Līgums Nr.____
Nereģistrēta dizainparauga solo licences līgums
Pilsēta,

20__. gada __.______________

Fiziskas vai juridiskas personas rekvizīti, (turpmāk – Licenciārs), tās valdes
locekļa/priekšsēdētāja vārds, uzvārds personā (personas kods: ________), kas rīkojas uz
statūtu pamata, no vienas puses, un
Fiziskas vai juridiskas personas rekvizīti, (turpmāk – Licenciāts), tās valdes
locekļa/priekšsēdētāja vārds, uzvārds personā (personas kods: ________), kas rīkojas uz
statūtu pamata, no otras puses, turpmāk arī kopā saukti – Puses,
vadoties pēc Latvijas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības Regulas Nr. 6/2002, un
ņemot vērā to, ka Licenciāram pieder izņēmuma tiesības uz šā līguma (turpmāk – Līgums)
1.1. punktā minēto nereģistrēto dizainparaugu (turpmāk – Dizainparaugs), noslēdz šādu
Līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Licenciārs Līguma darbības laikā piešķir, un Licenciāts pieņem lietošanas tiesības
(solo licence, turpmāk – Licence) izmantot komercdarbībā Latvijas Republikas teritorijā
Dizainparaugu – “nereģistrētā dizainparauga nosaukums”, kas attēlots Līguma pielikumā, kas
ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
1.2. Licenciārs Licences ietvaros saglabā tiesības arī pats izmantot Dizainparaugu, taču
nesaglabā tiesības izdot Licenci tā paša Dizainparauga izmantošanai trešajām personām.
1.3. Dizainparauga izmantošanas tiesības tiek piešķirtas Licenciātam no Līguma parakstīšanas
dienas.
2. Apliecinājumi
2.1. Licenciārs apliecina, ka viņam ir tiesības noslēgt Līgumu uz tajā minētajiem noteikumiem,
uzņemties tajā noteiktās saistības, kā arī to, ka piešķirtās tiesības nav apgrūtinātas ar citām
saistībām attiecībās ar trešajām personām, nav aizliegtas, nav tiesisku strīdu priekšmets.
2.2. Licenciārs arī apliecina, ka Licenciāts var bez šķēršļiem izmantot tiesības saskaņā ar
Līguma noteikumiem bez kāda pārtraukuma vai Licenciāra traucējumiem.
2.3. Puses apliecina, ka tām nav tiesībspējas vai rīcībspējas ierobežojumu vai citu juridisku
šķēršļu Līguma slēgšanai.
3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Licenciātam nav tiesību izdoto Licenci piešķirt trešajām personām, un Licenciāts nav
tiesīgs izdot sublicences, izņemot gadījumos, kad ir saņemta Licenciāra rakstveida atļauja.
3.2. Ja trešās personas ir pārkāpušas Dizainparauga īpašnieka izņēmumtiesības, kas
Licenciātam piešķirtas ar Līgumu, tad abas Puses ir tiesīgas kopīgi vai katra atsevišķi iesniegt
prasību tiesā Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pret šīm personām, un atbilstošie
zaudējumi, kas piedzīti tiesas lēmuma vai iegūti vienošanās starp prasītāju un atbildētāju
rezultātā, tiek sadalīti par labu Licenciātam.
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4. Licences maksa un norēķinu kārtība
4.1. Puses vienojas, ka Licenciāts maksā Licenciāram par Licenciātam piešķirto Dizainparauga
Licenci.
4.2. Puses ir vienojušās, ka Licences maksa par Dizainparauga izmantošanu ir
EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi) mēnesī (turpmāk – Licences maksa), ko
Licenciāts Līguma 4.3. punktā norādītajā kārtībā maksā Licenciāram.
4.3. Licenciārs izraksta un iesniedz Licenciātam par katru mēnesi, kamēr vien Licence ir spēkā,
rēķinu, kas ietver Licences maksu. Licenciātam uz Licenciāra rēķinā norādīto bankas kontu
Licences maksa ir jāpārskaita 10 (desmit) dienu laikā.
4.4. Ja Licenciāts neievēro Līguma nosacījumus, dokumentu nodošanas, parakstīšanas,
maksāšanas termiņus, tad Licenciāts maksā Licenciāram līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena
procenta) apmērā no Licenciāra izrakstītā rēķinā norādītās neapmaksātās Licences maksas par
katru nokavēto dienu.
5. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība
5.1. Puses risina visus strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar Līguma izpildi, saskaņā ar
Latvijā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.2. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā. Ja
Puses 30 (trīsdesmit) darbdienu laikā nepanāk vienošanos strīdīgajos jautājumos pārrunu ceļā,
strīds jānodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu iestādēs.
5.3. Puses ir viena otrai atbildīgas par savu līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, un
tām ir savstarpēji jāatlīdzina visi ar to saistītie zaudējumi, izņemot gadījumus, kas tieši
paredzēti Līgumā.
5.4. Ja kādu Licenciāta darbību rezultātā Licenciāram tiek uzliktas soda sankcijas, tad par
tādām sankcijām pilnībā atbild Licenciāts.
6. Papildu noteikumi
6.1. Puses neizpauž trešajām personām informāciju, kas ir Līguma otras Puses konfidenciāla
informācija, tajā skaitā – komercnoslēpumus, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušana
ir Līguma dalībnieka pienākums saskaņā ar likumu un kompetentas iestādes vai amatpersonas
likumīgu rīkojumu.
6.2. Pušu sniegto informāciju, kas ir Līguma vienas Puses konfidenciāla informācija, otra Puse
izpauž tikai tiem saviem darbiniekiem, kam tā nepieciešama attiecīgo ar Līgumu uzņemto
saistību izpildei un kuri iepriekš apņēmušies neizpaust šo informāciju trešajām personām. Puse
var izpaust šādu informāciju citām personām tikai tad, ja tam saņemta iepriekšēja rakstiska
otras Puses piekrišana.
6.3. Par konfidenciālu informāciju bez atsevišķas paziņošanas tiek uzskatīta informācija, kas
saistīta ar Puses komercdarbību (ekonomiska, finansiāla, ražošanas rakstura), kas nav izziņota
publiski un nav publiski pieejama, attiecībā uz kuras saglabāšanu noslēpumā Puse ir veikusi
pienācīgus pasākumus, un kuras izpaušana var radīt Pusei būtisku kaitējumu.
6.4. Konfidenciālas informācijas saglabāšanas pienākums paliek saistošs Pusēm arī
5 (piecus) gadus pēc Līguma termiņa izbeigšanās, atcelšanas vai laušanas, neatkarīgi no
pamatojuma.
6.5. Par katru Līguma 6.1. – 6.4. punktos minēto noteikumu pārkāpumu vainīgā Puse maksā
otrai Pusei līgumsodu EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā. Līgumsoda
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samaksa neatbrīvo no saistību izpildes pienākuma un tiesībām prasīt zaudējumu atlīdzību no
Puses, kas vainojama Līguma izbeigšanā pirms termiņa.
7. Līguma stāšanās likumīgā spēkā un tā darbības laiks, līguma grozīšanas un laušanas
kārtība
7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 20__. gada __.___________.
7.2. Līgumu var grozīt vai pirms termiņa lauzt tikai ar Pušu rakstveida vienošanos, kas tiek
noformēta kā Līguma pielikums un stājas spēkā tā parakstīšanas dienā. Līguma laušanas
gadījumā, Pusēm savstarpēji vienojoties, var noteikt laika posmu, kurā Licenciātam būs
tiesības uz Dizainparauga turpmāku izmantošanu.
7.3. Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu, iesniedzot otrai Pusei rakstisku paziņojumu
par Līguma darbības pārtraukšanu ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienas iepriekš. Līgums tiek
uzskatīts par izbeigtu 90. (deviņdesmitajā) dienā pēc šāda paziņojuma saņemšanas.
7.4. Ja viena Puse ir pārkāpusi Līguma noteikumus, otrai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt
Līgumu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, par to rakstiski informējot otru
Pusi.
7.5. Līgums tiek izbeigts Licenciāta maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā.
8. Nobeiguma noteikumi
8.1. Līgums ietver Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir to izlasījušas, piekrīt visiem tā punktiem
un apstiprina, to parakstot.
8.2. Puses paraksta katru Līguma lappusi.
8.3. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas tām kļuvusi zināma Līguma
darbības laikā, izpildot Līgumā paredzētās saistības.
8.4. Visos citos jautājumos, kas nav paredzēti Līguma noteikumos, Puses ievēro Latvijā un
Eiropas Savienībā spēkā esošos normatīvos aktus. Līguma noteikumi ir piemērojami un
iztulkojami saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.
8.5. Jebkuri paziņojumi saistībā ar Līgumu iesniedzami Pusēm rakstveidā un tie uzskatāmi par
saņemtiem, ja saņemts adresāta apliecinājums, vai, ja nosūtīts ierakstīts sūtījums, tad
7 (septiņas) kalendārās dienas pēc nodošanas pastā.
8.6. Puses apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņot viena otrai par savas adreses
vai citu Līgumā norādīto rekvizītu maiņu.
8.7. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, tajā skaitā Līguma pielikums
”Nereģistrētais dizainparaugs”, 2 (divos) eksemplāros. Katra Puse saņem 1 (vienu) Līguma
eksemplāru. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Pušu rekvizīti:
LICENCIĀRS:

LICENCIĀTS:

Pušu paraksti:
LICENCIĀRS:

LICENCIĀTS:
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Pielikums
20__. gada __._________ līgumam Nr. _________
“Nereģistrēta dizainparauga solo licences līgums”

Nereģistrētais dizainparaugs
“nereģistrētā dizainparauga nosaukums”

