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APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas 

Senāta 18.12.2018. sēdē, 

protokols Nr.12 

 
BANKU AUGSTSKOLAS INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU PĀRVALDĪBAS 

POLITIKA 
Rīgā 

 

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 15.panta pirmo daļu 

 un Banku augstskolas Satversmes 21.punktu 

 

2018.gada 18.decembrī           Nr.1.5-2/60 

I. Vispārīgā informācija 

 

1. Intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības politika (turpmāk – politika) izstrādāta 

saskaņā ar Banku augstskolas attīstības stratēģiju 2018.-2023.gadam. 

 

2. Politikas mērķis ir nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesisko aizsardzību un efektīvu 

pārvaldīšanu Banku augstskolā (turpmāk – augstskola).  

 

3. Politikas uzdevums ir noteikt ar augstskolas darbību saistīto intelektuālā īpašuma 

tiesību veidus, kā arī pamatprincipus intelektuālā īpašuma radīšanai un izmantošanai 

augstskolā.  

 

4. Intelektuālā īpašuma izmantošana tiek īstenota saskaņā ar Autortiesību likumu, 

likumu “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”, Zinātniskās darbības likumu, 

Augstskolu likumu un citiem Latvijas normatīvajiem aktiem, kas regulē intelektuālā īpašuma 

aizsardzības jautājumus.  

 

5. Politika ir saistoša augstskolas vispārējam personālam, akadēmiskajam personālam, 

studējošajiem, kā arī ikvienam augstskolas sadarbības partnerim.  

 

II. Intelektuālā īpašuma tiesību veidi 

 

6. Galvenie ar augstskolas darbību saistītie intelektuālā īpašuma tiesību veidi ir šādi: 

6.1. autortiesību objekti: 

6.1.1. izglītojamo izstrādātie darbi studiju, mūžizglītības un pētniecības procesa 

ietvaros (studiju darbi, lietišķās pētniecības darbi, prezentācijas, u.c.); 

6.1.2. darbinieku darba procesā izstrādātie darbi (mācību un metodiskie 

materiāli, lekcijas, zinātniskās publikācijas, datu bāzes, datorprogrammas, 

grāmatas, brošūras, prezentācijas, fotogrāfijas u.c.); 

6.1.3. sadarbības partneru izstrādātie darbi augstskolas vajadzībām 

(fotogrāfijas, brošūras, projekti, mācību un metodiskie materiāli, 
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datorprogrammas, grāmatas u.c.); 

6.2. zinātība (know-how): organizatoriskas zināšanas, t.sk. jaunu izglītības 

programmu izstrādes projekti u.c.;  

6.3. preču zīmes:  

6.3.1. augstskolas zīmols “Banku augstskola/ BA School of Business and 

Finance”; 

6.3.2. dažādu organizatorisko struktūru un nodibinājumu nosaukumi 

(piemēram, Banku augstskolas Absolventu asociācija (BAAA), Banku 

augstskolas studējošo pašpārvalde (BASP), Banku augstskolas koris “Monēta” 

u.c.);  

6.3.3. augstskolas projektu nosaukumi (piemēram, simulāciju spēle 

“Bizness24h” u.c). 

 

II. Pamatprincipi 

 

7. Augstskolai ir mantiskās tiesības uz autortiesību objektiem, ko ir radījis darbinieks, 

studējošais vai sadarbības partneris, ja vien spēkā esošajos tiesību aktos, vienošanās ar 

darbiniekiem, studējošajiem vai arī līgumos ar Sadarbības partneriem nav noteikts citādi. 

 

8. Zinātību augstskola nosaka kā aizsargājamu un klasificē kā ierobežotas pieejamības 

informāciju.  

 

9. Augstskolas vai tās struktūrvienības vārdu, simbolus un preču zīmes aizliegts 

reģistrēt vai izmantot jebkādas komercdarbības ietvaros bez augstskolas atļaujas.  

 

10. Augstskola ir tiesīga izmantot tai piederošos darbus pēc saviem ieskatiem (tajā 

skaitā, bet ne tikai publicēt, ievietot augstskolas elektroniskajās datu bāzēs), ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

 

11. Izstrādājot darbu, darbinieka, studējošā un sadarbības partnera pienākums ir ievērot 

oriģināldarbu autoru tiesības, kas ir noteiktas normatīvajos aktos (piemēram, oriģināldarba 

autora atļaujas saņemšana tā tulkošanai, izdošanai, publiskošanai u.tml.). 

 

12. Ja intelektuālais īpašums ir radies vai tiek plānots to radīt sadarbībā ar darbiniekiem, 

studējošajiem vai sadarbības partneriem komerciāliem nolūkiem, intelektuālā īpašuma tiesības 

uz intelektuālo īpašumu sadalās proporcionāli katras konkrētas iesaistītās puses ieguldījumam 

atbilstoši savstarpēji noslēgtajā līgumā paredzētajai kārtībai.  

 

13. Augstskolai ir tiesības pilnā apmērā vai daļēji atteikties no tiesībām uz Intelektuālo 

īpašumu. Šajā gadījumā darbinieks, studējošais vai sadarbības partneris ir tiesīgs to 

komercializēt, sadarbojoties ar augstskolu vai patstāvīgi. 

 

14. Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības pārvaldība augstskolā tiek īstenota saskaņā 

ar augstskolā noteikto kārtību un citiem normatīviem aktiem. 

 

Rektors         A.Sarnovičs 

Bondare 

26331772 

 

Ancāne 

28617014 


