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Par viedokli rūpnieciskā īpašuma tiesību jautājumos 

 

Ja intelektuālais rūpnieciskais īpašums netiek pienācīgi sargāts, zūd motivācija intelektuālās 

vērtības radīt. Valsts zaudē savu vērtīgāko resursu labklājības celšanai – savus talantus.  

Valsts pienākums sargāt autora un patenttiesības nostiprināts Satversmes 113 pantā, kā arī 

konkrētos likumos atbilstoši katram intelektuālā rūpnieciskā īpašuma paveidam. Ja mākslinieciskā 

intelektuālā īpašuma aizsardzībā Latvijā visumā realizēta atbilstoši civilizētas valsts standartiem, 

vienlaidus visaptverošas intelektuālā rūpnieciskā īpašuma aizsardzības valstī reāli nav. Par to liecina 

Latvijas izgudrotāju biedrība (LIB) pirms gada sāktais eksperiments. No mūsu virzītajām izstrādēm 

tika izvēlēts patentēto Catri trimarānu ražošanas un eksporta projekts, kura realizāciju apturējusi 

vairākkārtīga intelektuālā un mantiskā īpašuma piesavināšanās. Eksperimenta gaitā tiek izmantotas 

izgudrotāja iespējas vērsties valsts institūcijās un apkopota šo institūciju reakcija. 

  Pēc tam, kad policija nereaģēju uz lūgumu atgūt piesavināto tehnoloģisko iekārtu un Catri 

trimarānu pusfabrikātus 80 000 Ls vērtībā, Valsts prezidentam 2009.gada 30.septembrī tika nosūtīta 

vēstule. Pēc solījuma atpirka Catri trimarānu projektus un matricas un uzsākt ražošanu minētais 

īpašums bija pārvests uz LSEZ SIA Duna angāru Liepājā. Solījumi netika pildīti. Kad radās reāla 

iespēja atjaunot ražošanu, īpašumu atgūt nebija iespējams.  

No Prezidenta kancelejas tika saņemta informācija, ka vēstule pārsūtīta Liepājas 

prokuratūrai. Saņemtas triju prokuroru atbildes (pielikumi 1, 2, 3). Galīgajā Kurzemes tiesu 

apgabala virsprokurora vēstulē nostiprināts Liepājas virsprokurora izdomājums, it kā piesavinātā 

manta nav atgūstama, jo kriminālprocesa ietvaros tā nav izņemta. Visā nopietnībā tiek skaidrots, ka 

tehnoloģiskās iekārtas nav atgūstamas arī tāpēc, ka tās nevar atrasties datoru cietajos diskos (!). Pēc 

absurdo izdomājumu nostiprināšanas prokuratūrā tos kā argumentu pārņēmusi arī Liepājas policija 

(pielikums 4). Savukārt uz iesniegumiem tiesības sargājošo institūciju augstākajā līmenī par 

vieniem un tiem pašiem likuma pārkāpumiem saņemtas atšķirīgas atbildes. Iekšlietu ministrija gan 

uzskaita iesniegumos minētos noziegumus, bet aizbildinās ar Kriminālprocesa un Prokuratūras 

likumiem, kuri nepieļauj jebkādu iejaukšanos (pielikums 5). Ģenerālprokurors savā galīgajā atbildē 

jebkādus likuma pārkāpumus ne intelektuālā un mantiskā īpašuma piesavināšanā, ne prokuroru un 

policijas rīcībā nav saskatījis (pielikums 6). Attiecībā uz Liepājā piesavināto tehnoloģisko iekārtu 

izteikts aicinājums sniegt informāciju izskatīšanai kompetentā izmeklēšanas iestādē. Faktiski 

informācija jau pirms gada Liepājas policijā un prokuratūrā vairākkārtīgi iesniegta, tikai izskatīta 

atbilstoši Kriminālprocesa likumam netiek. 

Tehnoloģisko iekārtu atgūšana dotu iespēju īsā laikā iziet tirgū ar unikālu augsto tehnoloģiju 

produkciju, kurai pasaulē nav analoga. Pēc veiktās zemūdens spārnu stabilitātes izpētes, mēs 

vienīgie varam piedāvāt jahtas ar ātrumu, kas līdzinās visātrāko un dārgāko superjahtu rekordiem, 

tikai ar augstāku stabilitāti un par neliela izmēra sērijveida produkcijas cenu. Pēc jaunās Catri 

trimarānu sērijas prezentācijas LIAA (pielikums 7) saņemts atbalsts patentu uzturēšanai un 

marketingam. Ar LIAA noslēgts līgums ar saistībām Catri trimarānu ražošanu izveidot Latvijā. Tas 

iespējams tikai tad, ja piesavinātā tehnoloģiskā iekārta tiek atgūta.  



Catri trimarāni jau prezentēti vadošajam žurnālam Multihull World, kurš īpaši izceļ Latvijas 

jaunās Catri sērijas ātrumu, salīdzinājumam minot miljardieru Larri (Ellison) un Ernesto (Bartarelli) 

trimarānu un katamarānu sacensībām par Amerikas kausu, kā arī franču G (giant) klases trimarānu 

ātruma rekordus (pielikums 8). Jaunā Catri trimarānu sērija vēl vairāk nostiprinātu Latvijas izredzes 

kļūt par ražošanas un eksporta līderi pasaules tirgus ātrāko jahtu segmentā, izmantojot  ārvalstu 

patentu aizsardzību lielākajos jahtu tirgos.  

Catri trimarānu pārākums ir daudzu talantīgu cilvēku vairāku gadu desmitu darba rezultāts. 

Ja tiesības sargājošās institūcijas par nodokļu maksātāju naudu faktiski sargā mūsu ārvalstu 

konkurentu intereses, ja Jūrmalas virsprokurores ģimenes uzņēmums www.phl.lv var desmit gadus 

netraucēti bez licences piedāvāt pārdošanai ar patentiem aizsargātu produkciju, izmantot zagtu 

tehnoloģisko dokumentāciju, bez kvalifikācijas, lai šādu produkciju ražotu, Latvija pasaulē tiek 

prezentēta kā īpaši korumpēta, beztiesiska valsts. Catri trimarāni visai pasaulei skatāmi 

http://www.google.com/#hl=en&source=hp&q=CATRI&btnG=Google+Search&rlz=1R2RNTN_e

nLV358&aq=f&aqi=g1g-s1g8&aql=&oq=CATRI&gs_rfai=&fp=1ee8b7dd7f41d693 , piesavinātā 

tehnoloģisā iekārta Engures un Liepājas uzņēmumos, kuriem nepietiek zināšanu, lai to izmantotu - 

http://www.catri.se/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=1  

Vadoties no iepriekš minētā, LIB ierosina sekojošo. 

1. Atbalstīt Ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera ierosmi atbrīvot Prokuratūru no likuma 

pārkāpumu izmeklēšanas funkcijas un nodot to pilnā Iekšlietu ministrijas struktūru atbildībā. 

Pastāvot izmeklēšanas sašķeltībai starp divu valsts varas atzaru institūcijām, veidojas vieta 

izmeklēšanu bremzējošai birokrātijai un manevra iespējas likuma pārkāpējiem. 

2.  Līdz p.1 minēto strukturālo reformu veikšanai visu iesniegumu izskatīšanu par likuma 

pārkāpumiem, kuri saistīti ar intelektuālā rūpnieciskā īpašuma izmantošanu, nodot vienai 

kompetentai Valsts policijas struktūrvienībai, un lietas virzības uzraudzību – vienai kompetentai 

prokuratūrai. LIB jau ir izteikusi priekšlikumu sniegt atbalstu abu struktūrvienību darbinieku 

apmācībai. Nepietiekamo policijas un prokuratūras kompetenci intelektuālā rūpnieciskā īpašuma 

apdraudējumu un aizsardzības specifikā  LIB uzskata par galveno kolīziju cēloni, kuras savijušās ne 

tikai ap Catri trimarānu ražošanu un eksportu. 

3. LIB uzsāktajā tiesiskās vides izpētē iesaistīt arī Tieslietu ministrijas speciālistu, kamēr 

piesavinātā tehnoloģiskā iekārta Catri trimarānu ražošanai tiek atgūta. Šādai līdzdalībai būtu vairāki 

ieguvumi. Ar reālas tiesiskas kolīzijas izpēti tiks veicināta efektīvu korekciju izstrāde ar intelektuālo 

īpašumu saistītajos likumos. Reizē tas būs pozitīvs signāls ārpus Latvijas, jo Catri trimarānu 

popularitāte pasaulē pievērsusi uzmanību arī Latvijas ilgstošai nespējai ierobežot korupciju. Tiktu 

palaists ražošanas un eksporta projekts kā uzskatāms inovācijas piemērs ar iespēju reizē maksāt 

nodokļus un konkurētspējīgas algas un veidot pašiem savus uzkrājumus investīcijām. 

4. Tā kā Latvijas Izgudrotāju biedrība ikdienas darbā saskaras ar intelektuālā īpašuma 

tiesību jautājumiem gandrīz visos tā aspektos (likumdošana, aizsardzība, tiesību īstenošana, 

ekonomiskā/sociālā efekta izpēte, komercializācija, finansēšana) un apgūta ārvalstu pieredze, 

lūdzam iekļaut biedrības pārstāvi ekspertu grupas intelektuālā īpašuma jomā sastāvā. 

 

Ar cieņu, 

 

    Aldis Eglājs 

    Valdes priekšsēdētājs 

 

P.S. Vēstule izskatīta LIB Valdes sēdē 2010.gada 3.septembrī   
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CATRI TRIMARĀNI
UNIKĀLS, LATVIJĀ IZSTRĀDĀTS PRODUKTS EKSPORTAM

PROJEKTS RAŽOŠANAS UZSĀKŠANAI



CATRI TRIMARĀNI
JAHTU ZEMŪDENS SPĀRNU IZPĒTE, RTU, 1980 – 1995 GADI

PIRMAIS TRIMARĀNS

REKORDS 31 MEZGLSREKORDS 27 MEZGLI

IZPĒTEI JŪRĀ



CATRI TRIMARĀNI
IZGUDROJUMI ĀTRUMAM, DROŠĪBAI UN STABILITĀTEI 

PATENTI VĀCIJĀ, FRANCIJĀ, LIELBRITĀNIJĀ, ASV, KANĀDĀ

CATRI – STARPTAUTISKI REĢISTRĒTA PREČU ZĪME

PELDOT LĒNĀ VĒJĀ STIPRĀ VĒJĀ UZ SPĀRNIEM



CATRI TRIMARĀNI
PROTOTIPU IZGATAVOŠANA, IZMĒĢINĀŠANA, SERTIFIKĀCIJA

CATRI 24C LIEPĀJĀ CATRI 30C NĪDERLANDĒ

CATRI 27C ASV

PĀREJA UZ ZEMŪDENS 

SPĀRTNU 100% CELTSPĒJU 

IEVĒROJAMI PALIELINA CATRI 

TRIMARĀNU ĀTRUMU.

TIEK IZSTRĀDĀTS CATRI 33 UN

MODERNIZĒTAS ESOŠĀS 

MODIFIKĀCIJAS. 



CATRI TRIMARĀNI
KONKURENTI, TIRGUS IZPĒTE, MARKETINGS

CORSAIR HYDROPTERE MOTH

SĒRIJVEIDĀ RAŽOTO JAHTU

TIRGUS

EKSKLUZĪVO JAHTU TIRGUS

ĀTRĀKO JAHTU TIRGUS

SEGMENTS

ĀTRĀKO JAHTU TIRGUS

PALIELINĀŠANĀS UZ 

MOTORLAIVU RĒĶINA

JAHTU TIRGUS APJOMS 6 – 10 MILJARDI $.  CATRI TRIMARĀNI VAR 

IEGŪT LĪDERA POZĪCIJAS ĀTRĀKO JAHTU TIRGUS SEGMENTĀ 



CATRI TRIMARĀNI
KONKURĒTSPĒJA UN RAŽOŠANAS KOMERCIĀLAIS POTENCIĀLS

PRODUKCIJAS KONKURĒTSPĒJU NOTEICOŠIE FAKTORI

• IEVĒROJAMI LIELĀKS ĀTRUMS

• AUGSTĀKA DROŠĪBA

• KOMFORTABLA, IZLĪDZINĀTA GAITA JŪRAS VIĻŅOS

• AUGSTA IZGATAVOŠANAS KVALITĀTE

• CATRI – INTERNETĀ ATPAZĪSTAMS ZĪMOLS

PROJEKTA KOMERCIĀLO VĒRTĪBU NOTEICOŠIE FAKTORI

• ZEMA RAŽOŠANAS PAŠIZMAKSA

• LIELS RAŽOŠANAS APJOMS VISAM PASAULES TIRGUM

• AR PATENTIEM AIZSARGĀTS TIRGS

• MARKETINGA STRATĒĢIJA BEZ STARPNIEKIEM

• ĪSS INVESTĪCIJU ATGRIEŠANAS LAIKS



CATRI TRIMARĀNI
IZSTRĀDE UN MODERNIZĀCIJA RAŽOŠANAI

MODIFIKĀCIJA TŪRISMAM  C SPORTAM  R

CATRI 24 D  P  S D  P  S

CATRI 27 D  P D

CATRI 30 D  P D

CATRI 33 D D

D – IZSTRĀDE UN MODERNIZĀCIJA

P – UZBŪVĒTS UN IZMĒĢINĀTS PROTOTIPS

S – BŪVĒTS SĒRIJĀ

NOTIEK LIELĀKU C UN R MODIFIKĀCIJU IZSTRĀDE



CATRI TRIMARĀNI

PROJEKTI CATRI 24R UN CATRI 27R. INVESTĪCIJAS 

RAŽOŠANAS UZSĀKŠANAI – 18 000 LVL



CATRI TRIMARĀNI
PROJEKTS CATRI 33R RAŽOŠANAS UZSĀKŠANAI. INVESTĪCIJAS 

RAŽOŠANAS UZSĀKŠANAI – 200 000 LVL

CATRI 33R - PASAULĒ PIRMĀ “A” KATEGORIJAS JAHTA AR 100% 

ZEMŪDENS SPĀRNU CELTSPĒJU SĒRIJVEIDA BŪVEI



CATRI TRIMARĀNI
RAŽOŠANAS VADĪBA UN PERSONĀLS

CATRI TRIMARĀNU IZSTRĀDI, RAŽOŠANU UN MARKETINGU UZ 

SAVSTARPĒJO LĪGUMU PAMATA VEIC DIVI KOMERSANTI –

SIA CATRI UN SIA MULTICAT.

SIA CATRI
ALDIS EGLĀJS – VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

GUNA EGLĀJA – KOMERCDIREKTORS

ANDREJS LOBANOVS - IZSTRĀDES VADĪTĀJS

SIA MULTICAT
KĀRLIS KALVIŠS – VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS, RAŽOŠANAS 

VADĪTĀJS



CATRI TRIMARĀNI
LATVIJAS INDUSTRIĀLĀ POTENCIĀLA VIZITKARTE

• LATVIJĀ IZSTRĀDĀTI IZGUDROJUMI

• PATENTI ĀRVALSTĪS

• UNIKĀLA, LATVIJĀ IZSTRĀDĀTA PRODUKCIJA

• LATVIJA – LĪDERIS ĀTRĀKO JAHTU TIRGŪ

• UZ ELITĀRU SPORTU ORIENTĒTS PRODUKTS

• ZAĻĀ ENERĢIJA

• IZCILS POTENCIĀLS LATVIJAS REKLĀMAI PASAULĒ
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BOAT SHOWS

There are the new boats which will be presented at the coming boat
shows, and there are the projects, which will see the light of day at the
end of 2011, or the beginning of 2012... Here is a little overview of what
the builders have in store for us...

THE 2010-2011 BOATS SHOWS

THE PROJECTS

Absolu
We will not be lucky
enough to see a
new Absolu 50 at
the coming shows,
even though the
study of the new
version is now complete. An Absolu 50 V2 just
as light and fast, whose aim is to keep 
the (undeniable) seakeeping qualities of the
catamaran, whilst modifying the sugar scoops
with big steps, lowering the cockpit to the level
of the saloon, fitting a rigid bimini with integra-
ted solar panels, more powerful engines 
(2 x 42hp), and finally moving the steering
wheel to port on the aft part of the coachroof...
As for the rest, the light weight, the speed, the
powerful rig with its wing mast and the simple,
easy to maintain accommodation, there should
be no changes...

Aventura 33 and 43
Indigo should soon be
presenting its two major
new boats, with a really
fun 33-footer, and a
more blue water orien-
ted 43-footer, designed
by Defline Yachts. Two
catamarans which

nevertheless remain in the tradition of the
Aventura range – easy to sail, accessible and
pleasant to live aboard. 

Diamante 555 
Owner’s version

Last year, we discovered with obvious interest
the Diamante 555, at Cannes and Genoa. Faced
with this critical 
success the builder
has really got
moving and is now
working on both an
owner’s version of
the 55-footer and a 
44-footer in the
same vein...

Catri
Do you find speed 
exciting? You like going
fast, very fast, but you
have neither Larry and
Ernesto’s fortune, nor
the talent and madness
of the best G-Class multihull skippers?  Well
there remains just one solution: have a look 
at this hydrofoil trimaran, designed by 
Catri Marine and intended to become a real 
production boat. Aldis Eglajs has been working
on hydrofoils since the beginning of the 80s,
and holds several records. The range should
develop around a 24, a 27, a 30 and a 33-footer,
to be built in Latvia.

Sunreef 80 Ultimate

Sunreef is not satisfied with building the big-
gest cruising catamarans in the world, it also
invents new concepts, such as this Sunreef 80
Ultimate, which will have more than one of you
dreaming... 25 metres long, 11.02m wide, deep
daggerboards (1.5/4m), and above all, 590m² of
canvas. Enough to propel the machine at a
good average speed. A real yacht? Yes! But a
fast one...

Banana 485

Prometa, the well-known builder of the equally
well-known catamaran belonging to the French
singer-sailor Antoine, is now part of the Groupe
Simon, and is working flat out on the renewal of
its range. For the moment, two new catamarans
are being designed, again built in ‘strong &
light’ aluminium. The sailing boat is the Banana
485, a blue water cruising boat, and the motor
boat is the Trawler Cat 52 Transoceanic.

Catana
In addition to the new boats to be presented at
Cannes, the builder is at the moment working
on a brand-new boat which should replace the
famous 58 in the range. A first project should be
presented at Cannes... To be continued!

Havana
72

Alumarine will be
officially launching
its new range 
of up-market cata-

marans in aluminium at Cannes and Monaco,
starting with the Havana 72. This catamaran,
designed by Berret Racoupeau Yacht Design
will carry almost 300m² of canvas, to guarantee
good average speeds under sail. Aboard, great
luxury inevitably dominates, with good lighting
and a saloon which can be adjusted to suit your
wishes.

Ao Tipa

Catathaï has just presented its new 40-foot cata-
maran, which is open, and can be dismantled
and transported. You just need two 40-foot
containers to send your boat to the other side of
the world, or to have it delivered to you from
where it was built, in Thailand. As all the ele-
ments have been designed so they can be
easily assembled by an experienced diy-er, this
system allows you to obtain a cat at a good
price (175,000 euros exc. VAT) in a version with
daggerboards or fins.

Artemys 56
For the moment, this
big catamaran, equip-
ped with a flybridge, is
a Defline Yacht styling
study, but it could
quickly be integrated
into a builder’s range, it is so successful. In
addition to its big volumes, the Artemys will
also be very light, thanks to a construction in
sandwich-epoxy, and Nomex-carbon for the
interior...
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