
Latvijas Republikas 
Patentu valdei 

Iesniegums par licences līguma 
reģistrāciju 

Saņemšanas datums 

 

 
Citadeles iela 7 / 70 
Rīga, LV-1010 
Latvija 
Tālr.: +371 67099600 
Fakss: +371 67099650 

 

Iesniedzēja šifrs 
(ja vēlams) [       ] 

Aizpildiet drukātiem burtiem! 

Pieteikums/patents, uz kuru attiecas iesniegums 

 
Lūdzu iekļaut patentu reģistrā ziņas par šādu licences līgumu 
 

Pieteikuma numurs:       
 

Patenta numurs:       

Pieteicējs/īpašnieks 

Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas 
nosaukums un adrese (norādiet arī valsti un pasta 
indeksu) 
 

      

Tālruņa numurs 

      

Faksa numurs 

      

E-pasta adrese 

      

Reģistrācijas numurs, ko piešķīrusi Patentu valde 

      

 Līdzpieteicēji/kopīpašnieki norādīti papildlapā 

Pārstāvis 

Vārds, uzvārds un adrese (norādiet arī valsti un pasta 
indeksu) 
 

      

Tālruņa numurs 

      

Faksa numurs 

      

e-pasta adrese 

      

Reģistrācijas numurs, ko piešķīrusi Patentu valde 

      

 Pilnvara ir pievienota  Pilnvara ir iesniegta kopā 

ar pieteikumu 
 Ģenerālpilnvara Nr.       

Adrese sarakstei 

 
      

Tālruņa numurs 

      

Faksa numurs 

      

e-pasta adrese 

      

Aizpilda Patentu valde 
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Licenciārs 

Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un adrese (norādiet arī valsti un pasta indeksu) 

      

Licenciāts 

Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un adrese (norādiet arī valsti un pasta indeksu) 

      

Ziņas par licences līgumu 

Licences līguma 
veids: 

 vienkāršā licence  izņēmuma licence  cita (norādīt)       

Licences darbības 
laiks (DD.MM.GGGG): 

 no        līdz       

Īpaši noteikumi vai 
ierobežojumi: 

 nav  ir       

Licences līguma noslēgšanas datums (DD.MM.GGGG):       

Pielikumā 

  Līgums, apliecināts izraksts no līguma vai līgumslēdzēju parakstīts paziņojums par licenci uz       lapām 

  Iesnieguma kopijas, ja izmaiņas nepieciešamas vairākos pieteikumos vai patentos 

  Citi dokumenti (norādiet, kādi): 

        

Turpmāko informāciju un dokumentus vēlos saņemt 
 
E-pasts:       
 

 pēc pieteikuma publikācijas elektroniski uz norādīto e-pasta adresi 

Pieteicēja/pārstāvja amats, vārds, uzvārds paraksts un datums 
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Līdzpieteicēji/kopīpašnieki 
Ja līdzpieteicēju/kopīpašnieku nav, šo lapu iesniegumā neiekļauj 

Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas 
nosaukums un adrese (norādiet arī valsti un pasta 
indeksu) 
 

      

Tālruņa numurs 

      

Faksa numurs 

      

E-pasta adrese 

      

Reģistrācijas numurs, ko piešķīrusi Patentu valde 

      

Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas 
nosaukums un adrese (norādiet arī valsti un pasta 
indeksu) 
 

      

Tālruņa numurs 

      

Faksa numurs 

      

E-pasta adrese 

      

Reģistrācijas numurs, ko piešķīrusi Patentu valde 

      

Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas 
nosaukums un adrese (norādiet arī valsti un pasta 
indeksu) 
 

      

Tālruņa numurs 

      

Faksa numurs 

      

E-pasta adrese 

      

Reģistrācijas numurs, ko piešķīrusi Patentu valde 

      

Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas 
nosaukums un adrese (norādiet arī valsti un pasta 
indeksu) 
 

      

Tālruņa numurs 

      

Faksa numurs 

      

E-pasta adrese 

      

Reģistrācijas numurs, ko piešķīrusi Patentu valde 

      

Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas 
nosaukums un adrese (norādiet arī valsti un pasta 
indeksu) 
 

      

Tālruņa numurs 

      

Faksa numurs 

      

E-pasta adrese 

      

Reģistrācijas numurs, ko piešķīrusi Patentu valde 

      

 


