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Ar Atvasināta publiska persona 

AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITŪTS 

Reģistrācijas numurs 90002137506 

LICENCES LĪGUMS Nr.__________________ 

Priekuļos/ Dižstendē__.__.____.  

 

Agroresursu un ekonomikas institūts, Reģ. Nr. 90002137506, kura vārdā saskaņā ar 

_________________ rīkojas ________________________________, turpmāk - Licenciārs, 

no vienas puses, un  

______________________, Reģ. Nr. _________________________, kura vārdā saskaņā ar 

___________________ rīkojas _______________________, turpmāk – Licenciāts, no otras 

puses, abi kopā turpmāk - Puses 

ņemot vērā, ka Licenciārs ir ________ šķirnes __________ selekcionāra tiesību īpašnieks, ko 

apliecina Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklas kontroles departamenta piešķirtais šķirnes 

reģistrācijas Nr. _________ un ____ apliecība Nr. ___________, 

noslēdz šādu licences līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Licenciārs nodod Licenciātam, un Licenciāts no Licenciāra saņem tiesības veikt šajā 

Līguma punktā norādītās darbības (turpmāk – Darbības) ar labību sugas  - 

______________ šķirnes __________ (turpmāk - Šķirne) pavairošanas materiālu 

Latvijas Republikas teritorijā: 

1.1.1. ražošana un pavairošana; 

1.1.2. sagatavošana atbilstoši izsējas prasībām, lai pavairotu šķirni; 

1.1.3. piedāvāšana pārdošanai; 

1.1.4. pārdošana vai cita veida realizācija; 

1.1.5. uzglabāšana Līguma 1.1.1. – 1.1.4. punktā minētajiem nolūkiem. 

1.2. Licenciātam ir tiesības veikt Darbības ārpus Līguma 1.1. punktā noteiktās teritorijas tikai 

pēc Licenciāra atļaujas saņemšanas, par ko starp Pusēm noslēgta atsevišķa vienošanās, 

kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

2. Atlīdzība un norēķinu kārtība  

2.1. Atlīdzība par Līguma 1.1. punktā norādīto tiesību izmantošanu (par Darbībām ar Šķirni) 

ir: 

2.1.1. _________% (_________) no Licenciāta ieņēmumu summas, kas iegūta pārdodot 

Šķirnes pavairošanas materiālu bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN); 

2.1.2. EUR _______________ bez PVN par katru hektāru, kas apsēts savā saimniecībā 

ar Līgumā norādītās šķirnes pašu ražoto pavairošanas materiālu. 

2.2. Ja Licenciāts Līgumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Licenciāram Atskaiti, Licenciārs 

aprēķina samaksu par Līguma 1.1. punktā norādīto tiesību izmantošanu (par Darbībām 

ar Šķirni) pēc Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklu kontroles departamentā sniegtās 

informācijas Licenciāram par Licenciāta sertificētā šķirnes sēklas materiāla kopējo 

apjomu pārskata periodā, aprēķinot EUR ____ bez PVN par katru sertificētās sēklas 

kilogramu.  
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2.3. Papildus Līgumā noteiktajai atlīdzībai Licenciāts maksā PVN, kas tiek maksāts 

normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.  

2.4. Licenciāts maksā Licenciāram Atlīdzību atbilstoši Līguma noteikumiem 10 (desmit) 

darba dienu laikā no Licenciāra rēķina saņemšanas. 

3. Pušu saistības 

3.1.  Licenciāta saistības: 

3.1.1. veikt šādas Darbības ar Šķirnes pavairošanas materiālu: 

3.1.1.1. Līguma 1.1.1.- 1.1.2. punktā minētās Darbības ar Šķirnes ________ kategorijas 

pavairošanas materiālu; 

3.1.1.2.Līguma 1.1.3.-1.1.15. punktā minētās Darbības ar Šķirnes ________ 

kategorijas pavairošanas materiālu; 

3.1.2. veikt Darbības ar Šķirni tikai atbilstoši šī Līguma noteikumiem un Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām, t.sk. Augu šķirņu aizsardzības likumu, Sēklu 

un šķirņu aprites likumu, Ministru kabineta 13.02.2007. noteikumiem Nr. 120 

“Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”; 

3.1.3. līdz katra gada 10. jūlijam par iepriekšējiem 12 (divpadsmit) mēnešiem rakstiski 

informēt Licenciāru par veiktajam Darbībām ar Šķirni, par to sagatavojot atskaiti 

saskaņā ar Līguma 1. pielikumā norādīto veidlapu (turpmāk – Atskaite); 

3.1.4. iesniegt parakstītu Atskaiti Licenciāram Agroresursu un ekonomikas institūta 

___________pētniecības centrā, nosūtot to pa pastu uz adresi ______________, 

vai elektroniski___________; 

3.1.5. pēc Licenciāra pieprasījuma nodrošināt Licenciāra pārstāvim pieeju un kontroles 

iespējas grāmatvedības dokumentācijai par Darbībām ar Šķirni, kas apliecina 

Atskaitē sniegtās informācijas patiesumu; 

3.1.6. veikt visus Līgumā noteiktos maksājumus; 

3.1.7. bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās ar Licenciāru neizmantot Šķirni citā veidā, 

kā vien tas norādīts Līguma 1.1. punktā; 

3.1.8. nenodot savas ar šo Līgumu nolīgtās tiesības (licenci) citai personai; 

3.1.9. Līguma izbeigšanas gadījumā, neatkarīgi no izbeigšanas iemesla un termiņa, 

Licenciātam ar Licenciāru jānorēķinās ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā 

pirms Līguma izbeigšanas termiņa beigām. 

3.2. Licenciāra saistības: 

3.2.1. atļaut Licenciātam veikt Darbības ar Šķirni atbilstoši šī Līguma noteikumiem; 

3.2.2. 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Atskaites saņemšanas sagatavo un nosūta 

Licenciātam rēķinu par Atlīdzības summu, kas aprēķināta saskaņā ar Līguma 

noteikumiem un Atskaitē norādīto informāciju; 

3.2.3. pieprasīt Licenciātam iespēju nodrošināt pieeju Licenciāta grāmatvedības 

dokumentācijai, kas apliecina Licenciāta Darbības ar Šķirnēm; 

3.2.4. norādīt Licenciātam Atskaitē konstatētos trūkumus; 

3.2.5. iegūt informāciju no trešajām personām par Licenciāta rīcību ar Šķirni.  
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3.3. Ja kādai no šī Līguma Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai Līgumā norādītie 

rekvizīti vai kontaktinformācija, tad 10 (desmit) darba dienu laikā par to rakstiski 

jāpaziņo otrai Pusei. 

3.4. Puses apņemas saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma un Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas prasībām saglabāt un nelikumīgi neizpaust personas datus, kas 

iegūti saistībā ar šo Līgumu. 

3.5. Puses apņemas izturēties viena pret otru ar abpusēju cieņu un lojalitāti, nekaitējot otras 

Puses reputācijai. 

4. Konfidencialitāte 

4.1. Pusēm ir pienākums neizpaust to rīcībā nonākušu informāciju, kas ir otras Puses 

konfidenciāla informācija, gan šī Līguma darbības laikā, gan pēc tā izbeigšanās. Pusēm 

ir pienākums novērst jebkādas konfidenciālas informācijas neatļautu publicēšanu vai 

nepareizu lietošanu, rūpēties par to, lai šāda informācija nebūtu tieši vai netieši pieejama 

trešajām personām, un neizmantot to citādi kā tikai šajā Līgumā noteikto pienākumu 

izpildei. 

4.2. Par konfidenciālu informāciju tiek uzskatīta informācija, ko Puses Līguma darbības laikā 

iesniedz viena otrai, t.sk. informācija, kas norādīta Atskaitēs un ko Licenciārs ieguvis 

Līguma 3.2.3. punktā noteiktajā kārtībā.  Puses ir tiesīgas jebkurā laikā papildināt minēto 

konfidenciālās informācijas uzskaitījumu, par to informējot citas Puses rakstveidā.  

4.3. Par konfidenciālu informāciju nav uzskatāma publiska informācija vai informācija, ko 

Puses vai citas attiecīgās personas ir pašas par sevi publiskojušas. 

4.4. Jebkāda konfidenciālās informācijas nodošana, izmantošana, vai piedāvāšana ir 

pieļaujama, vienīgi balstoties uz iepriekš saņemtu rakstisku attiecīgās Puses atļauju. 

5. Pušu atbildība 

5.1. Gadījumā, ja Licenciāts Līgumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Licenciāram Atskaiti, 

tad Licenciāts maksā Licenciāram līgumsodu EUR 5.00 (pieci euro) par katru nokavēto 

dienu. 

5.2. Licenciāts maksā Licenciāram līgumsodu EUR 50.00 (piecdesmit euro) par katru 

konstatēto gadījumu, kad Licenciāts Licenciāram iesniegtajā Atskaitē norādījis 

nepatiesu informāciju. 

5.3. Par Licenciāra izrakstītā rēķina samaksas termiņa nokavējumu Licenciāts maksā 

Licenciāram nokavējuma procentus 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no 

nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu. 

5.4. Gadījumā, ja Licenciāts neievēro šajā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktos ar Šķirnes 

pavairošanas materiāla saistīto darbību ierobežojumus un pārkāpj Licenciāra kā 

selekcionāra tiesību īpašnieka tiesības, t.sk. Līguma noteikumiem neatbilstoši pārdot vai 

citā veidā realizē Šķirnes pavairošanas materiālu, tad Licenciāram ir tiesības pieprasīt 

no Licenciāta līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no ienākumiem, kas gūti no 

nelikumīgi pārdotā vai citā veidā realizētā Šķirnes pavairošanas materiāla.  

5.5. Puses ir atbildīgas par ar savu rīcību (darbību vai bezdarbību) otrai Pusei vai trešajām 

personām nodarītajiem zaudējumiem. 

5.6. Līgumsoda, nokavējuma procentu samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses 

no Līguma saistību izpildes. 
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6. Nepārvarama vara 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā Līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās 

rezultātā pēc šī Līguma parakstīšanas dienas kā posta vai nelaimes, kuru nebija 

iespējams ne paredzēt, ne novērst, rezultāts. Nepārvarama vara ietver noteikumus, kuri 

izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaime, 

zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jauni valsts 

vai pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvi akti un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu 

iespējamās kontroles robežās). 

6.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otrā 

Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam 

jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu 

apstiprinājumu un raksturojumu. Ja minēto apstākļu dēļ šis Līgums nedarbojas ilgāk par 

1 (vienu) mēnesi, tad katrai Pusei ir tiesības atteikties no šī Līguma izpildes. Šajā 

gadījumā neviena Puse nevar prasīt zaudējumu, kas radušies šī Līguma laušanas 

rezultātā, atlīdzību.  

7. Līguma darbības termiņš 

7.1. Līgums ir noslēgts uz ____ gadu termiņu, t.i., līdz _______ gada ________. Līgums 

stājas spēkā ar tā reģistrācijas dienu Valsts augu aizsardzības dienestā un ir spēkā līdz 

pilnīgai saistību izpildei. 

7.2. Puses ir tiesīgas izbeigt šo Līgumu savstarpēji rakstiski vienojoties. 

7.3. Licenciārs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma bez jebkādām finansiālām saistībām, 

ja Licenciāts pārkāpj Līguma saistības, par to 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski 

paziņojot Licenciātam un informējot Valsts augu aizsardzības dienestu. 

8. Citi noteikumi 

8.1. Visi strīdi un domstarpības, kā arī papildinājumi vai grozījumi, kas radīsies sakarā ar šo 

Līgumu, risināmi abpusējas vienošanās ceļā, kas noformēta rakstiski. Ja vienošanās 

netiek panākta, tad strīdi tiek izšķirti Latvijas Republikas tiesās Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.  

8.2. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, 

Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums 

piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

8.3. Puses vienojas, ka Licenciāram ir tiesības 1 (vienu) reizi gadā līdz 1. martam veikt 

grozījumus Līgumā, par to rakstiski informējot Licenciātu 1 mēnesi (vienu) mēnesi 

iepriekš. 

8.4. Jebkuri grozījumi Līgumā vai papildinājumi pie Līguma būs spēkā tikai tad, kad tie tiks 

izteikti rakstveidā un būs Pušu pilnvarotu pārstāvju parakstīti. Visi šī Līguma pielikumi, 

kā arī visas šī Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās izmaiņas un 

papildinājumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas. 

8.5. Sekmīgai Līguma izpildei Puses nosaka savas kontaktpersonas: 

8.5.1. no Licenciāra puses ____________, tel.__________, e-pasts:___________;  

8.5.2. no Licenciāta puses ____________, tel.__________, e-pasts:___________. 



5 
 

8.6. Līgums sagatavots 3 eksemplāros – viens Licenciāram, viens Licenciātam, viens 

iesniegšanai Valsts augu aizsardzības dienestam. 

8.7. Normatīvajos aktos noteikto valsts nodevu par Līguma reģistrāciju Valsts augu 

aizsardzības dienestā maksā Licenciāts. 

8.8. Līguma pielikumi uz Līguma noslēgšanas brīdi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa: 

1. pielikums – Atskaites veidlapa 
 

9. Pušu rekvizīti 

Licenciārs  Licenciāts 

Agroresursu un ekonomikas institūts 

Reģ. Nr. 90002137506 

Juridiskā adrese: Zinātnes iela 2, Priekuļi, 

Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126 

___________ pētniecības centrs 

Faktiskā adrese: _______________ 

Tālrunis:____________ 

e-pasta adrese:____________ 

Banka______________ 

Konts______________ 

 

 _________________________________ 

Reģ. Nr. _________________________ 

Juridiskā adrese: __________________ 

Faktiskā adrese: __________________ 

Tālrunis:____________ 

e-pasta adrese:____________ 

Banka______________ 

Konts______________ 

   

___________________     ______________  ___________________     __________  

 

 

Licences līgums Nr_____  __.__.____.   reģistrēts Latvijas Valsts Augu aizsardzības dienestā 

 

__________________________________________________________________________. 

Licenci reģistrēja____________________________________________________________. 
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1.pielikums 

__.__.____.Licences līgumam Nr._____ 

 

ATSKAITE 

  

Par darbībām ar _________________Šķirnes ___________________ materiālu periodā 

no _________20__._ līdz ________20__. 

saskaņā ar __.__.____. Licences līgumu Nr.______ 

    

Licenciāts  Adrese  
Reģistrācijas nr.  Banka  
Kontaktpersona  Bankas kods  
Telefons    

 

Nr.p.k. 

Sēklas 

kategorija, 

sēklu 

partijas Nr. 

Pircēja 

(darījuma 

partnera) 

nosaukums 

un Reģ. Nr.  

Pircēja 

(darījuma 

partnera) 

adrese 

Pārdotās vai 

citā veidā 

realizētās 

sēklas 

/pavairojamā 

materiāla 

daudzums, kg 

Pavadzīmes 

Nr., datums 

Ieņēmumu 

summa, 

EUR bez 

PVN 

       

       

       

       

       

       
 

Sēklu kategorija Sēklu partija Apsēta platība pašu saimniecībā (ha) 

   

   

 

Parakstot šo Atskaiti, apliecinu, ka tajā norādīta patiesa informācija par Licenciāta Darbībām 

ar Šķirni un Licenciāts savā rīcībā ir ievērojis Līguma noteikumus un Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasības.  

___________(paraksts un tā atšifrējums)        

 

Atskaite sagatavota: _______gada______.__________ 

 


