju maksājumu atlīdzību par licences
iegūšanu__________ EUR apmērā, papildus maksājot PVN Latvijas Republikas
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma
parakstīšanas brīža, pārskaitot šo summu uz LU MII kontu Nr.
LV42TREL9152714000000, Valsts Kase, TRELLV22XXX.
2.2. Apmaksa uzskatāma par veiktu, kad Licenciāts iesniedzis maksājuma
uzdevumu bankā.
2.3. Gadījumā, ja Licenciāts kavē līguma 2.1. noteikto apmaksas termiņu,
Licenciāts apņemas maksāt LU MII līgumsodu 0,5% apmērā no līguma summas par
katru nokavējuma dienu.

2.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Licenciātu no pienākuma veikt līguma 2.1.
paredzēto maksājumu par licences iegūšanu.
3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Licenciātam ir tiesības lietot Zinātību savas produkcijas ražošanai vai
pakalpojumu sniegšanai pilnībā. Licenciāts ir tiesīgs izmantot Zinātību preču
pārdošanai, izplatīšanai tirgū, savas produkcijas vai pakalpojumu reklamēšanai, vai
jebkādi citādi izmantot savā komercdarbībā šī līguma darbības laikā.
3.2. Licenciātam ir tiesības izplatīt un nodot trešajām personām Zinātību vai tās
sastāvdaļas trešajām personām bez ierobežojuma.
3.3. Zinātībā ietvertie programmatūras prototipi tiek licencēti atbilstoši to
esošajam saturam (as is). LU MII neuzņemas nekādas saistības un nesniedz nekādas
garantijas par licenzējamās programmatūras funkcionalitāti un piemērotību kādam
noteiktam mērķim.
3.4. Visa līguma ietvaros saņemtā informācija (jebkura vārdiska vai rakstiska,
vai jebkādā citādā veidā nodota informācija) ir uzskatāma par konfidenciālu
informāciju. Licenciāts nodrošina konfidencialitāti visai konfidenciālajai informācijai,
kas attiecas uz LU MII un uz Zinātību. Licenciāts nav tiesīgs izplatīt šo informāciju
trešajām personām bez LU MII rakstiskas piekrišanas.
3.5. Licenciāts tiesīgs lietot šī līguma ietvaros saņemto informāciju tikai tādā
vietā un veidā, kas atbilst Pušu interesēm un šī līguma nosacījumiem.
3.6. LU MII ir tiesības turpināt Zinātības izmantošanu zinātniskajos pētniecības
darbos LU MII vajadzībām.
3.7. LU MII drīkst nodot tiesības izmantot Zinātību trešajām personām,
nesaskaņojot to ar Licenciātu. LU MII viena gada laikā no šī līguma noslēgšanas
dienas neveiks Zinātības un tajā ietverto programmatūras prototipu licencēšanu
trešajām personām.
3.8. LU MII ir tiesības atsavināt īpašumtiesības uz Zinātību trešajai personai.
Šādā gadījumā šis līgums kļūst saistošs LU MII saistību pārņēmējai – trešajai
personai. Šādā gadījumā, Licenciātam slēdzot jaunu licences līgumu ar trešo personu,
spēkā ir šī līguma nosacījumi, ja vien Puses atsevišķi nevienojas par jaunu līguma
redakciju.
4. Līguma termiņš
4.1. Līgums stājas spēkā tā pēc tā parakstīšanas un ir spēkā līdz tā atsaukšanai.
4.2. Puses ir tiesīgas izbeigt līgumu saskaņā ar Pušu rakstisku vienošanos.
4.3. Licenciāts, izbeidzot līgumu, nosūta paziņojumu LU MII vismaz 20
(divdesmit) darba dienas pirms līguma izbeigšanas dienas.
4.4. Ja viena Puse pārkāpj kādu no šī līguma nosacījumiem un šāds pārkāpums
nav novērsts 10 (desmit) darba dienu laikā no otras Puses rakstiska paziņojuma

saņemšanas, otra Puse var vienpusēji izbeigt līgumu. Otrajai Pusei ir jāpaziņo līgumu
pārkāpušajai Pusei diena, kad šis līgums tiek izbeigts. Paziņojumu par līguma
izbeigšanas datumu otra Puse nosūta līgumu pārkāpušajai Pusei ne vēlāk kā 5 (piecas)
darba dienas pirms Līguma izbeigšanas dienas.
4.5. Ja līgumu pārkāpusī Puse tomēr izpilda līguma nosacījumus un novērš
attiecīgo līguma pārkāpumu pirms dienas, kad atbilstoši paziņojumam par Līguma
izbeigšanu Līgums tiek izbeigts, tad paziņojums par līguma izbeigšanu uzskatāms par
atsauktu, un līgums paliek spēkā.
4.6. Izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Licenciāts:
4.6.1. nekavējoties pārtrauc Zinātības izmantošanu;
4.6.2. atdod atpakaļ LU MII materiālus par Zinātības pielietošanu, tai
skaitā rasējumus, modeļus, specifikācijas, paraugus, plānus, dokumentus un visu
pārējo informāciju, kas attiecas uz Izgudrojumu, kuru Licenciāts saņēmis no LU MII;
4.6.3. pārdod, realizē vai kādā citā veidā atbrīvojas no visas produkcijas,
kura radīta, izmantojot Zinātību.
5. Pušu atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība
5.1. Puses neuzņemas atbildību par pilnīgu vai daļēju Pušu līgumā noteikto
pienākumu veikšanas neiespējamību, ja tā iestājusies nepārvaramas varas apstākļu
dēļ: ugunsgrēka, dabas katastrofas, kara, jebkura rakstura kara darbības, blokādes vai
citu no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja šo apstākļu darbība turpinās vairāk nekā 3
(trīs) mēnešus, tad katra no Pusēm ir tiesīga atteikties no turpmākas līgumā noteikto
pienākumu pildīšanas, un šādā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt no otras
zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pārtraukšanu un zaudējumu segšanu.
5.2. Pusei, kurai iestājas Līgumā noteikto pienākumu veikšanai neiespējamie
apstākļi, par šādu apstākļu iestāšanos un izbeigšanos 5 (piecu) kalendāra dienu laikā
rakstiski jāpaziņo otrai Pusei.
5.3. Par Līguma nosacījumu daļēju vai pilnīgu neizpildīšanu, Puses uzņemas
atbildību saskaņā ar līguma, Civillikuma un citu normatīvo aktu noteikumiem.
5.4. Strīdi, kas rodas starp Pusēm Līguma darbības laikā, tiek risināti pārrunu
ceļā. Gadījumā, ja pārrunu gaitā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā vienošanās
netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesu instancēs spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6. Noslēguma noteikumi
6.1. Jautājumi, kas nav atspoguļoti līgumā, tiek izskatīti atbilstoši spēkā
esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
6.2. Visi līguma papildinājumi, labojumi un grozījumi iegūst juridisku spēku, ja
tie ir sagatavoti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, kļūstot par šī līguma neatņemamu
sastāvdaļu.

6.3. LU MII pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā – Kārlis Čerāns,
telefona numurs: +371 26175409, e-pasts: karlis.cerans@lumii.lv.
6.4. Licenciāta pilnvarotais pārstāvis šī līguma
_____________(vārds,
uzvārds),
telefona
pasts:____________@________.

izpildes laikā –
numurs,
e-

6.5. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:
6.5.1. līguma izpildes uzraudzīšanu;
6.5.2. organizatorisko jautājumu risināšanu, kas saistīti ar līguma izpildi.
6.6. Pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt
grozījumus šajā līgumā.
6.7. Šis līgums ietver visas Pušu vienošanās par līguma priekšmetu un aizstāj
visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas.
6.8. Līgums sastādīts latviešu valodā, uz 4 (četrām) lapām 2 (divos)
eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Licenciāta, otrs pie LU MII.
7.Pušu paraksti
Licenciāts:

Latvijas Universitātes Matemātikas un
informātikas institūts:

________________________(vārds, uzvārds)
________________________(vārds, uzvārds)
________________________(paraksts)
________________________(paraksts)
Reģ.Nr.
___________________
PVN Reģ.Nr.___________________
Konta Nr. _________________
Banka
__________________
Bankas kods__________________

Reģ. Nr. 90002111761
PVN Reģ.Nr. LV90002111761
Konta Nr. LV42TREL9152714000000
Valsts Kase
TRELLV22XXX

