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Cena

Izpildes termiņš darba dienās

Saņēmējs

Saņemšanas ierobežojumi

Skatīt maksājumus

-

Jebkura persona

Uzzināt vairākAizvērt

Uzzināt vairākAizvērt

Personu apliecinoši
dokumenti



Apraksts:

Preču zīmes reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas vidējais ilgums ir 2 - 3 mēneši. Ja pieteikums atbilst noteiktām ātrās izskatīšanas
prasībām (sadaļa "Ātrā izskatīšana"), pieteikuma izskatīšana notiek 15 darbdienu laikā. Par papildu samaksu tiek veikta paātrināta
tādu pieteikumu izskatīšana, kas neatbilst ātrās izskatīšanas prasībām. Preču zīmes reģistrācijas process beidzas 3. mēnesī pēc
preču zīmes reģistrācijas, ja pret preču zīmes reģistrāciju nav iesniegts iebildums. Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus,
skaitot no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot, ikreiz uz jaunu 10 gadu periodu.



Apraksts:

Persona (fiziska vai juridiska) vai personu apvienība (ja tā spēj iegūt tiesības un uzņemties pienākumus, tostarp slēgt darījumus un
būt par prasītāju un atbildētāju tiesā), kas iesniegusi Patentu valdē preču zīmes reģistrācijas pieteikumu

Saņemt pakalpojumu

Elektroniski



Klātienē

Preču zīmes reģistrācija Latvijā nodrošina tās īpašniekam izņēmuma tiesības uz šo preču zīmi Latvijas teritorijā. Pakalpojums
attiecas arī uz kolektīvās un sertifikācijas zīmes reģistrāciju.

Procesa apraksts

Saistītie dokumenti

Maksājumi

E-pieteikums

Ātrā izskatīšana

Procesa apraksts
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Preču zīmes pieteikuma iesniegšana
Jāiesniedz aizpildīta preču zīmes pieteikuma veidlapa, kas ietver:
1) lūgumu reģistrēt preču zīmi;
2) ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt pieteicēju;
3) pieteiktā apzīmējuma atveidojumu;
4) to preču un pakalpojumu sarakstu, kuriem pieprasīta preču zīmes reģistrācija (sastādot preču un pakalpojumu sarakstu,

jāizmanto Nicas klasifikācija).
Vienā pieteikumā var pieprasīt tikai vienas preču zīmes reģistrāciju.
Viena mēneša laikā no reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas dienas ir jāsamaksā pieteikuma maksa (sk. MK 2015. gada 15.
decembra noteikumus Nr. 723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis"). Ja pieteikums aptver vairāk nekā vienu
preču vai pakalpojumu klasi, par katru papildu klasi maksājama papildmaksa.
Pilnvaru pieteikumam pievieno, ja to iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls un, ja
pilnvara attiecas uz vairākiem pieteikumiem, katram pieteikumam jāpievieno atsevišķa kopija.Profesionālie
patentpilnvarnieki pieteikumu var iesniegt bez pilnvaras.
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Preču zīmes reģistrācija un publikācija
Paziņojums par preču zīmes reģistrāciju tiek publicēts Patentu valdes oficiālajā izdevumā.
Preču zīmes īpašniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība papīra vai elektroniskā formātā.
Saņemot apliecību papīra formātā, ir jāuzrāda Patentu valdes uzaicinājums ierasties pēc preču zīmes reģistrācijas
apliecības.

Saņemt pakalpojumu

Elektroniski
Klātienē

Uzziņas par pakalpojumu
Informatīvais konsultants
 (+371) 67099600

https://www.lrpv.gov.lv/lv/pakalpojumi/precu-zimes-pieteikuma-iesniegsana



