NOLIKUMS PAR PATENTMEKLĒJUMA VEIKŠANU, EIROPAS PATENTU
BŪTĪBAS EKSPERTĪZES UN STARPTAUTISKĀ PATENTA PIETEIKUMA
IESNIEGŠANAS MAKSU ATMAKSU
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Nolikums patentmeklējuma veikšanai, Eiropas Patentu būtības ekspertīzes un
starptautiskā patenta pieteikuma iesniegšanas maksu atmaksai (turpmāk – Nolikums)
izveidots pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 26. novembra sēdē izskatīto
un apstiprināto informatīvo ziņojumu “Par turpmāko rīcību Latvijas nacionālo patentu
kvalitātes uzlabošanas jomā” un nosaka:
1.1. iesnieguma patentmeklējuma veikšanai iesniegšanas kārtību Patentu valdē
un patenta pieteikumā minētā izgudrojuma tehnikas līmeņa meklējuma organizēšanu;
1.2. Patentu valdes sadarbības kārtību ar Eiropas Patentu iestādi (turpmāk –
EPO) patentmeklējumu veikšanā saskaņā ar 2016. gada 30. jūnijā noslēgto Sadarbības
līgumu starp Eiropas Patentu organizāciju un Latvijas Republikas Patentu valdi
patentmeklējuma veikšanā, un 2021. gada 11. februārī noslēgto Administratīvo
nolīgumu starp EPO un Latvijas Republikas Patentu valdi par patentmeklējuma
maksas atlaidēm, kas ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim;
1.3. starptautiskā patenta pieteikuma, kas pieteikts PCT (Patent Cooperation
Treaty) procedūrā, pieteikuma maksas (International filing fee) atmaksas kārtību;
1.4. Eiropas patenta būtības ekspertīzes (Examination fee) maksas atmaksas
kārtību.
2. Jebkurš pieteicējs, kurš iesniedzis patenta pieteikumu saskaņā ar Patentu likumu, ir
tiesīgs iesniegt iesniegumu patentmeklējuma veikšanai.
3. Patentmeklējuma maksas lielumu nosaka Eiropas Patentu organizācija.
4. Jebkurš pieteicējs, kurš ir iesniedzis patenta pieteikumu saskaņā ar Patentu likumu,
kuram ir veikts patentmeklējums (izņemot gadījumus, kad EPO rakstiskais atzinums
apliecina pilnīgu novitātes un izgudrojuma līmeņa trūkumu) un kurš ir iesniedzis
starptautiskā patenta pieteikumu Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijā (turpmāk
– WIPO) pēc 2020. gada 1. janvāra, iesniedzot pieteikumu Patentu valdē kā
saņēmējiestādē vai norādot Patentu valdi kā saņēmējiestādi elektroniski iesniegta
pieteikuma gadījumā, un veicis pieteikuma maksas apmaksu, ir tiesīgs iesniegt
iesniegumu Patentu valdē starptautiskā pieteikuma maksas atmaksai atbilstoši
aktuālajam WIPO cenrādim.
5. Jebkurš pieteicējs, kurš ir iesniedzis patenta pieteikumu saskaņā ar Patentu likumu,
kuram ir veikts patentmeklējums un kurš pēc 2020. gada 1. janvāra ir iesniedzis
Eiropas patenta pieteikumu, veicis būtības ekspertīzes maksas apmaksu EPO un
saņēmis lēmumu par Eiropas patenta piešķiršanu, ir tiesīgs iesniegt iesniegumu
Patentu valdē Eiropas patenta būtības ekspertīzes maksas atmaksai atbilstoši
aktuālajam EPO cenrādim.
II. IESNIEGUMA PATENTMEKLĒJUMA VEIKŠANAI SATURS UN
IESNIEGŠANA
6. Lūgumu veikt patentmeklējumu var iesniegt:
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6.1. elektroniski:
• vienlaikus ar nacionālā patenta pieteikuma iesniegšanu tiešsaistē,
veicot attiecīgo atzīmi tiešsaistes pieteikuma formā un norādot
pieteicēja personas veidu; vai
• pēc patenta pieteikuma iesniegšanas, nosūtot uz Patentu valdes
elektroniskā pasta adresi (pasts@lrpv.gov.lv) vai oficiālo elektronisko
adresi aizpildītu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu
iesniegumu patentmeklējuma veikšanai (1. pielikums);
6.2. papīra formā klātienē vai izmantojot pasta pakalpojumus, iesniedzot aizpildītu un
parakstītu iesniegumu patentmeklējuma veikšanai (1. pielikums).
7. Ja patenta pieteikums ir pirmais patenta pieteikums Latvijā un pieteicējs vēlas
saņemt patentmeklējuma ziņojumu un rakstisko atzinumu deviņu mēnešu laikā no
patenta pieteikuma datuma, iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā divus mēnešus pēc
paziņojuma par patenta pieteikuma datuma piešķiršanu paziņošanas dienas vai ne
vēlāk kā trīs mēnešus no patenta pieteikuma datuma.
8. Pieteicējs iesniegumā norāda:
8.1. ziņas par pieteicēju(-iem) (fiziskai personai – vārds, uzvārds, adrese, pasta
indekss, valsts kods un e-pasta adrese; juridiskai personai – uzņēmuma nosaukums,
adrese, pasta indekss, valsts kods un e-pasta adrese);
8.2. ziņas par pārstāvi, ja iesniegumu iesniedz pārstāvis – vārds, uzvārds,
adrese, pasta indekss, valsts kods, pārstāvja, kas nav profesionālais
patentpilnvarnieks, pilnvaras dati, e-pasta adrese;
8.3. kategoriju, kurai pieteicējs pieder saskaņā ar šī Nolikuma 14. punktu, ja tā
ir piemērojama.
9. Iesniegumu paraksta pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu pieteicējs vai tā
pārstāvis, norādot vārdu, uzvārdu un, ja nepieciešams, ieņemamo amatu.
10. Pieteicējs atbild par iesniegumā norādītās šī Nolikuma 8.3. punktā minētās
informācijas pareizību un ir atbildīgs par sekām, kas radušās kļūdainas informācijas
sniegšanas dēļ.
11. Ja iesniegumu iesniedz pieteicēja pārstāvis, kas nav profesionāls
patentpilnvarnieks, iesniegumam pievieno pilnvaru. Ja pilnvaru iesniedz kopā ar
patenta pieteikumu, veic attiecīgu atzīmi iesniegumā.
12. Lai saņemtu patentmeklējuma ziņojumu un rakstisko atzinumu deviņu mēnešu
laikā no patenta pieteikuma datuma, pieteicējs pēc Patentu valdes uzaicinājuma divu
mēnešu laikā pēc Patentu valdes paziņojuma par patenta pieteikuma atbilstību
patentmeklējuma veikšanai paziņošanas dienas, bet ne vēlāk kā četrus mēnešus no
patenta pieteikuma datuma, Patentu valdē iesniedz patenta pieteikuma (pretenziju,
apraksta, kopsavilkuma un zīmējumu, ja tādi ir) tulkojumu angļu valodā. Pieteicējs ir
atbildīgs par sekām, kas izriet no patenta pieteikuma kļūdaina tulkojuma.
13. Nolikuma 12. punktā minētos dokumentus Patentu valdē var iesniegt:
13.1. elektroniski – nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi vai Patentu valdes oficiālo
elektronisko adresi;
13.2. klātienē vai izmantojot pasta pakalpojumus.
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III. PATENTMEKLĒJUMA MAKSAS ATLAIDE
14. Tiesības iesniegt Patentu valdē iesniegumu patentmeklējuma veikšanai ar 100 %
patentmeklējuma maksas atlaidi ir pieteicējam, kurš iesniedz pirmo patenta
pieteikumu Latvijā un kurš ir:
14.1. fiziska persona, kura ir Latvijas pilsonis un kura dzīvesvieta ir Eiropas
Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas vai Eiropas Patentu konvencijas dalībvalsts,
vai kura ir Latvijas rezidents atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 14. panta
otrajai daļai;
14.2. Latvijā reģistrēts mikro, mazais vai vidējais uzņēmums atbilstoši
2003. gada 6. maija Komisijas ieteikuma Nr. 2003/361/EC mikrouzņēmuma, mazā un
vidējā uzņēmuma definīcijai (neatkarīgi uzņēmumi, kas nodarbina mazāk nekā 250
darbiniekus un to gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro vai gada kopējās
bilances summa nepārsniedz 43 miljonus euro un ne vairāk kā 25 % no kapitāla
pieder citai kompānijai);
14.3. pētniecības vai izglītības iestāde;
14.4. bezpeļņas organizācija.
15. Ja iesniegumu patentmeklējuma veikšanai iesniedz vairāki pieteicēji, katram
jāatbilst kādai no Nolikuma 14. punktā minētajām kategorijām.
16. Patenta pieteikumu skaits, kuriem tiek nodrošināta iespēja veikt patentmeklējumu
ar 100% maksas atlaidi, ir ierobežots un nedrīkst pārsniegt:
16.1. piecus patenta pieteikumus fiziskai personai gada laikā;
16.2. 10 patenta pieteikumus universitātei, pētniecības centram vai bezpeļņas
organizācijai gada laikā.
17. Ja Patentu valdes atvēlētais budžets patenta pieteikumu, kurus Patentu valde
nosūta EPO un kuru maksai piemērojama Nolikuma 14. punktā minētā 100 % maksas
atlaide, līdzfinansēšanai ir iztērēts, par to attiecīgi tiek informēts pieteicējs vai tā
pārstāvis.
IV. PATENTU VALDES DARBĪBAS SAŅEMOT IESNIEGUMU
PATENTMEKLĒJUMA VEIKŠANAI
18. Pēc tam, kad Patentu valdē saņemts iesniegums patentmeklējuma veikšanai,
Patentu valde pārliecinās par patenta pieteikuma, kuram vēlas veikt patentmeklējumu,
atbilstību šī Nolikuma 14. punkta prasībām un Patenta likuma 9., 27., 28.,
30. un 31. pantam, kā arī par patenta pieteikuma izgudrojumam piešķirtās
klasifikācijas indeksa saskaņā ar Izgudrojumu starptautisko klasifikāciju (ISK)
atbilstību.
19. Ja patenta pieteikums atbilst šī Nolikuma 14. punktā un Patentu likuma 9., 27.,
28., 30. un 31. panta izvirzītajām prasībām, Patentu valde ne vēlāk kā trīs mēnešu
laikā pēc patenta pieteikuma datuma pieteicējam nosūta paziņojumu par patenta
pieteikuma atbilstību patentmeklējuma veikšanai. Ja nav iesniegts patenta pieteikuma
tulkojums angļu valodā, Patentu valde papildus nosūta uzaicinājumu ne vēlāk kā divu
mēnešu laikā iesniegt patenta pieteikuma (pretenziju, apraksta, kopsavilkuma un
zīmējumu, ja tādi ir) tulkojumu angļu valodā.
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20. Ja patenta pieteikums neatbilst šī Nolikuma 14. punkta un/vai Patentu likuma 9.,
27., 28., 30. un 31. panta prasībām, Patentu valde par to informē pieteicēju vai tā
pārstāvi, nosūtot paziņojumu. Ja neatbilstības prasībām var novērst Patentu likuma
ietvaros, Patentu valde aicina pieteicēju to izdarīt pēc iespējas īsākā laika periodā.
21. Pēc tam, kad Patentu valde ir saņēmusi patenta pieteikuma dokumentu tulkojumu
angļu valodā un Patentu departamenta eksperti ir apstiprinājuši, ka saņemtos
dokumentus var nosūtīt patentmeklējuma veikšanai, tā sagatavo iesniegumu EPO
(2. pielikums) un iespējami īsā laikā dokumentus nosūta EPO. Patentu valde par
nosūtīšanas datumu informē pieteicēju vai tā pārstāvi, nosūtot paziņojumu.
22. Ja ir nokavēts jebkurš no Nolikumā minētajiem dokumentu iesniegšanas
termiņiem, Patentu valde negarantē, ka patenta pieteicējs EPO patentmeklējuma
ziņojumu un rakstisko atzinumu saņems deviņu mēnešu laikā no pieteikuma datuma.
23. Patentu valde mājaslapā publicē informāciju par saņemto iesniegumu
patentmeklējuma veikšanai, EPO nosūtīto patenta pieteikumu un saņemto
patentmeklējumu ziņojumu un rakstisko atzinumu skaitu.
24. Maksājumi par patentmeklējuma veikšanu notiek saskaņā ar Administratīvā
nolīguma starp EPO un Patentu valdi par patentmeklējuma maksas atlaidēm 6. pantu.
VI. PATENTMEKLĒJUMA ZIŅOJUMA UN RAKSTISKĀ ATZINUMA
NODOŠANA PIETEICĒJAM UN PUBLISKOŠANA
25. Patentu valde 10 darba dienu laikā pēc patentmeklējuma ziņojuma, kuram
pievienots rakstisks atzinums un citi materiāli, saņemšanas dienas tos nosūta
pieteicējam vai tā pārstāvim.
26. Patentu valde publisko informāciju par veikto patentmeklējumu Patentu valdes
oficiālajā izdevumā, patenta pieteikuma bibliogrāfijas datos pie pieteikuma
publikācijas datuma norādot (43) INID kodu, un nodrošina patentmeklējuma
ziņojuma un rakstiskā atzinuma pieejamību publiskajā Latvijas patentu datubāzē
konkrētā patenta pieteikuma vai patenta lietas dokumentu sadaļā. Ja patentmeklējums
ir saņemts pēc tam, kad patenta pieteikums jau ticis publicēts, informāciju par to
publicē pēc iespējas īsā laikā pēc tā saņemšanas.
VII. KĀRTĪBA, KĀDĀ ATMAKSĀ STARPTAUTISKĀ PIETEIKUMA
MAKSU
27. Pieteicējs, kas pēc EPO patentmeklējuma ziņojuma un rakstiskā atzinuma
saņemšanas ir iesniedzis starptautisko patenta pieteikumu PCT procedūrā, iesniedzot
pieteikumu Patentu valdē kā saņēmējiestādē vai norādot Patentu valdi kā
saņēmējiestādi elektroniski iesniegta pieteikuma gadījumā, var trīs mēnešu laikā pēc
šī pieteikuma maksas samaksas pieprasīt Patentu valdei veiktās maksas atmaksu
atbilstoši WIPO cenrādim.
28. Lai pieprasītu PCT pieteikuma iesniegšanas maksas atmaksu, pieteicējs iesniedz
Patentu valdē aizpildītu un parakstītu maksājuma pieprasījuma veidlapu
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(3. pielikums), tai pievienojot apliecinājuma dokumentāciju par PCT pieteikuma
iesniegšanu un PCT pieteikuma maksas samaksu.
29. Patentu valde iesniegtos dokumentus izvērtē un pārliecinās par to atbilstību
Nolikumā minētajām prasībām. Ja iesniegtie dokumenti atbilst Nolikumā minētajām
prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par PCT pieteikuma maksas atmaksu
pieteicējam un pārskaita atmaksājamo summu uz pieprasījuma veidlapā norādīto
bankas kontu.
VIII. KĀRTĪBA, KĀDĀ ATMAKSĀ EIROPAS PATENTA BŪTĪBAS
EKSPERTĪZES MAKSU
30. Pieteicējs, kas pēc EPO patentmeklējuma ziņojuma un rakstiskā atzinuma
saņemšanas, ir iesniedzis Eiropas patenta pieteikumu, kuram Eiropas patenta
piešķiršanas procedūrā ir ticis pieņemts lēmums par Eiropas patenta piešķiršanu
(decision to grant a European patent), trīs mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas var
prasīt Patentu valdei Eiropas patenta būtības ekspertīzes maksas atmaksu atbilstoši
EPO cenrādim.
31. Lai pieprasītu būtības ekspertīzes maksas atmaksu, pieteicējs iesniedz Patentu
valdē aizpildītu un parakstītu maksājuma pieprasījuma veidlapu (3. pielikums), tai
pievienojot apliecinājuma dokumentāciju par Eiropas patenta būtības ekspertīzes
maksas apmaksu un lēmumu par Eiropas patenta piešķiršanu.
32. Patentu valde izvērtē iesniegtos dokumentus un pārliecinās par to atbilstību
Nolikumā minētajām prasībām. Ja dokumenti atbilst Nolikumā minētajām prasībām,
Patentu valde pieņem lēmumu par Eiropas patenta būtības ekspertīzes maksas
atmaksu pieteicējam un pārskaita atmaksājamo summu uz pieprasījuma veidlapā
norādīto bankas kontu.
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1. pielikums
Nolikumam par patentmeklējuma veikšanu,
Eiropas patentu būtības ekspertīzes un
starptautiskā patenta pieteikuma iesniegšanas maksu atmaksu

Iesniegums patentmeklējuma veikšanai
Saņemšanas datums:

Aizpilda Patentu valde

Patentu valdei
Citadeles iela 7 / 70, Rīga
LV–1010, Latvija
Tālr.:
+371 67099600
E-pasts: pasts@lrpv.gov.lv

Lūdzu veikt patentmeklējumu
Patenta pieteikuma Nr. LVP…..
Pieteicējs/Pieteicēji
Vārds un adrese: (Fiziskām personām. – vārds, uzvārds (ar lieliem burtiem), juridiskām
personām – uzņēmuma nosaukums. Adresei norāda ielu, pilsētu, pasta indeksu un valsti)

Telefons vai e-pasta adrese:

Norādīt kāda persona lūdz patentmeklējuma maksas atlaidi
Fiziska persona
Mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums
Pēniecības vai mācību iestādes
Bezpeļņas organizācija
Pārstāvis (Ja lūgumu iesniedz pārstāvis, kam vajadzīgs pilnvarojums)
Vārds un adrese:

Pilnvara ir pievienota patenta pieteikumam

Telefons vai e-pasta adrese:
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Pieteicēja/pārstāvja paraksts; datums
Katru parakstu jāatšifrē, jānorāda personas amats(ja tas nav saprotams jau no iesnieguma), kā arī parakstīšanas datums.

Apliecinu(-ām), ka iesniegumā norādītā informācija ir patiesa.
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2. pielikums
Nolikumam par patentmeklējuma veikšanu,
Eiropas patentu būtības ekspertīzes un
starptautiskā patenta pieteikuma iesniegšanas maksu atmaksu

Patent Office of the Republic of Latvia
Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010, Latvia, phone +371 67 099 600, e-mail pasts@lrpv.gov.lv, www.lrpv.gov.lv/en

Riga

No.
No.

Please accept search request for Latvian patent application according to Working
Agreement between the European Patent Organisation and the Patent Office of the
Republic of Latvia on Search Co-operation.
Request is made for:
(21) Application number
(22) Application date
(51) IPC

(54) Title of the patent application
(71) Applicant
(74) Representative
Annexies:
Translation in English:
Description
Claims
Abstract
Figures
Documents in Latvian:
Description
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Claims
Abstract
Figures
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3. pielikums
Nolikumam par patentmeklējuma veikšanu,
Eiropas patentu būtības ekspertīzes un
starptautiskā patenta pieteikuma iesniegšanas maksu atmaksu

Maksājuma pieprasījuma veidlapa par starptautiskā patenta
pieteikuma maksas atmaksu un Eiropas patenta būtības ekspertīzes
maksas atmaksu

Saņemšanas datums:

Aizpilda Patentu valde

Patentu valdei
Citadeles iela 7 / 70, Rīga
LV-1010, Latvija
Tālr.:
+371 67099600
E-pasts: pasts@lrpv.gov.lv

 Lūdzu veikt starptautiskā patenta pieteikuma
PCT procedūrā iesniegšanas maksas atmaksu

 Lūdzu veikt Eiropas patenta būtības ekspertīzes
maksas atmaksu

Nacionālā patenta pieteikuma Nr.________________

Nacionālā patenta pieteikuma Nr.________________

PCT pieteikuma Nr. __________________________

Eiropas patenta pieteikuma Nr. _________________

PCT pieteikuma iesniegšanas datums: ____________

Eiropas patenta piešķiršanas datums:_____________

Maksas veikšanas datums: _____________________

Maksas veikšanas datums: _____________________

Pieteicējs/Pieteicēji
Vārds un adrese: (Fiziskām personām – vārds, uzvārds (ar lieliem burtiem), juridiskām
personām – uzņēmuma nosaukums. Adresei norāda ielu, pilsētu, pasta indeksu un valsti)

Pārstāvis (Ja lūgumu iesniedz pārstāvis, kam vajadzīgs pilnvarojums)

Telefons vai e-pasta adrese:
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Vārds un adrese:

Telefons vai e-pasta adrese:

Pilnvara ir pievienota pieteikumam

Lūdzu pārskaitīt atmaksājamo summu EUR ________________ uz bankas kontu Nr.:

Saņēmējs: ____________________________
Bankas nosaukums:____________________________
Bankas kods:__________________________
Ja atmaksājamās summas saņēmējs nav pieteicējs, nepieciešams pieteicēja/pieteicēju apstiprinājums, ka
atmaksājamā summa tiek pārskaitīta augstāk minētajam saņēmējam.

_________________________________________/ Paraksts, vārds, uzvārds vai nosaukums, datums

_________________________________________/ Paraksts, vārds, uzvārds vai nosaukums, datums

_________________________________________/ Paraksts, vārds, uzvārds vai nosaukums, datums

Pielikumā
1) Apliecinājuma dokumentācija par starptautiskā patenta pieteikuma iesniegšanu un starptautiskā patenta
pieteikuma maksas samaksu;
un/vai
2) Apliecinājums par Eiropas patentu būtības ekspertīzes maksas apmaksu un lēmumu par Eiropas patenta
piešķiršanu.
Apliecinu(-ām), ka iesniegumā norādītā informācija ir patiesa.
Pieteicēja/pārstāvja paraksts; datums
_________________________________________

Katru parakstu jāatšifrē, jānorāda personas amats(ja tas nav saprotams jau no maksājuma pieprasījuma veidlapas), kā arī
parakstīšanas datums.

