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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”

KVS

Kvalitātes vadības sistēma

MK

Ministru kabinets

Observatorija

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas
centrs

PAIS

Patentu administrēšanas informācijas sistēma

PATLIB

Patentu informācijas centrs

PCT

Patentu kooperācijas līgums (Patent Cooperation Treaty)

RĪAP

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome

Sistēma NEVIS

Valsts informācijas sistēma "Novērtēšanas elektroniskās veidlapas
informācijas sistēma"

SMU

Skolēnu mācību uzņēmums

TVP

Tīmekļvietņu vienotā platforma

WIPO

Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija
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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1. IESTĀDES JURIDISKAIS STATUSS
Patentu valde ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas
izveidota 1992. gadā un darbojas saskaņā ar MK 2015. gada 15. decembra noteikumiem
Nr.720 “Patentu valdes nolikums”.
Patentu valdes darbu vada Patentu valdes direktors. Direktors nosaka Patentu valdes
struktūru, katras struktūrvienības funkcijas un padotību.
Patentu valdes struktūras shēma

1.attēls
Misija
Patentu valdes misija ir nodrošināt rūpnieciskā īpašuma (patentu, preču zīmju,
dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju) tiesību aizsardzību un izpratni 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
Patentu valdes nodarbināto profesionalitāte ir viena no galvenajām iestādes vērtībām,
kas ļauj pilnvērtīgi nodrošināt pakalpojumus atbilstoši nozares attīstības virzieniem un
tendencēm, īstenot iestādes vadības un atbalsta funkcijas, attīstīties un sasniegt izvirzītos
mērķus.
4

Orientācija uz klientu
Mēs apzināmies, ka mūsu klienti ir mūsu panākumu cēlonis. Esam apņēmušies uzklausīt
un reaģēt uz viņu vajadzībām.
• Attīstība
Mēs nepārtraukti pilnveidojam savu darbību. Apzināmies, ka katra ideja darbības
uzlabošanai ir vērtība, kas ļauj sasniegt augstākus mērķus.
•

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.
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1.3. DARBĪBAS STRATĒĢIJA
Patentu valdes darbības stratēģiju pārskata gadā noteica vidēja termiņa plānošanas
dokuments “Patentu valdes darbības stratēģija 2019.-2020. gadam”, kas tika 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 noteica 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
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.
Saskaņā ar darbības stratēģiju Patentu valde izvirzīja 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.
2021. gadā, pēc Tieslietu ministrijas stratēģijas apstiprināšanas, tiks izstrādāta Patentu
valdes darbības stratēģija nākamajam piecu gadu periodam.
1.4. PĀRSKATA GADA PRIORITĀTES
2020. gada lielākais izaicinājums bija organizēt iestādes darbu un nodrošināt klientu
apkalpošanas nepārtrauktību Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos. Ņemot vērā to, ka
Pasaules Veselības organizācija 2020. gada 11. martā paziņoja, ka Covid-19 ir sasniegusi
pandēmijas apmērus un Ministru kabinets 2020. gada 12. martā izdeva rīkojumu Nr. 103 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru visā Latvijas teritorijā tika izsludināta ārkārtējā
situācija, Patentu valde iespēju robežās ierobežoja klientu apkalpošanu klātienē, aicinot
klientus izmantot iestādes nodrošinātos e-pakalpojumus, kā arī klientu apkalpošanu klātienē
organizējot pēc iepriekšēja pieraksta un ievērojot visus normatīvajos aktos noteiktos
epidemioloģiskās drošības pasākumus.
2020. gada 6. martā stājās spēkā jaunais Preču zīmju likums, un ar šā likuma spēkā
stāšanos spēku zaudēja likums “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”, kas (ar
grozījumiem) bija darbojies vairāk nekā 20 gadus. Preču zīmju likums Latvijā īsteno Eiropas
Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra direktīvas (ES) 2015/2436, ar ko tuvina
dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, prasības. Ar Preču zīmju likuma spēkā
stāšanos tika ieviests jauns pakalpojums – sertifikācijas zīmes reģistrācija. Sertifikācijas zīme
ir apzīmējums, kas ļauj atšķirt preces vai pakalpojumus, kurus sertificē attiecīgās zīmes
īpašnieks attiecībā uz materiālu, preču izgatavošanas veidu vai pakalpojuma izpildi, kvalitāti,
precizitāti vai citām īpašībām, no precēm un pakalpojumiem, kuri nav šādi sertificēti.
2020. gada 9. maijā stājās spēkā Ministru kabineta 2020. gada 7. maija noteikumi Nr.273
“Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr. 723 “Patentu valdes
maksas pakalpojumu cenrādis””. Ar šiem grozījumiem tiek regulēti maksas pakalpojumi
jaunam apzīmējumam – sertifikācijas zīmei, iekļautas izmaiņas saistībā ar Patentu

6

administrēšanas informācijas sistēmas PAIS ieviešanu, kā arī paredzēti maksas atvieglojumi
ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību un četrus mēnešus pēc tās beigām.
2020. gadā tika pabeigts darbs pie PAIS izstrādes. Reizē ar PAIS ieviešanu Patentu valde
atklāja pirmo publisko patentu datubāzi, sniedzot iespēju ikvienam meklēt un iegūt
informāciju par Latvijā patentētiem izgudrojumiem, spēkā esošiem patentiem un papildu
aizsardzības sertifikātiem. Datubāzē vienkopus atrodama plaša informācija par publiskotiem
nacionālo patentu pieteikumiem, piešķirtiem Latvijas patentiem, Latvijā apstiprinātiem un
attiecinātiem Eiropas patentiem, kā arī papildu aizsardzības sertifikātiem. Patentu datubāze
sniedz iespēju sekot pieteikumu un patentu aktuālajam statusam, veicamā uzturēšanas
maksājuma termiņam, kā arī iepazīties ar uzturēšanas maksu vēsturi un noskaidrot
nepieciešamo juridisko un komerciālo informāciju. Savukārt ar tehniska rakstura informāciju
ir iespējams iepazīties datubāzē atrodamajos piešķirto Latvijas patentu dokumentos. Datubāzē
ir plašs meklēšanas kritēriju klāsts un tā ir pieejama latviešu un angļu valodās. Tajā ietvertā
informācija ir ērti pieejama ikvienam patenta pieteicējam, īpašniekam, pārstāvim un
interesentam.
Sākot ar 2020. gada 1. oktobri, Patentu valde izgudrotājiem, uzņēmējiem, patentu
īpašniekiem un viņu pārstāvjiem piedāvā 8 jaunus e-pakalpojumus. Jau esošais preču zīmju un
dizainparaugu e-pakalpojumu klāsts ir papildināts ar e-pakalpojumiem patentu jomā, kopā
sasniedzot nu jau 17 pakalpojumus, ko Patentu valde piedāvā iesniegt elektroniski tiešsaistē.
Jaunie patentu e-pakalpojumi nodrošina patentu pieteicējiem vairākas priekšrocības: patenta
pieteikuma konfidenciālu iesniegšanu tiešsaistē bez nepieciešamības ierasties Patentu valdē
klātienē, iespēju ērtā veidā veikt ikgadējos patentu uzturēšanas maksājumus, pieteicēju datu
ievades korektumu un pēctecību. Tiešsaistē var iesniegt arī Eiropas patentu apstiprināšanas un
papildu aizsardzības sertifikātu pieteikumus un saņemt citus ar patentiem saistītus
pakalpojumus.
2020. gadā tika uzsākta Patentu valdes tīmekļvietnes pāreja uz Tīmekļvietņu vienoto
platformu. Patentu valde iesaistījās Valsts kancelejas projektā par vienotas, centralizētas valsts
pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu pārvaldības platformas izveidi, kas sniedz priekšnoteikumus
publiski radītas informācijas vienkāršākai un saprotamākai pieejamībai sabiedrībai. Projekta
ietvaros darbinieki tika apmācīti gan par lietotājorientēta satura veidošanu tīmekļa vietnē, gan
par iestāžu informācijas ievietošanu Internetā pārvaldību. Gada nogalē notika Patentu valdes
sagatavotā satura pārnešana no esošās tīmekļvietnes uz jauno tīmekļvietni TVP.
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2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI 2020. GADĀ
2.1. FINANŠU RESURSI
Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta (11) daļu un MK 2019. gada
4. oktobra rīkojumu Nr.479 “Par Patentu valdes 2020. gada budžeta apstiprināšanu” Patentu
valdei 2020. gadā apstiprināti ieņēmumi 3 925 034 euro apmērā un izdevumi 4 293 034 euro
apmērā.
Pārskata periodā veikti izdevumi 3 653 176 euro apmērā:
− atalgojums, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti
un kompensācijas – 1 493 875 euro apmērā;
− ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie uzturēšanas un kārtējie izdevumi – 705 228
euro apmērā;
− kapitālie izdevumi – 137 989 euro apmērā;
− izdevumi starptautiskās sadarbības ietvaros – 1 116 084 euro apmērā;
− uzturēšanas izdevumu transferti – 200 000 euro apmērā.
Patentu valdei apstiprinātie finanšu līdzekļi un to izlietojums
2019. un 2020. gadā
Nr.
p.k.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.

3.

Finansiālie rādītāji

2019. gadā
(faktiskā izpilde)
euro

Resursi izdevumu segšanai
(kopā)
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
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 (+)

2020. gadā
gada plāns ar
faktiskā izpilde
izmaiņām
euro
euro

3 966 017

3 925 034

4 293 792

3 966 017

3 925 034

4 293 792

3 461 447
3 279 853
2 057 447
0

4 293 034
4 109 034
2 792 524
0

3 653 176
3 515 187
2 199 103
0

1 022 406

1 116 510

1 116 084

200 000

200 000

200 000

181 594

184 000

137 989

- 504 570

368 000

- 640 616

1.tabula
2020. gada 29. septembrī tika izdots Ministru kabineta rīkojums Nr. 570 “Par Patentu
valdes 2021. gada budžeta apstiprināšanu”.
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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 24 Patentu valdes
sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem un 2 RĪAP sniegtajiem pakalpojumiem, no kuriem
17 pakalpojumi ir pieejami tiešsaistē Patentu valdes tīmekļvietnē.
2021. gada sākumā 575 Patentu valdes klientiem tika nosūtītas aptaujas anketas, lai
noteiktu klientu apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem preču zīmju vai dizainparaugu
reģistrācijas, vai patentu piešķiršanas jomā 2020. gadā. Aptauju aizpildīja un viedokli izteica
trešā daļa aptaujas dalībnieku. Aptaujā piedalījās 58% uzņēmēji, 16% profesionālie
patentpilnvarnieki, kā arī zvērināti advokāti, juristi, mārketinga projektu vadītāji,
pašnodarbinātie, valsts pārvaldes darbinieki, zinātnieki un izgudrotāji.
Ar Patentu valdes darbu preču zīmju un dizainparaugu reģistrācijas procesā, kā arī patentu
piešķiršanas procesā kopumā pilnīgi un galvenokārt ir apmierināti 93% no visiem aptaujas
respondentiem.
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.
Patentu valdes izvirzītais mērķis rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrācijas un ar
reģistrāciju saistītās procedūrās ir: kvalitatīva un efektīva rūpnieciskā īpašuma objektu
reģistrācija un rūpnieciskā īpašuma tiesību administrēšana, uzlabota sniegto pakalpojumu
kvalitāte un e-pakalpojumu groza paplašināšana.
Patenti
2020. gadā Patentu valdē izgudrojumu aizsardzībai tika saņemti 94 nacionālo patentu
pieteikumi, kas ir par 8% vairāk nekā 2019. gadā (2019. gadā 87 pieteikumi). No šiem
pieteikumiem 93 ir no Latvijas pieteicējiem (2019. gadā – 82).
Pārskata gadā veikto ekspertīžu rezultātā Patentu valdes oficiālajā izdevumā tika
publicēti 73 nacionālo patentu pieteikumi un 60 piešķirtie patenti izgudrojumu aizsardzībai,
kas ir par 15% vairāk nekā 2019. gadā (2019. gadā, pamatojoties uz nacionālajiem
pieteikumiem, piešķirti 52 patenti).
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Nacionālo patentu pieteikumu
skaits
2018. - 2020. gads

Izsniegti patenti, pamatojoties
uz nacionālajiem pieteikumiem
2018. - 2020. gads

110
87

94
51

2018.GADS

2019.GADS

2020.GADS

52

60

2018.GADS 2019.GADS 2020.GADS

2.attēls
Eiropas patentu apstiprināšanai Latvijā tika saņemti 1 557 iesniegumi un Eiropas patentu
attiecināšanai Latvijā – 11 iesniegumi, kas ir par 7% mazāk nekā 2019. gadā (2019. gadā
saņemti 1 679 Eiropas patentu pretenziju tulkojumi). Nedaudz vairāk par 20 iesniegumiem
tika saņemti Latvijā apstiprināto patentu atkārtotai publicēšanai un 5 iesniegumi uz Latviju
attiecināto Eiropas patentu atkārtotai publicēšanai.
Pārskata gadā veikto ekspertīžu rezultātā Patentu valdes oficiālajā izdevumā tika
publicēti 1 806 Latvijā apstiprinātie vai attiecinātie Eiropas patenti, kā arī 30 atkārtotas
publikācijas Eiropas patentiem.

Saņemto Eiropas patentu
pretenziju tulkojumu skaits
2018.-2020. gads

1711

Apstiprināti vai attiecināti
Eiropas patenti
2018.-2020. gads
1806

1679
1557
1480
1351

2018.GADS

2019.GADS

2020.GADS

2018.GADS

2019.GADS

2020.GADS

3.attēls
2020. gadā saņemti 45 papildu aizsardzības sertifikāta pieteikumi (2019. gadā 40
pieteikumi) un piešķirti 44 papildu aizsardzības sertifikāti (2019. gadā piešķirti 27).
Ar PAIS ieviešanu ir būtiski mainījies procesu nodrošināšanas veids un darbiniekiem
samazinājies manuālā darba apjoms.
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Preču zīmes
Patentu valde 2020. gadā saņēma 2 214 preču zīmju reģistrācijas pieteikumus, no kuriem
52% jeb 1 161 pieteikums bija nacionālajā procedūrā pieteiktais, savukārt 48% jeb 1 053
starptautisko reģistrāciju attiecinājumi uz Latviju. 2020. gadā preču zīmju pieteikumu skaits
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājies par 21%. Lai gan preču zīmju pieteikumu
pārskata gadā ir nedaudz samazinājies, un jāatzīmē, ka šī tendence bija paredzama Covid-19
izraisītās krīzes dēļ, tomēr kopumā preču zīmju pieteikumu skaitu var vērtēt kā stabilu un
atbilstošu ekonomiskajai aktivitātei.
Preču zīmju pieteikumu skaits
2018. - 2020. gads

Reģistrēto preču zīmju skaits
2018. - 2020. gads

2070
1501

2018.GADS

1314

1618

1476

2019.GADS

1161

1323

1444 1501

1500
1108

1053
2018.GADS

2020.GADS

2019.GADS

2020.GADS

Nacionālajā procedūrā

Nacionālajā procedūrā

Madrides savienības ietvaros

Madrides savienības ietvaros

4.attēls
2020. gadā reģistrācija kopumā tika piešķirta 2 608 preču zīmēm. Nacionālās procedūras
ietvaros tika reģistrētas 1 108 preču zīmes, savukārt Madrides savienības ietvaros reģistrētas
1 500 preču zīmes.
Pārskata gadā ir samazinājies vidējais ilgums no preču zīmes pieteikuma saņemšanas
datuma līdz reģistrācijas datumam nacionālajā procedūrā (2020. gadā 102 dienas, 2019. gadā
122 dienas).
Pēdējo gadu laikā novērots stabils pieaugums tiem preču zīmju pieteikumiem, kas no
Latvijas ir iesniegti EUIPO. 2020. gadā no Latvijas EUIPO iesniegti 275 Eiropas Savienības
preču zīmes pieteikumi, un reģistrētas 218 preču zīmes (salīdzinājumam 2019. gadā –
208 pieteikumi un reģistrētas 223 preču zīmes).
Pārskata periodā saņemti 40 no EUIPO pārsūtīti iesniegumi par Eiropas Savienības
preču zīmes pārveidi (konversiju) par preču zīmes pieteikumu Latvijā (2019. gadā – 31
iesniegums).
Dizainparaugi
2020. gadā Patentu valdē tika saņemti 79 dizainparaugu pieteikumi, kas salīdzinājumā
ar iepriekšējo gadu ir par 29,5% vairāk (2019. gadā 61 pieteikums). Visi pieteikumi 100%
bija Latvijas izcelsmes pieteikumi, un tajos bija ietverts 141 dizainparaugs.
Veikto ekspertīžu rezultātā nacionālajā procedūrā 2020. gadā tika izsniegtas 60
dizainparaugu reģistrācijas apliecības un tika reģistrēti 111 dizainparaugi.
Dizainparaugu reģistrācijas procedūras ilgums nacionālajā procedūrā ir saglabājies
iepriekšējo gadu līmenī, un arī 2020. gadā tas bija 2 mēneši.
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Dizainparaugu reģistrāciju
skaits
2018. - 2020. gads

Dizainparaugu pieteikumu
skaits
2018. - 2020. gads

79 79

61 59

2018.GADS

2019.GADS

111

141

126
51 49

120

118

157

2020.GADS

60 60

55 53

38 35

2018.GADS
2019.GADS
Reģistrāciju kopskaits

Pieteikumu kopskaits

2020.GADS

Latvijas izcelsmes pieteikumi

Latvijas izcelsmes reģistrācijas

Pieteikumos ietverto dizainparaugu
skaits

Reģistrācijās ietverto dizainparaugu
skaits

5.attēls
Starptautiskajā procedūrā (saskaņā ar Hāgas nolīguma Ženēvas aktu) 2020. gadā
ekspertīze tika veikta 23 uz Latviju attiecinātām reģistrācijām, kurās bija iekļauti 39
dizainparaugi (2019. gadā ekspertīze veikta 27 uz Latviju attiecinātām reģistrācijām, kurās
iekļauti 45 dizainparaugi).
2020. gadā no Latvijas EUIPO iesniegti un reģistrēti 108 Kopienas dizainparaugi.
Jāatzīmē, ka 2020. gadā no Latvijas EUIPO iesniegto dizainparaugu skaits ir lielākais kopš
2004. gada.
Reģistri
Patentu valde uztur Preču zīmju reģistru, Dizainparaugu reģistru, Patentu reģistru (kas
ietver arī papildu aizsardzības sertifikātus zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem) un
Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju reģistru. Reģistru ierakstiem ir publiska ticamība.
Patentu reģistrā veiktie grozījumi 2020.gadā
124

48
27
3

1
Īpašnieka maiņa

Īpašnieka
nosaukuma
maiņa
Patenti

5

2

Īpašnieka
Licences līgums Citi grozījumi
adreses maiņa
Papildu aizsardzības sertifikāti

6.attēls

12

Preču zīmju reģistrā veiktie grozījumi 2020.gadā
1456

1 174

932
760

375

684

320

299
167
0

5

83

38

6

3

13

31

7.attēls
Dizainparaugu reģistrā veikto grozījumu skaits 2020. gadā:
- 19 dizainparaugu reģistrācijas atjaunošanas;
- 3 īpašnieku maiņas;
- 10 pārstāvju maiņas.
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”.
Strīdu izskatīšana
Ārpustiesas strīdus, kuri izriet no reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūrām izskata
RĪAP, kura 2020. gadā saņēma 13 apelācijas iesniegumus un 52 iebilduma iesniegumus:
- 6 apelācijas iesniegtas par Patentu valdes lēmumiem atteikt preču zīmes reģistrāciju;
- 5 apelācijas iesniegtas par lēmumiem PAS jomā;
- 1 apelācija iesniegta par lēmumu, ar kuru noraidīts lūgums par tiesību atjaunošanu;
- 1 apelācija par Patentu valdes lēmumu atteikt piešķirt preču zīmei prioritāti.
- 51 iebildums iesniegts pret preču zīmju reģistrāciju (kopumā apstrīdot apmēram 2%
reģistrēto zīmju);
- 1 iebildums pret dizainparauga reģistrāciju.
Pēc būtības pārskata gadā izskatīti 113 iebildumi, no kuriem 58 apmierināti pilnībā, 48
apmierināti daļēji, bet 7 pilnībā noraidīti. Izskatītas 11 apelācijas – 2 apelācijas apmierinātas
pilnībā, 1 – daļēji un 8 noraidītas. Apmēram trešā daļa (37 lietas) izskatītas mutvārdu procesā,
pārējās – rakstveidā. 28 gadījumos lietu izskatīt mutvārdos lūdzis iebilduma vai apelācijas
iesniedzējs.
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Ņemot vērā Covid-19 izplatības sakarā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju un tās dēļ
noteiktos ierobežojumus, 2020. gada nogalē RĪAP lietas mutvārdu procesā uzsāka izskatīt
attālināti – MS Teams platformā.
Saistībā ar 3 RĪAP lēmumiem preču zīmju apelācijas lietās un 4 lēmumiem iebildumu
lietās personas ir vērsušās tiesā. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 2020. gadā pēc
būtības izskatīja 7 šādas iebildumu lietas:
- 3 izskatīšanas rezultāts sakrita ar RĪAP nolemto;
- 1 spriedums bija pretējs tam, kā izlēma RĪAP (vēlāk gan Rīgas apgabaltiesa lēma tāpat
kā RĪAP);
- 3 lietās Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa negodprātīgu preču zīmes
pieteicēja nolūku atzina arī attiecībā uz nelīdzīgām precēm un pakalpojumiem;
- otrajā tiesu instancē – Rīgas apgabaltiesā – 2020. gadā tika izskatīta viena iebilduma
lieta, un rezultāts tajā sakrita ar RĪAP nolemto.
Personu pārstāvība
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 2020. gadā veikti 100 ieraksti: 2 ieraksti par
jauna profesionālā patentpilnvarnieka iekļaušanu sarakstā, 95 ieraksti par grozījumu veikšanu
profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā un 3 ieraksti veikti 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.
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2.4. INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA UN SPECIALIZĒTA
INFORMĀCIJAS KRĀJUMA VEIDOŠANA
Patentu valde informē sabiedrību par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības
jautājumiem (rīko konferences, seminārus, apmācības, piedalās izstādēs un īsteno citas
aktivitātes, līdzdarbojas informatīvo materiālu sagatavošanā) un nodrošina informācijas
pakalpojumus intelektuālā īpašuma, īpaši rūpnieciskā īpašuma, aizsardzības jomā, veic
informācijas meklējumus (patentu informācijas, preču zīmju un dizainparaugu), sniedz
konsultācijas un uzziņas, koordinē PATLIB darbību augstākajās mācību iestādēs.
Patentu valdes 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 vienuviet saņemt vienotu sākotnējo informāciju par
intelektuālā īpašuma jomu, īstenojot vienas pieturas aģentūras principu.
2020. gadā IĪIC apmeklēja 38 interesenti, tika sniegtas 843 uzziņas un konsultācijas par
rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jautājumiem, kā arī veikts 41 izvērsts informācijas
meklējums rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā. Tika veiktas 250 klientu individuālās
apmācības elektronisko resursu izmantošanā.
Saskaņā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem dēļ Covid-19 infekcijas, kopš 2020. gada
marta vidus pasākumi klātienē vairs netika rīkoti, bet tie tika rīkoti tiešsaistē, izmantojot
dažādas tiešsaistes platformas. Tāpat arī klientu apkalpošana IĪIC telpās tika ierobežota vai
pārtraukta.
Patentu valdes bibliotēkas krājumu veido Latvijas un dažādu pasaules valstu
izgudrojumu patentu, preču zīmju un dizainparaugu publikācijas. 2020. gadā informācijas
krājums papildināts ar 386 eksemplāriem. Krājumā ir gan tradicionālie izdevumi uz papīra,
gan elektroniskie. Elektroniskie izdevumi veido 83,76% no kopējā eksemplāru skaita, un
99,98% no tiem ir patentu dokumenti. 2020. gada 31. decembrī krājumu veidoja 7 258 215
eksemplāri.
Bibliotēku informācijas sistēmā ALISE tiek veidots elektroniskais katalogs, kas ir
pieejams lietotājiem Patentu valdes tīmekļvietnē. 2020. gada 31. decembrī elektroniskajā
katalogā bija 6768 ieraksti.
Bibliotēkas 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 Bibliotēkas
veidotajai un citām abonētajām datubāzēm.
Patentu valdes ēkas Citadeles ielā 7/70 vestibilā un Bibliotēkas lasītavā K. Valdemāra
ielā 33 tiek organizētas regulāras jaunieguvumu izstādes, kas ir pieejamas jebkuram
apmeklētājam.
Izmantojot informācijas krājumu, kā arī citus avotus, tiek veidota analītiskā datubāze
“Rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma aizsardzība”, kura ir pieejama Patentu valdes
tīmekļvietnē un satur informāciju par rakstiem no Latvijā un ārzemēs izdotajiem laikrakstiem,
žurnāliem un grāmatām par intelektuālā īpašuma aizsardzības profesionālajiem jautājumiem
un pieredzi. Uz 2020. gada 31. decembri datubāzē bija iekļauti 16 000 ieraksti.
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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.
2020. 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,
veic testēšanu, kā arī piedāvā jaunas idejas un risinājumus projektu turpmākajai darbībai.
Pārskata gadā Patentu valdes darbinieki tika apstiprināti dalībai trīs darba
grupās – ECP2: Major Improvements to Back Office, kuras ietvaros tiek apspriesti dažādi
uzlabojumi preču zīmju un dizainparaugu datu apmaiņas sistēmas Back Office
funkcionalitātēs; ECP6: Supporting SMEs, kuras ietvaros tiek apspriesta EUIPO programmas
mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam iniciatīvu īstenošana un praktiskā sadarbība ar
dalībvalstu intelektuālā īpašuma iestādēm, 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.
2020. gadā tika pabeigts EUIPO projekts ECP2: Major Improvements to Front Office,
kura ietvaros tika veikti uzlabojumi preču zīmju un dizainparaugu e-pakalpojumu sistēmā, lai
nodrošinātu jaunā Preču zīmju likuma prasības.
2020. gada nogalē noslēdzās EUIPO projekts ECP1: Front Office, kura rezultātā
klientiem tiek piedāvāts jauns bezmaksas e-pakalpojums – “Ātrā preču zīmes pieteikuma
izskatīšana”, kas sniedz iespēju saņemt lēmumu par preču zīmes reģistrāciju ne vēlāk kā 15
darbdienu laikā, ja preču zīmes pieteikums atbilst izvirzītajām prasībām.
2020. gadā tika uzsākts darbs pie EUIPO projekta ECP5: Capture and Store Historical
Files, kas paredz esošo papīra lietu digitalizāciju preču zīmju un dizainparaugu jomā, tādā
veidā nodrošinot informācijas pieejamību un drošību. Projektu paredzēts noslēgt 2021.gadā.
Papildus minētajam, Patentu valdes darbinieki piedalās vairākās iniciatīvās EUIPO
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, CP11: New types of marks: examination of formal requirements and
grounds for refusal, CP12: Evidence in Trade Mark Appeal Proceedings. Šo projektu
kontekstā Patentu valdes darbinieki piedalās aptaujās un caurskata vienotās prakses
paziņojumus, tos apspriežot un sniedzot komentārus EUIPO. CP8, CP9 un CP10 Vienotās
prakses ir publicētas, CP11 un CP12 Vienotās prakses paredzēts publicēt 2021.gada pirmajā
pusgadā.
Arī 2020. gadā Patentu valdes darbiniekiem tika piedāvāta iespēja iegūt starptautiski
atzītu sertifikātu projektu vadībā PRINCE2, kas tika nodrošināts EUIPO projekta ietvaros.
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2020. gadā PRINCE2 Foundation sertifikātu ieguva četri Patentu valdes darbinieki, kā arī
viens Patentu valdes darbinieks ieguva PRINCE2 Practitioner sertifikātu.
2020. gadā Patentu valde turpina iepriekš uzsākto sadarbību ar EUIPO projektā “Case
Law”, kas paredz būtiskāko Latvijas Republikas tiesu nolēmumu apkopošanu intelektuālā
īpašuma sfērā. Patentu valde apkopoja Latvijas Republikas tiesu nolēmumus civillietās par
preču zīmēm, dizainparaugiem un patentiem, kas ir būtiski tiesu praksei un kas ir stājušies
likumīgā spēkā 2020. gada laikā. Šī informācija tika nosūtīta EUIPO ievietošanai īpaši
izveidotā publiski pieejamā datubāzē – eSearch Case Law.
2019. gadā tika apstiprināts jaunais EPO Stratēģiskais plāns, kas būs spēkā līdz 2023.
gadam, savukārt 2020. gadā tika apstiprināts EUIPO Stratēģiskais plāns, kas būs spēkā līdz
2025. gadam. Patentu valde 2019. gadā sniedza priekšlikumus minēto organizāciju stratēģisko
plānu pilnveidošanā izsludināto apspriežu ietvaros. 2020. gadā Patentu valde ir aktīvi
piedalījusies abu organizāciju stratēģisko plānu īstenošanā tādos aspektos, kas skar sadarbību
ar nacionālajām intelektuālā īpašuma iestādēm un atbalsta nodrošināšanā mazajiem un
vidējiem uzņēmumiem.
2020. gadā Patentu valde piedalījās EPO organizētajās informācijas tehnoloģiju
sadarbības darba grupās, kuru ietvaros nominētie valstu eksperti definē un sniedz
priekšlikumus turpmākajai EPO projektu virzībai informāciju tehnoloģiju jomā. Patentu valde
darbinieks ir apstiprināts EPO darba grupā Front Office, kuras ietvaros tiek apspriesti
potenciālie tehnoloģiskie risinājumi klientiem redzamajā e-pakalpojumu daļā.
2020. gadā Patentu valde piedalījās divās EPO konverģences programmas ietvaros
organizētajās darba grupās “Vispārējā prakse attiecībā uz izgudrojumu vienotības ekspertīzi”
un “Vispārēja prakse attiecībā uz izgudrotāju norādīšanu”, darba grupās piedalījās divas
vadošās patentu ekspertes. Darba grupu mērķis ir noskaidrot EPO dalībvalstu esošo praksi un
kopīgi izstrādāt priekšlikumus vienotas prakses ieviešanai.
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.
2020. gadā turpinājās Patentu valdes sadarbībā ar EPI uzsāktais pilotprojekts par
patentmeklējumu veikšanu, kas nacionālo patentu pieteicējiem sniedz iespēju saņemt
starptautiski atzītu eksperta atzinumu par patentmeklējumu, 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 tiek segtas no Patentu valdes ienākumiem, kas
iegūti no starptautiskās sadarbības. 2020. gadā Patentu valdē tika saņemti 37 pieprasījumi veikt
patentmeklējumu, no kuriem 30 nosūtīti EPI un par 21 ir saņemts EPI ziņojums.
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Kopumā no pilotprojekta sākuma līdz 2020. gada beigām ir saņemti 104 pieprasījumi,
89 no tiem nosūtīti EPI un par 73 ir saņemti atbildes ziņojumi.
Ministru kabinets 2019. gada 26. novembra sēdē pieņēma zināšanai informatīvo
ziņojumu “Par turpmāko rīcību Latvijas nacionālo patentu kvalitātes uzlabošanas jomā” un
ņemot vērā pilotprojekta veiksmīgos rezultātus un pozitīvās pieteicēju un viņu pārstāvju
atsauksmes, lai arī turpmāk celtu nacionālo patentu kvalitāti, tika pieņemts lēmums par
pilotprojekta pagarināšanu līdz 2026. gada 1. septembrim, apliecinot iespēju nacionālo patentu
pieteicējiem arī turpmāk bezmaksas veikt patentmeklējumu un saņemt starptautiski atzītu EPI
eksperta atzinumu. Tika pieņemts lēmums ieviest vēl divas jaunas atbalsta aktivitātes Latvijas
pieteicējiem: iespēju atgūt samaksāto maksu par starptautiskā patenta pieteikuma saskaņā ar
PCT iesniegšanu un iespēja atgūt samaksāto maksu par Eiropas patenta ekspertīzi. 2020.gadā
Patentu valdē tika saņemti 3 pieteikumi ar lūgumu veikt Starptautiskā patenta pieteikuma
iesniegšanas maksas atmaksu, visi pieteikumi bija atbilstoši un atmaksa tika veikta. Kopumā
2020. gadā Patentu valdē kā saņēmējiestādē tika iesniegti 6 starptautiskie patentu pieteikumi.
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2.6. KVALITĀTES UN RISKU VADĪBA
Patentu valdes pamatprocesiem ir ieviesta un 2018. gada 10. decembrī sertificēta
kvalitātes vadības sistēma atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasībām
sertifikācijas jomā:
- 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.
Standarts ISO 9001:2015 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” ir pasaulē
pazīstamākais standarts, un Patentu valdes atbilstība šim standartam apliecina, ka iestāde
rūpējas par savu pakalpojumu kvalitāti, regulāri uzturot kvalitātes vadības sistēmu, periodiski
izejot neatkarīgu auditoru pārbaudi un apliecinot sistēmas efektivitāti ar sertifikātu.
2020. gada augustā norisinājās kvalitātes vadības sistēmas uzraudzības audits, kuru veica
starptautiskā auditoru kompānija SIA DNV GL LATVIA. Ārējais audits tika veikts attālināti
un kā audita nozīmīgā joma tika izvēlēta “Risku vadība”. Audita laikā neatbilstības netika
konstatētas, vadības sistēma tika atzīta par efektīvu un atbilstošu standartam.
Patentu valdē ir ieviesta risku vadības sistēma, kas nodrošina optimālu risku vadības
principu kompleksu izmantošanu. Saskaņā ar Patentu valdes Risku vadības rokasgrāmatā
noteikto metodiku iestādē tiek regulāri pārskatīti un novērtēti riski, noteikti risku vadības
pasākumi, uzraudzīta to ieviešana, kā arī izvērtēta risku mazinošo pasākumu darbības
efektivitāte. 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.
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
2020. gadā Patentu valdē bija 65 amata vietas, vidējais faktiskais nodarbināto skaits –
58.7. Darba tiesiskās attiecības iestādē pārtrauca 11 nodarbinātie, bet darbu
uzsāka 7 nodarbinātie.
Nodarbināto sadalījums pēc dzimuma
2018. - 2020. gads
9

8

10

Vīrieši
54

56

53

2018.gads

2019.gads

2020.gads

Sievietes

8.attēls
2020. gadā no visiem Patentu valdē nodarbinātajiem 16% bija vīrieši un 84% sievietes.
Nodarbināto vidējais vecums bija 52 gadi. Pārskata gadā 14% no visiem nodarbinātajiem bija
vecumā no 20 līdz 29 gadiem, 19% vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 13% bija nodarbinātie, kas
sasnieguši vecumu no 40 līdz 49 gadiem, 16% bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Vislielākais
nodarbināto īpatsvars – 30% bija vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem, bet vismazākais
nodarbināto īpatsvars 8% - vecumā virs 70 gadiem.
Nodarbināto sadalījums pa vecuma grupām
2018. - 2019. gads

2020. gads

9

2019.gads

11

2018. gads

10

12

10

9

8

10

8

10

8

9

19

5

22

22

20 - 29 gadi

30 - 39 gadi

40 - 49 gadi

50 - 59 gadi

60 - 69 gadi

virs 70 gadiem

4

4

9. attēls
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Patentu valdes darbību nodrošina augsti izglītots, profesionāls un kompetents personāls.
90% nodarbināto ir ar augstāko izglītību, turklāt 57% no tiem ir iegūts maģistra vai doktora
grāds.
Nodarbināto iegūtā izglītība

Doktora grāds
Maģistra grāds
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Augstākā izglītība
29
1.līmeņa profesionālā
augstākā izglītība
Vidējā speciālā izglītība
2
3

4

1
Vidējā izglītība

10. 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. 2020. gadā pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī mācības
tika organizētas attālināti tādās platformās kā ZOOM un Microsoft Teams. Attālināti visiem
Patentu valdē nodarbinātajiem tika nodrošinātas apmācības gan par informācijas sistēmu
drošības jautājumiem, gan par personu datu aizsardzību, kā arī par interešu konflikta
novēršanu un valsts amatpersonu profesionālo ētiku.
Pārskata periodā tika veikta ikgadējā nodarbināto darbības un tās rezultātu novērtēšana
sistēmā NEVIS. Kopumā novērtēti 54 nodarbinātie. Vērtējumu “teicami” saņēma
40 nodarbinātie, “ļoti labi” – 12, “labi” – 2. Novērtēšanas rezultāti tiek izmantoti, papildinot
nodarbināto amatu aprakstus un nosakot mācību vajadzības.
2020. gada 19. novembrī svinīgā pasākumā, kurš, ievērojot epidemioloģiskās drošības
pasākumus, tika organizēts attālināti, pieci Patentu valdes darbinieki saņēma tieslietu sistēmas
un Tieslietu ministrijas apbalvojumus par sniegto ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā. Šo
apbalvojumu mērķis ir izteikt atzinību par darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu
pildīšanu, ilggadēju, godprātīgu, radošu darbu, nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesību sistēmas
attīstībā, kā arī sadarbības veicināšanu.
Ar I pakāpes Atzinības rakstu un “zelta” spalvu, kas tiek piešķirts par būtisku
ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā, starptautiskās
sadarbības veicināšanā, kā arī par priekšzīmīgu darba pienākumu pildīšanu, tika apbalvota
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes locekle Ieva Plūme-Popova.
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Ar II pakāpes Atzinības rakstu un “sudraba” spalvu, kas piešķirams par būtisku
ieguldījumu ministrijas, tieslietu un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās
sadarbības veicināšanā, kā arī par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākuma pildīšanu
tieslietu jomā, tika apbalvoti: Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta
direktore Baiba Graube, Patentu valdes Finanšu plānošanas un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Diāna Bojāre un Juridiskā un administratīvā departamenta direktora vietnieks Arvis Grīnbergs.
Savukārt Goda diploms par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu, veicinot ministrijas,
tieslietu un Latvijas tiesību sistēmas attīstību un starptautisko sadarbību tieslietu jomā, tika
piešķirts Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra vadošajai referentei Santai
Darģei.
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
4.1. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA UN IZGLĪTOŠANA
Lai paaugstinātu sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīmi,
pārskata periodā Patentu valdes speciālisti kopumā piedalījās 29 pasākumos visā Latvijas
teritorijā, sniedzot prezentācijas un konsultācijas to apmeklētājiem. Pasākumus apmeklēja
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.
Lai paaugstinātu sabiedrības izpratni un celtu studentu, akadēmiskā personāla un
pētnieku izpratni par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību un tā nozīmi, tika turpināta aktīva
sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti un biznesa augstskolu
”Turība”. Pārskata periodā šajās augstskolās tika novadītas 6 lekcijas, t.sk. attālināti.
Patentu valde tika pārstāvēta trīs starptautiskajās izstādēs: Riga Food, Design Isle un
Comfort Home, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras rīkotajās Uzņēmēju
dienās Kurzemē (Ventspilī) un Latgalē (Rēzeknē). Izstāžu dalībnieki un apmeklētāji tika
informēti par rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumiem. Pasākumu dalībniekiem
tika sniegtas 220 uzziņas un konsultācijas.
Atzīmējot Patentu valdes un Latvijas rūpnieciskā īpašuma aizsardzības sistēmas izveides
simtgadi, 2020. gada 21. maijā notika Patentu valdes tiešsaistes konference “Intelektuālais
īpašums – vīzija bez ilūzijām”, kurā dažādu valstu un nozaru pārstāvji diskutēja par
intelektuālā īpašuma nākotnes izaicinājumiem un tā ietekmi uz Latvijas un pasaules
ekonomikas, inovāciju un zināšanu attīstību. Konferenci tiešsaistē apmeklēja 3 328 interesenti,
savukārt ierakstu YouTube kanālā noskatījās vēl 1 450 interesenti.
2020. gada 10. septembrī notika seminārs tiesnešiem un intelektuālā īpašuma tiesību
aizsardzības profesionāļiem. Seminārs tika rīkots tiešsaistē un reģionālā līmenī – Latvijas un
Eiropas tiesu sistēmas darbiniekiem, kā arī intelektuālā īpašuma jomas profesionāļiem,
tādējādi aptverot daudz lielāku auditoriju nekā iepriekšējos gadus. Seminārā piedalījās vairāk
nekā 1 200 Latvijas un Eiropas tiesu sistēmas darbinieki un intelektuālā īpašuma jomas
profesionāļi.
Lai sekmētu skolēnu izpratni par rūpnieciskā īpašuma nozīmi, to pielietojumu
uzņēmējdarbībā, kā arī lai attīstītu skolēnu radošumu un rosinātu zinātkāri, sadarbībā ar
Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociāciju, Starptautiskās intelektuālā īpašuma
aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālo grupu, Valsts izglītības satura centru un Junior
Achievement tika organizēts video konkurss skolēniem “Radi. Dari. Aizsargā”, kurā kopumā
tika iesniegti 33 video no 27 skolām. Skolēniem bija jāizveido video, kas aicina respektēt un
aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības. Skolēni no 4.–12. klasei pierādīja savu radošumu,
izdomu un profesionālo pieeju. Skolēni pievērsās tematiem par autortiesību respektēšanu un
viltojumu apkarošanu, akcentējot patentu, preču zīmju un dizainparaugu reģistrācijas
nozīmīgumu uzņēmējdarbībā. Konkursa uzvarētāji saņēma WIPO Skolēnu trofeju.
Lai celtu studentu, akadēmiskā personāla un pētnieku izpratni par rūpnieciskā īpašuma
aizsardzību un tā nozīmi, tika turpināta aktīva sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti,
Latvijas Universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti,
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Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Ventspils Augstskolu, Vidzemes Augstskolu un biznesa
augstskolu ”Turība”.
Godinot Latvijas rūpnieciskā īpašuma aizsardzības sistēmas izveides simtgadi un
sagaidot Latvijas 102. dzimšanas dienu, 2020. gada 10. novembrī, tika atklāta Patentu valdes
grāmata “Ceļš uz izcilību. Latvijas izgudrotāji pasaulē”. Grāmatā apkopoti 25 pasaulē atzinību
guvušu Latvijas izcelsmes zinātnieku panākumi. Iepirkšanās un izklaides centra “Akropole”
pirmajā stāvā tika organizēta informatīvi izglītojoša izstāde “Ceļš uz izcilību”.
Sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Valsts ieņēmuma dienesta Muitas pārvaldi, Patērētāju
tiesību aizsardzības centru un Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldi
tika turpināta informatīvā kampaņa “Viltotā realitāte… joprojām realitāte”. 2020. gada
7. oktobrī tirdzniecības centrā “Alfa” notika kampaņas atklāšanas pasākums. Kampaņas laikā
īpaša uzmanība tika pievērsta trim jomām: kosmētikas un higiēnas preču, medikamentu un
rotaļlietu viltojumiem – kuru aprite Latvijā veido kopumā 33 miljonu eiro zaudējumus
oriģinālo preču ražotājiem. Vienlaikus tika atvērta mērķlapa par intelektuālā īpašuma tiesību
pārkāpumiem www.viltotarealitate.lv. Kampaņas kopējā sasniegtā auditorija – 3 417 638
(reach).
Lai vairotu Latvijas sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma jomu, Patentu valde
izveidoja un publicēja vairākus informatīvos video materiālus. Informatīvu un atraktīvu
materiālu izstrāde video formātā nodrošina viegli uztveramu formu ar kuras palīdzību nodot
zināšanas par intelektuālā īpašuma jomu, t.sk. tiesībām, it īpaši tādām mērķauditorijām, kā
mazie un vidējie uzņēmumi, jaunieši, zinātnieki un novatori, kā arī Latvijas sabiedrībai
kopumā. Kopā 2020. gadā tika izstrādāti pieci informatīvi video materiāli par šādām tēmām:
- Patentu valde, tās vēsture, uzdevumi, mērķi un piedāvātie pakalpojumi;
- rūpnieciskā īpašuma aizsardzības priekšrocības un ieguvumi uzņēmējdarbībā;
- tiešsaistes režīmā pieejamo e-pakalpojumu klāsts ar uzsvaru uz e-pakalpojumu
izmantošanas pieejamību, ērtumu, ātrumu un drošumu.
Klientu informētība par e-pakalpojumu pieejamību 2020. gadā guva īpašu nozīmīgumu
epidemioloģiskās situācijas iespaidā, kad klātienes pakalpojumu pieejamība periodiski tika
ierobežota. Kopējais video skatījumu skaits pārsniedza 169 000 reižu (gan no skatījumiem
sociālajos tīklos, gan izstāžu ietvaros).
Pavisam 2020. gadā Patentu valde tika minēta 206 publikācijās, no tām 124 reizes
atspoguļota lielākajos medijos, savukārt 37 ziņas izskanēja radio un televīzijā.
Patentu valde 2020. gada nogalē pasniedza WIPO apbalvojumus. WIPO medaļu
izgudrotājam par nozīmīgu ieguldījumu un inovatīvu darbību, radot izgudrojumus, īpaši
uzsverot profesora nozīmīgos pētījumus biodegvielas jomā, saņēma Rīgas Tehniskās
universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūta
direktors, profesors Dr.habil.chem Valdis Kampars. Savukārt WIPO balva uzņēmumam par
zināšanās balstītu uzņēmējdarbību un intelektuālā īpašuma pielietojumu inovatīvas
komerciālās stratēģijas īstenošanai, kā arī starptautiski atzītiem dabiskiem un ekoloģiskiem
ādas kopšanas produktiem un kosmētiku, kas ražoti ar saudzību un atbildību pret vidi, tika
pasniegta dabīgās kosmētikas ražotājam AS “MADARA Cosmetics”.
Regulāri tika veikta Patentu valdes tīmekļvietnes aktualizēšana un pilnveidošana,
sniedzot informāciju par aktualitātēm Patentu valdes darbības jomās. Par aktualitātēm
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rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzībā 2020. gadā Patentu valdes tīmekļvietnē tika publicētas
135 ziņas latviešu valodā un 42 ziņas angļu valodā. Patentu valdes tīmekļvietne tika apmeklēta
– 340 582 reizes. Savukārt saziņai ar sabiedrību tiek uzturēti trīs konti sociālajos tīklos Twitter,
Facebook un YouTube, kuros tiek publicēta informācija par aktualitātēm, kas attiecas uz
rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību Latvijā un pasaulē. Pēdējām aktualitātēm Twitter seko
1725 interesenti, Facebook – 860 sekotāji, YouTube – 76 sekotāji.
Patentu valde stiprināja sadarbību ar WIPO Baltijas valstu tehnoloģiju pārneses centru
speciālistiem, piedaloties Baltijas valstu tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu tīklu izveidē. Lai
veicinātu zināšanu, inovāciju un tehnoloģiju pārneses aktivitātes un attīstību, nodrošinot
zinātnisko pētījumu rezultātu īstenošanu komerciāli pielietojamā veidā, kā arī veidotu
ilgtspējīgas attiecības un profesionālu komunikāciju, tika noslēgts sadarbības līgums starp
Latvijas universitāšu un pētniecības iestāžu partneriem. Paredzēts, ka 2021. gadā tiks izveidots
attiecīgs Baltijas valstu sadarbības tīkls. Paredzamās sadarbības jomas: intelektuālā īpašuma
joma; izglītības, zinātniskās darbības un inovāciju joma; pētniecības rezultātu
komercializācijas joma; starptautiskās sadarbības joma.
2020. gadā Patentu valde turpināja īstenot iniciatīvu uzņēmējiem – intelektuālā īpašuma
priekšizpēte, kas palīdz 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.
2020. gada rudenī tika uzsākta jauna aktivitāte – jauno uzņēmumu informēšana par
iespēju reģistrēt un aizsargāt savu preču zīmi, izmantojot Patentu valdes piedāvātos
pakalpojumus.
Patentu valde 2020. gadā turpināja aktīvu dalību Observatorijas iniciatīvās – piedaloties
sanāksmēs, sniedzot datus par Latvijas pētījumiem, kā arī informējot sabiedrību par
Observatorijas publicētajiem pētījumiem un apkopotajiem datiem:
- Ziņojums par Atklāto pirmkoda programmatūru un tās izmantošanu Eiropas Savienībā;
- EUIPO 2020. gada ziņojums par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem;
- Eiropas pilsoņi un intelektuālais īpašums: uztvere, informētība un rīcība 2020;
- Pētījums par autortiesību pārkāpumiem tiešsaistē Eiropas Savienībā (filmas, mūzika un
televīzija).
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
4.2. 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
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Dizaineru savienību, kuras rīkotajā konkursā “LDS balva 2020. Pakāpiens pasaulē” Patentu
valdes speciālbalvas ieguva dizaineri Līga Apine-Paškova, Miks Pētersons un Viesturs
Muzikants.
2020. gada 1. oktobrī Rīgā norisinājās iniciatīva “Dizaina pastaiga”, kuru organizēja
“SEGD Riga Chapter” un dizaina birojs H2E. Patentu valde pastaigas dalībniekiem rīkoja
diskusiju par dizainera darbu tiesisko aizsardzību.
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 turpināja sadarbību ar Junior Achievement. Patentu valde piedalījās Junior
Achievement organizētajās “Jauno uzņēmēju dienās” un Vislatvijas skolēnu mācību
uzņēmumu pasākumos “Cits bazārs”, nodrošinot darbību žūrijas komisijas darbā, izvērtējot
SMU sniegumu un apbalvojot labākos skolēnu mācību uzņēmumus nominācijā “Uz zināšanām
balstīts SMU produkts/pakalpojums” pamatskolu un vidusskolu grupā. 140 Latvijas skolotāji
tika informēti par intelektuālā īpašuma aizsardzību Junior Achievement rīkotajos skolotāju
tālākizglītības kursos. 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. Kopumā par intelektuālā īpašuma jautājumiem dažādās aktivitātēs tika informēti
1 990 skolotāji un skolēni.
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5. 2021. GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
-

2021. gadā tiks turpināts darbs pie normatīvo aktu grozījumu sagatavošanas:
Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā;
Patentu likumā;
Ministru kabineta 2008. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 224 “Patentu un patentu
pieteikumu noteikumi”;
Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 146 “Noteikumi par
profesionālo patentpilnvarnieku sarakstu, tā uzturēšanas kārtību un profesionālo
patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtību”;
Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr. 732 “Rūpnieciskā īpašuma
apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis”.

2021. gadā tiks pabeigta visu preču zīmju, dizainparaugu, patentu un papildu
aizsardzības sertifikātu lietās esošo dokumentu pilnīga digitalizācija laika posmā par pēdējiem
10 gadiem. Visi lietās esošie dokumenti turpmāk būs pieejami digitāli, un tā būs būtiska laika
ekonomija, meklējot un apstrādājot dokumentus, kā arī veicot preču zīmju un dizainparaugu
reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūras vai patentu piešķiršanas un pēcpiešķiršanas
procedūras.
2021. gadā Patentu valdes klientiem tiek piedāvāta iespēja iesniegt preču zīmi ātrajai
izskatīšanai bez papildu maksas, paredzot lēmuma par preču zīmes reģistrāciju pieņemšanu ne
vēlāk kā 15 darbdienu laikā. Jaunais pakalpojums nodrošina ne tikai ātrāku, bet arī ērtāku un
drošāku preču zīmes pieteikuma iesniegšanu – samazinās gan sarakstes apjoms ar Patentu
valdi, gan iespēja kļūdīties izvēloties terminus preču un pakalpojuma sarakstam. Jaunais
pakalpojums atvieglo klienta izvēli, dinamiski sniedzot informāciju par to, vai klienta
izvēlētais termins atbilst Patentu valdes apstiprinātajam un pārbaudītajam terminu sarakstam.
Patentu valde līdz 2026. gada 1. septembrim turpinās pilotprojektu par bezmaksas
patentmeklējumu veikšanu un turpinās informācijas apkopošanu turpmākās darbības
izvērtēšanai patentu jomā.
Lai atbalstītu un motivētu Latvijas patentu pieteicējus patentēt savus izgudrojumus arī
starptautiski, tiks turpinātas atbalsta aktivitātes – iespēja atgūt samaksāto maksu par
starptautiskajiem (PCT procedūrā) patentu pieteikumiem, iespēja atgūt samaksāto maksu par
Eiropas patentu pieteikumu būtības ekspertīzi.
Patentu valde iesaistīsies Tieslietu ministrijas pilotprojektā “Tieslietu ministrijas iestāžu
dalība vienas pieturas aģentūrās un klientu apkalpošanas centros pašvaldībās”, kura mērķis ir
nodrošināt pakalpojumu pieejamību pašvaldībās. Patentu valde apmācīs tieslietu sektora
darbinieku, kura uzdevums būs būt starpniekam Patentu valdes publiskajiem pakalpojumiem:
- tiešsaistē iesniegt preču zīmes reģistrācijas un pēcreģistrācijas darbību pieteikumus;
- tiešsaistē iesniegt dizainparauga reģistrācijas un pēcreģistrācijas darbību pieteikumus;
- tiešsaistē iesniegt izgudrojuma patenta piešķiršanas un pēcpiešķiršanas darbību
pieteikumus;
- sniegt konsultācijas par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības vispārīgiem
jautājumiem;
- veikt apmācības par rūpnieciskā īpašuma objektu datubāzu izmantošanu.
Patentu valde uzturēs, pilnveidos un pārsertificēs kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši
starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasībām.
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Lai tiktu celta Patentu valdes kompetence starptautiskās profesionālās pieredzes un
informācijas apmaiņas iniciatīvās, tiks turpināta darbinieku iesaiste starptautisko organizāciju
iniciatīvās.
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
E-pasts: pasts@lrpv.gov.lv
Tīmekļvietne: http://www.lrpv.gov.lv
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