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PĀRSKATĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

EPI

Eiropas patentu iestāde

EPO

Eiropas patentu organizācija

EUIPO

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

IĪIC

Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centrs

Junior Achievement

Biznesa izglītības biedrība ar sabiedriskā labuma statusu “Junior
Achievement-Young Enterprise Latvija”

Konceptuālais ziņojums

Ministru kabineta 2017. gada 15. septembra rīkojums Nr. 509 “Par
konceptuālo ziņojumu “Par intelektuālā īpašuma aizsardzības un
pārvaldības sistēmu Latvijas Republikā””

LIAA

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

LNB

Latvijas Nacionālā bibliotēka

MK

Ministru kabinets

Observatorija

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas
centrs

PATLIB

Patentu informācijas centrs

RISEBA

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

RĪAP

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome

WIPO

Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija

3

1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1. IESTĀDES JURIDISKAIS STATUSS
Patentu valde ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura
darbojas saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu, MK 2015. gada 15.
decembra noteikumiem Nr.720 “Patentu valdes nolikums”, kā arī citiem normatīvajiem
aktiem.
Patentu valdes darbu vada Patentu valdes direktors. Direktors nosaka Patentu valdes
struktūru, katras struktūrvienības funkcijas un padotību.

1.attēls
Misija
Patentu valdes misija ir nodrošināt rūpnieciskā īpašuma (patentu, preču zīmju,
dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju) tiesību aizsardzību un izpratnes
veicināšanu par rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības nozīmību, tādējādi piedaloties
atbalstošas vides veidošanā inovāciju ieviešanai tautsaimniecībā, zinātnes un uzņēmējdarbības
sadarbībai.
Vīzija
Patentu valde ir galvenais atbalsta punkts ikvienam rūpnieciskā īpašuma tiesību jomā,
nodrošinot ērtus pakalpojumus un efektīvu saziņu, līdz ar to sniedzot iespēju aizsargāt ikviena
ideju, tādējādi veicinot tautsaimniecības izaugsmi un panākot sabiedrības izpratni par
intelektuālā īpašuma jomu.
Vērtības
 Profesionalitāte.
 Orientācija uz klientu.
 Attīstība.
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1.2. FUNKCIJAS UN UZDEVUMI
Patentu valdes darbības mērķis ir īstenot valsts politiku rūpnieciskā īpašuma, īpaši
izgudrojumu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesiskās
aizsardzības jomā.
Patentu valdei ir šādas funkcijas:
1. reģistrēt rūpnieciskā īpašuma objektus – izgudrojumu patentus (ieskaitot papildu
aizsardzības sertifikātus zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem), preču zīmes,
dizainparaugus un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas – un uzturēt attiecīgos
reģistrus, kā arī sniegt citus ar rūpniecisko īpašumu saistītus pakalpojumus;
2. veicināt valstī un sabiedrībā izpratni par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību un stiprināt tā
vērtību;
3. veikt Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos paredzētās valsts rūpnieciskā īpašuma
iestādes funkcijas;
4. sniegt informācijas pakalpojumus rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jomā un
veidot specializētu informācijas krājumu.











Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Patentu valde:
pieņem un izskata juridisko un fizisko personu pieteikumus izgudrojumu, preču zīmju,
dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesiskajai aizsardzībai;
uztur Patentu reģistru (kas ietver arī papildu aizsardzības sertifikātus zālēm un augu
aizsardzības līdzekļiem), Preču zīmju reģistru, Dizainparaugu reģistru un Pusvadītāju
izstrādājumu topogrāfiju reģistru;
sastāda un publicē Patentu valdes oficiālo izdevumu;
informē sabiedrību, organizē pasākumus un apmācības, lai veicinātu sabiedrības
izpratni par priekšrocībām, ko nodrošina rūpnieciskā īpašuma aizsardzība;
veic pasākumus rūpnieciskā īpašuma vērtības stiprināšanai;
uztur un papildina rūpnieciskā īpašuma informācijas krājumu, apkopo informāciju un
veido tiešsaistes un lokālos informācijas resursus;
organizē profesionālo patentpilnvarnieku atestēšanu un kārto to sarakstu;
atbilstoši kompetencei nodrošina Latvijai saistošu starptautisko līgumu izpildi un
pārstāv Latvijas Republiku starptautiskajās organizācijās un pasākumos;
atbilstoši kompetencei piedalās normatīvo aktu projektu izstrādē un atzinumu
sniegšanā par citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem;
sniedz maksas pakalpojumus un veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.
Patentu valde nodrošina RĪAP organizatorisko un administratīvo darbību.
1.3. DARBĪBAS STRATĒĢIJA

Patentu valdes darbības stratēģiju nosaka vidēja termiņa plānošanas dokuments “Patentu
valdes darbības stratēģija 2019.-2020. gadam”, kas ir izstrādāta saskaņā ar MK 2015. gada 28.
aprīļa instrukciju Nr.3 “Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un
novērtē tās ieviešanu” un Tieslietu ministrijas darbības stratēģiju 2018.-2020. gadam.
Stratēģija nosaka iestādes galvenos mērķus un uzdevumus laika periodam no 2019. gada
līdz 2020. gadam, kas sakrīt ar MK 2015. gada 1. aprīļa rīkojuma Nr. 169 “Par Intelektuālā
īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnēm 2015.-2020. gadam” beigu
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termiņu un ietver MK 2017. gada 15. septembra rīkojumā Nr. 509 “Par konceptuālo ziņojumu
“Par intelektuālā īpašuma aizsardzības un pārvaldības sistēmu Latvijas Republikā”” iekļautos
pasākumus.
Stratēģija nosaka Patentu valdes stratēģiskās attīstības prioritātes, darbības virzienus un
to stratēģiskos mērķus, uzdevumus, sasniedzamos rezultātus un rezultatīvos rādītājus.
Stratēģijas uzdevums ir veicināt visu Patentu valdes nodarbināto iesaistīšanu izvirzīto mērķu
sasniegšanā.
1.4. PĀRSKATA GADA PRIORITĀTES
Saskaņā ar 2017. gada 15. septembrī izdoto MK rīkojumu Nr. 509 “Par konceptuālo
ziņojumu “Par intelektuālā īpašuma aizsardzības un pārvaldības sistēmu Latvijas Republikā””,
Patentu valdei tika uzdots īstenot šādus uzdevumus:
- izveidot vienotu Intelektuālā īpašuma informācijas centru;
- stiprināt sadarbību starp institūcijām, kas ir atbildīgas par intelektuālā īpašuma tiesību
īstenošanu,
- nodrošināt standartizētu līgumu paraugu izveidi;
- izveidot Sadarbības un koordinācijas darba grupu.
Konceptuālais ziņojums tika izstrādāts sadarbībā ar WIPO un tās piesaistīto ekspertu
Ronu Mārčantu (Ron Marchant), kas ilgus gadus bija Apvienotās Karalistes Intelektuālā
īpašuma biroja direktors. Konceptuālajā ziņojumā tika veikts esošās sistēmas izvērtējums,
nosakot veicamos uzdevumus un iesakot konkrētas darbības un attīstības mērķus turpmākajai
darbībai.
Saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā Patentu valdei doto uzdevumu, 2018. gadā savu
darbību ir uzsācis IĪIC. Izveidojot IĪIC, ir paplašināts pakalpojumu klāsts, sniedzot informāciju
saistībā ar patentiem, preču zīmēm, dizainparaugiem, autortiesībām un blakustiesībām un
citiem intelektuālā īpašuma objektiem, tādējādi sekmējot iespēju valstiskā mērogā vienuviet
saņemt vienotu sākotnējo informāciju par intelektuālā īpašuma jomu. IĪIC tika izveidots
reorganizējot Patentu valdes departamentu “Patentu tehniskā bibliotēka”.
Saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā uzdoto 2018. gadā tika izveidota Sadarbības un
koordinācijas darba grupa. Šī uzdevuma veikšanas laikā notika tikšanās ar 25 dažādām
iesaistītajām pusēm, tajā skaitā nevalstiskajām organizācijām. Izveidotajā Sadarbības un
koordinācijas darba grupā tika deleģēti pārstāvji no Latvijas Republikas Prokuratūras, Rīgas
pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas, Rīgas apgabaltiesas, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas
pārvaldes, kā arī Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko
noziegumu apkarošanas pārvaldes. Pamatsastāvā tiek pārstāvēta arī Patentu valde, kura pilda
gan priekšsēdētāja, gan sekretariāta pienākumus.
Sadarbības un koordinācijas darba grupas pirmajā sēdē tika panākta vienošanās par
darba grupas organizatoriskajiem jautājumiem un šādiem šī brīža darbības virzieniem:
- praktisko problēmjautājumu risināšana;
- sociālo kampaņu izstrāde un organizēšana, sabiedrības informēšana;
- praktisko pasākumu veikšana, kas ietver sevī arī veidlapu un rokasgrāmatu izstrādi;
- strukturēta dialoga veicināšana ar privāto sektoru;
- operatīvo darbību sekmēšana;
- apmācību organizēšana.
Pamatojoties uz darba grupas pirmajā sēdē pieņemto lēmumu tikties ar dažādu jomu
pārstāvjiem, lai apzinātu esošos problēmjautājumus saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību
īstenošanu, otrajā sēdē darba grupas pamatsastāvs uzklausīja kopumā 18 privātā sektora un
valsts institūciju pārstāvjus par šobrīd praksē aktuālajām problēmām. Turpmākajās sēdēs
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2019. gadā darba grupas pamatsastāvs plāno veikt norādīto problēmu analīzi, lai izveidotu
turpmāko darba plānu.
Saskaņā ar konceptuālo ziņojumu, Patentu valdei sadarbojoties ar sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “Pētersona patents – AAA Law” un Latvijas Dizaineru savienību, ir
izstrādāti dizainparaugu tipveida līgumu paraugi. Piedāvātajiem līgumu paraugiem un tiem
pievienotajiem ieteikumiem ir rekomendējošs raksturs. Līguma paraugi nav uzskatāmi par
gataviem līgumiem, bet tos var izmantot par pamatu dizaina līgumattiecību kārtošanā. Līgumu
paraugi ir izvietoti Patentu valdes tīmekļvietnē, nodrošinot to publisku pieejamību, lai
ieinteresētās puses tos varētu saņemt un bez maksas lietot savā darbībā.
2018. gadā EUIPO projekta “ECP5: Support to Management Systems for IP Offices”
ietvaros Patentu valdē tika ieviesta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši ISO 9001:2015
standarta prasībām. Ieviešanas periodā tika veiktas apmācības visiem iestādē nodarbinātajiem,
organizētas darba grupas, pārskatīta un izstrādāta nepieciešamā dokumentācija, ieviesta risku
vadība, apmācīti iekšējie auditori un veikts vadības sistēmas iekšējais audits. Projekta ietvaros,
nolūkā pārņemt labāko praksi, Patentu valdes nodarbinātie devās apmācību vizītē uz Islandes
Patentu iestādi, Slovēnijas Intelektuālā īpašuma iestādi, kā arī organizēja Dānijas Patentu un
preču zīmju iestādes un EUIPO delegācijas vizīti Latvijā.
2018. gada novembrī Patentu valdes kvalitātes vadības sistēmai tika veikts priekšaudits
un sertifikācijas audits. Akreditēta sertifikācijas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“DNV GL LATVIA” 2018. gada 10. decembrī Patentu valdes kvalitātes vadības sistēmu
sertificēja kā atbilstošu starptautiskā standarta “Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības (ISO
9001:2015)” prasībām šādās sertifikācijas jomās:
- Preču zīmju reģistrācija un pēcreģistrācijas procedūras;
- Preču zīmju starptautiskās reģistrācijas pieteikumu sagatavošana;
- Preču zīmju starptautisko reģistrāciju ekspertīze;
- Dizainparaugu reģistrācija un pēcreģistrācijas procedūras;
- Dizainparaugu starptautisko reģistrāciju ekspertīze;
- Patentu piešķiršana un pēcpiešķiršanas procedūras;
- Eiropas patentu attiecināšana vai apstiprināšana;
- Papildu aizsardzības sertifikātu piešķiršana;
- Informācijas pakalpojumu sniegšana par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību;
- Profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena organizēšana un saraksta
kārtošana.
2018. gadā tika turpināts apjomīgs darbs pie jaunas Patentu administrēšanas
informācijas sistēmas (PAIS) izstrādes, kura nodrošinās Latvijā iesniegto patentu pieteikumu,
Latvijā apstiprināto un uz Latviju attiecināto Eiropas patentu, kā arī papildu aizsardzības
sertifikātu pārvaldību. PAIS nodrošinās patentu pieteikumu un patentu datu pieejamību
Patentu valdes tīmekļvietnē, kā arī iespēju iesniegt patentu pieteikumus tiešsaistes režīmā.
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2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI 2018. GADĀ
2.1. FINANŠU RESURSI
Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu un MK 2017. gada
5. decembra rīkojumu Nr. 718 “Par Patentu valdes 2018. gada budžeta apstiprināšanu” Patentu
valdei 2018. gadā apstiprināti ieņēmumi 3 118 696 euro apmērā un izdevumi 3 922 696 euro
apmērā.
Pārskata periodā veikti izdevumi 3 104 045 euro apmērā:
 atalgojums, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti
un kompensācijas – 1 469 044 euro apmērā;
 ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie uzturēšanas un kārtējie izdevumi –
530 494 euro apmērā;
 sociālie pabalsti – 1 432 euro apmērā;
 kapitālie izdevumi – 87 654 euro apmērā;
 izdevumi starptautiskās sadarbības ietvaros – 865 421 euro apmērā;
 uzturēšanas izdevumu transferti – 150 000 euro apmērā.
Patentu valdei apstiprinātie finanšu līdzekļi un to izlietojums
2017. un 2018. gadā
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.

3.

Finansiālie rādītāji

2017. gadā
(faktiskā izpilde)
euro

Resursi izdevumu segšanai
(kopā)
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Sociālie pabalsti
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
Uzturēšanas izdevumu
transferti
Izdevumi
kapitālieguldījumiem
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas
līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai
samazinājums (+)

2018. gadā
gada plāns ar
faktiskā izpilde
izmaiņām
euro
euro

3 818 311

3 118 696

3 941 168

3 814 957

3 118 696

3 941 168

3354

0

0

2 750 277
2 645 322
1 940 509
0

3 922 696
3 483 496
2 466 642
1432

3 104 045
3 016 391
1 999 538
1432

686 813

865 422

865 421

18 000

150 000

150 000

104 955

439 200

87 654

-1 068 034

804 000

-837 123

1.tabula
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2.2. SNIEGTIE PAKALPOJUMI
Patentu valde sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi, kas apstiprināts ar MK
2015. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 723 “Patentu valdes maksas pakalpojumu
cenrādis”, savukārt, RĪAP sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi, kas apstiprināts ar
MK 2015. gada 15. decembra noteikumiem Nr. 732 “Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes
maksas pakalpojumu cenrādis”.
Saskaņā ar MK 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu
uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” noteikto kārtību Patentu valdes
tīmekļvietnē un valsts pakalpojumu portālā ir publicēta informācija par 22 Patentu valdes
sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem un diviem RĪAP sniegtajiem pakalpojumiem.
2018. gadā nav kavēti normatīvajos aktos noteiktie Patentu valdes sniegto pakalpojumu
izpildes termiņi, kā arī nav saņemta neviena sūdzība par pakalpojumu kvalitāti.
Regulāri tiek veiktas klientu aptaujas, iegūstot informāciju par klientu apmierinātību ar
saņemtajiem pakalpojumiem. Patentu valdes veiktajā klientu apmierinātības aptaujā par 2018.
gadu piedalījās trešā daļa no visiem 2018. gadā reģistrēto preču zīmju, dizainparaugu un
piešķirto patentu īpašniekiem vai viņu pilnvarotajām personām - 161 respondents, tai skaitā
140 respondenti– preču zīmju īpašnieki vai to pilnvarotās personas, 8 respondenti par
dizainparaugiem un 13 par patentiem.
Aptaujas rezultāti liecina, ka 88% klientu ir pilnīgi un galvenokārt apmierināti ar iestādes
sniegtajiem pakalpojumiem.
Divas trešdaļas respondentu izvēlas reģistrēt savu preču zīmi un dizainparaugu, kā arī
saņemt patentu izgudrojumam, lai nodrošinātu maksimālu rūpnieciskā īpašuma tiesību
aizsardzību, sekmētu produkcijas atpazīstamību un spodrinātu uzņēmuma tēlu.
2.3. RŪPNIECISKĀ ĪPAŠUMA OBJEKTU REĢISTRĀCIJA UN
AR TO SAISTĪTĀS PROCEDŪRAS
Izņēmuma tiesības uz rūpniecisko īpašumu Latvijā iegūst ar rūpnieciskā īpašuma objektu
reģistrāciju, kas, atbilstoši rūpnieciskā īpašuma normatīvajiem aktiem, veikta Patentu valdē
(nacionālās procedūras kārtībā). Patentu valde pieņem juridisko un fizisko personu
pieteikumus izgudrojumu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju
tiesiskajai aizsardzībai, veic ekspertīzi un pieņem lēmumu attiecībā uz rūpnieciskā īpašuma
tiesību reģistrāciju un aizsardzību.
Preču zīmes
2018. gadā ir pieaudzis kopējais pieteikto preču zīmju skaits, sasniedzot 3 571
pieteikumu, kas ir par 11.5% vairāk nekā 2017. gadā. Lielāko daļu no preču zīmju
pieteikumiem veido pieteikumi nacionālajā procedūrā – 58% (2 070 pieteikumi), savukārt 42%
(1 501 pieteikums) ir starptautisko reģistrāciju attiecinājumi uz Latviju. No nacionālajā
procedūrā iesniegtajiem preču zīmju pieteikumiem 89% sastāda Latvijas izcelsmes pieteikumi
(2018. gadā 1 842). 2018. gadā reģistrācija kopumā tika piešķirta 2 941 preču zīmēm, kas
salīdzinājumā ar 2017. gadu ir par 2% vairāk. Nacionālās procedūras ietvaros tika reģistrētas
1 618 preču zīmes, savukārt Madrides savienības ietvaros -1 323.
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Preču zīmju pieteikumu skaits
2016. - 2018. gads

2070

1 489
1 191

Reģistrēto preču zīmju skaits
2016. - 2018. gads

1 405

1501

2017.GADS

2018.GADS

1 191

1 056
2016.GADS

1 489 1 405

1618

2017.GADS

2018.GADS

1323

1 056

2016.GADS

nacionālajā procedūrā

nacionālajā procedūrā

Madrides savienības ietvaros

Madrides savienības ietvaros

2.attēls
2018. gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir būtiski samazinājies vidējais ilgums no preču
zīmes pieteikuma saņemšanas datuma līdz reģistrācijas datumam nacionālajā procedūrā 2016. gadā tās bija 260 dienas, 2017. gadā 145 dienas, bet 2018. gadā 125 dienas. Tas panākts
veicot pasākumus un dažādus uzlabojumus, lai pilnībā tiktu izmantotas Preču zīmju un
dizainparaugu informācijas sistēmas sniegtās priekšrocības, kā arī pilnveidojot iekšējās
kontroles pasākumus.
2018. gadā no Latvijas EUIPO iesniegti 216 Eiropas Savienības preču zīmes
reģistrācijas pieteikumi un reģistrētas 170 preču zīmes (salīdzinājumam 2017. gadā –
214 pieteikumi un 178 reģistrētas preču zīmes).
Pārskata periodā saņemti 44 no EUIPO pārsūtīti iesniegumi par Eiropas Savienības
preču zīmes pārveidi (konversiju) par preču zīmes pieteikumu Latvijā (2017. gadā – 31
iesniegums).
Dizainparaugi
2018. gadā Patentu valdē saņemts 51 dizainparaugu pieteikums (pieteikumos ietverti 157
dizainparaugi), kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir par 4% vairāk. No tiem 49 pieteikumi
jeb 96% ir Latvijas izcelsmes pieteikumi. Veikto ekspertīžu rezultātā nacionālajā procedūrā
2018. gadā izsniegtas 38 dizainparaugu reģistrācijas apliecības un reģistrēti 118 dizainparaugi.
2018. gadā dizainparaugu reģistrācijas procedūras ilgums nacionālajā procedūrā ir
saglabājies 2016. un 2017. gada līmenī – vidējais ilgums no dizainparauga pieteikuma
saņemšanas datuma līdz reģistrācijas datumam ir 2 mēneši.
Starptautiskajā procedūrā (Hāgas nolīguma Ženēvas akts) 2018. gadā ekspertīze veikta
17 uz Latviju attiecinātām reģistrācijām, kurās iekļauti 35 dizainparaugi (2017. gadā 44
dizainparaugu reģistrācijas un aizsardzība piešķirta 200 dizainparaugiem).
Latvijas pieteicēju iesniegto un EUIPO reģistrēto Kopienas dizainparaugu skaits
2018. gadā – 91 jeb par 97% vairāk nekā iepriekšējā gadā (2017. gadā 46).
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Dizainparaugu reģistrācijas
2016. - 2018. gads

163

Dizainparaugu pieteikumu
skaits

149
1 18

Reģistrāciju kopskaits
Latvijas izcelsmes reģistrācijas

61 55 55

49 47 46

2016.GADS

2017.GADS

Reģistrēto dizainparaugu skaits

51
38 35
2018.GADS

3. attēls
Patenti
Izgudrojumu aizsardzībai 2018. gadā saņemti izskatīšanai 110 nacionālie patentu
pieteikumi, kas ir par 12% vairāk nekā 2017. gadā (2017. gadā 97 pieteikumi), no šiem
pieteikumiem 86 ir no Latvijas pieteicējiem. 2018. gadā saņemti 1 711 Eiropas patentu
tulkojumi, kas ir par 4% vairāk nekā 2017. gadā (2017. gadā 1 648 Eiropas patentu tulkojumi).

Saņemto Eiropas patentu
tulkojumu skaits
2016.-2018. gads

Nacionālo patentu
pieteikumu skaits
2016. - 2018. gads

1711

1 13
97

2016.GADS

2017.GADS

110

2018.GADS

1644

1648

2016.GADS

2017.GADS

2018.GADS

4.attēls
Sākot ar 2016. gadu ir strauji palielinājies EPO piešķirto Eiropas patentu skaits, tāpēc
strauji pieauga un turpina pieaugt Patentu valdē iesniegto tulkojumu skaits, kas savukārt ir
palielinājis laika ilgumu no lūguma apstiprināt Eiropas patentu Latvijā līdz Eiropas patenta
pretenziju publikācijai latviešu valodā Patentu valdes oficiālajā izdevumā.
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Veikto ekspertīžu rezultātā 2018. gadā patenti izgudrojumu aizsardzībai tika izsniegti
par 6.4% vairāk nekā 2017. gadā (2017. gadā 1 433 patenti, 2018. gadā 1 531 patents), tajā
skaitā 51 patents nacionālajā procedūrā, apstiprināti 1 444 Eiropas patenti, attiecināti 36
Eiropas patenti.
2018. gadā saņemti 32 papildu aizsardzības sertifikāta pieteikumi (2017. gadā 44
pieteikumi) un piešķirti 37 papildu aizsardzības sertifikāti (2017. gadā piešķirti 36).

Izsniegto izgudrojumu patentu skaits 2016.-2018. gadā
51

87
68

59

36

Izsniegti patenti, pamatojoties
uz nacionālajiem
pieteikumiem

57

Attiecināti Eiropas patenti
1128

1444

1287

Apstiprināti Eiropas patenti

2016.GADS

2017.GADS

2018.GADS

5.attēls.
Analizējot piešķirto patentu struktūru, jāatzīmē, ka apmēram puse patentu saņēmēju ir
Latvijas Republikā esošās augstākās izglītības iestādes, kurām tas paver iespēju piesaistīt
finansējumu turpmākai pētniecībai un izgudrotājdarbībai.
Patentu valde uztur Patentu reģistru (kas ietver arī papildu aizsardzības sertifikātus
zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem), Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju reģistru, Preču
zīmju reģistru un Dizainparaugu reģistru. Reģistru ierakstiem ir publiska ticamība.
Reģistru ierakstus un rūpnieciskā īpašuma normatīvajos aktos noteiktās ziņas, kas
attiecas uz rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrāciju, publicē Patentu valdes oficiālajā
izdevumā “Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi”. Gada laikā publicēti 12 izdevuma
numuri. Šīs publikācijas pieejamas PDF formātā Patentu valdes tīmekļvietnē
(www.lrpv.gov.lv) sadaļā “Oficiālais izdevums”.
Strīdus, kuri izriet no reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūrām, izskata RĪAP.
RĪAP 2018. gadā saņēma 1 apelācijas iesniegumu un 147 iebilduma iesniegumus.
Apelācija tika iesniegta par Patentu valdes lēmumu atteikt preču zīmes reģistrāciju, taču tā tika
atsaukta, jo Patentu valde pēc apelācijā izklāstīto argumentu izvērtēšanas grozīja savu
lēmumu. 146 iebildumi iesniegti pret preču zīmju reģistrāciju, bet 1 iebildums - pret
dizainparauga reģistrāciju. 2018. gadā iebildumu procedūrā tika apstrīdēti apmēram 5% preču
zīmju reģistrāciju.
2018. gadā pēc būtības izskatīti 62 iebildumi, no kuriem 32 apmierināti pilnībā, 20 –
apmierināti daļēji, bet 10 – noraidīti. Iebildumu lietvedība ir izbeigta 32 gadījumos, bet
apturēta - 6. Izskatītas 7 apelācijas – 5 par Patentu valdes lēmumiem atteikt preču zīmju
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reģistrāciju un 2 par Patentu valdes lēmumiem patentu lietās. 1 apelācija apmierināta (atcelts
lēmums atteikt preču zīmes reģistrāciju), pārējās – noraidītas.
Lietas dalībnieks, kas nepiekrīt RĪAP lēmumam, ar kuru izšķirts strīds apelācijas vai
iebilduma lietā, var triju mēnešu laikā no rakstveida lēmuma paziņošanas dienas vērsties Rīgas
pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ar prasības pieteikumu atkarībā no lietas un lēmuma
rakstura. 2018. gadā personas ir vērsušās tiesā saistībā ar 12 RĪAP lēmumiem preču zīmju
iebildumu lietās un 1 lēmumu preču zīmes apelācijas lietā. Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesa 2018. gadā pēc būtības izskatīja 7 šādas lietas, no kurām divās spriedums
bija pretējs tam, kā izlēma RĪAP, bet piecās rezultāts sakrita ar RĪAP nolemto. Trīs lietās tiesā
strīds beidzās ar pušu izlīgumu. Otrajā tiesu instancē 2018. gadā netika izskatīta neviena lieta.
Administratīvajā tiesā, kur personas līdz 2015. gada beigām varēja apstrīdēt Patentu valdes
Apelācijas padomes lēmumus, 2018. gada beigās joprojām izskatīšanā atradās 6 lietas.
Uzņēmējiem, dizaineriem un izgudrotājiem pastāv iespēja vērsties pie profesionālā
patentpilnvarnieka, kurš sniedz pakalpojumus rūpnieciskā īpašuma jomā un kārto procedūras
Patentu valdē. Profesionālo patentpilnvarnieku saraksts ir pieejams Patentu valdes
tīmekļvietnē. Patentu valde kārto profesionālo patentpilnvarnieku sarakstu un organizē
profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmenus saskaņā ar MK 2016. gada 8. marta
noteikumiem Nr. 146 “Noteikumi par profesionālo patentpilnvarnieku sarakstu, tā uzturēšanas
kārtību un profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtību”.
Profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā 2018. gadā veikts 91 ieraksts: divi ieraksti par
jauna profesionālā patentpilnvarnieka iekļaušanu sarakstā, viens ieraksts par jaunas
kvalifikācijas piešķiršanu sarakstā jau esošam profesionālajam patentpilnvarniekam, viens
ieraksts par profesionālā patentpilnvarnieka profesionālās darbības apturēšanu, trīs ieraksti par
profesionālo patentpilnvarnieku izslēgšanu no saraksta un 84 ieraksti par grozījumu veikšanu
profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā. Profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā 2018. gadā
nav veikti ieraksti par Eiropas Savienības pilsoņa, kuram ir tiesības darboties par profesionālo
patentpilnvarnieku citā Eiropas Savienības dalībvalstī saskaņā ar šīs valsts normatīvajiem
aktiem, iekļaušanu profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā.
2.4. INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA UN SPECIALIZĒTA
INFORMĀCIJAS KRĀJUMA VEIDOŠANA
2017. gada nogalē Patentu valdē, pārveidojot departamentu “Patentu tehniskā
bibliotēka”, tika izveidots Intelektuālā īpašuma informācijas centrs.
IĪIC sniedz informāciju ne tikai par patentiem, preču zīmēm un dizainparaugiem, bet arī
par autortiesībām un blakustiesībām un citiem intelektuālā īpašuma objektiem, tādējādi
sekmējot iespēju valstiskā mērogā vienuviet saņemt vienotu sākotnējo informāciju par
intelektuālā īpašuma jomu, īstenojot vienas pieturas (one stop shop) principu.
IĪIC nodarbinātie sniedz informatīvu atbalstu izgudrotājiem, uzņēmējiem, inženieriem,
dizaineriem, kā arī jebkuram tehnisku un radošu ideju ģenerētājam, palīdz orientēties plašajā
patentu, preču zīmju un dizainparaugu dokumentu klāstā, veic informācijas meklējumus
(patentu informācijas, preču zīmju un dizainparaugu,), sniedz konsultācijas un uzziņas,
koordinē PATLIB darbību augstākās izglītības iestādēs.
2018. gadā IĪIC apmeklēja 348 interesenti. Šajā laika periodā tika sniegtas 1 202 uzziņas
un konsultācijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jautājumiem, kā arī veikti 34 izvērsti
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informācijas meklējumi rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā. Tika veiktas 302 lasītāju
individuālās apmācības elektronisko resursu izmantošanā.
Patentu valdes bibliotēkas krājums 2018. gada beigās veidoja Latvijas un dažādu
pasaules valstu izgudrojumu patentu, preču zīmju un dizainparaugu publikācijas. Pārskata
periodā informācijas krājums papildināts ar 449 eksemplāriem. Lasītavā tiek nodrošināta
brīvpieeja krājumā esošajām grāmatām, periodiskajiem izdevumiem, uzziņu literatūrai un
normatīvajiem aktiem ne vien par rūpnieciskā īpašuma, bet arī autortiesību jautājumiem.
Lietotājiem tiek nodrošināta piekļuve arī patentu, preču zīmju, dizainparaugu un daudznozaru
datubāzēm, kā arī citām bibliotēkas veidotajām un abonētajām datubāzēm.
2018. gada oktobrī Patentu valde izdeva grāmatu “Patentu valde un izgudrotājdarbība
Latvijā 1918 – 1940”. Grāmatas pirmajā daļā ir aplūkota Latvijas rūpnieciskā īpašuma
attīstības vēsture valsts pirmajos divdesmit pastāvēšanas gados, kas kalpo par nozīmīgu
novadpētniecības materiālu. Grāmatas otro daļu veido patentu rādītājs “Latvijas patenti 1922–
1940”, kurš tapa IĪIC speciālistiem veicot izpētes darbu Latvijas Valsts vēstures arhīvā.
Grāmatas pirmā daļa un patentu rādītājs “Latvijas patenti 1922–1940” ir atrodami Patentu
valdes tīmekļvietnē.
Grāmatas atvēršanas laikā 2018. gada 30. oktobrī tika rīkota diskusija, piedaloties Rīgas
Tehniskās universitātes rektoram Leonīdam Ribickim, Latvijas Universitātes rektoram
Indriķim Muižniekam, Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvim Andrejam Krasņikovam,
profesoram Andrim Ambainim, Tieslietu ministrijas valsts sekretāram Raivim Kronbergam un
Patentu valdes direktoram Sandrim Laganovskim. Tika diskutēts ne vien par izgudrojumu
nozīmi un ietekmi uz tautsaimniecības attīstību valsts pirmajos pastāvēšanas gados, bet arī par
mūsdienu izgudrojumiem, aktuālajām tendencēm tehnoloģiju pārnesē un komercializācijā.
Noslēdzot starpresoru vienošanos par patentu apzināšanu un digitalizāciju ar Latvijas
Nacionālo arhīvu, Patentu valde ieguva skenētus Latvijas izgudrotāju patentu pieteikumus no
1920. gada līdz 1940. gadam, kuri ir pievienoti patentu rādītājam “Latvijas patenti 1922–
1940”.
Lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar vēsturiskajiem izgudrojumiem, no 2018. gada 25.
oktobra līdz 7. novembrim tirdzniecības centrā “Galerija Centrs” tika izvietota izgudrojumu
attēlu izstāde “Izgudrotājdarbība Latvijā 1918–1940.” Ar svinīgu grāmatas “Patentu valde un
izgudrotājdarbība Latvijā 1918 - 1940” dāvinājumu LNB Tautas grāmatu plauktam, Patentu
valde 29. novembrī vēsturisko izgudrojumu attēlu izstādi atklāja arī LNB.
2.5.STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
Pārskata periodā Patentu valde turpināja veikt pienākumus, kas Latvijas Republikai kā
dalībvalstij izriet no starptautiskajām saistībām rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā,
pārstāvēja Latviju institūcijās un pasākumos, kā arī attīstīja divpusēju sadarbību ar ārvalstu un
starptautiskajām organizācijām. Iespēju robežās Patentu valdes nodarbinātie piedalījās WIPO,
EPI, EUIPO un attiecīgo dalībvalstu iestāžu savstarpējās koordinācijas pasākumos, kas vērsti
uz rūpnieciskā īpašuma tiesību starptautiskā, reģionālā un Eiropas Savienības regulējuma
pilnveidošanu un iestāžu darbības tālāku attīstību.
2018. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, Patentu valde aktīvi piedalījās EUIPO
organizētajās Eiropas Sadarbības projektu darba grupās. Šajās darba grupās izvēlēto valstu
eksperti apspriež dažādus jautājumus, kas ir saistīti ar attiecīgo Eiropas Sadarbības projektu,
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veic testēšanu, kā arī piedāvā jaunas idejas un risinājumus projektu turpmākajai darbībai.
Šobrīd Patentu valdes nodarbinātie ir apstiprināti dalībai divās darba grupās – ECP2: Major
Improvements to Back Office, kuras ietvaros tiek apspriesti dažādi uzlabojumi Preču zīmju un
dizainparaugu datu apmaiņas sistēmas Back Office funkcionalitātēs, kā arī CP11: New types
of marks: Examination of formal requirements and grounds for refusal, kuras ietvaros tiek
apspriesti praktiski jautājumi saistībā ar jauno preču zīmju veidu ekspertīzes veikšanu.
Papildus minētajam, Patentu valdes nodarbinātie piedalās sekojošās iniciatīvās
Konverģences projektu ietvaros, kuru mērķis ir vienādot dalībvalstu praksi preču zīmju un
dizainparaugu reģistrācijas un pēcreģistrācijas procesos: CP8: Use of a trade mark in a form
differing from the one registered, CP9: Distinctiveness of shape marks containing other
elements when the shape itself is non-distinctive, CP10: Criteria for assessing disclosure of
designs on the Internet, CP12: Evidence in TM Appeal Proceedings. Šo projektu kontekstā
Patentu valdes nodarbinātie piedalās aptaujās un caurskata vienotās prakses paziņojumus, tos
apspriežot un sniedzot komentārus EUIPO.
2018. gadā EUIPO projekta “ECP5: Support to Management Systems for IP Offices”
ietvaros Patentu valdē tika ieviesta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši ISO 9001:2015
standarta prasībām.
2018. gadā Patentu valdes nodarbinātajiem arī tika piedāvāta iespēja iegūt starptautiski
atzītu sertifikātu projektu vadībā PRINCE2, kas tika nodrošināts projekta ECP5: Project
Management Certification for IP Offices ietvaros.
2018. gada nogalē gan EUIPO, gan EPO uzsāka apspriedi ar dalībvalstu intelektuālā
īpašuma birojiem par attiecīgās organizācijas stratēģisko plānu nākamajam plānošanas
periodam. Abās minētajās organizācijās 2018. gadā nomainījās vadošos amatus ieņemošās
personas (attiecīgi no 2018. gada 1. jūlija António Campinos stājās EPO prezidenta amatā un
no 2018. gada 1. oktobra Christian Archambeau stājās EUIPO izpilddirektora amatā).
Sadarbības ietvaros ar EPI Patentu valde regulāri nosūta uz EPI Latvijas patentu A un
B publikāciju bibliogrāfiskos datus, lai ievietotu tos Worldwide Espacenet datubāzē. Tas
nodrošina efektīvas meklēšanas iespējas pēc dažādiem parametriem (starptautiskās patentu
klasifikācijas indeksa, atslēgvārdiem, izgudrotāja, īpašnieka, patenta numura vai pieteikuma
numura) un ļauj citu valstu interesentiem iegūt informāciju par inovāciju aktivitātēm Latvijā.
Izmantojot EPI projekta EPOScan iespējas, tiek skenēti Latvijas patentu apraksti,
pretenzijas un kopsavilkumi, kas kopā ar bibliogrāfijas datiem tiek regulāri sūtīti uz EPI,
tādējādi nodrošinot sabiedrībai pieeju Latvijas nacionālajā procedūrā piešķirtajiem patentiem
Worldwide Espacenet datu bāzē.
2018. gadā tika turpināts 2017. gada 15. martā parakstītais Patentu valdes un EPI
sadarbības plāns patentu jomā uz trim gadiem. Šajā plānā Patentu valde un EPI ir vienojušās
par vairākiem kopīgiem projektiem, kuru mērķis ir Eiropas patentu tīkla attīstība, proti,
apmācības patentu jomā, ar patentu jomu saistīti IT pakalpojumi un rīki, patentu informācijas
pakalpojumi, Eiropas patentu tīkla stiprināšana. Katrā no šiem vispārīgajiem projektiem
ietilpst vairākas iniciatīvas, piemēram:
 sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana par Eiropas patentu un Vienotā
spēka Eiropas patentu sistēmām;
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 iespēja Latvijas uzņēmējiem saņemt bezmaksas intelektuālā īpašuma novērtēšanas
pakalpojumu, ko nodrošinās EPI apmācīti Patentu valdes nodarbinātie;
 elektronisko mācību materiālu izveidošana patentu jomā un to publicēšana;
 Eiropas patentpilnvaroto kandidātu atbalsta projekts, kas ir speciāli izveidota
apmācības programma, lai sagatavotu Latvijas kandidātus Eiropas patentpilnvarotā
kvalifikācijas eksāmenam;
 Latvijas elektroniskās patentu datubāzes savietošana ar izveidoto Eiropas patentu
reģistru, kur lietotājiem, izmantojot vienotu rīku, būs iespējams iegūt dažādu
informāciju par patentiem un papildu aizsardzības sertifikātiem, piemēram, par patenta
spēkā esamību citās valstīs;
 EPI brīvpieejas datubāzes Worldwide Espacenet uzlabošana un papildināšana ar
pilnīgāku dalībvalstu patentu dokumentāciju, tajā skaitā šīs datubāzes lietotnes
piedāvāšana latviešu valodā;
 vēsturiskās Latvijas patentu dokumentācijas apkopošana elektroniskā formātā un
izvietošana Patentu valdes topošajā elektroniskajā Patentu informācijas sistēmas
datubāzē.
2018. gadā Patentu valde turpināja noslēgtā sadarbības plāna ar EPI ieviešanu patentu
jomā, nodrošinot IT pakalpojumu un rīku attīstību, patentu informācijas pakalpojumu, Eiropas
patentu tīkla stiprināšanu un apgūstot jaunas prasmes un zināšanas EPI rīkotajos apmācību
pasākumos. 2018. gadā turpinājās Patentu valdes sadarbībā ar EPI uzsāktais pilotprojekts par
patentmeklējumu veikšanu, kas nacionālo patentu pieteicējiem sniedz iespēju saņemt
starptautiski atzītu eksperta atzinumu par izgudrojuma patentspēju, nemaksājot
patentmeklējuma maksu, ja pieteicējs ir fiziska persona, mikrouzņēmums, mazais vai vidējais
uzņēmums, pētniecības vai izglītības iestāde, bezpeļņas organizācija. Šis pasākums ir vērsts
uz nacionālo patentu kvalitātes uzlabošanu un tā izmaksas 75% sedz EPI un 25% tiek segtas
no Patentu valdes ienākumiem, kas iegūti no starptautiskās sadarbības. Pārskata periodā (2018.
gadā) saņemti 22 pieprasījumi veikt patentmeklējumu, kas ir 20% no nacionālo patentu
pieteikumiem 2018. gadā. Kopumā līdz 2018. gada beigām ir saņemts 41 pieprasījums, 32 no
tiem nosūtīti EPI un par 21 saņemti atbildes ziņojumi.
Patentu valdes nodarbinātie piedalījās WIPO rīkotajos pasākumos un darba grupās –
Preču zīmju, dizainparaugu un ģeogrāfisko norāžu pastāvīgās komitejā, Intelektuālā īpašuma
un ģenētisko resursu, tradicionālo zināšanu un folkloras pārvaldības starpvalstu komitejā,
Attīstības un Intelektuālā īpašuma komitejas sanāksmē, Ekspertu komitejā par Nicas Nolīguma
preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju, WIPO Ģenerālajā Asamblejā, kā arī dažādās
EUIPO un EPI saziņas sanāksmēs, kas norisinājās pārskata periodā.
2018. gadā no 24. septembra līdz 2. oktobrim Ženēvā, Šveicē, norisinājās 58. WIPO
dalībvalstu Ģenerālā Asambleja, kuras laikā par godu Baltijas valstu simtgadei Patentu valde
veidoja ekspozīciju izgudrojumu izstādei “Radošums un inovācija, ko iedvesmo daba”.
Izstādes laikā vairāk nekā 190 valstu delegāti tika iepazīstināti ar Latvijas inovatīvākajiem un
radošākajiem izgudrojumiem tehnoloģiju nozarēs. Starp izstādes eksponātiem bija tādi
izgudrojumi kā uzņēmuma “Catchbox” unikālais mikrofons, uzņēmuma “Tilde” virtuālais
asistents, kuru darbina mākslīgā intelekta un valodas tehnoloģijas, Rīgas Tehniskās
universitātes Robotikas kluba izstrādātais prototipēšanas komplekts, kurā ietilpst robots
SumoBoy, kas ir paredzēts tiem interesentiem, kas vēlas apgūt elektronikas un
programmēšanas pamatus, kā arī uzņēmuma “Groglass” ražotais "neredzamais stikls", kuru
izmanto mākslas darbu ierāmēšanā, elektronisko displeju ražošanā, dažādos arhitektūras un
dizaina risinājumos, lai novērstu atspīdumu. Izstādes apmeklētājiem bija iespēja uzzināt par
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Latvijas audio tehnoloģiju jaunuzņēmumu “Sonarworks”, uzņēmumu “WE ARE DOTS”, kas
ir izveidojis FITS programmatūru, kas spēj apstrādāt ceļu un ar transportu jomu saistītu
sensoru datus, par jaunuzņēmumu “Anatomy Next”, kas izstrādājis cilvēka galvas un kakla
trīsdimensiju attēlu programmatūru un Latvijas uzņēmumiem “AirBoard” un “Aerones”, kas
izgatavo unikālus bezpilota lidaparātus. Latvijas izgudrojumu izstāde WIPO deva iespēju
valstu intelektuālā īpašuma jomas pārstāvjiem un profesionāļiem iepazīties ar Latvijas
izcilākajiem izgudrojumiem, tādējādi nesot Latvijas vārdu pasaulē.
2018. gadā tika turpināta uzsāktā sadarbība ar Ķīnas Rūpniecības un tirdzniecības valsts
pārvaldi, kuras kompetencē ir preču zīmju aizsardzības joma. Plānotā sadarbība palīdzēs
Latvijas uzņēmējiem labāk izprast preču zīmju aizsardzības procesu un galvenās atšķirības
procedūrās. Kā liecina pēdējie dati, šobrīd Ķīnā ir reģistrētas vairāk nekā 200 Latvijas preču
zīmes un aizvien vairāk uzņēmēju izrāda interesi par savu tiesību aizsardzību Austrumāzijas
reģionā. Kā liecina pieredze, lai aizsargātu sevi no konkurentiem, pirmais, ar ko uzņēmējs sāk,
ir preču zīmes reģistrācija, tādēļ Patentu valde plāno turpināt un tālāk attīstīt sadarbību ar šo
iestādi, lai atrastu jaunus veidus kā atbalstīt Latvijas pieteicējus.
2.6.KVALITĀTES UN RISKU VADĪBA
Patentu valdē ir izveidota iekšējās kontroles sistēma atbilstoši MK 2012. gada 8. maija
noteikumiem Nr. 326 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs”,
kura tiek regulāri pilnveidota.
Lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu atbilstību klientu interesēm un normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām, Patentu valdē tika ieviesta un sertificēta kvalitātes vadības sistēma
atbilstoši standarta ISO 9001:2015 prasībām. Patentu valdes kvalitātes politika nosaka Patentu
valdes nodarbināto rīcību ikvienā darbībā. Atbilstoši kvalitātes politikai katrs nodarbinātais,
rīkojoties atbilstoši jomas starptautiskajiem līgumiem un standartiem, normatīvajiem aktiem,
Patentu valdes stratēģiskiem mērķiem, kvalitātes vadības sistēmai un klienta prasībām,
nodrošina Patentu valdes izaugsmi ilgtermiņā kā klientiem pieejamai, uzticamai un drošai
organizācijai ar motivētiem, atsaucīgiem, kompetentiem un saprotošiem nodarbinātajiem.
Jebkura novirze no kvalitātes sistēmas noteiktajiem kritērijiem Patentu valdē tiek atklāti
komunicēta, labota un novērsta, izprotot šīs novirzes cēloņus un apzinoties cilvēku iesaistes
nozīmīgumu un šīs iesaistes veicināšanu nepārtrauktā pilnveidē.
Netiek pieļauti kompromisi attiecībā uz Patentu valdes darbības lietderību un
efektivitāti. Visi ierosinājumi kvalitātes sistēmas uzlabošanai tiek analizēti un izprasti,
ierosinātie uzlabojumi tiek ieviesti saskaņā ar Patentu valdes noteiktajiem procesiem.
Kvalitātes vadības sistēmas ietvaros tiek efektīvi vadīts cilvēkresursu kapitāls, veicinot
vadītāju līderību un visu līmeņu nodarbināto attīstību un iesaistīšanos Patentu valdes mērķu
sasniegšanā.
Patentu valdē ir ieviesta risku vadības sistēma, kas nodrošina optimālu risku vadības
principu kompleksu izmantošanu. Saskaņā ar Risku vadības rokasgrāmatā noteikto metodiku
Patentu valdē regulāri pārskata un novērtē riskus, risku vadības pasākumus, to ieviešanu, risku
mazinošo pasākumu darbības efektivitāti. Risku vadības pasākumi ne tikai ļauj savlaicīgi
identificēt riskantākos procesus, bet arī nodrošina iespēju samazināt nelabvēlīgo faktoru
ietekmi un riskus līdz pieļaujamam līmenim, tādējādi veicinot Patentu valdes izvirzīto mērķu
sasniegšanu.
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Patentu valdē ir apzināti korupcijas riski, tie ir novērtēti, kā arī apstiprināts
pretkorupcijas pasākumu plāns, tādējādi nodrošinot iekšējo kontroli korupcijas novēršanai.
Iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēma ietver pastāvīgu pretkorupcijas pasākumu
īstenošanu, korupcijas risku pārskatīšanu, novērtēšanu un to mazinošo pasākumu noteikšanu,
kā arī korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšanu.
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3. PERSONĀLS
2018. gadā Patentu valdē bija 65 amata vietas, vidējais faktiskais nodarbināto skaits –
59,5. Darba tiesiskās attiecības iestādē pārtrauca 2 nodarbinātie, bet darbu
uzsāka 3 nodarbinātie.
Personāla sadalījums pēc dzimuma
2016. -2018. gads
7

7

8

50

55

54

2016.gads

2017.gads

2018.gads

Vīrieši
Sievietes

6.attēls
2018. gadā no visiem Patentu valdē nodarbinātajiem 13% bija vīrieši un 87% sievietes.
Patentu valdes personāla vidējais vecums 50 gadi.
Vecuma grupā līdz 30 gadiem bija 15% nodarbinātie, vecuma grupā no 30 līdz 39
gadiem 14% no kopējo nodarbināto skaita, 12% bija nodarbinātie, kas sasnieguši vecumu no
40 līdz 49 gadiem, bet vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem bija 14%, vislielākais nodarbināto
īpatsvars – 34% bija vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem, bet vismazākais nodarbināto
īpatsvars 6% bija vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem.
Personāla sadalījums pēc vecuma
2016. - 2018. gads
2018.GADS

10

9

8

2017.GADS

11

8

9

2016.GADS

9

8

< 30

30-39

9

11

7

12

40-49

4

22

50-59

60 -70

20

3

18

3

70 >
7. attēls

19

Patentu valdes darbību nodrošina augsti izglītots, profesionāls un kompetents personāls.
Iegūta augstākā izglītība ir 91% nodarbināto, turklāt 52% no tiem ir iegūts maģistra vai doktora
grāds.
Patentu valdes personāla iegūtā izglītība
DOKTORA GRĀDS

3

MAĢISTRA GRĀDS

27

AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA

26

PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀ
AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA

1

VIDĒJĀ SPECIĀLĀ IZGLĪTĪBA

1

VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA

4
0

5

10

15

20

25

30

8. attēls
Nodarbinātie pastāvīgi pilnveido profesionālās zināšanas un iemaņas savā ikdienas
darbā, iespēju robežās arī vietējā un starptautiskā līmeņa mācībās, pieredzes apmaiņas
pasākumos un darba grupās.
2018. gadā tika nodrošinātas valodu apmācības 27 Patentu valdes nodarbinātajiem –
angļu valodas kursus apmeklēja 24 nodarbinātie un franču valodas kursus trīs nodarbinātie.
Turpinot 2017. gadā uzsākto iniciatīvu, arī 2018. gadā Patentu valdes nodarbinātajiem
tika piedāvāta iespēja iegūt starptautiski atzītu sertifikātu projektu vadībā PRINCE2, kas tika
nodrošināts projekta ECP5: Project Management Certification for IP Offices ietvaros. 2018.
gadā PRINCE2 Foundation sertifikātu ieguva septiņi Patentu valdes nodarbinātie. Kopumā
projekta īstenošanas laikā PRINCE2 Foundation sertifikātu ir ieguvuši 15% no visiem Patentu
valdes nodarbinātajiem.
Pārskata periodā veikta ikgadējā nodarbināto darbības un tās rezultātu novērtēšana.
Kopumā novērtēti 58 nodarbinātie. Vērtējumu “teicami” saņēma 43 nodarbinātie, “ļoti labi” –
14, “labi” – 1. Novērtēšanas rezultāti tiek izmantoti, papildinot nodarbināto amatu aprakstus
un nosakot mācību vajadzības.
2018. gadā Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu ekspertīzes departamenta
Ekspertīzes nodaļas vecākā eksperte Anita Bīlāne un Izgudrojumu ekspertīzes departamenta
vadošā eksperte fizikāli tehnisko izgudrojumu jautājumos Sandra Priedīte tika apbalvotas ar
Tieslietu ministrijas Goda diplomu.
RĪAP līdz 2018. gada martam strādāja četri locekļi, bet no aprīļa mēneša - trīs, no kuriem
viens pildīja arī RĪAP priekšsēdētāja pienākumus. RĪAP lietvedību nodrošina Patentu valdes
darbinieks - RĪAP sekretārs, kurš strādā nepilnu darba laiku.
2018. gada janvārī trīs RĪAP locekļi nokārtoja eksāmenus papildu specializācijās: divi dizainparaugu aizsardzības jomā un viens patentu aizsardzības jomā.
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
1.1. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA UN IZGLĪTOŠANA
Sabiedrībā pastāv vispārējs zināšanu un izpratnes trūkums par intelektuālā īpašuma
tiesībām, it īpaši par iespējām izmantot šīs tiesības, lai radītu priekšrocības konkurencē ar
citiem tirgus dalībniekiem, un par to, kā šīs tiesības ietekmē katra indivīda rīcības brīvību un
iespējas izmantot citu personu idejas. Šie apstākļi rada šķēršļus veiksmīgai un efektīvai
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai, kā arī apgrūtina inovāciju radīšanu.
Lai paaugstinātu sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīmi,
pārskata periodā tika organizēti 10 semināri. Patentu valdes speciālisti kopumā piedalījās 54
pasākumos visā Latvijas teritorijā, sniedzot prezentācijas un konsultācijas to apmeklētājiem.
Šos pasākumus kopumā apmeklēja gandrīz 8 000 interesentu, to skaitā mazie un vidējie
uzņēmēji, tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu pārstāvji, studenti, mācībspēki, zinātnieki,
profesionālie patentpilnvarnieki, tiesneši, muitas darbinieki, vispārizglītojošo skolu skolotāji,
skolēnu mācību uzņēmumu dalībnieki un citi interesenti. Patentu valde tika pārstāvēta septiņās
starptautiskajās izstādēs: Baltic Fashion and Textile, Riga Food, Design Isle, Minox 2018,
Vide un Enerģija, Tech Industry un Riga Comm, informējot izstāžu dalībniekus un
apmeklētājus par rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumiem. Sabiedrības
informēšanas aktivitātes noritēja ne vien galvaspilsētā, bet arī reģionos, piedaloties Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras rīkotajās Uzņēmēju dienās Zemgalē (Jelgavā), Vidzemē
(Valmierā) un Latgalē (Rēzeknē).
2018. gada 26. februārī LIAA telpās notika Patentu valdes, Eiropas Intelektuālā īpašuma
tiesību atbalsta dienesta, Eiropas Patentu akadēmijas un LIAA kopīgi rīkots seminārs
“Intelektuālā īpašuma sniegtās iespējas mazo un vidējo uzņēmumu biznesa attīstībai”.
Semināra mērķis bija pievērst mazo un vidējo uzņēmumu uzmanību intelektuālajam
īpašumam, īpaši Eiropas patenta un Vienotā spēka Eiropas patenta sniegtajām iespējām un
aizsardzības sistēmai.
Par godu EUIPO Apelācijas padomes pārstāvju pirmajai vizītei Latvijā, 2018. gada 27.
februārī, Patentu valde sadarbībā ar EUIPO organizēja semināru “Lietu izskatīšanas
procesuālie aspekti un prakse EUIPO Apelācijas padomēs”. Semināra mērķis bija iepazīties ar
EUIPO Apelācijas padomju praksi lietu izskatīšanā.
Lai veicinātu izpratni un labākās prakses apmaiņu datorizpildāmu izgudrojumu
aizsardzības jautājumos, Patentu valde sadarbībā ar EPO un Latvijas Universitātes Datorikas
fakultāti, 2018. gada 8. martā organizēja semināru “No idejas līdz patentam – datorizpildāmi
izgudrojumi”. Seminārā piedalījās izgudrotāji, pētnieki un studenti.
Patentu valde 2018. gadā turpināja aktīvu dalību Observatorijas iniciatīvās – piedaloties
sanāksmēs, sniedzot datus par Latvijas pētījumiem, kā arī informējot sabiedrību par
Observatorijas publicētajiem pētījumiem un apkopotajiem datiem. Observatorija ir publiskā
un privātā sektora ekspertu un ieinteresēto pušu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt un
atbalstīt valsts iestāžu, privātā sektora un Eiropas Savienības iestāžu pasākumus cīņā pret
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem.
Pārskata periodā Observatorija publicējusi pētījumus:
- Autortiesību pārkāpumi tiešsaistē: ļaunprogrammatūru identificēšana un analīze;
- Likumdošanas pasākumi attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem
tiešsaistē;
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- Komercdarbības noslēpumu tiesvedības sākumpozīcija ES dalībvalstīs;
- Kāpēc valstis eksportē viltojumus?;
- Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu ekonomiskās izmaksas riepu un akumulatoru
nozarēs;
- Intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanas tiesu prakses apkopojums: līdzsvars starp
tiesībām uz informāciju un pamattiesībām;
- Filmu likumīgi piedāvājumi tiešsaistē;
- Mazo paku sūtījumu ļaunprātīga izmantošana viltotu preču tirdzniecībā;
- Depozītsistēmu izmantošana audiovizuālajiem darbiem.
Lai Latvijas iestāžu pasākumus cīņā pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem
padarītu vēl efektīvākus, Patentu valde sadarbībā ar Observatoriju un Valsts ieņēmumu
dienesta Muitas pārvaldi no 2018. gada 22. līdz 24. maijam organizēja reģionālo semināru
Baltijas un Ziemeļvalstu tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem “Cīņa pret viltotām precēm, kas
var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību vai citas indivīda intereses”. Triju dienu seminārā
vadošie Eiropas eksperti no 9 valstīm dalījās labākajā praksē intelektuālā īpašuma tiesību
pārkāpumu apkarošanā, kā arī uzklausīja plaši pazīstamu privātā sektora pārstāvju pieredzi
cīņā pret viltojumiem un pirātismu.
Lai atbalstītu tiesu sistēmas darbinieku tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, jau trešo
reizi Patentu valde sadarbībā ar WIPO, EUIPO, EPO un Latvijas Tiesnešu mācību centru no
2018. gada 11. līdz 12. septembrim rīkoja apmācību semināru Latvijas tiesu sistēmas
darbiniekiem par intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem. Seminārs vienuviet pulcēja
tiesnešus, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar intelektuālo īpašumu un tā aizsardzību.
Starptautiskās sadarbības ietvaros Patentu valde turpina attīstīt ilgtspējīgu tiesnešu apmācības
modeli, lai arī turpmāk dotu iespēju tiesnešiem regulāri pilnveidot savas profesionālās
zināšanas un prasmes darbam ar intelektuālā īpašuma lietām.
No 2018. gada 4. līdz 6. decembrim Patentu valde piedalījās WIPO organizētajā
seminārā Baltijas valstu tehnoloģiju pārneses centru speciālistiem. Seminārā tika analizēti
2017. gada 19. oktobrī noslēgtā WIPO pilotprojekta par tehnoloģiju par tehnoloģiju pārnesi
rezultāti. WIPO prezentēja projekta otro kārtu – Baltijas Tehnoloģiju pārneses sadarbības tīkla
izveidi. Šobrīd norit darbs pie tīkla struktūras un pārvaldības formas izveides. Tīkla
pilnvērtīgas darbības uzsākšana tiek plānota 2019. gada oktobrī.
Veiksmīga sadarbība tika turpināta ar Junior Achievement. Patentu valde piedalījās
Junior Achievement organizētajā “Iedvesmas konferencē” un Vislatvijas skolēnu mācību
uzņēmumu pasākumos “Cits bazārs”, nodrošinot darbību žūrijas komisijas darbā, izvērtējot
skolēnu mācību uzņēmumu sniegumu un apbalvojot labākos skolēnu mācību uzņēmumus
nominācijā “Uz zināšanām balstīts uzņēmums” pamatskolu un vidusskolu grupā. Skolēnu un
skolotāju informēšana par intelektuālā īpašuma aizsardzību notika arī Junior Achievement
rīkoto skolotāju tālākizglītības kursu ietvaros un piecu reģionālo semināru laikā – 2018. gada
septembrī, viesojoties Tukumā, Talsos, Rēzeknē, Siguldā un Jūrmalā. Kopumā 12 semināru
laikā apmācīti vairāk kā 330 skolotāji.
Lai pilnveidotu skolēnu izpratni par intelektuālā īpašuma jomas nozīmīgumu, Patentu
valde iesaistījās Junior Achievement karjeras izglītības akcijā “Ēnu diena”, uzņemot pie sevis
skolēnus, kas iepazinās ar Patentu valdē strādājošo speciālistu darba specifiku.
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Nolūkā pilnveidot pedagogu un skolēnu izpratni par rūpnieciskā īpašuma tiesībām un šo
tiesību aizsardzības nepieciešamību, kā arī iespējām šīs zināšanas integrēt mācību procesā,
Patentu valde sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru sastādīja metodisko materiālu
“Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē”, kuru 2018. gadā 21. augustā prezentēja ekonomikas
skolotājiem no visas Latvijas semināra “Aktualitātes ekonomikā” laikā. Metodiskais materiāls
ir paredzēts vispārējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības pedagogiem, lai sniegtu
iespēju pilnveidot mācību stundu saturu ar intelektuālā īpašuma jautājumiem, kas ilgtermiņā
veicinās atbildīgas un inovatīvi domājošas paaudzes veidošanos. Materiāls tika prezentēts
skolotājiem piecos izbraukuma semināros Latvijas reģionos: Madonā, Valmierā, Ventspilī,
Jelgavā un Daugavpilī.
2018. gada februārī Patentu valde piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas E-prasmju popularizēšanas kampaņā “Digitālā nedēļa”, kas iedrošina sabiedrību
pilnveidot digitālās prasmes, kā arī izmantot digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus.
“Digitālās nedēļas” ietvaros Patentu valdes speciālisti prezentēja iestādes e-pakalpojumus
rūpnieciskā īpašuma jomā “Uzņēmēju digitālajā dienā” Kuldīgā.
Lai informētu sabiedrību par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem un to radīto
kaitējumu ne tikai valsts ekonomikai un nodarbinātībai, bet arī cilvēku veselībai un drošībai,
Patentu valde sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Valsts ieņēmumu dienestu, Patērētāju tiesību
aizsardzības centru un Valsts policiju 2018. gada 5. decembrī īstenoja sociālo tīklu kampaņu
“Viltotā realitāte”, aicinot ikvienu Ziemassvētku dāvanu pirkšanas virpulī pārdomāt savus
pirkumus un dot priekšroku oriģināliem ražojumiem. Uzturot komunikāciju par šo tēmu
tradicionālajos medijos, tika sasniegti 19 Latvijas vadošie tiešsaistes un drukātie mediji, kuri
par šo tematu kopumā publicēja 26 ziņas. Pateicoties veiksmīgi izstrādātai sabiedrības
informēšanas stratēģijai, kampaņas ietvaros gan sociālajos, gan arī tradicionālajos medijos
kopumā tika sasniegti vairāk kā 600 000 cilvēki.
Lai veicinātu sabiedrības izpratni par rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību un šo
tiesību aizsardzības nepieciešamību, pārskata periodā Patentu valde ir īstenojusi sešus video
projektus: par preču zīmju e-pakalpojumiem, par dizainparaugu e-pakalpojumiem, par
konkursu “Gada preču zīme”, kā arī trīs video par rūpnieciskā īpašuma tiesību pārkāpumiem
apģērbu, parfimērijas un elektrotehnikas nozarēs. Izstrādātie video materiāli par rūpnieciskā
īpašuma tiesību pārkāpumiem tika izmantoti un izplatīti Patentu valdes 2018. gada sabiedrības
informēšanas kampaņas “Viltotā realitāte” ietvaros – kopumā sasniedzot vairāk kā 50 000
cilvēkus sociālajā tīklā Facebook (@LRPatentuValde) un vairāk kā 6 000 cilvēkus sociālajā
tīklā Twitter (@Patentu_valde).
Lai veicinātu sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma tiesībām un to aizsardzību,
biedrība “Par legālu saturu!” sadarbībā ar Patentu valdi, Kultūras ministriju un Valsts policiju
uzsāka plašu filmu, mūzikas, TV kanālu un sporta tiešraižu pretpirātisma sociālo kampaņu
“Nemāni sevi - tu zodz!”. Kampaņa intensīvi norisinājās TV, radio kanālos, sociālajos tīklos
un vides reklāmas stendos 2018. gada februārī, kā arī periodiski visu gadu.
Lai stiprinātu sadarbību un sekmētu viedokļu apmaiņu starp nozares ekspertiem, kā arī
veicinātu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu rūpnieciskā īpašuma jomā, 2018. gada 3. jūlijā
notika Patentu valdes ekspertu un Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociācijas biedru
sanāksme, kuras laikā uzmanība tika pievērsta vairākām Patentu valdes prioritārajām darbības
jomām, kā arī nākotnes uzlabojumiem patentu, preču zīmju un dizainparaugu jomā. Īpaša
uzmanība tika veltīta Patentu informācijas sistēmai, kā arī procesuāliem jautājumiem.
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Regulāri tika veikta Patentu valdes tīmekļvietnes aktualizēšana un pilnveidošana,
sniedzot informāciju par aktualitātēm Patentu valdes darbības jomās. Par aktualitātēm
rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jomā 2018. gadā Patentu valdes tīmekļvietnē tika
publicētas 129 ziņas latviešu valodā un 31 ziņa angļu valodā. Patentu valdes tīmekļvietne tika
apmeklēta – 521 977 reizes. Savukārt saziņai ar sabiedrību tiek uzturēti divi konti sociālajos
tīklos Twitter un Facebook, kuros publicēta informācija par aktualitātēm, kas attiecas uz
rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību Latvijā un pasaulē. Pēdējām aktualitātēm Twitter seko
1 676 interesenti, savukārt Facebook – 371 sekotājs.
Pavisam 2018. gadā Patentu valde ir minēta 281 publikācijās, no kurām lielākajos
medijos atspoguļota 251 reizi, savukārt 30 ziņas ir izskanējušas radio un televīzijā.
1.2. SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU
Sadarbība ar nevalstisko sektoru palīdz efektīvi noskaidrot rūpnieciskā īpašuma nozares
problēmjautājumus un meklēt to risinājumus, tādēļ Patentu valde labprāt uzrunā nevalstiskās
organizācijas, kā arī atsaucas sadarbības piedāvājumiem, gan piedaloties konferencēs un
semināros, gan pārrunājot aktuālos jautājumus.
Patentu valde, pamatojoties uz divpusējiem sadarbības līgumiem, jau vairākus gadus
īsteno regulāru sadarbību ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas
Dizaineru savienību.
2018. gadā sadarbības līguma ar Latvijas Dizaineru savienību ietvaros Patentu valde
piedalījās Rīgas Starptautiskā dizaina izstādē “Design Isle 2018”, sniedzot konsultācijas un
piedāvājot informatīvos materiālus par rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību. Latvijas
Dizaineru savienības organizētajā konkursā “Latvijas Dizaineru savienības balva dizainā
2018” Patentu valde pasniedza speciālbalvas kategorijā “Lietu dizains”, kā arī skolu un
augstskolu konkursa grupu uzvarētājiem.
Patentu valde, Latvijas Dizaineru savienība un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera 2018. gadā jau sesto reizi pēc kārtas sumināja iepriekšējā gada Latvijas preču zīmju
īpašniekus, kuri izmanto rūpnieciskā īpašuma aizsardzības priekšrocības savā labā, veicinot
Latvijas uzņēmējdarbības attīstību. Pasaules Intelektuālā īpašuma dienai veltītā semināra
ietvaros tika pasniegtas balvas konkursa “Gada preču zīme 2017” uzvarētājiem nominācijās –
“Gada preču zīme – Latvijai” un “Gada preču zīme – pasaulei”.
Lai celtu studentu, akadēmiskā personāla un pētnieku izpratni par rūpnieciskā īpašuma
aizsardzību un tā nozīmi izgudrojumu veiksmīgā komercializācijā, tika turpināta aktīva
sadarbība ar Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Liepājas
Universitāti, Ventspils Augstskolu, Daugavpils Universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmiju. Ar visām šīm augstskolām Patentu valde ir noslēgusi sadarbības līgumus.
Patentu valdes speciālisti lasīja lekcijas par rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību arī
Banku augstskolā, Biznesa augstskolā Turība un RISEBA, kā arī apmācīja un konsultēja par
patentu informācijas meklēšanu PATLIB centru personālu Rīgas Stradiņa universitātē un
Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

24

2. 2019. GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Saskaņā ar tieslietu ministra 2018. gada 29. novembrī apstiprināto Patentu valdes
darbības stratēģiju 2019. - 2020. gadam Patentu valde ir izvirzījusi šādas prioritātes:
- Patentu valdes sniegtie pakalpojumi – kvalitatīvi, efektīvi, mūsdienīgi, pieejami;
- sabiedrība ir labi informēta rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jomā;
- efektīvi vadīts cilvēkresursu kapitāls, veicinot vadītāju līderību un visu līmeņu
nodarbināto attīstību un iesaistīšanos Patentu valdes mērķu sasniegšanā.
Lai kvalitatīvi un efektīvi reģistrētu rūpnieciskā īpašuma objektus un administrētu
rūpnieciskā īpašuma tiesības, uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti un paplašinātu epakalpojumu grozu, Patentu valde 2019. gadā:
- turpinās darbu pie Patentu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas;
- izstrādās jaunus e-pakalpojumus un pilnveidos esošos;
- veiks pasākumus un dažādus uzlabojumus, lai pilnībā izmantotu ieviestās Preču zīmju
un dizainparaugu informācijas sistēmas sniegtās priekšrocības;
- turpinās pilotprojektu par bezmaksas patentmeklējumu veikšanu un veiks izvērtējumu
par nepieciešamību mainīt līdz šim pastāvošo nacionālo patentu piešķiršanas
procedūru;
- uzturēs un pilnveidos kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši starptautiskā standarta ISO
9001:2015 prasībām;
- piedalīsies normatīvo aktu izstrādē saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015.
gada 16. decembra direktīvas (ES) Nr. 2015/2436, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus
attiecībā uz preču zīmēm, ieviešanu;
- ieviesīs jaunu pakalpojumu – sertifikācijas zīmes reģistrācija.
Patentu valde, lai nodrošinātu efektīvu, kvalitatīvu, profesionālu informatīvā atbalsta
pakalpojumu klientam:
- nodrošinās iekšējās apmācības tiem nodarbinātajiem, kuri neilgi strādā Patentu valdē,
lai stiprinātu nodarbināto zināšanas par intelektuālo īpašumu, uzlabotu sniegto
konsultāciju kvalitāti un ātrumu;
- veiks regulārus kvalitātes mērījumus klientu apkalpošanas jomā, izvērtēs pakalpojumu
sniegšanas efektivitāti un pieejamību, veiks klientu apmierinātības aptauju.
Lai informētu un izglītotu sabiedrību rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības
jautājumos:
- paplašinās informācijas pakalpojumu klāstu un ieviesīs jaunu iniciatīvu uzņēmējiem –
intelektuālā īpašuma priekšizpēte, kas palīdzēs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
aktīvāk izmantot un izprast intelektuālā īpašuma aizsardzības rezultātā iegūtās
priekšrocības, un apzināties savus nemateriālos aktīvus, kurus būtu vērts aizsargāt ar
intelektuālā īpašuma tiesībām, tādējādi palīdzot pašiem uzņēmumiem straujāk
attīstīties un kopumā veicināt uz inovācijām balstītas ekonomikas izaugsmi;
- veiks Patentu valdes tīmekļvietnes www.lrpv.gov.lv apmeklējumu analīzi;
- uzsāks Antipirātisma mērķlapas (landing page) projekta izstrādi, kas dos iespēju
ikvienam Latvijas sabiedrības pārstāvim ziņot par pārkāpumiem, kā arī saņemt
informatīvu atbalstu viltotu vai pirātisku produktu iegādes gadījumos.
Lai tiktu celta Patentu valdes kompetence starptautiskās profesionālās pieredzes un
informācijas apmaiņas iniciatīvās, tiks turpināta nodarbināto iesaiste starptautisko
organizāciju iniciatīvās.
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Patentu valde turpinās darbu pie EUIPO un EPI projektu ieviešanas, ņemot vērā to, ka
starptautiskie partneri piedāvā virkni projektu, kas sniedz iespēju uzlabot Patentu valdes
darbību.

Patentu valde
Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 099 600
Fakss: 67 099 650
E-pasts: lietvediba@lrpv.gov.lv
Tīmekļa vietne: http://www.lrpv.gov.lv
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