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PAMATINFORMĀCIJA
PATENTU VALDES JURIDISKAIS STATUSS
Patentu valde ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde ar normatīvajos
aktos noteiktu kompetenci rūpnieciskā īpašuma jomā. Patentu valdes uzdevumi noteikti Ministru
kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.952 „Patentu valdes nolikums” un Patentu
likuma V nodaļā.

IESTĀDES FUNKCIJAS
Patentu valdei ir šādas galvenās funkcijas:
 īstenot valsts politiku rūpnieciskā īpašuma jomā;;
 īstenot Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos paredzētās valsts rūpnieciskā īpašuma
iestādes funkcijas;;
 veikt rūpnieciskā īpašuma tiesību objektu reģistrāciju un attiecīgu reģistru uzturēšanu,
sniegt citus ar rūpnieciskā īpašuma jomu saistītus pakalpojumus;;
 veicināt rūpnieciskā īpašuma aizsardzības izpratni valstī un sabiedrībā.
Patentu valdē saskaņā ar Patentu likumu, citiem rūpnieciskā īpašuma speciālajiem likumiem
un 2005.gada 23.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.623 „Patentu valdes Apelācijas
padomes nolikums” darbojas Patentu valdes Apelācijas padome, kas ir koleģiāla lēmējinstitūcija
patentu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju strīdu izskatīšanai.
Pamatojoties uz 2003.gada 29.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.243 „Tieslietu
ministrijas nolikums” 5.1.2. un 6.6.apakšpunktu, Tieslietu ministrijas kompetencē ir jautājumi, kas
skar Eiropas Savienību, kā arī pārstāvības nodrošināšanu Eiropas Savienības institūcijās jomās,
kas attiecas uz rūpnieciskā īpašuma politiku (īpaši patenti, preču zīmes, dizainparaugi un
pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas).

DARBĪBAS VIRZIENI UN MĒRĶI,
ĪSTENOTĀS BUDŽETA PROGRAMMAS (APAKŠPROGRAMMAS)
Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi, Patentu valde:
 pieņem un izskata juridisko un fizisko personu pieteikumus izgudrojumu, preču zīmju,
dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesiskajai aizsardzībai;;
 publicē Patentu valdes oficiālo izdevumu;;
 kārto izgudrojumu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju
valsts reģistrus;
 informē sabiedrību par Patentu valdes kompetencē esošajiem jautājumiem;;
 organizē
profesionālo
patentpilnvaroto
eksamināciju,
kārto
profesionālo
patentpilnvaroto reģistru;;
 veic pienākumus, kas Latvijas Republikai kā dalībvalstij izriet no starptautiskajām
konvencijām un līgumiem (kopskaitā 15) rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā;;
 pārstāv Latviju daudzās institūcijās un pasākumos, kā arī attīsta divpusējo sadarbību ar
ārvalstu un starptautiskajām organizācijām;;
 iespēju robežās piedalās Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas, Eiropas Patentu
organizācijas, Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes un dizainparaugi) un
attiecīgo dalībvalstu iestāžu savstarpējās koordinācijas pasākumos, kas vērsti uz
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rūpnieciskā īpašuma tiesību starptautiskā, reģionālā un Eiropas Savienības regulējuma
pilnveidošanu un iestāžu darbības prakses tālāku attīstību;;
piedalās nacionālā elektroniskā bibliotēku kopkataloga veidošanā, kā arī apkopo nozares
informāciju un veido lokālos informācijas resursus;;
nodrošina Patentu valdes Apelācijas padomi ar darba telpām, sakaru līdzekļiem,
atbilstošu materiāltehnisko bāzi un darba samaksu.

2012.GADA GALVENIE UZDEVUMI (PRIORITĀTES, PASĀKUMI)







2012.gadā Patentu valde nodrošināja pamatfunkciju veikšanu, proti, pieņēma
pieteikumus rūpnieciskā īpašuma objektu tiesiskajai aizsardzībai, veica to ekspertīzi un
pieņēma lēmumus par rūpnieciskā īpašuma tiesību reģistrāciju un aizsardzību. Veikto
ekspertīžu rezultātā 2012.gadā izsniegti 1168 patenti izgudrojumu aizsardzībai (t.sk.
pamatojoties uz nacionālajiem pieteikumiem piešķirtie patenti, apstiprinātie Eiropas
patenti, attiecinātie Eiropas patenti), 41 dizainparauga reģistrācijas apliecība, t.sk.
reģistrēti 64 dizainparaugi (dizainparaugu reģistrāciju un reģistrēto dizainparaugu skaits
nacionālajā procedūrā). Dizainparaugu reģistrāciju skaits starptautiskajā procedūrā
(Ženēvas akts), kas attiecinātas uz Latviju – 41 (t.sk. 124 dizainparaugi). 2012.gadā Latvijā
nacionālās procedūras ietvaros reģistrētas 1209 preču zīmes, savukārt Madrides
savienības ietvaros – 1808.
Gada laikā publicēti 12 Patentu valdes oficiālā izdevuma „Patenti un Preču Zīmes”
numuri. Publikācijas pieejamas PDF formātā iestādes tīmekļa vietnē (www.lrpv.gov.lv)
sadaļā „Oficiālais izdevums”.
Pārskata periodā Apelācijas padomē iesniegtas 12 apelācijas, no kurām 11 ir par Patentu
valdes lēmumiem atteikt preču zīmju reģistrāciju, bet 1 – par lēmumu noraidīt
pieteikumu par papildu aizsardzības sertifikāta piešķiršanu. Izskatītas 7 apelācijas, no
kurām 2 ir apmierinātas daļēji, bet 5 – noraidītas. Tiesā pārsūdzēts viens Apelācijas
padomes lēmums.
2012.gadā Apelācijas padomē iesniegti 94 iebildumi, visi pret preču zīmju reģistrācijām.
Izskatīti 70 iebildumi, no kuriem apmierināti 51 (20 no tiem – daļēji), savukārt noraidīti –
19 iebildumi. Lietvedība izbeigta attiecībā uz 35 iebildumiem. Tiesā pārsūdzēti
6 Apelācijas padomes lēmumi.
Patentu valde organizēja darbu, lai turpinātu būtiska normatīvā akta – likumprojekta
„Rūpnieciskā īpašuma likums” tālāku izstrādi. 2011.gada 15.septembrī likumprojekts tika
izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Likumprojekts izstrādāts, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2009.gada 4.augusta rīkojumu Nr.534 „Par Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas
padomes koncepciju”. Likumprojekts paredz noteikt Patentu valdei pašfinansēšanās
modeli, jo tas Latviju tuvinātu daudzu Eiropas valstu praksei, kurās līdzīgas institūcijas
darbojas uz pašfinansēšanās pamata;; paredz precizēt Patentu valdes funkcijas un
vispārīgās procedūras Patentu valdē;; paredz nodrošināt rūpnieciskā īpašuma strīdu
izskatīšanas instances – Apelācijas padomes – reorganizāciju, neradot jaunu institūciju, kā
arī detalizētāk noteiks profesionālo patentpilnvarnieku darbības regulējumu.
Ar šo projektu ir saistīti arī citi grozījumi, kas ir izstrādāti un izsludināti Valsts sekretāru
sanāksmē:
o
likumprojekts „Grozījums likumā „Par nodokļiem un nodevām””;;
o
likumprojekts „Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības
likumā”;;
o
likumprojekts „Grozījumi Patentu likumā”;
o
likumprojekts „Grozījumi Dizainparaugu likumā”;;
o
likumprojekts „Grozījumi likumā „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes
norādēm””.
2012.gadā likumprojekts „Rūpnieciskā īpašuma likums” tika apspriests Ministru kabinetā,
un turpinājās tā saskaņošana ar Finanšu ministriju.
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Patentu valde 2012.gadā organizēja profesionālo patentpilnvaroto kvalifikācijas
eksāmenus saskaņā ar 2011.gada 26.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.317
„Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas
kārtību un patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmena kārtību”. Eksāmenus nokārtoja
8 pretendenti, viens no tiem eksāmenu nokārtoja vienlaikus divās specializācijās, bet četri
jau iepriekš bija iekļauti profesionālo patentpilnvaroto reģistrā citā specializācijā.
2012.gadā pilnveidota informatīvā vide rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jomā.
Februārī departaments „Patentu tehniskā bibliotēka” (turpmāk tekstā – Bibliotēka)
uzsāka darbu jaunās telpās Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 33, kuras ir ērtas un piemērotas gan
lietotājiem, gan personālam. Bibliotēkas funkciju un personāla optimizācijas rezultātā
darbinieku skaits samazināts par 6 darbiniekiem. Bibliotēkas krājums papildināts ar
izdevumiem rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā. Tas papildināts par
1 132 238 eksemplāriem. Bibliotēkas krātuve aprīkota ar mobilajiem plauktiem.
Bibliotēku 2012.gada laikā gan fiziski, gan virtuāli apmeklēja 8773 lietotāji. Bibliotēkas
lietotājiem tika izsniegtas 15 169 vienības, sniegtas 1806 uzziņas un konsultācijas, veikti
139 informācijas meklējumi rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā.
Patentu valde piedalījās karjeras izglītības akcijā „Ēnu diena”, valsts pārvaldes atvērto
durvju dienā un kampaņā „Uzslavē labu servisu”, kuras ietvaros iestāde novērtēta kā
uzņēmumiem draudzīgākā valsts iestāde.
Patentu valde veica dažādus sabiedrības informēšanas pasākumus (skat. sadaļu
„Komunikācija ar sabiedrību”).
2012.gada maijā Patentu valde kopīgi ar Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju un
Eiropas Patentu iestādi rīkoja starptautisku konferenci „Intelektuālā īpašuma tiesību
pārvaldība”, kurā piedalījās Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas ģenerāldirektors
Dr. Frānsiss Garijs (Dr. Francis Gurry), Eiropas Patentu iestādes prezidents Benuā
Batistelli (Benoît Battistelli) un Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes un
dizainparaugi) Starptautiskās sadarbības un juridiskās nodaļas direktors Žoau Negrau
(João Negrão). Konferences darbā piedalījās daudzu ārvalstu rūpnieciskā īpašuma iestāžu
vadītāji, pasaulē pazīstami intelektuālā īpašuma speciālisti, kā arī uzņēmumu, augstskolu,
inovācijas centru un tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu pārstāvji no Latvijas.

Patentu valdes kopīgi ar Pasaules
Intelektuālā īpašuma organizāciju un
Eiropas Patentu iestādi rīkotās
starptautiskās konferences “Intelektuālā
īpašuma tiesību pārvaldība”
plakāts

Vizītes laikā Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas
ģenerāldirektors Dr. Frānsiss Garijs un Eiropas Patentu iestādes
prezidents Benuā Batistelli tikās ar Valsts prezidentu Andri
Bērziņu. Tikšanās laikā pārrunāja jautājumus par intelektuālā
īpašuma lomu valsts ekonomikas konkurētspējas paaugstināšanā,
valsts atbalsta palielināšanu intelektuālā īpašuma aizsardzības
nostiprināšanai un sabiedrības izpratnes veicināšanu par
intelektuālā īpašuma nozīmi, kā arī Latvijas institūciju
sadarbības tālāku stiprināšanu
(fotogrāfija no www.president.lv)
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FINANŠU RESURSI UN PATENTU VALDES
DARBĪBAS REZULTĀTI
VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS
Patentu valde 2012.gadā īstenoja šādas budžeta programmas/apakšprogrammas:
16.00.0 Patentu valde
73.06.00 „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2007-2013), lai
nodrošinātu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija’’
projekta „Zināšanu un pieredzes apmaiņa patentu, preču zīmju un dizainparaugu reģistrācijas un
datu apstrādes sistēmas modernizācijai vienotas IT platformas ietvaros’’.
Patentu valdes finansējums un tā izlietojums:
Nr.
p.k.

Finansiālie rādītāji

2011.gadā
(faktiskā izpilde)

2012.gadā
apstiprināts
faktiskā izpilde
likumā

1.

finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

771 171

1 060 528

1 125 877

1.1.

dotācijas

740 909

791 517

785 507

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

30 262

266 024

337 383

0
754 386
748 638
671 922

2 987
1 079 595
940 351
815 351

2 987
1 020 162
882 647
763 657

76 716

125 000

118 990

5 748

139 244

137 515

1.3.
2.
2.1.
2.1.1.

ārvalstu finanšu palīdzība
izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
kārtējie maksājumi Eiropas
2.1.2. Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
izdevumi
2.2.
kapitālieguldījumiem

GALVENĀS FINANSĒTĀS AKTIVITĀTES UN TO MĒRĶI,
PLĀNOTIE DARBĪBAS REZULTĀTI, REZULTĀTU IZPILDES
ANALĪZE UN VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMA
EFEKTIVITĀTES IZVĒRTĒJUMS
Patentu valdes budžeta izpilde pārskata periodā bija 1 020 162 lati, t.sk. atalgojumi, valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas –
528 669 lati; ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie uzturēšanas un kārtējie izdevumi –
234 988 lati;; izdevumi kapitālieguldījumiem – 137 515 latu; starptautiskā sadarbība – 118 990 latu.
2012.gadā Patentu valde turpināja sadarboties ar Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču
zīmes un dizainparaugi) un organizēja programmu un projektu apguvi (Cooperation Fund
Programme; Convergence Program; TM view Project; Teleconference equipment, „Common database on
classification of G&S”;; „Seniority”;; „Quality standards”;; „Harmonised User Satisfaction Survey”;;
„Designview”;; „Similarity”;; „CESTO”;; „Common Gateway”;; „Future Software package”;; „Convergence of
Class headings”;; „Harmonization of TM Classification practice of G&S”;; „Absolute Grounds – Figurative
Marks”;; „Scope of protection of B&W Marks”;; „Relative Grounds – Likelihood of Confusion”;; „TM View
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Project” (t.sk. „Yearly TMview Set-up costs”); „Teleconference equipment” (t.sk. „Set up cost”;; „Running
cost”)).
Sadarbības līguma ar Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes un dizainparaugi)
ietvaros Patentu valde informēja sabiedrību par Kopienas preču zīmes un Kopienas
dizainparauga reģistrācijas procedūru, noteikumiem un priekšrocībām, sagatavoja informatīvos
bukletus par Kopienas dizainparaugu un Kopienas preču zīmi, rīkoja vairākus seminārus, kuros
iestādes darbinieki lasīja lekcijas un sniedza konsultācijas.
Uzskatāms, ka iestādes darbs bijis efektīvs, ko apliecina informācija par Patentu valdes
īstenotajiem uzdevumiem 2012.gadā.

BŪTISKĀKIE PAKALPOJUMI, UZLABOJUMI PAKALPOJUMU
PIEEJAMĪBAS UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANĀ
Patentu valde sniedz sekojošus pakalpojumus:
 pakalpojumus saistībā ar rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanu – izgudrojuma
patenta piešķiršanu, preču zīmes un dizainparauga tiesību reģistrāciju, kā arī ar to
saistītajām pēcreģistrācijas procedūrām pamatojoties uz:
o 2007.gada 4.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.824 „Noteikumi par valsts
nodevu par izgudrojumu tiesisko aizsardzību”;;
o 2008.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.225 „Noteikumi par valsts
nodevu par preču zīmju tiesisko aizsardzību”;;
o 2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.472 „Noteikumi par valsts
nodevu par dizainparaugu tiesisko aizsardzību”;;
 maksas pakalpojumus (piemēram, informācijas meklējums Patentu valdes un ārvalstu
datu bāzēs, starptautiskās reģistrācijas pieteikumu pārsūtīšana, izraksti no Patentu valdes
reģistriem, pamatojoties uz 2005.gada 1.novembra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.828 „Noteikumi par Patentu valdes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”);
 pakalpojumus saistībā ar profesionālo patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmena kārtošanu
un grozījumu izdarīšanu profesionālo patentpilnvaroto reģistrā, pamatojoties uz
2011.gada 26.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.317 „Noteikumi par profesionālo
patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un patentpilnvaroto
kvalifikācijas eksāmena kārtību”.

PĀRSKATS PAR PATENTU VALDES VADĪBAS UN DARBĪBAS
UZLABOŠANAS SISTĒMĀM EFEKTĪVAS DARBĪBAS
NODROŠINĀŠANAI, INFORMĀCIJA PAR VEIKTAJĀM
STRUKTURĀLAJĀM REFORMĀM UN REORGANIZĀCIJĀM
2012.gada 19.oktobrī atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra ieteikumiem Nr.2
„Valsts pārvaldes iestādes struktūras izveidošanas kārtība” stājās spēkā jauna Patentu valdes
struktūra, kas, salīdzinot ar iepriekšējo, tika vienkāršota un optimizēta – līdzšinējo vienpadsmit
struktūrvienību vietā tika izveidoti četri departamenti un divas patstāvīgas nodaļas.
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Patentu valdei no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 18.oktobrim saskaņā ar 2010.gada
7.jūnija Patentu valdes reglamentu Nr.9-1/4-2010 bija šāda struktūra:



No 2012.gada 19.oktobra saskaņā ar 2012.gada 18.oktobra Patentu valdes reglamentu
Nr.9-1/13-2012 tika izveidota šāda struktūra:
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PERSONĀLS
PATENTU VALDES DARBINIEKU UN AMATA VIETU SKAITS
2012.GADĀ
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Amata vietu skaits

Darbinieku skaits

Faktiskais vidējais darbinieku skaits – 62. Darbinieku mainība – darba attiecības pārtraukuši 11,
darbā pieņemti 4 darbinieki.

DARBINIEKU SADALĪJUMS PA VECUMA UN DZIMUMA GRUPĀM
2012.GADĀ
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Patentu valdes darbinieki

KO M U N I K Ā C I JA A R SA B I ED R Ī BU
SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS UN IZGLĪTOŠANAS PASĀKUMI








Lai paaugstinātu sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīmi
2012.gadā rīkots 31 sabiedrības informēšanas pasākums, t.sk. starptautiskā konference
„Intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldība”, četri semināri, nolasītas 34 lekcijas, organizētas
trīs patentu klīnikas. Patentu valde tika prezentēta piecās starptautiskajās izstādēs: Riga
Food 2012, Baltic Furniture 2012, „Kokapstrāde. Iekārtas. Tehnoloģijas. Instrumenti 2012”, „Vide
un Enerģija 2012” un Latvijas izgudrotāju dienas izstāde. Pasākumu mērķauditorija bija mazie
un vidējie uzņēmēji, tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti un zināšanu pārneses centri,
nevalstiskās organizācijas, intelektuālā īpašuma pasniedzēji, studenti, zinātnieki,
patentpilnvarotie. Kopumā šos pasākumus apmeklēja 1338 interesenti.
2012.gadā turpinājās dalība Eiropas Patentu iestādes (EPI) pilotprojektā par patentu
informācijas centru pārveidi. Projekta mērķis ir pilnveidot ar patentiem saistītu inovāciju
atbalsta pakalpojumu klāstu, veidot izpratni par intelektuālo īpašumu un tā izmantošanu
dažādos uzņēmējdarbības procesos, īpašu uzsvaru liekot uz pakalpojumu ilgtspēju.
Bibliotēkas darbinieki piedalījās projekta ietvaros rīkotajās 12 e-apmācībās un semināros.
Sadarbības līguma ar Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju ietvaros 2012.gadā tika rīkoti trīs
semināri par preču zīmju un dizainparaugu aizsardzību Eiropas Savienībā. Par semināra
mērķauditoriju bija izvēlēti Rīgas Tehniskās universitātes, Liepājas Universitātes un Rīgas
Stradiņa universitātes studenti un akadēmiskais personāls.
2012.gadā Patentu valde turpināja īstenot EPI Patentu akadēmijas projektu par
intelektuālā īpašuma zināšanu izplatīšanu universitātēs. Projektā veikts mērķtiecīgs darbs,
lai veicinātu intelektuālā īpašuma apmācību: rīkota intelektuālā īpašuma pasniedzēju
diskusija, seminārs par datorprogrammu aizsardzību, nodrošināta informācijas apmaiņa
Patentu valdes tīmekļa vietnē izveidotajā sadaļā intelektuālā īpašuma pasniedzējiem.
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PASĀKUMI SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA IZZINĀŠANAI PAR
APMIERINĀTĪBU AR VALSTS IESTĀDES DARBA KVALITĀTI UN
TO REZULTĀTI
Pārskata periodā Patentu valde piedalījās kampaņā „Uzslavē labu servisu”, kurā ieguva
novērtējumu kā uzņēmumiem draudzīgākā valsts iestāde.
Atzinība Patentu valdei kā
„Uzslavētākā valsts iestāde
2012” nominācijā
„Uzņēmumiem draudzīgākā
valsts iestāde”

SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU
Patentu valde ir atvērta sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, dažādām institūcijām un
sabiedrības grupām.
2012.gadā Patentu valde noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameru ar mērķi koordinēt sadarbību, lai veicinātu uzņēmēju izpratnes veidošanos par
rūpnieciskā īpašuma aizsardzības nepieciešamību.
Atbilstoši 2006.gada 3.augusta Ministru prezidenta rīkojumam Nr.388 „Par ekspertu grupu
intelektuālā īpašuma tiesību jomā” darbojas nozares ekspertu grupa, kurā ir pārstāvētas gan valsts
institūcijas (t.sk. Patentu valde), gan nevalstiskās organizācijas. Ekspertu grupa diskutē par
aktuālajiem jautājumiem intelektuālā īpašuma tiesību jomā.
Patentu valde bieži apspriež aktuālos nozares jautājumus arī ar biedrības „Latvijas
Patentpilnvaroto asociācija” pārstāvjiem.
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2012.GADĀ UZSĀKTIE PASĀKUMI, KURI TIKS TURPINĀTI
2013.GADĀ





Patentu valdes pamatfunkciju nodrošināšana, proti, pieņemt un izskatīt personu
pieteikumus rūpnieciskā īpašuma objektu tiesiskajai aizsardzībai, veicot pieteikumu
ekspertīzi, izdodot rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības dokumentus, kārtojot
attiecīgos valsts reģistrus, uzkrājot un glabājot dokumentus, kas attiecas uz patentiem un
reģistrācijām, kā arī veicinot izpratni par rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības
nepieciešamību valstī.
Informācijas pakalpojumu paplašināšana – arī turpmāk paredzēts rīkot seminārus
uzņēmējiem par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jautājumiem, seminārus intelektuālā
īpašuma pasniedzējiem, piedalīties starptautiskās izstādēs.
Patentu valdes darbību modernizējoši pasākumi, efektīva darba organizācija.

2013.GADA GALVENIE UZDEVUMI (PRIORITĀTES, PASĀKUMI)










Gatavošanās Patentu valdes finansējuma modeļa maiņai (pamatojoties uz izstrādāto
likumprojektu „Rūpnieciskā īpašuma likums”) kā pašfinansējošai institūcijai no 2014.gada
1.janvāra, proti, valsts nodevas par Patentu valdes darbībām tiks pārveidotas par maksas
pakalpojumiem. Papildu pieejamo finansējumu plānots izlietot tā, lai klientu interesēs
uzlabotu Patentu valdes sniegtos pakalpojumus būtiskākajās iestādes darbības jomās,
piemēram:
o patentu kvalitātes uzlabošanā (izvērtējot iespēju veikt izgudrojumu patentu
pieteikumiem patenta meklējumu, kas parādīs to atbilstību patentspējas kritērijiem);
o Apelācijas padomes darbības efektivizēšanā.
Normatīvo aktu projektu izstrāde (grozījumi virknē Ministru kabineta noteikumu), lai no
2014.gada 1.janvāra ieviestu likumu „Rūpnieciskā īpašuma likums”.
Normatīvo aktu projektu izstrāde (grozījumi virknē Ministru kabineta noteikumu), lai no
2014.gada 1.janvāra precizētu normatīvo aktu regulējumu saistībā ar euro ieviešanu.
Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes un dizainparaugi) un Eiropas Patentu
iestādes projektu ieviešana.
IT infrastruktūras, t.sk. rūpnieciskā īpašuma objektu, datubāzu pilnveide un
modernizācija.
Sadarbības līguma noslēgšana ar Latvijas Dizaineru savienību.
Kopīgi ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru konkursa „Gada preču zīme”
rīkošana.
Vienotas Patentu valdes mājaslapas izveidošana un pilnveide (apvienojot ar departamenta
„Patentu tehniskā bibliotēka” mājaslapu).
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2013.GADA PLĀNOTIE SADARBĪBAS PROJEKTI
Sadarbībā ar Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes un dizainparaugi) Patentu valdē
2013.gadā tiks īstenots:
1) divpusējs sadarbības līgums ar mērķi uzlabot sabiedrības informētību par Kopienas preču
zīmi un Kopienas dizainparaugu;
2) divpusējs sadarbības līgums ar mērķi palielināt pieejamo pakalpojumu klāstu un uzlabot
sniegto pakalpojumu kvalitāti. Sadarbības līgums ietvers sekojošus jautājumus:
Projekta nosaukums
CF 1.2.6. Forecasting
CF 1.2.7. Satisfaction
Survey
CF 2.14 FSP

CF 3.20. E-learning
CF 4.22. Enforcement
CP1 Harmonization of
TM Classification practice
of G&S
CP2 Convergence of Class
headings
CP3 Absolute groundsfigurative marks
CP4 Scope and protection
of B&W marks
CP5 Relative grounds
Likelihood of Confusion

Projekta būtība
Dalība harmonizētas prognozēšanas metodoloģijas izstrādē preču
zīmju un dizainparaugu jomā
Dalība kopēju aptauju izstrādē par preču zīmju iestāžu
pakalpojumiem
Programmatūra Patentu valdei kā nacionālajai intelektuālā īpašuma
iestādei:
1) preču zīmju dokumentācijas iesniegšana tiešsaistē Patentu valdei
2) dizainparaugu dokumentācijas iesniegšana tiešsaistē Patentu valdei
3) preču zīmju administrēšanas sistēma (backoffice) Patentu valdē
4) dizainparaugu administrēšanas sistēma (backoffice) Patentu valdē
Dalība e-apmācību moduļu izstrādē
Dalība kopējas datubāzes izstrādē tiesību īstenošanas jomā
Patentu valdes darbinieki kā eksperti sniedz atbalstu Iekšējā tirgus
saskaņošanas birojam (preču zīmes un dizainparaugi) prakses
vienādošanai par preču un pakalpojumu klasifikāciju
Patentu valdes darbinieki kā eksperti sniedz atbalstu Iekšējā tirgus
saskaņošanas birojam (preču zīmes un dizainparaugi) prakses
vienādošanai par preču un pakalpojumu klasifikācijas klašu
nosaukumu interpretāciju
Patentu valdes darbinieki kā eksperti sniedz atbalstu Iekšējā tirgus
saskaņošanas birojam (preču zīmes un dizainparaugi) prakses
vienādošanai gadījumos, kad figuratīvas preču zīmes ir aprakstošas
Patentu valdes darbinieki kā eksperti sniedz atbalstu Iekšējā tirgus
saskaņošanas birojam (preču zīmes un dizainparaugi) prakses
vienādošanai melnbaltu preču zīmju tiesību apjoma noteikšanai
Patentu valdes darbinieki kā eksperti sniedz atbalstu Iekšējā tirgus
saskaņošanas birojam (preču zīmes un dizainparaugi) prakses
vienādošanai izņēmuma tiesību robežu noteikšanā gadījumos, kad
zīmes ietver vājas atšķirtspējas elementus (relatīvie pamatojumi)

Sadarbības veicināšanai ar Eiropas Patentu iestādi 2013.gadā plānots noslēgt divpusēju
līgumu, ar mērķi uzlabot Patentu valdes IT infrastruktūru, palielinot pieejamo pakalpojumu
klāstu, kā arī uzlabot Patentu valdes sniegto pakalpojumu kvalitāti.

IESTĀDES FINANŠU SAISTĪBAS
Patentu valdei pārskata gadā nav un arī 2013.gadā netiek plānotas finanšu saistības
(kredītsaistības).
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