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	 Publikācijas	 par	 patenta	 pieteikumiem	 ir	 sakārtotas	 Starptau-
tiskās	 patentu	 klasifikācijas	 (IPC)	 indeksu	 kārtībā.	 Starp	 svītrām	
ir	 izdalītas	 klases,	 kuras	 šim	 patentam	 nav	 pamatklase	 un,	 kur	
kreisajā	 pusē	 pēc	 uzrādītās	 klases	 izceltā	 šriftā	 uzrādīts	 patenta	
numurs,	 uz	 kuru	 attiecas	 šī	 klase,	 kā	 arī	 labajā	 pusē	 pamatkla-
ses	 indekss.	 Patentu	 publikācijas	 sakārtotas	 dokumentu	 numuru	
kārtībā.
	 Publikācija	 satur	 bibliogrāfiskos	 datus,	 patenta	 apraksta	 kop-
savilkumu,	 kā	 arī	 zīmējumu,	 ja	 tas	 ir	 pieminēts	 kopsavilkumā.
	 Tālāk	 ir	 paskaidroti	 Starptautisko	 standartu	 numerācijas	 (INID)	
kodi.
 (11) Patenta numurs 

Number of the patent
 (51) Starptautiskās klasifikācijas indekss 

Indication of International Patent Classification
 (21)	 Pieteikuma	 numurs,	 papildu	 aizsardzības	 sertifikāta	

numurs 
Application	 number,	 SPC	 number

 (22)	 Pieteikuma	 datums 
Date	 of	 filing	 the	 application

 (41)	 Datums,	 no	 kura	 iespējama	 iepazīšanās	 vai	 kopijas	
izsniegšana	 dokumentam,	 kuram	 nav veikta 
ekspertīze	 un	 kuram	 pirms	 šī	 datuma	 nav	 izsniegts	
patents 
Date	 of	 making	 available	 to	 the	 public	 by	 viewing,	 or	
copying	 on	 request,	 an	 unexamined	 document,	 on	 which	
no	 grant	 has	 taken	 place	 on	 or	 before	 the	 said	 date

 (43)	 Datums,	 no	 kura	 iespējama	 iepazīšanās	 vai	 kopijas	
izsniegšana	 dokumentam,	 kuram	 nav	 veikta	 ekspertīze	
un	 kuram	 pirms	 šī	 datuma	 nav	 izsniegts	 patents,	 un 
kuram ir veikts patentmeklējums 
Date	 of	 making	 available	 to	 the	 public	 by	 viewing,	 or	
copying	 on	 request,	 an	 unexamined	 document,	 on	 which	
no	 grant	 has	 taken	 place	 on	 or	 before	 the	 said	 date,	
and for which the patent search is available

 (45)	 Datums,	 kurā	 dokuments	 publicēts	 tipogrāfiskā	 vai	
kādā	 citā	 veidā,	 kuram	 patents	 reģistrēts	 šajā	 vai	
agrākā	 datumā 
Date	 of	 making	 available	 to	 the	 public	 by	 printing	 or	
similar	 process	 of	 a	 document	 on	 which	 grant	 has	
taken	 place	 on	 or	 before	 the	 said	 date

 (62)	 Agrākā	 pieteikuma,	 no	 kura	 šis	 pieteikums	 ir	 izdalīts,	
numurs	 un	 iesniegšanas	 datums 
Number	 and	 filing	 date	 of	 the	 earlier	 application	 from	
which	 the	 present	 document	 has	 been	 divided	 up

 (31)	 Prioritātes	 pieteikuma(‑u)	 numurs(‑i) 
Number(‑s)	 assigned	 to	 priority	 application(‑s)

 (32)	 Prioritātes	 pieteikuma(‑u)	 datums(‑i) 
Date(‑s)	 of	 filing	 of	 priority	 application(‑s)

 (33)	 Prioritātes	 pieteikuma(‑u)	 valsts	 identifikācijas	 kods(‑i) 
Identification	 code(‑s)	 of	 the	 country	 of	 priority	
application(‑s)

 (86)	 Reģionāla	 vai	 PCT	 pieteikuma	 numurs,	 saņemšanas	
datums 
Application	 number,	 filing	 date	 of	 regional	 or	 PCT	
application

 (87)	 Reģionāla	 vai	 PCT	 pieteikuma	 publikācijas	 numurs,	
publikācijas	 datums 
Publication	 number,	 publication	 data	 of	 regional	 or	
PCT	 application

 (71)	 Pieteicējs(‑i),	 adrese,	 valsts	 kods 
Name(‑s)	 and	 address	 of	 applicant(‑s),	 code	 of	 country

 (72)	 Izgudrotājs(‑i) 
Name(‑s)	 of	 inventor(‑s)

 (73)	 Patenta	 īpašnieks(‑i),	 adrese,	 valsts	 kods 
Name(‑s)	 and	 address	 of	 grantee(‑s),	 code	 of	 country

 (74)	 Patentpilnvarnieks	 vai	 pārstāvis,	 adrese 
Name	 and	 address	 of	 attorney	 or	 agent

 (76)	 Izgudrotājs(‑i),	 arī	 pieteicējs(‑i),	 arī	 patenta	 īpašnieks(‑i),	
adrese,	 valsts	 kods 
Name(‑s)	 of	 inventor(‑s)	 who	 is	 (are)	 also	 applicant(‑s)	
and	 grantee(‑s)

 (54) Izgudrojuma nosaukums 
Title of the invention

 (57)	 Kopsavilkums	 vai	 formulas	 neatkarīgie	 punkti 
Abstract	 or	 independent	 claims

 (92)	 Ārstniecības	 līdzekļa	 reģistrācijas	 apliecības	numurs	un	
izsniegšanas	datums	Latvijā 
Number	and	date	of	marketing	authorization	 in	 Latvia

 (93)	 Ārstniecības	 līdzekļa	 reģistrācijas	 apliecības	numurs	
un	paziņošanas	datums	Eiropas	Savienībā	 /	Eiropas	
Ekonomikas	 zonā 
Number	and	date	of	marketing	authorization	 in	 the	
European	Union	 /	European	Economic	Area

 (94)	 Papildu	aizsardzības	 sertifikāta	darbības	 termiņš 
Duration	of	 the	SPC

 (95)	 Produkta	nosaukums	patentā 
Name	of	 product	 in	 the	basic	 patent

 (96)	 Patentpieteikuma	numurs,	 pieteikuma	datums 
Number	and	date	of	 patent	 application

 (97)	 Patenta	numurs,	 patenta	publikācijas	 datums 
Number	and	date	of	 the	grant	 of	 basic	 patent

Izgudrojumu pieteikumu publikācijas

 A sekcija

	 (51) A01D46/20	 	 (11)	 15502 A
	 (21)	 P‑18‑86	 	 (22)	 29.11.2018
	 (43)	 20.06.2020
	 (71)	 Nils	 JUMĪTIS,	 Krišjāņa	 Valdemāra	 iela	 52/54‑20,	 Rīga,	

LV‑1013,	 LV
	 (72)	 Nils	 JUMĪTIS	 (LV)
	 (54)	 IERĪCE OGU NOVĀKŠANAI
  DEVICE FOR PICKING BERRIES
	 (57)	 Izgudrojums	 attiecas	 uz	 lauksaimniecības	 nozari,	 jo	 īpaši	
uz	 ogu	 novākšanu	 no	 ogulājiem.	 Izgudrojuma	 mērķis	 ir	 atvieglot	
ogu	 novākšanu,	 saudzējot	 ogulājus.	 Piedāvātā	 ierīce	 ogu	 novāk-
šanai	satur	divus	 rotējošus	skriemeļus	 (3,	4),	uz	kuriem	nostiepta	
lente	 (2).	Uz	 šīs	 stateniski	 slīdošās	 lentes	 (2)	 ar	 balstu	 šarnīriem	
piestiprinātas	 rāvējskavas	 (5),	 kas	papildus	nofiksētas	ar	pastāvī-
giem	magnētiem	(6,	7).	Ierīces	virspusē	izvietota	elektriskā	piedzi-
ņa	(11),	kuru	baro	baterija	(12),	roktura	galā	novietots	slēdzis	(13)	
ierīces	 darbināšanai,	 bet	 apakšējā	 daļā	 atrodas	 redeļveida	 tvert-
ne	 (9).	 Paņēmiens	 ietver	 ierīces	 iedarbināšanu	 un	 virzīšanu	 uz	
priekšu,	 kā	 rezultātā	 lentei	 (2)	 virzoties	 uz	 augšu	 katra	 rāvēj‑
skava	 (5)	saķer	pa	ogai,	atrauj	 to	no	ogulāja,	bet	pagriežoties	ap	
skriemeli	 (3)	 un	 virzoties	uz	 leju	arī	 rāvējskavas	 (5)	 pagriežas	uz	
leju	 un	 savāktās	ogas	 iekrīt	 redeļveida	 tvertnē	 (9).

	 The	invention	is	related	to	agriculture,	particularly	to	picking	ber-
ries	from	bushes.	The	aim	of	the	invention	is	to	relieve	the	process	
of	 picking	 berries	 without	 harming	 bushes.	 The	 proposed	 device	
for	 picking	 berries	 comprises	 two	mutually	 linked	 side‑planes	 (1)	
with	 a	 band	 between	 them	 (2);	 the	 band	 is	 stretched	 on	 two	 ro-
tating	 sheaves	 where	 the	 upper	 is	 a	 driving	 sheave	 (3),	 but	 the	
lower	 is	 a	 driven	 sheave	 (4).	 The	 pulling	 grips	 (5)	 are	 placed	
on	 this	 vertically	 sliding	 band	 (2)	 and	 fastened	 to	 the	 band	 with	
support	 joints	 (pivots).	 In	addition,	 the	pulling	grips	are	 fixed	with	
permanent	 magnets	 (6)	 and	 (7).	 On	 the	 surface	 of	 the	 device,	
there	 is	 an	 electric	 drive	 (11),	 supplied	 by	 a	 battery	 (12),	 and	 at	
the	end	of	the	handle,	there	is	a	device	operating	switch	(13).	The	
method	 of	 operating	 includes	 making	 it	 work	 and	 move	 forward,	
as	a	 result,	 the	band	(2)	 is	moving	upwards,	each	pulling	grip	 (5)	
catches	a	berry,	 removes	 it	 from	the	bush,	but	by	rotating	around	
the	 sheave	 (3)	 and	 by	 the	 band	 moving	 downwards,	 the	 pulling	
grips	(5)	turn	downwards,	and	harvested	berries	fall	 into	the	rack‑
shaped	 container	 (9).
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	 (51) A61K31/559	 	 (11)	 15503 A
  A61P35/00
  C07D517/04
	 (21)	 P‑18‑108	 	 (22)	 12.12.2018
	 (43)	 20.06.2020
	 (71)	 LATVIJAS	 ORGANISKĀS	 SINTĒZES	 INSTITŪTS,	

Aizkraukles	 iela	 21,	Rīga,	 LV‑1006,	 LV
	 (72)	 Pavels	ARSENJANS	 (LV),
	 	 Ilona	DOMRAČEVA	 (LV)
	 (74)	 Kristīne	 ČAPASE	 JASTRŽEMBSKA,	 Latvijas	 Organiskās	

sintēzes	 institūts,	Aizkraukles	 iela	 21,	Rīga,	 LV‑1006,	 LV
	 (54)	 2H-SELENOFĒN[3,2-h]HROMĒNI IZMANTOŠANAI VĒŽA 

PROFILAKSĒ UN ĀRSTĒŠANĀ
  2H-SELENOPHENO[3,2-h]CHROMENES FOR PREVEN-

TION AND TREATMENT OF CANCER
	 (57)	 Izgudrojums	 attiecas	 uz	 2H‑selenofēn[3,2‑h]hromēna	 at-
vasinājumiem	 un	 tos	 saturošām	 farmakoloģiskām	 kompozīcijām	
izmantošanai	 vēža	profilaksē	un	ārstēšanā.

	 The	present	invention	relates	to	2H‑selenopheno[3,2‑h]chromene	
derivatives	and	pharmaceutical	compositions	comprising	the	same	
for	 use	 in	 prevention	and	 treatment	 of	 cancer.

  A61P35/00 15503

 B sekcija
  B01D11/02 15504

	 (51) B03B7/00	 	 (11)	 15504 A
  B01D11/02
	 (21)	 LVP20000004	 	 (22)	 14.01.2020
	 (41)	 20.06.2020
	 (71)	 LATVIJAS	 UNIVERSITĀTE,	 Raiņa	 bulvāris	 19,	 Rīga,	

LV‑1586,	 LV
	 (72)	 Linards	KĻAVIŅŠ	 (LV)
	 (74)	 Aleksandra	 FORTŪNA,	 FORAL	 Intelektuālā	 īpašuma	

aģentūra,	SIA,	Kalēju	 iela	 14‑7,	Rīga,	 LV‑1050,	 LV
	 (54)	 PAŅĒMIENS POLIFENOLU IEGŪŠANAI UN ATTĪRĪ-

ŠANAI
  METHOD FOR OBTAINING AND PURIFYING POLY-

PHENOLS
	 (57)	 Izgudrojums	attiecas	uz	paņēmienu	bioloģiski	 aktīvu	 vielu	
izdalīšanai	 no	 augu	 valsts	materiāliem	 un	 to	 attīrīšanu	 turpmākai	
izmantošanai	 farmācijā,	 medicīnā,	 pārtikas	 rūpniecībā,	 kosmētikā	
vai	 citās	 jomās.	 Paņēmiens	 polifenolu	 izdalīšanai	 no	 augu	 valsts	
materiāliem,	piemēram,	ogām,	augļiem	un	dārzeņiem,	kas	ietver	to	
sagatavošanu	 pārstrādei,	 ekstrakciju	 ar	 paskābinātu	 ūdens‑orga-
niska	šķīdinātāja	maisījumu,	ekstraktu	koncentrēšanu	un	polifenolu	
stabilizēšanu	 un	 attīrīšanu	 no	 neizmantojamām	 vielām,	 un	 eks-
traktvielu	 sagatavošanu	 izmantojamā	 formā.

	 The	 invention	 relates	 to	a	process	 for	 the	extracting	of	 biologi-
cally	 active	 substances	 from	plant	materials	 and	 their	 purification	
for	 further	 use	 in	 the	 pharmacy,	medicine,	 food	 industry,	 cosmet-
ics	 industry	 or	 other	 fields.	 A	 process	 for	 extracting	 polyphenols	
from	plant	materials,	such	as	berries,	fruits	and	vegetables,	which	
includes	 their	preparation	 for	processing,	extraction	with	an	acidi-
fied	aqueous‑organic	solvent	mixture,	concentration	of	extracts	and	
stabilization	and	purification	of	polyphenols	from	useless	materials,	
and	preparation	of	 extracts	 in	 a	 usable	 form.

	 (51) B41M5/124	 	 (11)	 15505 A
  B65D79/02
	 (21)	 P‑18‑97	 	 (22)	 05.12.2018
	 (41)	 20.06.2020
	 (71)	 LATVIJAS	 UNIVERSITĀTE,	 Raiņa	 bulvāris	 19,	 Rīga,	

LV‑1586,	 LV
	 (72)	 Sergejs	VIDINEJEVS	 (LV),
	 	 Olga	BULDERBERGA	 (LV),
	 	 Andrejs	AŅISKEVIČS	 (LV)
	 (74)	 Aleksandra	 FORTŪNA,	 FORAL	 Intelektuālā	 īpašuma	

aģentūra,	SIA,	 a/k	 98,	Rīga,	 LV‑1050,	 LV
	 (54)	 PERMANENTI PIESTIPRINĀMA UN ATRAUJAMA HRO-

MATISKA SISTĒMA TRIECIENU VIZUĀLAI INDICĒ-
ŠANAI

  PERMANENTLY ATTACHABLE AND DETACHABLE 
CHROMATIC SYSTEM FOR VISUAL IDENTIFICATION 
OF SHOCK

	 (57)	 Izgudrojums	attiecas	uz	objektam	 radīto	 triecienu	vai	me-
hāniskās	 ietekmes	 vizuālu	 indicēšanu,	 precīzāk,	 uz	 hromatiskiem	
pārklājumiem	 ar	 impregnēta	 auduma	 bāzi,	 kas	 vizuāli	 indicē	 tā-
dus	 trieciena	 notikumus	 uz	 gatava	 izstrādājuma	 vai	 konstrukci-
jas	 virsmas,	 kam	 spiediens	 vai	 enerģija	 ir	 augstāka	 par	 iepriekš	
noteiktu	 sliekšņa	 vērtību.	 Piedāvāta	 permanenti	 piestiprināma	 un	
atraujama	 hromatiska	 sistēma,	 kas	 ietver	 auduma	 bāzi	 (10,	 15),	
kura	 ir	 impregnēta	 ar	 piesātinošiem	 elementiem,	 un	 noņemamu	
apvalku	(50)	 tās	 ietīšanai,	 turklāt	auduma	bāze	(10,	15)	 ir	neilona	
audums.	Auduma	 bāzi	 (10,	 15)	 piesātina	 divās	 stadijās.	 Pirmajā	
stadijā	 piesātinātājs	 ir	 sacietējusi	 polimēru	 kompozīcija,	 kas	 satur	
mikrokapsulētu	 neattīstītu	 indikatorkrāsu	 (20)	 un	 krāsas	 attīstītā-
ja	 daļiņas	 (30),	 un	 otrajā	 stadijā	 audumu	 piesātina	 ar	 līmējošu	
vielu	 (40).	 Hromatisko	 sistēmu	 var	 izmantot	 piestiprināšanai	 pie	
gataviem	izstrādājumiem	ekspluatācijas	apstākļos,	tā	ir	izturīga	un	
to	 var	 noņemt	no	 izstrādājuma,	 nebojājot	 šī	 izstrādājuma	virsmu.

  B65D79/02 15505

	 (51) B66F3/25	 	 (11)	 15506 A
  B66F3/44
	 (21)	 P‑18‑88	 	 (22)	 30.11.2018
	 (41)	 20.06.2020
	 (71)	 LATVIJAS	 LAUKSAIMNIECĪBAS	 UNIVERSITĀTE,	 Lielā	

iela	 2,	 Jelgava,	 LV‑3001,	 LV
	 (72)	 Ēriks	KRONBERGS	 (LV),
	 	 Edgars	REPŠA	 (LV),
	 	 Mareks	ŠMITS	 (LV)
	 (54)	 PARALĒLĀS PĀRNESES MEHĀNISMS
  MECHANISM OF PARALLEL TRANSFER
	 (57)	 Izgudrojums	attiecas	uz	mehānikas	nozari,	sevišķi	uz	virzī-
tājmehānismiem,	kas	nodrošina	paralēlu	pārvietošanu.	Mehānisms	
satur	 divus	 paralelogramus	 ar	 vienu	 kopīgu	 malu	 (1)	 un	 ar	 tai	
paralēlām	 pretējām	malām	 (2)	 un	 (3),	 kuru	 garumi	 ir	 vienādi,	 un	
paralelogramu	sānu	malas	 (4)	un	 (4’),	 kā	arī	 (5)	un	 (5’),	 kuru	ga-
rumi	attiecīgi	pa	pāriem	ir	vienādi.	Paralelogramu	kopīgā	mala	(1)	
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ir	izveidota	pa	vadotni	slīdnim	(6),	kam	šarnīrveidā	pievienoti	para-
lelogramu	sānu	malu	 (4)	un	(5)	garumam	atbilstošie	elementi	 (4”)	
un	 (5”),	 bet	 to	 otrie	 gali	 pievienoti	 attiecīgi	 paralelograma	 sānu	
malām	(4)	un	(5),	 izveidojot	 romboīda	kontūru.	Turklāt	slīdņa	pār-
vietojumu	 var	 ierobežot	 ar	 vadotnei	 piestiprinātiem	 atduriem	 (7)	
un	 (7’),	 kad	slīdnis	 (6),	 kam	pievienots	 fiksators	 (9),	 ar	 atduri	 (7’)	
ir	savā	starpā	savienoti	ar	atsperīgu	elementu	(8).	Turklāt	paralēlās	
pārneses	mehānisma	cikliskai	darbināšanai	malai	(1)	var	pievienot	
ar	 slīdni	 (6)	 savienotu	 izpildmehānismu	 (10).

	 The	 invention	 relates	 to	 the	 mechanisms,	 in	 particular	 to	 the	
parallel	transfer	mechanisms.	The	mechanism	consists	of	two	par-
allelograms	with	 one	 common	 side	 (1)	 and	 parallel	 to	 it	 opposite	
sides	 (2)	and	 (3)	of	equal	 length,	and	 the	side	edges	 (4)	and	 (4’)	
of	 the	 parallelograms,	 and	 (5)	 and	 (5’),	 the	 lengths	 of	 which	 are	
equal	 in	 pairs,	 respectively.	 The	 common	 edge	 of	 the	 parallelo-
grams	(1)	 is	 formed	as	a	guide	 for	a	slider	 (6),	 to	which	are	con-
nected	 the	elements	 (4”)	and	 (5”)	corresponding	 to	 the	 lengths	of	
the	side	edges	 (4)	and	 (5)	of	 the	parallelograms.	The	other	ends	
of	 the	elements	 (4”)	and	(5”)	are	connected	 to	 the	side	edges	(4)	
and	 (5),	 forming	 a	 rhomboid	 contour.	 In	 addition,	 the	 movement	
of	 the	 slider	 can	 be	 limited	 by	 stops	 (7)	 and	 (7’)	 attached	 to	 the	
guide,	when	the	slider	(6),	to	which	the	latching	(9)	 is	attached,	 is	
connected	 to	each	other	by	a	stop	 (7’)	with	a	spring	element	 (8).	
Besides	 that,	 an	actuator	 (10)	 connected	 to	 the	 slider	 (6)	 can	be	
attached	to	the	edge	(1)	for	cyclic	operation	of	the	parallel	transfer	
mechanism.

  B66F3/44 15506

 C sekcija
  C07D517/04 15503

	 (51) C09B3/06	 	 (11)	 15507 A
  C09K11/06
	 (21)	 P‑19‑71	 	 (22)	 12.12.2019
	 (41)	 20.06.2020
	 (71)	 DAUGAVPILS	 UNIVERSITĀTE,	 Vienības	 iela	 13,	

Daugavpils,	 LV‑5401,	 LV
	 (72)	 Jeļena	KIRILOVA	 (LV),
	 	 Aleksandrs	PUČKINS	 (LV),
	 	 Irēna	NIKOLAJEVA	 (LV),
	 	 Evita	ROMANOVSKA	 (LV)
	 (74)	 Jevgeņijs	 FORTŪNA,	 FORAL	 Intelektuālā	 īpašuma	

aģentūra,	SIA,	Kalēju	 iela	 14‑7,	Rīga,	 LV‑1050,	 LV
	 (54)	 JAUNA LUMINISCENTA BENZANTRONA KRĀSVIELA 

UN TĀS IEGŪŠANAS PAŅĒMIENS
  NOVEL BENZANTHRONE LUMINESCENT DYE AND ITS 

OBTAINING METHOD
	 (57)	 Izgudrojums	 attiecas	 uz	 ķīmijas	 nozari,	 konkrēti	 uz	 lumi-
niscējošu	organisku	krāsvielu	iegūšanu.	Tiek	piedāvāta	jauna	lumi-
niscējoša	 organiskā	 krāsviela,	 kas	 ir	 3‑N‑(dimetoksifosforil)benzil‑
amino	benzantrons,	kam	piemīt	intensīva	luminiscence	600‑800	nm	
spektrālajā	 reģionā	un	 termostabilitāte	 līdz	 400	 °C.

  C09K11/06 15507
  C12Q1/48 15508

	 (51) C12Q1/6827	 	 (11)	 15508 A
  C12Q1/48
  C12Q1/686
	 (21)	 P‑18‑96	 	 (22)	 05.12.2018
	 (41)	 20.06.2020
	 (71)	 LATVIJAS	 UNIVERSITĀTE,	 Raiņa	 bulvāris	 19,	 Rīga,	

LV‑1586,	 LV
	 (72)	 Aldis	PUĶĪTIS	 (LV),
	 	 Poļina	ZAĻIZKO	 (LV),
	 	 Juris	STEFANOVIČS	 (LV),
	 	 Jeļizaveta	SOKOLOVSKA	 (LV)
	 (74)	 Aleksandra	 FORTŪNA,	 FORAL	 Intelektuālā	 īpašuma	

aģentūra,	SIA,	 a/k	 98,	Rīga,	 LV‑1050,	 LV
	 (54)	 PAŅĒMIENS TIOPURĪNA METILTRANSFERĀZES POLI-

MORFISMU NOTEIKŠANAI
  METHOD OF DETECTION OF THIOPURINE METHYL-

TRANSFERASE POLYMORPHISMS
	 (57)	 Izgudrojums	attiecas	uz	paņēmieniem	un	vielām	tiopurīna	
metiltransferāzes	 polimorfismu	 (TPMT)	 noteikšanai.	 Paņēmiens	
TPMT	 polimorfismu	 noteikšanai	 ietver	 šādus	 secīgus	 soļus:	
(i)	 bioloģiska	 parauga,	 kas	 satur	 pacienta	 DNS,	 nodrošināšana;	
(ii)	pirmā	maisījuma,	kas	satur	DNS	mērķa	sekvences	pavairoša-
nai	un	TPMT	gēna	polimorfisma	rs1800462	(TPMT*2)	noteikšanai	
pielāgotus	praimerus	un	divas	hidrolīzes	zondes,	nodrošināšana;	
(iii)	 otrā	maisījuma,	 kas	satur	DNS	mērķa	sekvences	pavairoša-
nai	 un	 TPMT	 gēna	 polimorfisma	 rs1800460	 (TPMT*3B)	 noteik-
šanai	 pielāgotus	 praimerus	 un	 divas	 hidrolīzes	 zondes,	 nodroši-
nāšana;	 (iv)	 trešā	 maisījuma,	 kas	 satur	 DNS	 mērķa	 sekvences	
pavairošanai	un	TPMT	gēna	polimorfisma	rs1142345	(TPMT*3C)	
noteikšanai	 pielāgotus	 praimerus	 un	 divas	 hidrolīzes	 zondes,	
nodrošināšana;	 (v)	polimerāzes	ķēdes	 reakcijas	 (PĶR)	premiksa	
nodrošināšana;	 (vi)	no	bioloģiskā	parauga	 izdalītās	DNS	un	pre-
miksa	 pievienošana	 pirmajam,	 otrajam	 un	 trešajam	maisījumam	
kvantitatīvās	 PĶR	 veikšanai	 un	 mērķa	 nukleīnskābes	 amplifikā-
cijai;	 (vii)	 fluorescences	 mērīšana	 un	 TPMT	 gēna	 polimorfismu	
noteikšana,	 salīdzinot	 amplifikācijas	 rezultātus	 ar	 iepriekš	 zinā-
majiem	parauglielumiem.

  C12Q1/686 15508

 E sekcija

	 (51) E05F1/00	 	 (11)	 15509 A
	 (21)	 P‑19‑59	 	 (22)	 12.11.2019
	 (41)	 20.06.2020
	 (31)	 201821985255.8	 (32)	 29.11.2018	 (33)	 CN
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	 (71)	 SHENZHEN	HIVE	BOX	TECHNOLOGY	Co.,	Ltd,	16th	Floor,	
Build.2,	 Yongxinhui,	 Dongbin	 Road	 No.	 4078,	 Nanshan	
District,	518000	Shenzhen,	CN

	 (72)	 Ning	WANG	(CN)
	 (74)	 Artis	 KROMANIS,	 PĒTERSONA	 PATENTS	 ‑	 AAA	 LAW,	

SIA,	Citadeles	iela	12,	3.	stāvs,	Rīga,	LV‑1010,	LV
	 (54)	 ĀRĀ IZVIETOJAMS SKAPIS
  THE OUTDOOR LOCKER
	 (57)	 Izgudrojums	attiecas	 uz	 būvniecības	 nozari,	 konkrētāk	 uz	
durvju	 aprīkojumu.	 Piedāvāts	 ārā	 izvietojams	 skapis,	 kas	 satur	
vismaz	vienu	uzglabāšanas	nodalījumu,	nodalījuma	durvis	 (22)	ar	
ūdens	 drenāžas	 mezglu,	 kas	 novietots	 uzglabāšanas	 nodalījuma	
durvju	(22)	ārpusē,	ar	vadplati	(251),	kas	izvirzīta	ārpus	nodalījuma	
durvīm	un	ir	izvietota	slīpi	uz	leju.	Āra	skapja	ierīce,	kas	aprakstīta	
šajā	kopsavilkumā,	nelabvēlīgu	laikapstākļu	gadījumā	var	aizsargāt	
nodalījumu	un	 lietotāju	 no	 lietus	 ietekmes.

	 The	 invention	 relates	 to	 building	 industry,	 particulary	 to	 door	
fitings.	The	outdoor	 locker	 includes	at	 least	one	storage	compart-
ment	body,	compartment	door	(22)	and	a	water	baffling	assembly,	
attached	to	compartment	door	(22)	outside,	and	a	guide	plate	(251)	
protruding	 to	 an	 outside	 the	 compartment	 door	 and	 is	 arranged	
obliquely	downwards.	The	outdoor	locker,	discribed	in	this	abstract,	
offers	 to	 protect	 compartement	 door	 and	user	 from	 rain.

	 (51) E05F15/60	 	 (11)	 15510 A
	 (21)	 P‑19‑58	 	 (22)	 12.11.2019
	 (41)	 20.06.2020
	 (31)	 201822040954.1	 (32)	 06.12.2018	 (33)	 CN
	 (71)	 SHENZHEN	HIVE	BOX	TECHNOLOGY	Co.,	Ltd,	16th	Floor,	

Build.2,	 Yongxinhui,	 Dongbin	 Road	 No.	 4078,	 Nanshan	
District,	518000	Shenzhen,	CN

	 (72)	 Xin	XU	(CN)
	 (74)	 Artis	 KROMANIS,	 PĒTERSONA	 PATENTS	 ‑	 AAA	 LAW,	

SIA,	Citadeles	iela	12,	3.	stāvs,	Rīga,	LV‑1010,	LV
	 (54)	 ĀTRĀS PIEGĀDES SKAPIS
  THE EXPRESS DELIVERY LOCKER
	 (57)	 Izgudrojums	attiecas	 uz	 būvniecības	 nozari,	 konkrētāk	 uz	
durvju	 aprīkojumu.	 Piedāvāts	 ātrās	 piegādes	 skapis,	 kas	 satur	
vismaz	vienu	uzglabāšanas	nodalījumu,	uzglabāšanas	nodalījuma	
durvis	(11),	uzglabāšanas	nodalījuma	durvju	drenāžas	reni	(12),	kas	
novietota	 uzglabāšanas	 nodalījuma	 durvju	 ārpusē,	 sildierīci	 (13),	
kas	novietota	nodalījumu	durvju	(11)	iekšpusē	un	piemērota	durvju	
sildīšanai,	ledus	un	sniega	detektēšanas	ierīci,	kas	izvietota	noda-
lījuma	durvju	(11)	ārpusē	un	sagatavota,	lai	detektētu	ledus	un/vai	
sniega	kārtu	nodalījuma	durvju	(11)	ārpusē,	un	vadības	 ierīci,	kas	
izvietota	uzglabāšanas	nodalījumā	un	savienota	ar	sildierīci	(13)	un	
ar	 ledus	 un	 sniega	 detektēšanas	 ierīci,	 kas	 pievienota	 sild	ierīces	
vadībai,	lai	veiktu	sildīšanu	atkarībā	no	ledus	un/vai	sniega	signāla,	
kas	 iegūts	no	 ledus	un	sniega	detektēšanas	 ierīces.	Ātrās	piegā-
des	 skapja	 ierīce,	 kas	 aprakstīta	 šajā	 kopsavilkumā,	 nelabvēlīgu	
laikapstākļu	gadījumā	var	aizsargāt	nodalījuma	durvis	(11)	no	lietus	
un	 sniega	 ietekmes.

	 The	 invention	 relates	 to	 building	 industry,	 particulary	 to	 door	
fitings.	The	 express	 delivery	 locker	 includes	 at	 least	 one	 storage	
compartment,	body,	compartment	door	(11),	a	drainage	baffle	(12)	

on	 the	outside	of	 compartment	door,	 heating	device	 (13),	 located	
inside	a	compartement	door	(11)	 to	use	for	 this	door	heating,	and	
ice	 and	 snow	 detecting	 device,	 located	 outside	 of	 compartment	
door	(11),	 ready	to	detect	 ice	and/or	snow	 layer	on	outside	of	 the	
compartmentd	 door	 (11),	 and	 controling	 device,	 located	 inside	 of	
the	 compartment	 box	 and	 connected	 to	 heating	 device	 (13)	 and	
to	 ice	 and	 snow	 detection	 device	 and	 connected	 to	 control	 unit,	
to	 heat,	 if	 needed,	 depending	 of	 ice	 and/or	 snow	 signal,	 derived	
from	 ice	and	snow	detection	device.	The	express	delivery	 locker,	
discribed	 in	 this	abstract,	 offers	 to	protect	 compartment	door	 (11)	
from	 rain	 and	 snow	 impact.

 F sekcija
  F03D3/02 15512

 G sekcija

	 (51) G01R31/00	 	 (11)	 15511 A
	 (21)	 P‑18‑105	 	 (22)	 11.12.2018
	 (41)	 20.06.2020
	 (71)	 Saveļijs	 KOĻESŅIKOVS,	 Balvu	 iela	 3‑52,	 Rīga,	 LV‑1003,	

LV
	 (72)	 Saveļijs	KOĻESŅIKOVS	 (LV)
	 (54)	 IERĪCE ROZETES PĀRBAUDĪŠANAI
  THE DEVICE FOR TESTING OF ELECTRIC SOCKET
	 (57)	 Izgudrojums	 attiecas	 uz	 elektrotehnikas	 nozari,	 konkrē-
tāk	 uz	 elektrotīkla	 rozetes	 kontroles	 ierīcēm.	 Piedāvātā	 kontroles	
ierīce	 satur	 trīs	 savā	 starpā	 savienotas	 elektriskās	 ķēdes,	 kuras	
pievienotas	attiecīgajām	kontaktdakšas	spailēm	(3)	un	(13).	Pirmā	
elektriskā	 ķēde	 satur	 virknes	 slēgumā	 savienotu	 rezistoru	 (2)	 un	
diodi	 (15),	 bet	otrā	 ķēde	satur	 virknes	slēgumā	saslēgtu	gaismas	
diodi	 (11),	 rezistoru	 (12)	 un	 rezistoru	 (9).	 Gaismas	 diode	 (11)	 ir	
ieslēgta	starp	rezistoru	(12)	un	rezistoru	(9).	Trešā	elektriskā	ķēde	
satur	 virknes	 slēgumā	 savienotu	 gaismas	 diodi	 (6)	 un	 diodi	 (5).	
MOSFET	 slēdža	 (7),	 kura	 vadības	 ieeja	 ir	 savienota	 ar	 ierīces	
sensorkontaktu	(10),	pirmā	izeja	ir	savienota	ar	gaismas	diodes	(8)	
pirmo	izvadu,	gaismas	diodes	(8)	otrais	izvads	ir	savienots	ar	gais-
mas	diodes	(11)	un	rezistora	(12)	savienošanas	punktu.	MOSFET	
slēdža	 (7)	 otrā	 izeja	 ir	 savienota	 ar	 fāzes	 vada	 kontaktdakšas	
spaili	 (13).	 Piedāvātā	 ierīce	 un	 metode	 paredzēta	 220	 V,	 50	 Hz	
elektrotīklu	Eiropas	standarta	rozetes,	ar	zemēšanas	kontaktu,	pa-
reiza	pieslēguma	pārbaudei.
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 H sekcija

	 (51) H02S10/12	 	 (11)	 15512 A
  F03D3/02
	 (21)	 P‑18‑102	 	 (22)	 07.12.2018
	 (43)	 20.06.2020
	 (71)	 Aleksejs	 HOLOSTOVS,	 Skaista	 iela	 12‑4,	 Silene,	

Skrudalienas	pag.,	Daugavpils	 nov.,	 LV‑5470,	 LV
	 (72)	 Aleksejs	HOLOSTOVS	 (LV)
	 (54)	 VĒJA-SAULES ĢENERATORS
  WIND-PV GENERATOR
	 (57)	 Izgudrojums	attiecas	uz	atjaunojamās	enerģijas	ražošanu,	
precīzāk	 uz	 hibrīdām	 vēja‑saules	 enerģijas	 ražošanas	 iekārtām.	
Piedāvāts	 vēja‑saules	 ģenerators,	 kas	 satur	 četru	 lāpstiņu	 rotoru	
ar	vertikālo	 rotācijas	asi	un	astoņus	stacionārus	vēja	ķērājus,	kas	
novirza	 vēja	 plūsmu.	 Rotoram	 ir	 relatīvi	 mazs	 diametrs	 un	 fiksē-
tas	 vēja	 ķērāju	 plaknes,	 kas	 veido	 konfuzorus,	 un	 tām	 ir	 lielāks	
frontālais	 laukums	nekā	rotora	 laukums.	Vēja	ķērāju	funkciju	pilda	
vertikāli	 novietoti	 saules	 paneļi,	 ģeneratora	 pamats	 ir	 kombinēta,	
saliekama	platforma,	kurai	 ir	sauli	atstarojošs	pārklājums,	kas	vei-
cina	 papildus	 gaismas	 enerģijas	 nokļūšanu	 uz	 saules	 paneļiem.	
No	vairākiem	vienu	virs	otra	izvietotiem	moduļiem,	kurā	katram	no	
tiem	 ir	 rotors	 un	 ģenerators,	 var	 izveidot	 saules‑vēja	 spēkstaciju,	
to	 var	 uzstādīt	 uz	 grunts,	 dažāda	 veida	 jumtiem,	 kolonnām,	 tā	 ir	
paredzēta	darbināšanai	 nelielā	 vai	 vidējā	 vējā.

	 The	 invention	 refers	 to	 renewable	 energy	 production;	 to	 put	 it	
more	precisely,	it	refers	to	hybrid‑type	solar	and	wind‑driven	gener-
ator	equipment.	The	proposed	structure	is	a	solar	and	wind‑driven	
generator	 which	 comprises	 a	 four‑vane	 rotor	 with	 a	 vertical	 axis	
of	rotation	and	eight	stationary	air	 traps	deflecting	air	stream.	The	
rotor	 has	 a	 relatively	 small	 diameter	 and	 comprises	 fixed	air	 trap	
planes	 forming	 convergent	 tubes,	 and	 they	 have	 a	 larger	 frontal	
area	 than	 that	 of	 the	 rotor.	 The	 air	 trap	 function	 is	 performed	
by	 vertically	 arranged	 solar	 panels	 which,	 while	 the	 basis	 of	 the	
generator	is	a	combined,	collapsible	platform	with	a	solar	reflective	
coating	which	contributes	 to	additional	air	energy	getting	onto	 the	
solar	panels.	Using	several	modules	arranged	above	one	another,	
with	 each	 of	 them	 having	 a	 rotor	 and	 a	 generator,	 a	 solar	 and	
wind‑driven	 power	 station	 can	 be	 formed	 which	 can	 be	 installed	
on	 the	 groung,	 roof	 and	 columns	 of	 various	 types;	 the	whole	 set	
is	 intended	 to	 be	driven	by	a	moderate	or	medium	wind.
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Izgudrojumu patentu publikācijas

 (51) B61D45/00 (11) 15422 B
 (21) P-19-17 (22) 29.03.2019
 (45) 20.06.2020
 (31) U201902526 (32) 15.03.2019 (33) UA
 (73) Ivan Georgievich RABIZO, ul. Krilova, 109, 61137 Kharkiv, 

UA
 (72) Ivan Georgievich RABIZO (UA)
	 (74)	 Baiba	 KRAVALE,	 ALFA-PATENTS,	 Virānes	 iela	 2,	 Rīga,	

LV-1035, LV
 (54) PAAUGSTINĀTAS STIPRĪBAS VAGONU IELIKTNIS AR 

AUGSTAS ADHĒZIJAS LĪMLENTI UN AMORTIZĒJOŠU 
IESTATĪŠANAS SISTĒMU

	 (57)	 1.	 Paaugstinātas	 stiprības	 vagonu	 ieliktnis	 vagona	 iek-
šējā	 formā	 ar	 stiprināšanas	 elementiem	 pie	 vagona	 nekustīga-
jām	 daļām	 un	 ar	 vismaz	 vienu	 iekraušanas	 šļūteni	 izmantošanai	
pusvagonā,	 kurš	 aprīkots	 ar	 lūkām	 grīdā,	 kas	 atšķiras	 ar	 to,	 ka	
ieliktnis	sastāv	no	pīta	 laminēta	ārējā	slāņa	un	viengabalmetināta	
polietilēna	 iekšējā	 slāņa,	 kas	 savā	 starpā	 ir	 savienoti	 ar	 augstas	
adhēzijas	divpusēju	līmlenti;	ka	ieliktnis	ir	aprīkots	ar	amortizējošu	
iestatīšanas	sistēmu,	kas	 ir	 izpildīta	 lokanu	 iestatīšanas	elementu	
veidā,	pa	ieliktņa	augšējās	pamatnes	perimetru	izvietojot	elastīgus	
gredzenus,	kas	ieliktņa	uzstādīšanas	laikā	tiek	izvadīti	caur	pusva-
gona	 stiprinājuma	 gredzeniem;	 ka	 ieliktņa	 izmēri	 pēc	 garuma	 un	
platuma	 ir	 par	100–300	mm	 lielāki	 par	pusvagona	 iekšējo	 izmēru	
un	ka	ieliktņa	augšdaļā	ir	izvietoti	vairāki,	vēlams	četri,	iekraušanas	
vārsti.

 (51) C07C45/00 (11) 15462 B
 (21) P-19-19 (22) 09.04.2019
 (45) 20.06.2020
	 (73)	 RĪGAS	 TEHNISKĀ	 UNIVERSITĀTE,	 Kaļķu	 iela	 1,	 Rīga,	

LV-1658, LV
	 (72)	 Inese	MIERIŅA	(LV),
	 	 Viktorija	VITKOVSKA	(LV),
	 	 Māra	JURE	(LV)
 (54) AIZVIETOTU 5-METILIDĒN-1,3-DIOKSĀN-4,6-DIONU KĀ 

ALDEHĪDU SINTĒTISKO EKVIVALENTU IZMANTOŠA-
NAS PAŅĒMIENS

	 (57)	 1.	 Aldehīdu	iegūšanas	paņēmiens	no	aizvietotiem	5-metil-
idēn-1,3-dioksān-4,6-dioniem	saskaņā	ar	 reakciju:

O O

O O

Ar

Ar O

.

	 2.	 Aldehīdu	 iegūšanas	 paņēmiens	 saskaņā	 ar	 1.	 pretenziju,	
kas	 ietver:
	 a.	 aldehīda	 sintēzi	 no	 aizvietota	 5-metilidēn-1,3-dioksān-4,6- 
diona	Na2CO3	 klātbūtnē	etanola	 šķīdumā	 istabas	 temperatūrā;
	 b.	 aldehīda	 izdalīšanu	ar	 vispārpieņemtiem	paņēmieniem.
	 3.	 Aldehīdu	 kā	 starpproduktu	 iegūšanas	 un	 turpmākas	 pār-
vēršanas	paņēmiens	 in situ	saskaņā	ar	1.	pretenziju	un,	neizdalot	
no	 reakcijas,	 viena	 reaktora	apstākļos	 saskaņā	ar	 reakciju:

O O

O O

Ar

Ar O in situ tālākas	modifikācijas
 

tālākas	modifikācijas

.

	 4.	 Aldehīdu	 iegūšanas	paņēmiens	 in situ	 saskaņā	ar	3.	pre-
tenziju	un	 tā	pārvēršana	viena	 reaktora	apstākļos	par	2,4-dioksa-
spiro[5.5]undekān-1,5,9-trionu:

O O

O O

Ar

Ar O

O O

O O

Ar

O,

O O

O O
Ar Ar

O

.

	 5.	 2,4-Dioksaspiro[5.5]undekān-1,5,9-trionu	 iegūšanas	 paņē-
miens	 saskaņā	ar	 4.	 pretenziju,	 kas	 ietver:
	 a.	 2,4-dioksaspiro[5.5]undekān-1,5,9-triona	sintēzi	no	5-aril	idēn-
1,3-dioksān-4,6-diona	Na2CO3	klātbūtnē	acetona	šķīdumā	tā	virša-
nas	 temperatūrā;
	 b.	 2,4-dioksaspiro[5.5]undekān-1,5,9-triona	izdalīšanu	ar	vispār-
pieņemtiem	paņēmieniem.
	 6.	 Aldehīdu	 iegūšanas	paņēmiens	 in situ	 saskaņā	ar	3.	pre-
tenziju	un	tā	pārvēršana	viena	reaktora	apstākļos	par	Šifa	bāzēm:

O O

O O

Ar

Ar O
Ar2NH2

Ar N
Ar2

.

	 7.	 Aldehīdu	 iegūšanas	paņēmiens	 in situ	 saskaņā	ar	6.	pre-
tenziju	 un,	 neizdalot	 no	 reakcijas,	 to	 pārvēršana	par	Šifa	 bāzēm.
	 8.	 Šifa	bāzu	iegūšanas	paņēmiens	saskaņā	7.	pretenziju,	kas	
ietver:
	 a.	 Šifa	bāzu	sintēzi	no	5-arilidēn-1,3-dioksān-4,6-diona	un	aro-
mātiskajiem	amīniem	Na2CO3	 klātbūtnē	etanola	šķīdumā	 tā	virša-
nas	 temperatūrā;
	 b.	 Šifa	 bāzu	 izdalīšanu	ar	 vispārpieņemtiem	paņēmieniem.

 (51) F42B5/24 (11) 15466 B
  F42B14/04
 (21) P-18-42 (22) 25.05.2018
 (45) 20.06.2020
	 (73)	 STONEX,	SIA;	Maskavas	iela	28B,	Rēzekne,	LV-4604,	LV
	 (72)	 Oskars	SKREDELIS	 (LV)
	 (74)	 Artis	 KROMANIS,	 PĒTERSONA	 PATENTS	 -	 AAA	 LAW,	

SIA,	Citadeles	 iela	 12,	 3.	 stāvs,	Rīga,	 LV-1010,	 LV
 (54) ŠAUJAMIEROČA STOBRU EĻĻOJOŠA LODE
	 (57)	 1.	 Pašeļļojošā	lode	(1),	kas	satur	tajā	izveidotu	caurejošu	
kanālu	 (2),	kur	kanāla	 ieplūde	(3)	 ir	 izvietota	 lodes	priekšpusē	(4)	
un	 kanāla	 izplūde	 (5)	 ir	 izvietota	 uz	 lodes	 sānu	 virsmas	 (6).
	 2.	 Pašeļļojošā	 lode	 (1)	 saskaņā	ar	 1.	 pretenziju,	 kas	 rakstu-
rīga	ar	 to,	ka	caurejošā	kanālā	 (2)	 ir	 izvietota	smērviela	 (10)	 tādā	
veidā,	 ka	 pie	 lodes	 (1)	 izšaušanas	 caurejošā	 kanālā	 (2)	 esošā	
smērviela	 (10)	 izkļūst	 ārā	 no	 caurejošā	 kanāla	 (2)	 caur	 kanāla	
izplūdi	 (5),	 ka	 rezultātā	 smērviela	 (10)	 nonāk	 uz	 šaujamieroča	
stobra	 (20)	 iekšējās	 virsmas	 (21),	 no	 kura	 izšāva	minēto	 lodi	 (1).
	 3.	 Pašeļļojošā	 lode	 (1)	 saskaņā	 ar	 1.	 vai	 2.	 pretenziju,	 kas	
raksturīga	 ar	 to,	 ka	 kanāla	 izplūde	 (5)	 ir	 divas	 atsevišķas	 kanāla	
izplūdes	 (5),	 kas	 izvietotas	uz	 sānu	 virsmas	 (6).
	 4.	 Pašeļļojošā	 lode	 (1)	 saskaņā	 ar	 1.	 vai	 2.	 pretenziju,	 kas	
raksturīga	ar	to,	ka	kanāla	izplūde	(5)	ir	vismaz	trīs,	vēlams	četras,	
atsevišķas	kanāla	izplūdes	(5),	kas	izvietotas	uz	sānu	virsmas	(6).
	 5.	 Pašeļļojošā	 lode	 (1)	 saskaņā	 ar	 jebkuru	 no	 iepriekšējām	
pretenzijām,	kas	raksturīga	ar	to,	ka	viena	no	kanāla	izplūdēm	(5)	
atrodas	 tuvāk	 lodes	 (1)	priekšdaļai	 (3)	nekā	cita	 vismaz	viena	no	
kanāla	 izplūdēm	 (5).
	 6.	 Pašeļļojošā	 lode	 (1)	 saskaņā	 ar	 jebkuru	 no	 iepriekšējām	
pretenzijām,	 kas	 raksturīga	 ar	 to,	 ka	 kanāla	 izplūde	 (5)	 ir	 ieslīpa	
attiecībā	pret	 lodes	garenasi	 (X).
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 (51) C07D517/00 (11) 15485 B
  A61K45/00
 (21) P-18-72 (22) 13.09.2018
 (45) 20.06.2020
	 (73)	 LATVIJAS	 ORGANISKĀS	 SINTĒZES	 INSTITŪTS,	

Aizkraukles	 iela	 21,	Rīga,	 LV-1006,	 LV
	 (72)	 Pavels	ARSENJANS	 (LV),
	 	 Jeļena	VASIĻJEVA	 (LV),
	 	 Ilona	DOMRAČEVA	 (LV)
	 (74)	 Kristīne	 ČAPASE	 JASTRŽEMBSKA,	 Aizkraukles	 iela	 21,	

Rīga,	 LV-1006,	 LV
 (54) SELENOFĒNHROMENONU HIDROKSĀMSKĀBES, TO 

IZGATAVOŠANA UN IZMANTOŠANA ANGIOĢENĒZES 
INHIBĪCIJĀ

	 (57)	 1.	 Savienojums	ar	 vispārējo	 formulu	 I:

,I
kur:
R1	 ir	 halogēna	atoms	 (piem.	Br),
R2 ir C1-4-alkil-N-heterociklilgrupa,
tā	 optiskie	 izomēri,	 polimorfi	 un	 farmaceitiski	 pieņemamie	 skābes	
pievienošanās	 sāļi,	 hidrāti	 un	 solvāti.
	 2.	 Savienojums	 saskaņā	 ar	 1.	 pretenziju	 izmantošanai	 par	
medikamentu	tādu	slimību	ārstēšanai,	kurā	angioģenēzes	inhibīcija	
ir	 nepieciešama	vai	 vēlama.
	 3.	 Savienojums	saskaņā	ar	1.	vai	2.	pretenziju,	kur	savieno-
jums	 ir	 izvēlēts	 no	grupas,	 kas	 satur:
7-Brom-N-hidroksi-8-((4-metilpiperazin-1-il)metil)-2-okso-2H-
selenofēn[3,2-h]hromēn-3-karboksamīdu;
7 -Brom-N -h id roks i -8 - (p ipe raz in -1 - i lme t i l ) -2 -okso -2H -
selenofēn[3,2-h]hromēn-3-karboksamīdu;
7-Brom-N -h idroks i -8- (2- (p iperaz in-1- i l )e t i l ) -2-okso-2H -
selenofēn[3,2-h]hromēn-3-karboksamīdu;
8-((1,4-Diazepan-1-il)metil)-7-brom-N-hidroksi-2-okso-2H-
selenofēn[3,2-h]hromēn-3-karboksamīdu;
un	 tā	 farmaceitiski	 pieņemamus	 enantiomērus,	 diastereomērus,	
racemātus	un	 to	 sāļus.
	 4.	 Savienojums	 saskaņā	 ar	 jebkuru	 no	 1.	 līdz	 3.	 pretenzijai,	
kur	 savienojumam	 ir	 sekojoša	 struktūra:

O O
Se

Br

N
H

O
OH

NN
.

	 5.	 Paņēmiens,	savienojumu	saskaņā	ar	1.	pretenziju,	sintēzei

,I
kur:
R1	 ir	 halogēna	atoms	 (piem.	Br);
R2 ir C1-4-alkil-N-heterociklilgrupa;
no	 savienojuma,	 kas	 izvēlēts	 no	 starpproduktiem	5-8:

O O
Se

Br

R

N
H

O
O O

,5-8
kur:
R ir C1-4alkil-N-heterociklilgrupa,	 apstrādājot	 ar	 hlorūdeņradi;
kur	starpprodukti	5-8	tika	iegūti	no	sākotnējiem	savienojumiem	1-4:

O O

COOH

Se
Br

R
,1-4

kur:
R ir C1-4alkil-N-heterociklilgrupa,	 apstrādājot	 ar	 O-(tetrahidro-2H-
piran-2-il)hidroksilamīnu,	 1-hidroksibenztriazolu	 un	 N-(3-dimetil-
amino	propil)-N′-etilkarbodiimīda	hidrohlorīdu.

 (51) E04B1/80 (11) 15486 B
 (21) P-19-16 (22) 18.03.2019
 (45) 20.06.2020
	 (73)	 BALTICFLOC,	 SIA,	Ata	 Kronvalda	 iela	 40/22-601,	 Cēsis,	

Cēsu	nov.,	 LV-4101,	 LV
	 (72)	 Edžus	CĀBULIS	 (LV)
	 (74)	 Artis	 KROMANIS,	 PĒTERSONA	 PATENTS	 -	 AAA	 LAW,	

SIA,	Citadeles	 iela	 12,	 3.	 stāvs,	Rīga,	 LV-1010,	 LV
 (54) PLĀKŠŅVEIDA SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLS NO 

OTRREIZĒJĀM IZEJVIELĀM UN VIDEI DRAUDZĪGIEM 
MATERIĀLIEM

	 (57)	 1.	 Siltumizolācijas	 materiāls,	 kas	 satur	 smalcinātu	 otr-
reizējās	 pārstrādes	 izejvielu,	 kaņepju	 šķiedras	 un	 divkomponentu	
saistvielu,	kas	atšķiras	ar	to,	ka	siltumizolācijas	materiāls	papildus	
satur	konservēšanas	piedevu	un	ka	smalcinātā	otrreizējās	pārstrā-
des	 izejviela	pēc	 izvēles	 ir	smalcināta	makulatūra,	precīzāk,	glan-
cēts	 papīrs,	 žurnāli,	 laminēts	 papīrs,	 grāmatas,	 kartons,	 salvetes,	
iepakojumu	materiāls,	 tāds	 kā	 vienreizlietojamās	 kafijas	 krūzītes,	
tetrapakas	 un	 olu	 briketes,	 kā	 arī	 plastmasas,	 īpaši	 polietilēna,	
un	dzelzs,	alumīnija	daļiņas,	turklāt	otrreizējās	pārstrādes	izejviela	
sastāda	50	%	no	materiāla	 kopējās	masas,	 kaņepju	 šķiedras	 sa-
stāda	20	%	no	materiāla	kopējās	masas,	divkomponentu	saistviela	
sastāda	24,5	 līdz	 26,5	%	no	materiāla	 kopējās	masas	un	minētā	
konservēšanas	 piedeva	 sastāda	 3,5	 līdz	 5,5	%	 no	 materiāla	 ko-
pējās	masas.
	 2.	 Siltumizolācijas	materiāls	 saskaņā	 ar	 1.	 pretenziju,	 turklāt	
minētās	 otrreizējās	 pārstrādes	 izejvielas	 šķiedru	 garums	 ir	 2	 līdz	
6	mm.
	 3.	 Siltumizolācijas	 materiāls	 saskaņā	 ar	 1.	 vai	 2.	 pretenzi-
ju,	 turklāt	 divkomponentu	 saistviela	 sastāv	 no	 poliestera	 šķiedru	
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serdes	 un	 etilēn/vinilacetāta	 kopolimēra	 vai	 cita	 organiska	 etilēna	
kopolimēra	ar	 polāru	 komonomēru,	 īpaši	 akrilātu,	 apvalka.
	 4.	 Siltumizolācijas	 materiāls	 saskaņā	 ar	 jebkuru	 no	 1.	 līdz	
3.	 pretenzijai,	 turklāt	 konservēšanas	 piedeva	 satur	 sulfamīdskābi,	
alumīnija	 hidroksīdu	un	 sudrabu.
	 5.	 Siltumizolācijas	 materiāls	 saskaņā	 ar	 jebkuru	 no	 1.	 līdz	
4.	pretenzijai,	 turklāt	divkomponentu	saistvielas	 šķiedru	garums	 ir	
6	 līdz	 40	mm.
	 6.	 Siltumizolācijas	 materiāls	 saskaņā	 ar	 jebkuru	 no	 1.	 līdz	
5.	 pretenzijai,	 turklāt	 kaņepju	 šķiedru	garums	 ir	 3	 līdz	 10	mm.
	 7.	 Siltumizolācijas	 materiāls	 saskaņā	 ar	 jebkuru	 no	 1.	 līdz	
6.	 pretenzijai,	 turklāt	 siltumizolācijas	materiāls	 ir	 50	 līdz	 250	mm	
biezas	plāksnes	 formā.

 (51) A61K8/18 (11) 15494 B
 (21) P-18-76 (22) 08.10.2018
 (45) 20.06.2020
	 (73)	 Iļja	GERČIKOVS,	Dzirnavu	 iela	 48-14,	Rīga,	 LV-1050,	 LV
	 (72)	 Iļja	GERČIKOVS	 (LV),
  Olga LANDO (LV),
	 	 Izabella	BOGAČKINA	 (LV)
	 (74)	 Valentīna	SERGEJEVA,	a/k	 16,	Rīga,	 LV-1083,	 LV
 (54) KOSMĒTISKS LĪDZEKLIS SEJAS ĀDAS KOPŠANAI
	 (57)	 1.	 Kosmētiskais	 līdzeklis	 sejas	ādas	kopšanai,	 kas	satur	
etil	spirtu,	 bisabololu,	 tējas	 koka	 eļļu	 kā	 pretmikrobu	 sastāvdaļu,	
pret	iekaisuma	 sastāvdaļas	 un	 ūdeni,	 atšķiras	 ar	 to,	 ka	 papildus	
satur	 glikolskābi,	 etoksidiglikolu,	 pentilēnglikolu,	 kā	 arī	 PEG-40	
hidrogenētu	 rīcineļļu,	 dinātrija	EDTA	un	 vizlu/titāna	dioksīdu.
	 2.	 Kosmētiskais	 līdzeklis	 sejas	 ādas	 kopšanai	 saskaņā	 ar	
1.	punktu,	kas	atšķiras	ar	 to,	ka	kā	pretiekaisuma	sastāvdaļa	 tam	
ir	 pievienota	 salicilskābe	un	dikālija	 glicirizināts.
	 3.	 Kosmētiskais	 līdzekis	 sejas	 ādas	 kopšanai	 saskaņā	 ar	
1.	 punktu	 vai	 2.	 punktu,	 kas	 atšķiras	 ar	 to,	 ka	 kā	 pretmikrobu	
sastāvdaļas	 tam	 papildus	 ir	 pievienoti	 piroktona	 olamīns,	 cinka	
glikonāts	 un	 cinka	oksīds.
	 4.	 Kosmētiskais	līdzeklis	sejas	ādas	kopšanai	saskaņā	ar	jeb-
kuru	no	1.	 līdz	3.	punktam,	kur	norādītās	sastāvdaļas	pievienotas	
sastāvā	 sekojošās	masas	attiecībās	 (%):
etilspirts	 30,0–40,0
salicilskābe	 0,1–0,5
piroktona	olamīns	 0,01–0,5
dinātrija	EDTA	 0,05–0,2
cinka	glikonāts	 0,1–1,0
dikālija	 glicirizināts	 0,1–1,0
pentilēnglikols	 0,5–1,5
etoksidiglikols	 0,25–2,6
glikolskābe	 0,05–1,0
PEG-40	hidrogenēta	 rīcineļļa	 1,0–3,0
bisabolols	 0,1–0,3
tējas	 koka	eļļa	 0,5–2,5
cinka	oksīds	 2,0–10,0
vizla/titāna	dioksīds	 5,0–15,0
ūdens	 pārējais.
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Uz Latviju attiecināto Eiropas patentu 
publikācijas

(Publikācijas saskaņā ar 1995. gada 30. marta Patentu likuma 
19. panta otro un ceturto daļu)

 Publikācijas sakārtotas Eiropas patentu numuru kārtībā.

 
 
 (51) C07K 14/01(2006.01) (11) 2264050
  A61K 39/12(2006.01)

  C12N 15/34(2006.01)

 (21) 10184702.8  (22) 11.12.2002
 (43) 22.12.2010
 (45) 08.08.2018
 (31) 340775 P  (32) 12.12.2001 (33) US
  424840 P   08.11.2002  US
  314512   09.12.2002  US
 (73) Virginia Tech Intellectual Properties, Inc., 1700 Kraft Drive, 

Suite 2250, Blacksburg, VA 24060, US
  Iowa State University Research Foundation, Inc., 1805 

Collaboration Place, Suite 2100, Ames, IA 50010, US
 (72) MENG, Xiang-Jin, US
  FENAUX, Martijn, US
  HALBUR, Patrick G., US
 (74) Reitstötter Kinzebach, Patentanwälte Sternwartstrasse 4, 

81679 München, DE
  Baiba KRAVALE, ALFA-PATENTS, a/k 109, Rīga, LV-1082, 

LV
 (54) CŪKU CIRKOVĪRUSA HIMĒRISKI INFEKCIJAS DNS 

KLONI UN TO IZMANTOŠANAS VEIDI
  CHIMERIC INFECTIOUS DNA CLONES OF PORCINE 

CIRCOVIRUS AND USES THEREOF
 (57) 1. Vakcīna izmantošanai sivēnu aizsargāšanai pret otrā 
tipa cūku cirkovīrusu (PCV) vai pēcatšķiršanas multisistēmisko 
novājēšanas sindromu (PMWS) ko izraisa PCV2, turklāt sivēnam 
ir PCV2 maternālās antivielas un vakcīna satur imunogēnu dau-
dzumu komponenta, kas izvēlēts, no rindas, kas sastāv no:
 (a) cūku cirkovīrusa (PCV1-2) himēriskas nukleīnskābes 
molekulas, kas satur nukleīnskābes molekulu, kas kodē nepato-
gēnu PCV1, kurš satur patogēnā PCV2 atvērtā nolasīšanas rām-
ja (ORF2) kapsīda gēnu PCV1 nukleīnskābes molekulas ORF2 
kapsīda gēna vietā;
 (b) plazmīdas vai vīrusu vektora, kas satur (a) himērisko 
nukleīnskābes molekulu; un
 (c) avirulentu, himērisku pirmā tipa cūku cirkovīrusu, kas 
kodē imunogēnu PCV2 ORF2 kapsīda proteīnu (PCV1-2), turklāt 
nepatogēnā PCV1 ORF2 kapsīda gēns ir aizvietots ar patogēnā 
PCV2 ORF2 kapsīda gēnu.
 8. Vakcīna izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
3. pretenzijai, kas papildus ietver vismaz viena papildu cūku 
antigēna ievadīšanu.

 
 
 (51) C07K 16/28(2006.01) (11) 2348051
  A61K 39/395(2006.01)

  A61K 39/00(2006.01)

  C12N 15/11(2006.01)

  C12N 15/63(2006.01)

  C12N 9/10(2006.01)

 (21) 10185340.6  (22) 05.11.2004
 (43) 27.07.2011
 (45) 19.12.2018
 (31) 517096 P  (32) 05.11.2003 (33) US
 (73) Roche Glycart AG, Wagistrasse 10, 8952 Schlieren, CH
 (72) UMANA, Pablo, CH
  BRÜNKER, Peter, CH
  FERRARA KOLLER, Claudia, CH
  SUTER, Tobias, CH
  PÜNTENER, Ursula, GB
  MÖSSNER, Ekkehard, CH

 (74) Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB, 
Siebertstrasse 3, 81675 München, DE

  Agneta VEŽENKOVA, PĒTERSONA PATENTS - AAA 
LAW, SIA, Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, LV

 (54) CD20 ANTIVIELAS AR PAAUGSTINĀTU FC RECEPTO-
RA SAISTĪŠANĀS AFINITĀTI UN EFEKTORA FUNKCI-
JU

  CD20 ANTIBODIES WITH INCREASED FC RECEPTOR 
BINDING AFFINITY AND EFFECTOR FUNCTION

 (57) 1. Humanizēta II tipa anti-CD20 antiviela, kas satur:
 (a) smagās ķēdes mainīgo apgabalu, kas satur komple-
mentaritāti nosakošos apgabalus (CDR) ar SEQ ID NO: 16, 
SEQ ID NO: 26 un SEQ ID NO: 28, pēc izvēles satur izoleicīnu 
34. pozīcijā atbilstoši Kabata numerācijai, salīdzinot ar smagās 
ķēdes mainīgā apgabala karkasu ar SEQ ID NO: 32; un
 (b) vieglās ķēdes mainīgo apgabalu, kas satur CDR ar 
SEQ ID NO: 18, SEQ ID NO: 19 un SEQ ID NO: 20,
turklāt minētā antiviela ir spējīga konkurēt ar peles B-Ly1 anti-
vielu par saistīšanos ar CD20 un satur glikoinženierijas ceļā ie-
gūtu cilvēka Fc apgabalu, turklāt minētais Fc apgabals ir iegūts 
gliko inženierijas ceļā saimniekšūnā, kas izveidota, lai ekspresētu 
vismaz vienu nukleīnskābju sekvenci, kas kodē polipeptīdu ar 
β(1,4)-N-acetilglikozaminiltransferāzes III aktivitāti,
 (i) lai būtu mazāk fukozes atlieku, salīdzinot ar attiecīgu ne 
glikoinženierijas ceļā iegūtu antivielu;
 (ii) lai būtu lielāks divās daļās dalītu oligosaharīdu procen-
tuālais daudzums Fc apgabalā, salīdzinot ar attiecīgu ne gliko-
inženierijas ceļā iegūtu antivielu;
 (iii) lai būtu lielāka Fc receptora saistīšanās afinitāte, salīdzinot 
ar attiecīgu ne glikoinženierijas ceļā iegūtu antivielu; un
 (iv) lai būtu lielāka efektora funkcija, salīdzinot ar ne gliko-
inženierijas ceļā iegūtu antivielu, turklāt palielinātā efektora funkcija 
ir palielināta apoptozes indukcija ar tiešo signalizēšanu.
 4. Saimniekšūna, kas producē humanizētu II tipa anti-CD20 
antivielu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, turklāt saim-
niekšūna satur polinukleotīdu, kas satur sekvenci, kas ir vismaz 
par 80 % identiska polinukleotīdam, kas kodē smagās ķēdes mai-
nīgo apgabalu saskaņā ar 2. pretenziju, un polinukleotīdam, kas 
kodē vieglās ķēdes mainīgo apgabalu saskaņā ar 3. pretenziju, 
vai policistronisku vektoru, kas satur šādus polinukleotīdus, un 
turklāt minētā saimniekšūna ir izveidota, lai ekspresētu vismaz 
vienu nukleīnskābju sekvenci, kas kodē polipeptīdu ar β(1,4)-N-
acetilglikozaminiltransferāzes III aktivitāti.
 7. Metode humanizētas II tipa anti-CD20 antivielas producē-
šanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai; turklāt minētā 
metode ietver:
 (a) saimniekšūnas saskaņā ar jebkuru no 4. līdz 6. pretenzijai 
kultivēšanu barotnē apstākļos, kas ļauj tāda minētā polinukleotīda 
ekspresiju, kas kodē minēto antivielu; un
 (b) minētās antivielas atgūšanu no iegūtās kultūras.
 8. Humanizēta II tipa anti-CD20 antiviela, turklāt minētā anti-
viela ir iegūstama ar saimniekšūnas palīdzību saskaņā ar jebkuru 
no 4. līdz 6. pretenzijai vai metodi saskaņā ar 7. pretenziju.
 9. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur antivielu saskaņā ar 
1. līdz 3. vai 8. pretenziju un farmaceitiski pieņemamu nesēju.
 10. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur antivielu saskaņā 
ar jebkuru 1. līdz 3. vai 8. pretenziju, lietošanai vēža ārstēšanas 
metodē.

 
 
 (51) A61K 47/60(2006.01) (11) 2644206
  C08G 65/329(2006.01)

  C08G 65/333(2006.01)

 (21) 13162374.6  (22) 21.05.2004
 (43) 02.10.2013
 (45) 03.04.2019
 (31) 473213 P  (32) 23.05.2003 (33) US
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 (74) Boult Wade Tennant LLP, Verulam Gardens 70 Gray’s Inn 
Road, London WC1X 8BT, GB

  Jevgeņija GAINUTDINOVA, METIDA LAW FIRM, SIA, 
Miera iela 12-1, Rīga, LV-1001, LV

 (54) PEG ATVASINĀJUMI, KAS IETVER DIVAS PEG ĶĒDES
  PEG DERIVATIVES CONTAINING TWO PEG CHAINS
 (57) 1. Polimēru reaģents ar struktūru:

,

kur:
POLY1 ir polialkilēnoksīda grupa;
POLY2 ir polialkilēnoksīda grupa;
(a) ir 0, 1, 2 vai 3;
(b) ir 0, 1, 2 vai 3;
(e) ir 0, 1, 2 vai 3;
(f) ir 0, 1, 2 vai 3;
(g’) ir 0, 1, 2 vai 3;
(h) ir 0, 1, 2 vai 3;
(j) ir 0 līdz 20;
katrs R1 neatkarīgi ir H atoms vai organisks radikālis, kas atla-
sīts no grupas, kas sastāv no alkilgrupas, aizvietotas alkilgrupas, 
alkenilgrupas, aizvietotas alkenilgrupas, alkinilgrupas, aizvietotas 
alkinilgrupas, arilgrupas un aizvietotas arilgrupas;
X1, kad klātesošs, ir pirmā starplocekļa daļa;
X2, kad klātesošs, ir otrā starplocekļa daļa;
X5, kad klātesošs, ir piektā starplocekļa daļa;
X6, kad klātesošs, ir sestā starplocekļa daļa;
X7, kad klātesošs, ir septītā starplocekļa daļa;
X8, kad klātesošs, ir astotā starplocekļa daļa;
R5 ir sazarojuma daļa; un
Z ir reaktīvā grupa.
 9. Paņēmiens konjugāta iegūšanai, kas ietver polimēru re-
aģenta saskaņā ar 1. pretenziju stadiju nonākšanai saskarē ar 
aktīvu līdzekli, tādā veidā nodrošinot zāļu konjugātu.
 10. Farmaceitisks preparāts, kas ietver konjugātu, kas gata-
vots saskaņā ar 9. pretenziju, kombinācijā ar farmaceitisku palīg-
vielu.
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 (73) Janssen Biotech, Inc., 800/850 Ridgeview Drive, Horsham, 
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 (72) GILES-KOMAR, Jill, US
  KNIGHT, David M., US
  HEAVNER, George, US
  SCALLON, Bernard, US
  SHEALY, David, US
 (74) Carpmaels & Ransford LLP, One Southampton Row, 

London WC1B 5HA, GB
  Agneta VEŽENKOVA, PĒTERSONA PATENTS - AAA 

LAW, SIA, Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, LV
 (54) ANTI-TNF ANTIVIELAS, KOMPOZĪCIJA, METODES UN 

PIELIETOJUMI
  ANTI-TNF ANTIBODIES, COMPOSITIONS, METHODS 

AND USES

 (57) 1. Antiviela, kas ir specifiska pret audzēja nekrozes fakto-
ru alfa (TNFα), ar trim smagās ķēdes CDR un trim vieglās ķēdes 
CDR vai tās antigēnu saistošais fragments, turklāt trīs smagās 
ķēdes CDR ir ar aminoskābju sekvenci:
CDRH1: SYAMH;
CDRH2: FMSYDGSNKKYADSVKG;
CDRH3: DRGIAAGGNYYYYGMDV; un
trīs vieglās ķēdes CDR ir ar aminoskābju sekvenci:
CDRL1: RASQSVYSYLA;
CDRL2: DASNRAT;
CDRL3: QQRSNWPPFT;
lietošanai juvenila reimatoīdā artrīta ārstēšanā.
 4. Kompozīcija, kas satur antivielu saskaņā ar 1. līdz 3. pre-
tenziju un farmaceitiski pieņemamu nesēju vai atšķaidītāju lieto-
šanai juvenila reimatoīdā artrīta ārstēšanā.
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  A61P 35/04(2006.01)

 (21) 18155644.0  (22) 18.02.2002
 (43) 25.07.2018
 (45) 22.05.2019
 (31) 0104072  (32) 19.02.2001 (33) GB
  0124957   17.10.2001  GB
 (73) Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH
  Novartis International Pharmaceutical AG, Lichtstrasse 35, 

4056 Basel, CH
 (72) LANE, Heidi, CH
  O`REILLY, Terence, CH
  WOOD, Jeanette Marjorie, CH
 (74) Carpmaels & Ransford LLP, One Southampton Row, 

London WC1B 5HA, GB
  Baiba KRAVALE, ALFA-PATENTS, a/k 109, Rīga, LV-1082, 

LV
 (54) RAPAMICĪNA ATVASINĀJUMS BLĪVA AUDZĒJA, KAS 

SAISTĪTS AR NOREGULĒTU ANGIOĢENĒZI, ĀRSTĒ-
ŠANAI

  RAPAMYCIN DERIVATIVE FOR THE TREATMENT OF 
A SOLID TUMOR ASSOCIATED WITH DEREGULATED 
ANGIOGENESIS

 (57) 1. 40-O-(2-hidroksietil)-rapamicīns izmantošanai kompo-
zīcijā ar aromatāzes inhibitoru hormonu receptora pozitīvu krūts 
audzēju ārstēšanā.
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Uz Latviju attiecināto Eiropas patentu 
publikācijas

(Publikācijas saskaņā ar 1995. gada 30. marta Patentu likuma 
19. panta trešo daļu)

 Publikācijas sakārtotas Eiropas patentu numuru kārtībā.

 (51) A61K 9/24(2006.01) (11) 2298288
  A61K 9/28(2006.01)

  A61K 31/403(2006.01)

 (21) 10179007.9  (22) 26.05.2005
 (43) 23.03.2011
 (45) 22.06.2016
 (45) 03.04.2019 (publikācija pēc iebilduma)
 (31) 575319  (32) 28.05.2004 (33) US
 (62) EP05756474.2 / EP1753406
 (73) AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, SE
 (72) DESAI, Divyakant S., US
  LI, Bing V., US
 (74) Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB, 

Siebertstrasse 3, 81675 München, DE
  Aleksandrs SMIRNOVS, Patentu aģentūra A.SMIRNOV & 

Co., Alīses iela 10-69, Rīga, LV-1046, LV
 (54) APVALKOTAS TABLETES KOMPOZĪCIJA UN IEGŪŠA-

NAS PAŅĒMIENS
  COATED TABLET FORMULATION AND METHOD
 (57) 1. Apvalkota tablete, kas satur tabletes kodolu un:
 a) iekšēju noslēdzošu pārklājuma slāni, kas uzklāts uz table-
tes kodola, turklāt iekšējais noslēdzošais pārklājuma slānis satur 
polimēru pārklājuma kompozīciju, kas satur polimēru uz polivinil-
spirta (PVA) bāzes un plastifikatoru;
 b) otru pārklājuma slāni, kas satur medikamentu, uzklātu uz 
tabletes kodola iekšējā noslēdzošā pārklājuma, turklāt otrais pār-
klājuma slānis satur saksagliptīnu:

vai tā farmaceitiski pieņemamu sāli un polimēru pārklājuma kom-
pozīciju, kas satur polimēru uz PVA bāzes un plastifikatoru; un
 c) ārējo pārklājuma aizsargslāni, kas uzklāts uz otrā tabletes 
kodola pārklājuma slāņa, minētais ārējais pārklājuma aizsargslānis 
satur pārklājuma slāņa kompozīciju, kas satur polimēru uz PVA 
bāzes un plastifikatoru; un
turklāt otrais pārklājuma slānis satur 0,1 līdz 70 masas % medika-
menta un 30 līdz 99,5 masas % smērvielas tabletēšanai.
 11. Paņēmiens apvalkotās tabletes, kā definēts 1. pretenzijā, 
iegūšanai, kas ietver:
 a) tabletes kodola sagatavošanu;
 b) tabletes pārklāšanu ar iekšējā noslēdzošā pārklājuma 
slāņa kompozīciju, kas iekļauj vismaz vienu pārklājuma polimēru 
uz PVA bāzes un plastifikatoru;
 c) apvalkotās tabletes žāvēšanu, lai uz tās veidotu iekšējo 
noslēdzošo apvalku;
 d) tādā veidā apvalkotās tabletes pārklāšanu ar otru pārklā-
juma slāņa kompozīciju, kas iekļauj medikamentu, kas ir saksa-
gliptīns vai tā farmaceitiski pieņemams sāls, un vismaz vienu pār-
klājuma polimēru uz PVA bāzes un plastifikatoru;
 e) tādā veidā apvalkotās tabletes žāvēšanu, lai uz tās veidotu 
otro pārklājuma slāni; un
 f) tādā veidā apvalkotās tabletes pārklāšanu ar trešo ārē-
jā pārklājuma aizsargslāņa kompozīciju, kas iekļauj vismaz vienu 
pārklājuma polimēru uz PVA bāzes un plastifikatoru; un

 g) tādā veidā apvalkotās tabletes žāvēšanu, lai veidotu ap-
valkoto tableti saskaņā ar izgudrojumu.
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Latvijā apstiprināto Eiropas patentu 
publikācijas

(Publikācijas saskaņā ar 2007. gada 15. februāra Patentu likuma 
71. panta piekto daļu)

 Publikācijas sakārtotas Eiropas patentu numuru kārtībā.

 (51) C07K 16/18(2006.01) (11) 1793855
 (21) 05783732.0  (22) 09.08.2005
 (43) 13.06.2007
 (45) 14.11.2018
 (31) 915214  (32) 09.08.2004 (33) US
  185907   19.07.2005  US
 (86) PCT/US2005/028166  09.08.2005
 (87) WO2006/020581  23.02.2006
 (73) Prothena Biosciences Limited, Adelphi Plaza, Upper 

George’s Street, Dun Laoghaire Co., IE
  The Regents of The University of California, 12th Floor, 

1111 Franklin Street, Oakland, CA 94607-5200, US
 (72) SCHENK, Dale, B., US
  MASLIAH, Eliezer, US
  BUTTINI, Manuel, J., US
  CHILCOTE, Tamie, J., US
  ROCKENSTEIN, Edward, US
  GAMES, Kate, Dora, US
 (74) Goodfellow, Hugh Robin, et al, Carpmaels & Ransford LLP, 

One Southampton Row, London WC1B 5HA, GB
  Agneta VEŽENKOVA, PĒTERSONA PATENTS - AAA LAW, 

SIA, Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, LV
 (54) SINUKLEINOPĀTISKAS UN AMILOIDOGĒNISKAS SLI-

MĪBAS PROFILAKSE UN ĀRSTĒŠANA
  PREVENTION AND TREATMENT OF SYNUCLEINO-

PATHIC AND AMYLOIDOGENIC DISEASE
 (57) 1. Antiviela, kas specifiski saistās ar epitopu cilvēka alfa-
sinukleīna 1.–10. atlikumā, turklāt atlikumi ir numurēti saskaņā ar 
SEQ ID NO: 1, lietošanai terapijā.
 2. Antiviela lietošanai saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt terapija ir 
tādas slimības profilakses īstenošana vai ārstēšana, kas raksturīga 
ar Levi ķermenīšiem vai alfa-sinukleīna agregāciju smadzenēs.
 3. Antiviela lietošanai saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kas ir 
monoklonālā antiviela.
 4. Antiviela lietošanai saskaņā ar 3. pretenziju, kas ir himēriska 
antiviela.
 5. Antiviela lietošanai saskaņā ar 3. pretenziju, kas ir cilvēka 
antiviela.
 6. Antiviela lietošanai saskaņā ar 3. pretenziju, kas ir huma-
nizēta antiviela.
 7. Antiviela lietošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas ir cilvēka IgG1 izotipa antiviela.
 8. Antiviela lietošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas tiek ievadīta ar farmaceitisko nesēju kā farma-
ceitiska kompozīcija.
 9. Antiviela lietošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas tiek ievadīta devā no 1 līdz 10 mg antivielas uz 
kg ķermeņa masas.
 10. Antiviela lietošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas tiek ievadīta vairākās devās vismaz 6 mēnešu 
garumā.
 11. Antiviela lietošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas tiek ievadīta intraperitoneāli, perorāli, subkutāni, 
intrakraniāli, intramuskulāri, lokāli, intranazāli vai intravenozi.
 12. Pirmā antiviela, kas specifiski saistās ar epitopu cilvēka 
alfa-sinukleīna 1.–10. atlikumā, un otrā antiviela, kas specifiski 
saistās ar epitopu cilvēka alfa-sinukleīna 70.–140. atlikumā, turklāt 
atlikumi ir numurēti saskaņā ar SEQ ID NO: 1, lietošanai terapijā.
 13. Pirmā antiviela un otrā antiviela lietošanai saskaņā ar 
12. pretenziju, turklāt terapija ir tādas slimības profilakses īste-
nošana vai ārstēšana, kas raksturīga ar Levi ķermenīšiem vai 
alfa-sinukleīna agregāciju smadzenēs.

 14. Pirmā antiviela un otrā antiviela lietošanai saskaņā ar 
12. vai 13. pretenziju, turklāt otrā antiviela specifiski saistās ar 
epitopu cilvēka alfa-sinukleīna 120.–140. atlikumā.
 15. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur himērisku vai 
humanizētu antivielu, kas specifiski saistās ar epitopu alfa-
sinukleīna 1.–10. atlikumā, turklāt atlikumi ir numurēti saskaņā ar 
SEQ ID NO: 1, un farmaceitisku nesēju, lietošanai terapijā.
 16. Farmaceitiskā kompozīcija lietošanai saskaņā ar 15. pre-
tenziju, turklāt terapija ir tādas slimības profilakse vai ārstēšana, 
kas raksturīga ar Levi ķermenīšiem vai alfa-sinukleīna agregāciju 
smadzenēs.
 17. Polipeptīds, kas satur alfa-sinukleīna imunogēnu fragmentu, 
kas ir efektīvs, lai inducētu imūnatbildi, kas ietver antivielas, kas 
specifiski saistās ar epitopu cilvēka alfa-sinukleīna 1.–10. atlikumā, 
turklāt imunogēnais fragments nesatur alfa-sinukleīna 25.–140. atli-
kumu, turklāt atlikumi numurēti saskaņā ar SEQ ID NO: 1, lietošanai 
tādas slimības profilakses īstenošanā vai ārstēšanā, kas raksturīga 
ar Levi ķermenīšiem vai alfa-sinukleīna agregāciju smadzenēs.
 18. Polipeptīds lietošanai saskaņā ar 17. pretenziju, turklāt 
imunogēnais fragments ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no alfa-
sinukleīna 1.–5., 1.–6., 1.–7., 1.–8., 1.–9. un 1.–10. atlikuma.
 19. Polipeptīds lietošanai saskaņā ar 17. vai 18. pretenziju, 
turklāt imunogēnais fragments ir savienots ar nesēju un veido 
konjugātu.
 20. Polipeptīds, kas ir efektīvs, lai inducētu imūnatbildi, kas ietver 
antivielas, kas specifiski saistās ar epitopu cilvēka alfa-sinukleīna 
1.–10. atlikumā, un antivielām, kas specifiski saistās ar epitopu 
cilvēka alfa-sinukleīna 70.–140. atlikumā, turklāt minētais polipeptīds 
neizraisa imūnatbildi, kas ietver antivielas, kas specifiski saistās ar 
epitopu cilvēka alfa-sinukleīna 25.–69. atlikumā, lietošanai tādas 
slimības profilakses īstenošanā vai ārstēšanā, kas raksturīga ar 
Levi ķermenīšiem vai alfa-sinukleīna agregāciju smadzenēs; turklāt 
polipeptīdam trūkst vismaz cilvēka alfa-sinukleīna 25.–69. atlikuma, 
un turklāt atlikumi ir numurēti saskaņā ar SEQ ID NO: 1.
 21. Polipeptīds, kas satur alfa-sinukleīna imunogēnu fragmentu, 
kas ir efektīvs, lai inducētu imūnatbildi, kas ietver antivielas, kas 
specifiski saistās ar epitopu cilvēka alfa-sinukleīna 1.–10. atlikumā, 
turklāt imunogēnais fragments nesatur alfa-sinukleīna 25.–140. at-
likumu, un polipeptīds, kas satur alfa-sinukleīna otro imunogēno 
fragmentu, turklāt minētais otrais fragments ir efektīvs, lai inducētu 
imūnatbildi, kas ietver antivielas, kas specifiski saistās ar epitopu 
cilvēka alfa-sinukleīna 70.–140. atlikumā, turklāt atlikumi ir numurēti 
saskaņā ar SEQ ID NO: 1, lietošanai tādas slimības profilakses 
īstenošanā vai ārstēšanā, kas raksturīga ar Levi ķermenīšiem vai 
alfa-sinukleīna agregāciju smadzenēs.
 22. Antiviela lietošanai saskaņā ar 1. līdz 11. pretenziju, 
pirmā antiviela un otrā antiviela lietošanai saskaņā ar 12. līdz 
14. pretenziju, farmaceitiskā kompozīcija lietošanai saskaņā ar 
15. un 16. pretenziju, polipeptīds lietošanai saskaņā ar 17. līdz 
20. pretenziju, polipeptīdi lietošanai saskaņā ar 21. pretenziju, 
turklāt slimība ir Pārkinsona slimība.
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  Aleksandrs SMIRNOVS, Patentu aģentūra A.SMIRNOV & 
Co., Alīses iela 10-69, Rīga, LV-1046, LV

 (54) ANTIVIELAS PRET TGFBETA
  ANTIBODIES TO TGFBETA
 (57) 1. Antivielas molekula, kas saistās pie TGFβ1, TGFβ2 
un TGFβ3 un neitralizē tos, turklāt minētā antivielas molekula 
satur smago ķēdi, kas satur PET1073G12 VH domēna, kas ir 
SEQ ID NO: 2, aminoskābju sekvenci un vieglo ķēdi, kas satur 
PET1073G12 VL domēna, kas ir SEQ ID NO: 7, aminoskābju 
sekvenci, un turklāt smagās ķēdes konstantais reģions ir cilvēka 
antivielas konstantais reģions no IgG4.
 2. Antivielas molekula saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt vieglā 
ķēde satur cilvēka κ-vieglās ķēdes konstantu reģionu.
 3. Kompozīcija, kas satur antivielas molekulu saskaņā ar 
1. vai 2. pretenziju.
 4. Izolēta nukleīnskābe, kas satur nukleotīdu sekvenci, kas 
kodē antivielas molekulu saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju vai minētās 
antivielas molekulas VH domēnu un VL domēnu.
 5. Saimniekšūna, kas satur nukleotīdu sekvenci, kas kodē 
antivielas molekulas saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju VH domēnu, 
un nukleotīdu sekvenci, kas kodē minētās antivielas molekulas VL 
domēnu.
 6. Metode antivielas molekulas iegūšanai, kas ietver saimniek-
šūnas, kas satur:
antivielas molekulas saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju
 (1) nukleotīdu sekvenci, kas kodē VH mainīgo domēnu; un
 (2) nukleotīdu sekvenci, kas kodē VL mainīgo domēnu,
kultivēšanu apstākļos, kas piemēroti minētās antivielas moleku-
las iegū šanai; un minētās antivielas molekulas izolēšanu un/vai 
attīrīšanu.
 7. Metode saskaņā ar 6. pretenziju, kas papildus ietver 
antivielas molekulas formulēšanu kompozīcijā, kas iekļauj vismaz 
vienu papildu aktīvu komponentu.
 8. Antivielas molekula saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju izman-
tošanai fibrotiskas slimības ārstēšanā, turklāt fibrotiskā slimība ir 
izvēlēta no nieru fibrozes, pulmonālas fibrozes vai plaušu fibrozes.
 9. Antivielas molekula saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju izman-
tošanai vēža ārstēšanā.
 10. Antivielas molekula saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju izman-
tošanai imūnmediētas slimības ārstēšanā.
 11. Antivielas molekula saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju izman-
tošanai nieru slimības ārstēšanā.
 12. Antivielas molekula izmantošanai saskaņā ar 11. pre-
tenziju, turklāt nieru slimība ir glomerulonefrīts, nefropātija vai 
nefro skleroze.
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 (54) OFTALMOLOĢISKAS KOMPOZĪCIJAS UN TO IZMAN-

TOŠANA
  OPHTHALMOLOGIC COMPOSITIONS AND USE THERE-

OF
 (57) 1. Farmaceitiska kompozīcija izmantošanai acs sagatavo-
šanā pirms ķirurģiskās operācijas vai ķirurģiskās operācijas laikā, 
kas satur parasimpatolītiska līdzekļa, simpatomimētiska līdzekļa un 
lokālās anestēzijas līdzekļa kombināciju, raksturīga ar to, ka:

kompozīcija satur:
parasimpatolītiska līdzekļa tropikamīda koncentrāciju starp 0,015 un 
0,025 %;
lokālās anestēzijas līdzekļa lidokaīna vai tā sāļa koncentrāciju 
starp 0,75 un 1,25 %; un simpatomimētiska līdzekļa fenilefrīna 
koncentrāciju starp 0,2 un 0,4 %;
kompozīcija ir ievadīta ar intrakamerālu injekciju;
ķirurģiskā operācija ir kataraktas operācija.
 2. Farmaceitiska kompozīcija tās lietošanai saskaņā ar 1. pre-
tenziju, raksturīga ar to, ka farmaceitiskā kompozīcija ir ūdens 
šķīduma vai suspensijas veidā, vai vienreizējās devas pudelītes 
veidā.
 3. Vienreizējās lietošanas preparāts intrakamerālai injekcijai 
pirms ķirurģiskās operācijas, kas satur:
tropikamīdu 0,00024 g,
fenilefrīna hidrohlorīdu 0,0038 g,
lidokaīna hidrohlorīdu 0,00917 g,
ūdeni injicējamām zālēm q.s. 1 ml vienreizējās lietošanas pudelītei.
 4. Vienreizējās lietošanas preparāts intrakamerālai injekcijai 
pirms ķirurģiskās operācijas, kas satur:
tropikamīdu 0,00016 g,
fenilefrīna hidrohlorīdu 0,00258 g,
lidokaīna hidrohlorīdu 0,00943 g,
ūdeni injicējamām zālēm q.s. 1 ml vienreizējās lietošanas pudelītei.
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 (54) ŪDENS MIGLAS SPRAUSLA AR GAISA PLŪSMAS 

VIRZĪTĀJU
  A WATER MIST NOZZLE WITH AIR GUIDING
 (57) 1. Ūdens miglas sprausla ugunsgrēka dzēšanai, kas satur
 - ūdens galvu (2) ūdens izdošanai,
 - siltuma noplūdes elementu (4), kas ir siltumjutīgs, un
 - vienu vai vairākus turētājus (3, 5) siltuma noplūdes elemen-
ta (4) turēšanai,
turklāt uz sprauslas (2) ir izvietotas viena vai vairākas ribas (6), 
kas ir 90° ± 45° leņķī starp katras ribas (6) garenasi un siltuma 
noplūdes elementa (4) garenasi, un starp ribu (6) un siltuma noplū-
des elementu (4) ir 0–5 mm distance tādā veidā, ka ribas (6) virza 
gaisa plūsmu (1) uz siltuma noplūdes elementu (4), raksturīga ar 
to, ka viena vai vairākas ribas (6) ir izvietotas uz plates vai plānas 
folijas (9), kas ir izvietota uz atloka, kas ievirzīts ūdens miglas 
sprauslas (2) iekšpusē.
 2. Ūdens miglas sprausla saskaņā ar 1. pretenziju, kas rak-
sturīga ar to, ka siltuma noplūdes elements (4) ir stikla ampula, 
lodmetāla saite vai sakausējums ar formas atmiņu.
 3. Ūdens miglas sprausla saskaņā ar 1. pretenziju, kas 
raksturīga ar to, ka viena vai vairākas ribas (6) ir izvietotas uz 
ūdens miglas sprauslas (2) pārkares plates (8), un ar to, ka katra 
riba (6) ar tās garenasi ir izvietota 90° ± 45° leņķī pret siltuma 
noplūdes elementa (4) garenasi, kam ir horizontāli vai šķērseniski 
pozicionēts siltuma noplūdes elements (4), un ar to, ka distance 
starp ribām (6) un siltuma noplūdes elementu (4) ir 0–5 mm.
 4. Ūdens miglas sprausla saskaņā ar 1. pretenziju, kas rak-
sturīga ar to, ka viena vai vairākas ribas (6) ir izvietotas vertikālā 
stāvoklī gar vertikāli novietoto siltuma noplūdes elementu (4) ar 
distanci 0–5 mm no ribas (6) līdz ūdens miglas sprauslas (2) 
siltuma noplūdes elementa (4) virsmai.
 5. Ūdens miglas sprausla saskaņā ar 4. pretenziju, kas rak-
sturīga ar to, ka vertikāli izvietotais siltuma noplūdes elements (4) 
ir noturēts vietā ar doba kausa (11) palīdzību, kam ir caurumi 
siltuma noplūdes elementa (4) noturēšanai, un ar to, ka ribas (6) 
ir platākas nekā kausa (11) platums tādā veidā, ka gaiss (1) tiek 
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virzīts ap kausu (11) virzienā uz siltuma noplūdes elementu (4) tā 
ātrākai uzsildīšanai.
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 (54) PAPILDU MODULĀCIJAS INFORMĀCIJAS SIGNALIZĒ-

ŠANA ĀTRGAITAS LEJUPSAITES PAKETES PIEKĻUVEI
  ADDITIONAL MODULATION INFORMATION SIGNALING 

FOR HIGH SPEED DOWNLINK PACKET ACCESS
 (57) 1. Metode, kas ietver modulācijas indikācijas bita inter-
pretēšanu (6a) kā kvadrātiskās fāzes manipulācijas/kvadrātiskās 
amplitūdas modulācijas indikāciju, ja gan lietotāja iekārta, gan 
apkalpojošā šūna atbalsta 64 kvadrātisko amplitūdas modulāciju 
saskaņā ar šādu nosacījumu:
ja modulācijas indikācijas bits apzīmē kvadrātiskās fāzes manipu-
lāciju, interpretējot (6b), ka 7 kanālu veidošanas koda komplekta 
informācijas biti ātrgaitas-koplietojamas-vadības-kanāla HS-SCCH 
1. daļas struktūrā atbilstoši esošajai interpretācijai, kā definēts 
3GPP 5. specifikācijā, tādā veidā, ka pirmie trīs biti no kanālu 
veidošanas koda komplekta informācijas bitiem apzīmē grupas 
koda indikāciju un pēdējie četri biti no kanālu veidošanas koda 
komplekta informācijas bitiem apzīmē koda nobīdes indikāciju; un
ja modulācijas indikācijas bits apzīmē kvadrātiskās amplitūdas 
modulāciju, interpretējot (6c) 7 kanālu veidošanas koda komplekta 
informācijas bitus HS-SCCH 1. daļas struktūrā tā, ka tikai 6 biti no 
kanāla veidošanas kodēšanas informācijas bitiem tiek interpretēti 
kā koda komplekta informācija un viens bits no kanālu veidošanas 
koda komplekta informācijas bitiem tiek interpretēts kā izvēle starp 
16 kvadrātisko amplitūdas modulāciju un 64 kvadrātisko amplitūdas 
modulāciju.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas papildus ietver modu-
lācijas indikācijas bitu, kas ir Xms,i, kur, ja Xms,i = 0, tad modulācija 
ir kvadrātiskās fāzes manipulācija un ja Xms,i = 1, tad modulācija 
ir kvadrātiskās amplitūdas modulācija.
 3. Metode saskaņā ar 2. pretenziju, kas papildus ietver 7 ka-
nālu veidošanas koda komplekta informācijas bitus Xccs,1, Xccs,2, 
Xccs,3, Xccs,4, Xccs,5, Xccs,6, Xccs,7 saskaņā ar šādu nosacījumu:
ņemot vērā P kodus vai P multikodus, vai P kodus un multikodus, 
kas sākas ar kodu O, un, ņemot vērā ātrgaitas koplietošanas 
vadības kanāla numuru, ja 64 kvadrātiskā amplitūdas modulācija 
ir konfigurēta lietotāja iekārtai un Xms,1 = 1, aprēķinot informācijas 
lauku, izmantojot neparakstītu bināru atveidojumu veseliem skaitļiem, 
kas aprēķināti pēc izteiksmēm,
pirmajiem trim bitiem, no kuriem xccs,1 ir vissvarīgākais bits, MSB: 
xccs,1, xccs,2, xccs,3 = min (P-1,15-P); vai

ja 64 kvadrātiskā amplitūdas modulācija nav konfigurēta lietotāja 
iekārtai vai ja ir konfigurēta 64 kvadrātiskā amplitūdas modulācija 
un xms,1 = 0, tad pēdējiem četriem bitiem, no kuriem xccs,4 ir MSB:

pretējā gadījumā, ja 64 kvadrātiskā amplitūdas modulācija ir konfigu-
rēta lietotāja iekārtai un xms,1 = 1, P un O ir jāatbilst |O-1-└P/8┘*15| 
mod 2 = (ātrgaitas koplietošanas vadības kanāla numurs) mod 2, 
un tad xccs,4, xccs,5, xccs,6, xccs,dummy = |O-1-└P/8┘*15|, kur xccs,dummy ir 
tukšs bits, kas netiek pārraidīts ātrgaitas koplietošanas vadības 
kanālā, un Xccs,7 = 0, ja lietotāja iekārtai ir konfigurēta 16 kvadrātiskā 
amplitūdas modulācija vai Xccs,7 = 1, ja 64 kvadrātiskā amplitūdas 
modulācija ir konfigurēta lietotāja iekārtai.
 4. Metode saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt ātrgaitas koplie-
tošanas vadības kanāla numurs tiek piešķirts ar pozīciju ātrgaitas 
koplietošanas vadības kanālu veidošanas koda informācijas sa-
rakstā, par ko signalizē augstāki slāņi.
 5. Metode saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt ātrgaitas koplie-
tošanas vadības kanāla numurs ir saistīts ar koda nobīdes indi-
kāciju un koda grupas indikāciju, ja lietotāja iekārtai ir konfigurēta 
64 kvadrātiskā amplitūdas modulācija un xms,1 = 1.
 6. Metode saskaņā ar 3. pretenziju, kas papildus ietver ot-
rās datu plūsmas modulācijas norādīšanu vairāku ievadu/vairāku 
izvadu signalizācijā, kur ātrgaitas dalītās vadības kanāla struktūra 
norāda lietotāja iekārtu kā vienplūsmas vai divplūsmas atsevišķu 
paralēlu ātrgaitas datu pakešu piekļuves datu pārraidi ātrgaitas 
fiziskās lejupsaites koplietošanas kanālos, kuros ranga indikācijas 
bits HS-SCCH 1. daļas struktūrā norāda, vai tiek pārraidīta viena 
vai divas datu plūsmas.
 7. Ierīce, kas satur:
līdzekļus modulācijas indikācijas bita interpretēšanai kā kvadrātiskās 
fāzes manipulācijas/kvadrātiskās amplitūdas modulācijas norādei, ja 
gan lietotāja iekārta, gan apkalpojošā šūna šūnu telekomunikāciju 
tīklā atbalsta 64 kvadrātisko amplitūdas modulāciju;
līdzekļus, ja modulācijas indikācijas bits apzīmē kvadrātiskās fāzes 
manipulāciju 7 kanālu veidošanas koda komplekta informācijas bitu 
interpretēšanai ātrgaitas koplietošanas vadības kanāla HS-SCCH 
1. daļas struktūrā atbilstoši esošai interpretācijai, kā definēts 3GPP 
5. specifikācijā tā, ka pirmie trīs biti no kanālu veidošanas koda 
komplekta informācijas bitiem apzīmē grupas koda indikāciju un 
pēdējie četri biti no kanālu veidošanas koda komplekta informācijas 
bitiem apzīmē koda nobīdes indikāciju; un
līdzekļus, ja modulācijas indikācijas bits apzīmē kvadrātiskās 
amplitūdas modulāciju, interpretējot 7 kanālu veidošanas koda 
komplekta informācijas bitus HS-SCCH 1. daļas struktūrā tā, ka 
tikai 6 biti no kanāla veidošanas kodēšanas informācijas bitiem tiek 
interpretēti kā koda komplekta informācija un viens bits no kanālu 
veidošanas koda komplekta informācijas bitiem tiek interpretēts kā 
izvēle starp 16 kvadrātisko amplitūdas modulāciju un 64 kvadrātisko 
amplitūdas modulāciju.
 8. Ierīce saskaņā ar 7. pretenziju, kas papildus satur modulāci-
jas indikācijas bitu, kas ir Xms,1 = 1, kur, ja Xms,i = 0, tad modulācija 
ir kvadrātiskās fāzes manipulācija, un, ja Xms,i = 1, tad modulācija 
ir kvadrātiskās amplitūdas modulācija.
 9. Ierīce saskaņā ar 8. pretenziju, kas papildus satur līdzekļus 
7 kanālu veidošanas koda komplekta informācijas bitus Xccs,1, Xccs,2, 
Xccs,3, Xccs,4, Xccs,5, Xccs,6, Xccs,7 saskaņā ar šādu nosacījumu:
ņemot vērā P kodus vai P multikodus, vai P multikodus un kodus, 
kas sākas ar kodu O, un, ņemot vērā ātrgaitas koplietošanas 
vadības kanāla numuru, ja 64 kvadrātiskā amplitūdas modulācija 
ir konfigurēta lietotāja iekārtai un Xms,1 = 1, aprēķinot informācijas 
lauku, izmantojot neparakstītu bināru atveidojumu veseliem skaitļiem, 
kas aprēķināti pēc izteiksmēm,
pirmajiem trim bitiem, no kuriem xccs,1 ir vissvarīgākais bits MSB: 
xccs,1, xccs,2, xccs,3 = min (P-1,15-P); vai
ja 64 kvadrātiskā amplitūdas modulācija nav konfigurēta lietotāja 
iekārtai vai ja ir konfigurēta 64-QAM modulācija un xms,1 = 0, tad 
pēdējiem četriem bitiem, no kuriem xccs,4 ir MSB:

pretējā gadījumā, ja 64 kvadrātiskā amplitūdas modulācija ir konfigu-
rēta lietotāja iekārtai un xms,1 = 1, P un O ir jāatbilst |O-1-└P/8┘*15| 
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mod 2 = (ātrgaitas koplietošanas vadības kanāla numurs) mod 2, 
un tad xccs,4, xccs,5, xccs,6, xccs,dummy = |O-1-└P/8┘*15|, kur xccs,dummy ir 
tukšs bits, kas netiek pārraidīts ātrgaitas koplietošanas vadības 
kanālā, un Xccs,7 = 0, ja lietotāja iekārtai ir konfigurēta 16 kvadrātiskā 
amplitūdas modulācija vai Xccs,7 = 1, ja 64 kvadrātiskā amplitūdas 
modulācija ir konfigurēta lietotāja iekārtai.
 10. Ierīce saskaņā ar 9. pretenziju, kas papildus satur līdzekļus 
HS-SCCH 1. daļas struktūras signāla sagatavošanai pārraidīšanai 
un līdzekļus HS-SCCH 1. daļas struktūras signāla nodrošināšanai 
pārraidīšanai.
 11. Ierīce saskaņā ar 9. pretenziju, kas papildus satur līdzekļus 
x-kvadrātiskās amplitūdas modulētspējas signāla sagatavošanai 
pārraidīšanai un līdzekļus x-kvadrātiskās amplitūdas modulētspējas 
signāla nodrošināšanai pārraidīšanai, un līdzekļus x-kvadrātiskās 
amplitūdas modulētspējas signāla pārraidīšanai.
 12. Mobils terminālis, kas satur ierīci saskaņā ar 7. pretenziju.
 13. Mezgls, kas satur ierīci saskaņā ar 7. pretenziju.
 14. Piekļuves punkts, kas satur ierīci saskaņā ar 7. pretenziju.
 15. Datorprogrammas produkts, kas satur instrukcijas, kas, 
datoram izpildot programmu, liek datoram izpildīt metodi saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai.
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 (54) ANĀLĀS INKONTINENCES ĀRSTĒŠANAS METODES, 

IZMANTOJOT MIOBLASTUS
  METHODS FOR THE TREATMENT OF ANAL INCONTI-

NENCE USING MYOBLASTS
 (57) 1. No muskuļiem izdalīta šūna izmantošanai pacienta 
anālās inkontinences novēršanā un ārstēšanā, turklāt minētās 
šūnas ir mioblastu šūnas, turklāt minētajam pacientam šīs šūnas ir 
autologas vai heterologas, un turklāt no muskuļiem izdalītās šūnas 
ir paredzētas ievadīšanai ārējā anālajā slēdzējmuskulī.
 2. No muskuļiem izdalītā šūna izmantošanai saskaņā ar 1. pre-
tenziju, turklāt mioblasti ir iegūti no donora un/vai no muskuļiem 
izdalītā šūna ir primārā šūna, un/vai turklāt šīs šūnas ievadīšana 
tiek atkārtota.
 3. No muskuļiem izdalītā šūna izmantošanai saskaņā ar 1. un 
2. pretenziju, turklāt minētās šūnas pirms ievadīšanas tiek kultivētas.
 4. No muskuļiem izdalītā šūna izmantošanai saskaņā ar 1. līdz 
3. pretenzijai ievadīšanai pacienta ārējā anālajā slēdzējmuskulī, ja 
minētajam pacientam ir radies rektāls ievainojums.
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 (54) SAISTOŠIE PROTEĪNI, IESKAITOT ANTIVIELAS, ANTI

VIELU ATVASINĀJUMUS UN ANTIVIELU FRAGMENTUS, 
KAS SPECIFISKI SAISTA CD154, UN TO LIETOŠANAS 
VEIDI

  BINDING PROTEINS, INCLUDING ANTIBODIES, ANTI
BODY DERIVATIVES AND ANTIBODY FRAGMENTS, 
THAT SPECIFICALLY BIND CD154 AND USES THEREOF

 (57) 1. Anti-CD 154 antiviela vai tās CD 154 saistošais frag-
ments, kas satur:
 (a) VH domēna sekvenci saskaņā ar SEQ ID NO: 1 no 5. attēla; 
un
 (b) VL domēna sekvenci saskaņā ar SEQ ID NO: 2 no 6. attēla.
 2. Anti-CD 154 antiviela vai tās CD 154 saistošais fragments 
saskaņā ar 1. pretenziju, kas satur:
 (a) smagās ķēdes sekvenci, izvēlētu no SEQ ID NO: 12 no 
7. attēla, SEQ ID NO: 13 no 7. attēla un SEQ ID NO: 72 no 
16. attēla; un
 (b) vieglās ķēdes sekvenci, izvēlētu no SEQ ID NO: 15 no 
7. attēla un SEQ ID NO: 69 no 15. attēla.
 3. Anti-CD 154 antiviela vai tās CD 154 saistošais fragments 
saskaņā ar 2. pretenziju, kas satur smagās un vieglās ķēdes sek-
vences, kas attiecīgi izvēlētas no:
 (a) SEQ ID NO: 12 no 7. attēla un SEQ ID NO: 15 no 7. attēla;
 (b) SEQ ID NO: 13 no 7. attēla un SEQ ID NO: 15 no 7. attēla; 
un
 (c) SEQ ID NO: 72 no 16. attēla un SEQ ID NO: 69 no 
15. attēla.
 4. Anti-CD 154 antiviela vai tās CD 154 saistošais fragments 
saskaņā ar 3. pretenziju, kas satur smagās un vieglās ķēdes sek-
vences attiecīgi no SEQ ID NO: 13 no 7. attēla un SEQ ID NO: 15 
no 7. attēla.
 5. Anti-CD 154 antiviela vai tās CD 154 saistošais fragments 
saskaņā ar 1. līdz 4. pretenziju, turklāt:
 (a) anti-CD 154 antiviela ir anti-CD 154 antiviela, kas izvēlēta 
no grupas, kas sastāv no multimēras antivielas, heterodimēras anti-
vielas, hemidimēras antivielas, tetravalentas antivielas, bi speci fiskas 
antivielas, vienas ķēdes antivielas un to atvasinājumiem; vai
 (b) anti-CD 154 antiviela ir anti-CD 154 antivielas antigēnu 
saistošais fragments, un minētais antigēnu saistošais fragments 
ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no Fab, F(ab)2, Fab’, F(ab’)2, 
F(ab’)3, Fd un Fv.
 6. Anti-CD 154 antiviela saskaņā ar 5. pretenziju, turklāt 
minētā anti-CD 154 antiviela vai tās CD 154 saistošais fragments 
ir modificēts ar poli(etilēnglikola) vai tā atvasinājuma kovalentu 
piesaisti.
 7. Anti-CD 154 antiviela vai tās CD 154 saistošais fragments 
saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt CD 154 antiviela ir Fab’ fragments, 
turklāt tiola grupa modificētā eņģes apgabalā ir kovalenti saistīta 
ar maleimīda grupu, kas ir kovalenti saistīta ar lizīna atlikumu, 
turklāt metoksipoli(etilēnglikola) polimērs ar molekulmasu aptuveni 
20 000 Da ir pievienots katrai lizīna amīna grupai.
 8. Anti-CD 154 antiviela vai tās CD 154 saistošais fragments 
saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt:
 (a) antivielai vai tās fragmentam nav imūnglobulīna Fc apgabala 
vai
 (b) antiviela vai tās fragments satur imūnglobulīna Fc apga-
balu, kas izvēlēts no IgG1, IgG2, IgG3 un IgG4 Fc apgabala, vai 
ir atvasināts no IgG1, IgG2, IgG3 vai IgG4 Fc apgabala.
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 9. Anti-CD 154 antiviela vai tās CD 154 saistošais fragments 
saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt antiviela vai tās fragments papildus 
satur Fc apgabala variantu, kas ir hibrīda Fc apgabals, kas satur 
sekvences no vairāk nekā viena Ig Fc domēna tipa.
 10. Anti-CD 154 antiviela vai tās CD 154 saistošais fragments 
saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai, turklāt antiviela vai tās 
fragments nav glikozilēts.
 11. Anti-CD 154 antiviela vai tās CD 154 saistošais fragments 
saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai, turklāt antiviela vai tās 
fragments ir saistīts ar funkcionālo daļu, kas izvēlēta no bloķējošas 
daļas, detektējamas daļas, terapeitiskas daļas vai to kombinācijas.
 12. Anti-CD 154 antiviela vai tās CD 154 saistošais fragments 
saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 11. pretenzijai, turklāt fragments ir 
sapludināts no Fab, Fab’, Fd, Fv, scFv, scFab vai bez cisteīna 
scFab.
 13. Nukleīnskābes molekula, kas kodē anti-CD 154 antivielu 
vai tās CD 154 saistošo fragmentu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
12. pretenzijai.
 14. Nukleīnskābe saskaņā ar 13. pretenziju, turklāt nukleīnskābe 
ir DNS molekula, kas kodē anti-CD 154 antivielu vai tās CD 154 
saistošo fragmentu, un DNS molekula satur sekvenci, kas izvēlēta no 
grupas, kas sastāv no SEQ ID NO: 17 no 6. attēla, SEQ ID NO: 18 
no 6. attēla, SEQ ID NO: 22 no 5. attēla, SEQ ID NO: 23 
no 7. attēla, SEQ ID NO: 24 no 7. attēla, SEQ ID NO: 25 no 
6. attēla, SEQ ID NO: 26 no 7. attēla, SEQ ID NO: 27 no 7. at-
tēla, SEQ ID NO: 28 no 8. attēla, SEQ ID NO: 41 no 8. attēla, 
SEQ ID NO: 70 no 15. attēla un SEQ ID NO: 73 no 16. attēla.
 15. Vektors, kas satur nukleīnskābes molekulu saskaņā ar 
13. pretenziju vai DNS molekulu saskaņā ar 14. pretenziju.
 16. Saimniekšūna, kas satur vektoru saskaņā ar 15. pretenziju.
 17. Metode anti-CD 154 antivielas vai tās CD 154 saistošā 
fragmenta producēšanai, turklāt minētā metode ietver šādus posmus:
 (a) saimniekšūnas saskaņā ar 16. pretenziju kultivēšanu 
apstākļos, kas piemēroti anti-CD 154 antivielas vai tās CD 154 
saistošā fragmenta ekspresijai minētajā saimniekšūnā; un
 (b) anti-CD 154 antivielas vai tās CD 154 saistošā fragmenta 
atgūšanu.
 18. Metode saskaņā ar 17. pretenziju, turklāt saimniekšūna ir 
prokariotiska vai eikariotiska šūna.
 19. Kompozīcija, kas satur anti-CD 154 antivielu vai tās CD 154 
saistošo fragmentu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 12. pretenzijai 
un piemērotu farmaceitisku nesēju.
 20. Kompozīcija saskaņā ar 19. pretenziju, turklāt minētā kom-
pozīcija papildus satur papildu imūnsupresīvu vai imūnmodulējošu 
savienojumu vai līdzekli.
 21. Anti-CD 154 antivielas vai tās CD 154 saistošā fragmenta 
saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 12. pretenzijai vai kompozīcijas 
saskaņā ar 19. vai 20. pretenziju lietošana medikamenta pagatavo-
šanai tāda cilvēka stāvokļa, traucējuma vai slimības, ko pilnībā vai 
daļēji mediē CD40 signāli, vai jebkura iepriekš nosauktā simptomu 
ārstēšanai vai profilaksei, turklāt minētais stāvoklis, traucējums vai 
slimība ir iekaisīga vai autoimūna atbildes reakcija vai fibroze.
 22. Lietošana saskaņā ar 21. pretenziju, turklāt iekaisīgā vai 
autoimūnā atbildes reakcija vai fibroze ir izvēlēta no reimatoīdā 
artrīta, sistēmiskās sarkanās vilkēdes, spondilartrīta, iekaisīgu 
zarnu slimības, Krona slimības, psoriāzes, sklerodermijas, vilkēdes 
izraisīta nefrīta, idiopātiskas trombocitopēniskas purpuras, asinsvadu 
slimības un multiplās sklerozes.
 23. Anti-CD 154 antivielas vai tās CD 154 saistošais fragments 
saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 12. pretenzijai vai kompozīcija sa-
skaņā ar 19. vai 20. pretenziju lietošanai tāda cilvēka stāvokļa, 
traucējuma vai slimības, ko pilnībā vai daļēji mediē CD40 signāli, 
vai jebkura iepriekš nosauktā simptomu ārstēšanai vai profilaksei, 
turklāt minētais stāvoklis, traucējums vai slimība ir iekaisīga vai 
autoimūna atbildes reakcija vai fibroze.
 24. Anti-CD 154 antivielas vai tās CD 154 saistošais fragments 
saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 12. pretenzijai vai kompozīcija saska-
ņā ar 19. vai 20. pretenziju lietošanai iekaisīgas vai autoimūnas 
atbildes reakcijas vai fibrozes ārstēšanai vai profilaksei saskaņā ar 
23. pretenziju, turklāt iekaisīgā vai autoimūnā atbildes reakcija vai 
fibroze ir izvēlēta no reimatoīdā artrīta, sistēmiskās sarkanās vilkēdes, 
spondilartrīta, iekaisīgās zarnu slimības, Krona slimības, psoriāzes, 
sklerodermijas, vilkēdes izraisīta nefrīta, idiopātiskas trombocitopē-
niskas purpuras, asinsvadu slimības un multiplās sklerozes.
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 (54) VĪTNES FORMA CAURUĻU SAVIENOJUMIEM
  THREAD FORM FOR TUBULAR CONNECTIONS
 (57) 1. Vītnes forma vītņveida cauruļvadu savienošanai, ko var 
ieskrūvēt un pēc tam atskrūvēt, vītnes forma satur:
caurules galu ar ārējo vītni ar vītnes malas ārējām virsmām (17) 
un vītnes vijumu balstvirsmām (19) un vītnes plakanām korēm (13) 
un vītnes profila dobumiem (15) saskrūvēšanai ar attiecīgo caurules 
gala iekšējo vītni, veidojot cauruļvadu savienojumu, kur katra no 
ārējās vītnes vijumu balstvirsmām (19) satur divas fāzītes (18, 20) 
un trīs rādiusus (22, 24, 26) un kur katrai no ārējās vītnes malas 
ārējām virsmām ir virsmas neregularitātes pazīmes, neregularitātes 
pazīmes satur trīs fāzītes (30, 32, 24) un četrus rādiusus (36, 38, 
40,42) katrai no vītnes malas ārējām virsmām;
kur atbilstošas fāzītes, kuras ir klāt attiecīgajās vītnes malas 
ārējās virsmās (17) un vītnes vijumu balstvirsmās (19) caurules 
galā ar iekšējo vītni atrodas plaknēs, kuras ir paralēlas, skatoties 
šķērsgriezumā; un
kur vītnei caurules galā ar iekšējo vītni ir noteikts vītnes augstums, 
mērot starp vītnes korēm (13) un vītnes profila dobumiem (15), 
un kur katrai no dažādām fāzītēm vītnes malas ārējās virsmās un 
vītnes vijumu balstvirsmās (17, 19) ir radiālais augstums, mērot 
tajā pašā virzienā kā vītnes augstumam, kopējie fāzīšu augstumi 
nosaka vītnes malas ārējās virsmas augstumu vienā vītnes pusē 
un vītnes vijumu balstvirsmas augstumu pretējā vītnes pusē, un kur 
vītnes malas ārējās virsmas augstums ir lielāks kā vītnes vijumu 
balstvirsmas augstums.
 2. Vītņveida cauruļvadu savienojums, kas satur vītnes formu 
saskaņā ar 1. pretenziju un vītnes formu vītņveida cauruļvadu 
savienošanai, ko var ieskrūvēt un pēc tam atskrūvēt, vītnes forma 
satur:
caurules galu ar ārējo vītni ar vītnes malas ārējām virsmām (17) 
un vītnes vijumu balstvirsmām (19) un vītnes plakanām korēm (13) 
un vītnes profila dobumiem (15) saskrūvēšanai ar attiecīgo caurules 
gala iekšējo vītni, veidojot cauruļvadu savienojumu, kur katrai no 
ārējās vītnes vijumu balstvirsmām (19) ir divas fāzītes (18, 20) un 
trīs rādiusi (22, 24, 26) un kur katrai no ārējās vītnes malas ārējām 
virsmām (17) ir virsmas neregularitātes pazīmes, neregularitātes 
pazīmes satur trīs fāzītes (30, 32, 24) un četrus rādiusus (36, 38, 
40, 42) katrai no vītnes malas ārējām virsmām; un
kur atbilstošas fāzītes, kuras ir klāt attiecīgajās vītnes malas 
ārējās virsmās (17) un vītnes vijumu balstvirsmās (19) caurules 
galā ar ārējo vītni atrodas plaknēs, kuras ir paralēlas, skatoties 
šķērsgriezumā.
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 (54) GAISA PIEPLŪDES IEKĀRTA
  AIR SUPPLY UNIT
 (57) 1. Gaisa pieplūdes iekārta (1) siltumenerģijas pārnesei 
starp izplūdes gaisu (2) un pieplūdes gaisu (3), gaisa pieplūdes 
iekārta satur:
 - apvalku (25),
 - apvalkā (25) izplūdes gaisa kanālu (4) izplūdes gaisa (2) no-
vadīšanai caur gaisa pieplūdes iekārtas (1) apvalku (25), izplūdes 
gaisa kanālam (4) ir pirmā ieplūdes atvere (5) izplūdes gaisa (2) 
ievadīšanai izplūdes gaisa kanālā (4) un pirmā izplūdes atvere (6) 
izplūdes gaisa (2) novadīšanai ārā no izplūdes gaisa kanāla (4),
 - apvalkā (25) pieplūdes gaisa kanālu (7) pieplūdes gaisa (3) 
novadīšanai caur gaisa pieplūdes iekārtas (1) apvalku (25), pie-
plūdes gaisa kanālam (7) ir otrā ieplūdes atvere (8) pieplūdes 
gaisa (3) ievadīšanai pieplūdes gaisa kanālā (7) un pirmā izplūdes 
atvere (9) pieplūdes gaisa (3) novadīšanai ārā no gaisa pieplūdes 
kanāla (7),
 - apvalkā (25) siltumsūkni (11), kuram ir pirmais siltum pār-
nesējs (12), kuram ir pirmā iekšējā telpa aukstumaģentam, un otrais 
siltumpārnesējs (13), kuram ir otrā iekšējā telpa aukstumaģentam, 
pirmā šķidruma caurule (14) aukstumaģenta pārnesei starp pirmā 
siltumpārnesēja (12) pirmo iekšējo telpu un otrā siltumpārnesēja (13) 
otro iekšējo telpu, otrā šķidruma caurule (15) aukstumaģenta pār-
nesei starp otrā siltumpārnesēja (13) otro iekšējo telpu un pirmā 
siltumpārnesēja (12) pirmo iekšējo telpu, droseļierīce (16) spiediena 
starpības regulācijai starp pirmo un otro iekšējo telpu un kompre-
sors (17) aukstumaģenta cirkulācijai no pirmā siltumpārnesēja (12) 
uz otro siltumpārnesēju (13) un no otrā siltumpārnesēja (13) uz 
pirmo siltumpārnesēju (12), un
 - ka otrais siltumsūkņa (11) siltumpārnesējs (13) ir samontēts 
pieplūdes gaisa kanālā (7), kurš stiepjas caur apvalku (25),
raksturīga ar to, ka
 - gaisa pieplūdes iekārta (1) apvalkā (25) satur siltummaini (10), 
kurš satur rotējošo siltuma pārneses elementu (24) siltumenerģijas 
pārnesei no izplūdes gaisa (2), kas plūst izplūdes gaisa kanālā (4) 
caur apvalku (25), vismaz daļēji uz pieplūdes gaisu (3), kas plūst 
caur apvalku (25) pieplūdes gaisa kanālā (7), un
 - ka pirmais siltumsūkņa (11) siltumpārnesējs (12) ir samontēts 
starp pirmo ieplūdes atveri (5) un siltummaini (10) izplūdes gaisa 
kanālā (4), kas stiepjas caur apvalku (25).
 2. Gaisa pieplūdes iekārta saskaņā ar 1. pretenziju, rakstu-
rīga ar to, ka otrais siltumpārnesējs (13) ir samontēts starp otro 
izplūdes atveri (9) un siltummaini (10) pieplūdes gaisa kanālā (7), 
kas stiepjas caur apvalku (25).
 3. Gaisa pieplūdes iekārta saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, 
raksturīga ar to, ka tā satur elementus siltumsūkņa (11) aukstum-
aģenta plūsmas virziena mainīšanai.
 4. Gaisa pieplūdes iekārta saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
3. pretenzijai, raksturīga ar to, ka tā satur pieplūdes gaisa filtru (21) 
pieplūdes gaisa (3) filtrēšanai.
 5. Gaisa pieplūdes iekārta saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
4. pretenzijai, raksturīga ar to, ka tā satur izplūdes gaisa filtru (20) 
izplūdes gaisa (2) filtrēšanai.

 6. Gaisa pieplūdes iekārta saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
5. pretenzijai, raksturīga ar to, ka tā satur pieplūdes gaisa venti-
latoru (23) pieplūdes gaisa (3) plūsmas regulācijai pieplūdes gaisa 
kanālā (7).
 7. Gaisa pieplūdes iekārta saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
6. pretenzijai, raksturīga ar to, ka tā satur izplūdes gaisa venti-
latoru (22) izplūdes gaisa (2) plūsmas regulācijai izplūdes gaisa 
kanālā (2).
 8. Gaisa pieplūdes iekārta saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
7. pretenzijai, raksturīga ar to, ka tā satur sistēmu no izplūdes 
gaisa (2) iegūtās siltumenerģijas pārnesei vismaz daļēji uz karstā 
ūdens sistēmu karstā ūdens (31) uzsildīšanai.
 9. Gaisa pieplūdes iekārta saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
8. pretenzijai, raksturīga ar to, ka tā satur sistēmu no pieplūdes 
gaisa (3) iegūtās siltumenerģijas pārnesei vismaz daļēji uz karstā 
ūdens sistēmu karstā ūdens (31) uzsildīšanai.
 10. Gaisa pieplūdes iekārta saskaņā ar 8. vai 9. pretenziju, 
raksturīga ar to, ka tā satur ūdens siltummaini (28), caur kuru 
siltumsūkņa (11) aukstumaģents un karstais ūdens (31) var tikt 
novadīti siltumsūkņa (11) aukstumaģenta absorbētās siltumenerģijas 
pārnesei vismaz daļēji uz karsto ūdeni (31).
 11. Gaisa pieplūdes iekārta saskaņā ar 8. vai 9. pretenziju, 
raksturīga ar to, ka tā satur ūdens siltummaini (28), caur kuru 
siltumsūkņa (11) aukstumaģents un karstā ūdens (31) uzsildīšanai 
paredzētais ūdens un antifrīza šķīdums var tikt novadīti siltum-
sūkņa (11) aukstumaģenta absorbētās siltumenerģijas pārnesei 
vismaz daļēji uz ūdens un antifrīza šķīdumu, kurš paredzēts karstā 
ūdens uzsildīšanai.
 12. Gaisa pieplūdes iekārta saskaņā ar 8. vai 9. pretenziju, 
raksturīga ar to, ka siltumsūknis (11) satur savienotājus ūdens 
siltummaiņa (28) funkcionālai savienošanai ar siltumsūkni tā, ka 
siltumsūkņa (11) aukstumaģents var tikt novadīts uz ūdens siltum-
maini (28) aukstumaģenta absorbētās siltumenerģijas pārnesei 
vismaz daļēji uz karsto ūdeni (31).
 13. Gaisa pieplūdes iekārta saskaņā ar jebkuru no 10. līdz 
12. pretenzijai, raksturīga ar to, ka tā satur sistēmu siltum sūkņa (11) 
aukstumaģenta novadīšanai caur ūdens siltummaini (28), ja 
siltumsūkņa (11) aukstumaģents tiek novadīts starp pirmo siltum-
pārnesēju (12) un otro siltumpārnesēju (13), vai arī aiz ūdens 
siltummaiņa (28), ja siltumsūkņa (11) aukstumaģents tiek novadīts 
starp pirmo siltumpārnesēju (12) un otro siltumpārnesēju (13).
 14. Gaisa pieplūdes iekārta saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
13. pretenzijai, raksturīga ar to, ka siltumsūknis (11) veido siltum-
sūkņa mezglu (19), kurš ir noņemamā veidā samontēts gaisa 
pieplūdes iekārtas (1) apvalkā (25).
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 (86) PCT/IN2008/000666  13.10.2008
 (87) WO2009/047805  16.04.2009
 (73) Bigtec Private Limited, IInd Floor, SID Entrepreneurship 

Building, Indian Institute of Science Campus, Bangalore, 
Karnataka 560 012, IN

 (72) KUMAR, Kishore, Krishna, IN
  JAYARAMAN, Raviprakash, IN
  NARASIMHA, Sankaranand, Kaipa, IN
  RADHAKRISHNAN, Renjith, Mahiladevi, IN
  VISWANATHAN, Sathyadeep, IN
  NAIR, Chandrasekhar, Bhaskaran, IN
  SUBBARAO, Pillarisetti, Venkata, IN
  JAGANNATH, Manjula, IN
  CHENNAKRISHNAIAH, Shilpa, IN
 (74) Dr. Gassner & Partner mbB, Marie-Curie-Str. 1, 91052 

Erlangen, DE
  Artis KROMANIS, PĒTERSONA PATENTS - AAA LAW, 

SIA, Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, LV
 (54) MIKROSHĒMA
  MICRO CHIP
 (57) 1. Mikroshēma (10), kas veidota no zemtemperatūras 
līdzdedzinātas keramikas (low temperature co-fired ceramics – 
LTCC) slāņiem, kas satur no vairākiem slāņiem veidotu reakcijas 
kameru (11) parauga ievietošanai, kas raksturīga ar to, ka:
vairāki vadītāja gredzeni (52) apņem reakcijas kameru (11), tur-
klāt visi vadītāja gredzeni (52) ir savienoti savā starpā ar vairāku 
izvadu (51) palīdzību;
vadītājs ir iestrādāts vadītāja slānī (33), kas ir izvietots zem reakcijas 
kameras (11), turklāt vadītāja slānis (33) ir savienots ar vadītāja 
gredzeniem (52) ar izvadiem (51) un
sildelements (12) ir iestrādāts sildīšanas slānī (32), kas izvietots 
zem vadītāja slāņa (33), turklāt reakcijas kamera (11) ir apsildīta 
ar sildelementa (12) palīdzību, izmantojot vadītāja slāni (33), kas 
savienots ar vadītāja gredzeniem (52).
 2. Mikroshēma (10) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt mikro-
shēma (10) satur temperatūras sensoru (13), kas izvietots ārpus 
mikroshēmas (10) vai ir iestrādāts vismaz vienā mikroshēmas (10) 
sensora slānī.
 3. Mikroshēma (10) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt mikro-
shēma (10) satur kontaktpamatnes (16a un 16b), lai savienotu ārējo 
vadības kontūru ar temperatūras sensoru (13) un sildelementu (12).
 4. Mikroshēma (10) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt starp 
reakcijas kameras (11) pamatni un sildelementu (12) ir sprauga, 
un minētā sprauga ir robežās no aptuveni 0,2 mm līdz aptuveni 
0,7 mm.
 5. Mikroshēma (10) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt reakcijas 
kameras (11) tilpums ir robežās no aptuveni 1 µl līdz aptuveni 
25 µl.
 6. Mikroshēmas (10) ražošanas metode, kas ietver soļus:
vairāku slāņu, kas veidoti no zemtemperatūras līdzdedzinātas ke-
ramikas un satur padziļinājumu, izvietošanu, lai izveidotu reakcijas 
kameru (11), kas raksturīga ar to, ka reakcijas kamera (11) tiek 
apņemta ar vairākiem vadītāja gredzeniem (52) un mikroshēma (10) 
ir mikroshēma (10) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt metode ietver 
šādus papildu soļus:
katra no vairākiem vadītāja gredzeniem (52) savienošanu ar vairāku 
izvadu (51) palīdzību;
vismaz viena zemtemperatūras līdzdedzinātās keramikas slāņa, kas 
satur sildelementu (12), izvietošanu zem kameras (11);
viena vai dažu vadītāja slāņa(-u) (33) izvietošanu starp sild-
elementu (12) un reakcijas kameru (11); un
slāņu savstarpēju savienošanu, lai veidotu mikroshēmu (10).
 7. Mikro polimerāzes ķēdes reakcijas (polymerase chain 
reaction – PCR) ierīce satur:
mikroshēmu (10),
temperatūras sensoru (13), kas ir iestrādāts mikroshēmā (10) vai 
izvietots ārpus mikroshēmas (10), lai mērītu shēmas temperatūru,
vadības kontūru (43), lai vadītu sildelementu (12), pamatojoties uz 
temperatūras sensora ievaddatiem, un
optisku sistēmu, lai noteiktu fluorescences signālu no parauga,
kas raksturīga ar to, ka mikroshēma (10) ir mikroshēma (10) 
saskaņā ar 1. pretenziju.
 8. Mikro PCR ierīce saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt ierīce ir 
rokā turama ierīce.

 9. Mikro PCR ierīce saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt ierīce ir 
vadīta ar portatīvu skaitļošanas platformu.
 10. Mikro PCR ierīce saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt mikro-
shēma (10) ir izvietota matricā vairāku PCR veikšanai.
 11. Mikro PCR ierīce saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt mikro-
shēma (10) ir izņemama no ierīces.
 12. Analizējamas vielas paraugā diagnosticēšanas vai slimības 
stāvokļa noteikšanas metode, izmantojot mikro PCR ierīci, minētā 
metode ietver šādus soļus:
parauga, kas satur nukleīnskābi, ievietošanu mikroshemā (10), kas 
satur vairākus LTCC slāņus, minētajai mikroshēmai (10) ir reakcijas 
kamera (11), kas pavairo nukleīnskābi, darbinot mikro-PCR ierīci; un
analizējamās vielas esamības vai neesamības noteikšanu, pama-
tojoties uz pavairotās nukleīnskābes fluorescences rādījumiem, vai 
patogēnu esamības vai neesamības noteikšanu, pamatojoties uz 
pavairotās nukleīnskābes fluorescences rādījumiem, lai diagnosticētu 
slimības stāvokli, kas raksturīga ar to, ka reakcijas kamera (11) 
tiek apņemta ar vadītāja gredzeniem (52), un mikro PCR ierīce ir 
mikro PCR ierīce saskaņā ar 7. pretenziju.
 13. Metode saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt nukleīnskābe ir 
vai DNS vai RNS.
 14. Metode saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt metode nodrošina 
abus pastiprinātu paraugu kvalitatīvu un kvantitatīvu analīzi.
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 (54) PAŅĒMIENS SASALDĒTA OBJEKTA IEKŠĒJĀS TEM-

PERATŪRAS MĒRĪŠANAI UN PLĀKŠŅU SALDĒTĀJ
KAMERA

  METHOD FOR MEASURING CORE TEMPERATURE IN 
A FROZEN OBJECT AND PLATE FREEZER

 (57) 1. Paņēmiens saldēta objekta iekšējās temperatūras 
mērīšanai vertikālā vai horizontālā plākšņu saldētājkamerā, kur 
temperatūras sensors (10, 23) ir uzstādīts izvirzoties no saldēšanas 
kameras iekšējās sienas (2, 3, 20) saldēšanas telpā, turklāt minētā 
saldēšanas telpa (6) ir pielāgota, lai to piepildītu ar saldējamo ma-
teriālu, un kur sensors (10, 23) ir aprīkots ar līdzekli temperatūras 
reģistrēšanai, kas ir pieejams ārpus saldētājkameras, turklāt saldē-
jamais materiāls ir novietots ap sensoru (10, 23) saldētājkameras 
iekšpusē tā, ka sensors (10, 23) ir iestiprināts saldējamajā materiālā, 
turklāt saldēšanas procesu vismaz daļēji kontrolē, izmantojot no 
temperatūras sensora (10, 23) iegūtos temperatūras datus.
 2. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt temperatūras 
dati pilnam saldēšanas ciklam tiek glabāti vadības blokā tā, ka 
faktiskā temperatūra, ko reģistrē temperatūras sensors (10, 23), 
tiek salīdzināta ar pilnīgu saldēšanas ciklu, saskaņā ar kuru ielādes 
un saldēšanas ciklā, ko regulē saldētājkameras vadības bloks, lai 
saldēšanas process cieši sekotu iepriekš noteiktajam saldēšanas 
ciklam un ja sensors (10, 23) reģistrē iepriekš noteiktu temperatūru, 
vadības bloks aptur saldēšanas procesu.
 3. Paņēmiens saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt saldēša-
nas ciklam beidzoties, temperatūras sensors (10, 23) tiek izņemts 
no sasaldētā materiāla caur saldētājkameras iekšējo sienu (2, 3, 
20), tiek izņemts sasaldētais materiāls.
 4. Vertikāla vai horizontāla plākšņu saldētājkamera, kas 
sastāv no sienu elementiem (2, 3, 20), kas norobežo saldēšanas 
telpu, kur temperatūras sensors (10, 23) ir izvirzīts no saldēšanas 
kameras iekšējās sienas saldēšanas telpā (6), kur minētā saldē-
šanas telpa (6) ir pielāgota piepildīšanai ar saldējamo materiālu, 
kur minētais temperatūras sensors (10, 23) ir pielāgots ievietošanai 
minētajā sasaldējamā materiālā.
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 5. Saldētājkamera saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt minētais 
sensors (10, 23) ir novietots atstatus no saldēšanas kameras 
iekšējās sienas (2, 3, 20), kas atbilst apmēram attāluma pusei no 
plānākā sasaldējamā materiāla.
 6. Saldētājkamera saskaņā ar 4. pretenziju, kur minētais 
temperatūras sensors (10, 23) ir izņemams vai atdalāms.
 7. Saldētājkamera saskaņā ar jebkuru no 4. līdz 6. pretenzijai, 
kas raksturīga ar to, ka temperatūras sensors (10, 23) ir konusveida 
un, neobligāti, aprīkots ar berzes samazināšanas slāni, piemēram, 
Teflon®, taukiem vai -Vaseline®.
 8. Saldētājkamera saskaņā ar 4. pretenziju, kas raksturīga 
ar to, ka saldētājkamera ir vertikālu plākšņu saldētājkamera, kurā 
vairākas saldēšanas plāksnes (3) ir novietotas vertikāli uz apakš-
daļas un kur sānu ierobežojumi ir izvietoti tuvu pie sasaldēšanas 
plākšņu apakšdaļas un vertikālajām malām, līdz ar to divas saldē-
šanas plāksnes un sānu norobežojumi norobežo nodalījumu (6) un 
ka temperatūras sensors (10, 23) ir izvietots sānu norobežojumā 
vai apakšdaļā, iespiežoties vismaz vienā katras saldētāj kameras 
nodalījumā (6).
 9. Saldētājkamera saskaņā ar 4. pretenziju, kas raksturīga 
ar to, ka tā ir horizontālu plākšņu saldētājkamera, kurā vairākas 
saldēšanas plāksnes (20) ir izvietotas horizontāli un cita virs citas, 
turklāt ir paredzēti līdzekļi horizontālo plākšņu (20) pārvietošanai 
vertikāli un kur vismaz vienā horizontālajā plātnē temperatūras 
sensors (23) ir uzstādīts izvirzoties uz augšu vai uz leju.
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 (54) IMIDAZOPIRIDĪNA ATVASINĀJUMI KĀ RECEPTORU 

TIROZĪNKINĀŽU INHIBITORI
  IMIDAZOPYRIDINE DERIVATIVES AS INHIBITORS OF 

RECEPTOR TYROSINE KINASES
 (57) 1. Savienojums ar formulu (I):

,
kurā:
R1 ir ūdeņraža atoms un R2 ir C1-6alkilgrupa vai halogēn-C1-6alkil-
grupa;
A ir Ad grupa, kas ir fenilgrupa, kura neobligāti var tikt aizvietota 
ar 1, 2 vai 3 Ra grupām;
R3 ir ūdeņraža atoms;
R4 ir R4c grupa, kas ir izvēlēta no jebkura no (a) līdz (f), kas ir:
 (a) piridazinilgrupa, kas neobligāti aizvietota ar 1, 2 vai 
3 Re grupām vai 2, 3 vai 4 Rb grupām;
 (b) pirazinilgrupa, kas neobligāti aizvietota ar 1, 2 vai  
3 Rb grupām;
 (c) triazinilgrupa, kas neobligāti aizvietota ar 1 vai 2 Rb grupām;
 (d) pirimidin-2-ilgrupa, kas neobligāti aizvietota ar 1, 2 vai 
3 Rb grupām;
 (e) pirimidin-4-ilgrupa, kas neobligāti aizvietota ar 1, 2 vai 
3 Rg grupām vai 2, 3 vai 4 Rb grupām;
 (f) pirimidin-5-ilgrupa, kas neobligāti aizvietota ar 1, 2 vai 
3 Rp grupām vai 2, 3 vai 4 Rb grupām;
Rw, Rx, Ry un Rz neatkarīgi ir ūdeņraža atoms, C1-6alkilgrupa, 
C2-6alkenilgrupa, C2-6alkinilgrupa, C1-6alkanolgrupa, -COOC1-6alkil-
grupa, hidroksilgrupa, C1-6alkoksigrupa, halogēn-C1-6alkilgrupa, 
-(CH2)n-O-C1-6alkilgrupa, -CO-(CH2)n-C1-6alkoksigrupa, C1-6alkil-
amino grupa, -C1-6alkil-N(C1-6alkil)2grupa, -C1-6alkil-NH(C1-6alkil)grupa, 
C3-8cikloalkilgrupa vai C3-8cikloalkenilgrupa vai, kad ir saistītas ar 
slāpekļa atomu, Rw, Rx, Ry un Rz var veidot gredzenu;
Ra ir halogēna atoms, C1-6alkilgrupa, C2-6alkenilgrupa, C2-6alkinil-
grupa, C3-8cikloalkilgrupa, C3-8cikloalkenilgrupa, -ORx grupa, 
-(CH2)n-O-C1-6alkilgrupa, -O-(CH2)n-ORx grupa, halogēn-C1-6alkilgrupa, 
halogēn-C1-6alkoksigrupa, C1-6alkanolgrupa, =O, =S grupa, nitro-
grupa, Si(Rx)4 grupa, -(CH2)s-CN, -S-Rx, -SO-Rx, -SO2-Rx, -CORx, 
-(CRxRy)s-COORz, -(CRxRy)s-CONRwRz, -(CH2)s-CONRxRy, -(CH2)s-
NRxRy, -(CH2)s-NRxCORy, -(CH2)s-NRxSO2-Ry, -(CH2)s-NH-SO2-NRxRy, 
-OCONRxRy, -(CH2)s-NRxCO2Ry, -O-(CH2)n-NRxRy, -O-(CH2)s-CRxRy-
(CH2)t-ORz vai -(CH2)s-SO2NRxRy grupa;
Rb ir Ra grupa vai -Y-heterociklilgrupa, turklāt minētā heterociklilgrupa 
neobligāti var tikt aizvietota ar 1, 2 vai 3 Ra grupām;
Y ir saite, -CO-(CH2)s-, -(CRxRy)s-CO-, -COO-, -(CH2)n-(CRxRy)s-, 
-NRx-(CH2)s-, -(CH2)s-NRx-, -CONRx-, -NRxCO-, -SO2NRx-, -NRxSO2-, 
-NRxCONRy-, -NRxCSNRy-, -O-(CH2)s-, -(CH2)s-O-, -S-, -SO- vai 
-(CH2)s-SO2- grupa;
Re ir halogēna atoms, C2-6alkilgrupa, C2-6alkenilgrupa, C2-6alkinil-
grupa, C3-8cikloalkilgrupa, C3-8cikloalkenilgrupa, -ORx grupa, 
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-(CH2)n-O-C1-6alkilgrupa, -O-(CH2)n-ORx grupa, halogēn-C1-6alkil-
grupa, halogēn-C1-6alkoksigrupa, C1-6alkanolgrupa, =O, =S grupa, 
nitrogrupa, Si(Rx)4, -(CH2)s-CN, -S-Rx, -SO-Rx, -SO2-Rx, -CORx, 
-(CRxRy)s-COORz, -(CRxRy)s-CONRwRz, -(CH2)s-CONRxRy, -(CH2)s-
NRxRy, -(CH2)s-NRxCORy, -(CH2)s-NRxSO2-Ry, -(CH2)s-NH-SO2-NRxRy, 
-OCONRxRy, -(CH2)s-NRxCO2Ry, -O-(CH2)s-CRxRy-(CH2)t-ORz vai 
-(CH2)s-SO2NRxRy grupa, vai -Y-heterociklilgrupa, turklāt minētā 
hetero ciklil grupa neobligāti var tikt aizvietota ar 1, 2 vai 3 Ra grupām;
R9 ir halogēna atoms, C1-6alkilgrupa, C2-6alkenilgrupa, C2-6alkinil-
grupa, C3-8cikloalkilgrupa, C3-8cikloalkenilgrupa, -ORx grupa, 
-(CH2)n-OC1-6alkil grupa, -O-(CH2)n-ORx grupa, halogēn-C1-6alkil-
grupa, halogēn-C1-6alkoksigrupa, C1-6alkanolgrupa, =O, =S grupa, 
nitrogrupa, Si(Rx)4, -(CH2)s-CN, -S-Rx, -SO-Rx, -SO2-Rx, -CORx, 
-(CRxRy)s-COORz, -(CRxRy)s-CONRwRz, -(CH2)s-CONRxRy grupa, 
-(CH2)s-NHC1-6alkilgrupa, -(CH2)s-N(C1-6alkil)2grupa, -(CH2)n-NRxRy, 
-(CH2)s-NRxCORy, -(CH2)s-NRxSO2Ry, -(CH2)s-NH-SO2NRxRy, 
-OCONRxRy, -(CH2)s-NRxCO2Ry, -O-(CH2)s-CRxRy-(CH2)t-ORz vai 
-(CH2)s-SO2NRxRy grupa, vai -Y-heterociklilgrupa, turklāt minētā 
heterociklilgrupa neobligāti var tikt aizvietota ar 1, 2 vai 3 Ra grupām;
Rp ir halogēna atoms, C1-6alkilgrupa, C2-6alkenilgrupa, C2-6alkinil-
grupa, C3-8cikloalkilgrupa, C3-8cikloalkenilgrupa, -ORx grupa, 
-(CH2)n-O-C1-6alkilgrupa, -O-(CH2)n-ORx grupa, halogēn-C1-6alkil-
grupa, halogēn-C1-6alkoksigrupa, C1-6alkanolgrupa, =O, =S grupa, 
nitrogrupa, Si(Rx)4, -(CH2)s-CN, -S-Rx, -SO-Rx, -SO2-Rx, -CORx, 
-(CRxRy)s-COORz, -(CRxRy)s-CONRwRz, -(CH2)s-CONRxRy, -(CH2)s-
NRxRy, -(CH2)s-NRxCORy, -(CH2)s-NRxSO2-Ry, -(CH2)s-NH-SO2-NRxRy, 
-OCONRxRy, -(CH2)s-NRxCO2Ry, -O-(CH2)s-CRxRy-(CH2)t-ORz vai 
-(CH2)s-SO2NRxRy grupa; -Y-(4-locekļu heterociklilgrupa), turklāt 
minētā 4-locekļu heterociklilgrupa ir aizvietota ar 1, 2 vai 3 Ra gru-
pām; vai -Y-(5- līdz 10-locekļu heterociklilgrupa), turklāt minētā 
5- līdz 10-locekļu heterociklilgrupa neobligāti var tikt aizvietota ar 
1, 2 vai 3 Ra grupām;
n ir vesels skaitlis no 1 līdz 4;
s un t neatkarīgi ir vesels skaitlis no 0 līdz 4;
vai farmaceitiski pieņemams tā sāls vai solvāts, vai tautomērs.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt Ad ir neaiz-
vietota fenilgrupa.
 3. Savienojums saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt R2 ir 
halogēn-C1-6alkilgrupa.
 4. Savienojums saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt R2 ir 
etilgrupa vai -CH2-CF3 grupa.
 5. Savienojums saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt R2 ir -CH2-CF3 
grupa.
 6. Savienojums saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām preten-
zijām, turklāt R4 ir R4c grupa un R4c ir izvēlēts no (d) un (e).
 7. Savienojums saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām preten-
zijām, kas ir savienojums ar formulu (Ia):

,

kurā R3 un R4 ir, kā definēts 1. pretenzijā.
 8. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas ir izvēlēts no 
jebkura no šiem savienojumiem:
Piemēra numurs; savienojuma nosaukums
102 1-{3-[7-(4-amino-5-fluorpirimidin-2-il)-imidazo[1,2-a]piridin-
3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluoretil)-urīnvielas bis-hidrohlorīds,
114 1-{3-[7-(pirimidin-2-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-
(2,2,2-tri fluor etil)-urīnvielas hidrohlorīds,
114B 1-[3-(7-pirimidin-2-il-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-
trifluoretil)-urīnvielas dimezilāts,

138A 1-{3-[7-(5-metoksipirimidin-2-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-3-(2,2,2-trifluoretil)-urīnviela.
 9. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt savienojums 
ar formulu (I) ir 1-(2,2,2-trifluoretil)-3-{3-[7-(4-trifluormetilpirimidin-
2-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-urīnvielas hidrohlorīds.
 10. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur savienojumu ar for-
mulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai.
 11. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai 
izmantošanai terapijā.
 12. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai 
izmantošanai FGFR kināzes pastarpināta vēža profilaksē vai ārstē-
šanā.
 13. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai 
izmantošanai vēža profilaksē vai ārstēšanā.
 14. Savienojuma saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai 
izmantošana medikamenta ražošanā FGFR kināzes pastarpināta 
vēža profilaksei vai ārstēšanai.
 15. Savienojuma saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai 
izmantošanai medikamenta ražošanai vēža profilaksei vai ārstēšanai.
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 (54) METODE SERVOMOTORA KORPUSA BLĪVUMA NOVĒR-

TĒŠANAI
  METHOD FOR ASSESSING THE SEAL OF A SERVO

MOTOR HOUSING
 (57) 1. Metode servomotora (4), korpusa (3) necaurlaidības 
novērtēšanai, kur servomotors (4) satur motora mezglu (11), kas 
spēj radīt mehāniska elementa kustību, mezglu (12) ar savienotā-
ju (15) atvienojamā veidā saslēgta mehāniska elementa pozīcijas 
noteikšanai, kā arī ar savienotāju (16) atvienojamā veidā saslēgtu 
mehānisku mezglu (13), kas satur mehānisko elementu un manuālas 
vadības sistēmu, turklāt mehāniskais mezgls (13) satur arī telpu 
savienošanai starp korpusu (3), savienotāju (16) un motora mez-
glu (11), savienošanas telpa ir izolēta un hermētiska attiecībā uz 
mehānisko elementu, turklāt šī metode ir īstenota servomotora (4) 
darbības iestatīšanai, savienotāji (15, 16) ir aprīkoti ar attiecīgiem 
savienojošiem kabeļiem tā, lai pārbaudītu motora mezgla (11) 
blīvumu, pozīcijas noteikšanas mezglu (12) un savienotājus (15, 
16), kas raksturīga ar to, ka metode ietver šādus soļus:
 - spiediena samazināšanu minētā korpusa (3) iekšpusē no 
sākotnējā spiediena līdz kontroles spiedienam, ievietojot šķidruma 
sūkšanas elementu (2), kas ir savienots ar servomotoru (4), izman-
tojot atveri korpusā (3), kur šo atveri var aizvērt ar aizbāzni (8),
 - kad spiediens minētā korpusa (3) iekšpusē ir vienāds ar 
kontroles spiedienu, spiediena pieauguma noteikšanu minētā 
korpusa (3) iekšpusē laika funkcijas veidā iepriekš noteiktā laika 
intervālā, šķidruma sūkšanas elementu (2) šajā laikā vairs ne-
izmantojot, turklāt minētais šķidruma sūkšanas elements (2) ir 
papildus savienots ar minēto korpusu (3) tā, lai novērstu jebkādu 
šķidruma pārvietošanos starp šķidruma sūkšanas elementu (2) un 
korpusu (3) šķidrumam plūstot pretējā virzienā, un
 - servomotora (4) korpusa (3) necaurlaidības novērtēšanu kā 
noteiktā spiediena pieauguma funkciju.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar to, 
ka servomotora (4) korpuss (3) tiek uzskatīts par necaurlaidīgu, 
ja noteiktā spiediena pieauguma laikā atšķirība starp spiedienu 
servomotora (4) korpusa (3) iekšpusē un iestatīto spiedienu ir 
mazāka par iepriekš noteiktu vērtību.



868

Apstiprinātie Eiropas patenti Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2020

 3. Metode saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kas raksturīga ar 
to, ka sākotnējais spiediens servomotora (4) korpusa (3) iekšpusē 
ir 1 bārs.
 4. Metode saskaņā ar 3. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
starpība starp sākotnējo spiedienu servomotora (4) korpusa (3) 
iekšpusē un iestatīto spiedienu ir starp 0,7 un 0,9 bāriem.
 5. Metode saskaņā ar 3. vai 4. pretenziju, kas raksturīga ar to, 
ka starpība starp sākotnējo spiedienu servomotora (4) korpusa (3) 
iekšpusē un iestatīto spiedienu ir starp 0,75 un 0,85 bāriem.
 6. Metode saskaņā ar 4. vai 5. pretenziju, kas raksturīga ar 
to, ka spiediena pieauguma noteikšanas soļa iepriekš noteiktā laika 
intervāla ilgums ir no 10 līdz 20 minūtēm.
 7. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka tā tiek īstenota atomelektrostacijā.
 8. Mezgls, kas satur ierīci (1) korpusa (3) un servomotora (4) 
necaurlaidības novērtēšanai, kas raksturīgs ar to, ka tas satur:
 - servomotoru (4), kurš satur motora mezglu (11), kas spēj 
radīt mehāniska elementa kustību, mezglu (12) ar savienotāju (15) 
atvienojamā veidā saslēgta mehāniska elementa pozīcijas noteik-
šanai, kā arī ar savienotāju (16) atvienojamā veidā saslēgtu me-
hānisku mezglu (13), kas satur mehānisko elementu un manuālās 
vadības sistēmu, turklāt mehāniskais mezgls (13) satur arī telpu 
savienošanai starp servomotora korpusu (3), savienotāju (16) un 
motora mezglu (11), turklāt telpa savienošanai ir izolēta un her-
mētiska pret mehānisko elementu, savienotāji (15, 16) ir aprīkoti 
ar attiecīgajiem savienojošajiem kabeļiem tā, lai pārbaudītu motora 
mezgla (11) necaurlaidību, pozīcijas noteikšanas mezglu (12) un 
savienotājus (15, 16) servomotora darba konfigurācijā,
 - šķidruma sūkšanas elementus (2), kuriem servomotora 
korpusa (3) necaurlaidības novērtēšanas laikā ir paredzēts būt 
savienotiem ar servomotoru (4), izmantojot atveri korpusā (3), kur 
šo atveri var aizvērt ar aizbāzni (8),
 - līdzekli (6), kas lietošanas laikā ļauj novērst jebkādu šķidruma 
pārvietošanos starp šķidruma sūkšanas elementu (2) un korpusu (3) 
šķidrumam plūstot pretējā virzienā, un
 - līdzekli (7) spiediena mērīšanai korpusa (3) iekšpusē novēr-
tēšanas laikā.
 9. Mezgls saskaņā ar 8. pretenziju, kas raksturīgs ar to, ka 
šķidruma sūkšanas elements (2) ir sūknis (2), un ar to, ka līdzek-
lis (6), kas ļauj novērst jebkādu šķidruma pārvietošanos šķidrumam 
plūstot pretējā virzienā, ir atpakaļplūdes novēršanas ierīce (6).
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 (54) RĪKS UN METODE CAURUĻU SISTĒMAS ATJAUNO
ŠANAI

  A TOOL AND A METHOD FOR RENOVATION OF A PIPE 
SYSTEM

 (57) 1. Apstrādes iekārta (100) cauruļu sistēmas materiāla ap-
strādei, kas satur savienojuma zonu starp cauruli, kurai ir mazāks 
iekšējais diametrs, un cauruli, kurai ir lielāks iekšējais diametrs, 
raksturīga ar to, ka iekārta satur:
 a. izvirzītas daļas (102), kas konfigurētas iekārtas vai vismaz 
tās daļas ievietošanai cauruļu sistēmas caurulē, kurai ir mazāks 
diametrs,
 b. vadāmus, ar aktuatoru darbināmus līdzekļus (106 un/vai 201) 
materiāla izņemšanai no cauruļu sistēmas savienojuma zonas, un
 c. vadāmu ierīci (301) apstrādes iekārtas virzīšanās vadībai 
attiecībā pret mazākā diametra caurules garenisko asi cauruļu sis-
tēmā materiāla izņemšanas laikā no cauruļu sistēmas savienojuma 
zonā izveidotā cauruma malām.
 2. Apstrādes iekārta (100) saskaņā ar 1. pretenziju, raksturīga 
ar to, ka minētā apstrādes iekārta satur rotējamu vārpstu (101), pie 
kuras var tikt pievienotas minētās attiecīgi konfigurētās izvirzītās 
daļas.
 3. Apstrādes iekārta (100) saskaņā ar 1. pretenziju, rakstu-
rīga ar to, ka minētā izvirzītā daļa (102) satur raupju slīpējošu 
virsmu (106).
 4. Apstrādes iekārta (100) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
3. pretenzijai, raksturīga ar to, ka minētā izvirzītā daļa (102) satur 
lameli (107), kura, ja to saliek, rada elastīgo spēku.
 5. Apstrādes iekārta (100) saskaņā ar 4. pretenziju, raksturīga 
ar to, ka minētā lamele (107) satur abrazīvu joslu (106).
 6. Apstrādes iekārta (100) saskaņā ar 1. pretenziju, raksturīga 
ar to, ka minētā vadības ierīce (301) ir samontēta uz gultņa (306) 
uz minētās apstrādes iekārtas.
 7. Apstrādes iekārta (100) saskaņā ar 6. pretenziju, raksturīga 
ar to, ka minētā vadības ierīce satur auklu vai kabeli (302) Koriolisa 
spēka radīšanai.
 8. Apstrādes iekārta (100) saskaņā ar 7. pretenziju, raksturīga 
ar to, ka minētā vadības ierīce satur slogu (303) Koriolisa spēka 
radīšanai.
 9. Apstrādes iekārta (100) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
8. pretenzijai, raksturīga ar to, ka minētā apstrādes iekārta satur 
līdzekļus (201) cauruma urbšanai cauruļu sistēmas savienojuma 
zonā.
 10. Apstrādes iekārta (100) saskaņā ar 9. pretenziju, raksturīga 
ar to, ka minētie līdzekļi (201) cauruma urbšanai satur disku, kas 
konfigurēts materiāla izņemšanai no vietas, kurā būs jāurbj caurums.
 11. Apstrādes iekārta (100) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
10. pretenzijai, raksturīga ar to, ka minētā apstrādes iekārta satur 
elastīgu griezes momentu pārnesošu elementu (105).
 12. Metode cauruļu sistēmas divu cauruļu savienojuma zonas 
apstrādei izmantojot apstrādes iekārtu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
11. pretenzijai.
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 (54) MODELĒTAS ANTIIL23P19 ANTIVIELAS
  ENGINEERED ANTIIL23P19 ANTIBODIES
 (57) 1. Antiviela vai tās antigēnu saistošs fragments, kas saistās 
ar cilvēka IL-23 pie epitopa, kas satur SEQ ID NO: 47 atlikumus 
K20, T23, W26, S27, P30, E82, S95, L96, L97, P98, D99, P101, 
G103, Q104, H106, A107 un L110;
turklāt minētā antiviela vai tās antigēnu saistošais fragments satur:
 a) vieglās ķēdes mainīgo domēnu vai tā antigēnu saistošo 
fragmentu, kas satur CDRL1, CDRL2 un CDRL3, turklāt:
 CDRL1 satur sekvenci SEQ ID NO: 36 vai tās variantu;
 CDRL2 satur sekvenci SEQ ID NO: 41 vai tās variantu; un
 CDRL3 satur sekvenci SEQ ID NO: 46 vai tās variantu;
 turklāt katrs variants satur ne vairāk kā vienu konservatīvi mo-
dificētu aminoskābes nomaiņu; un
 b) smagās ķēdes mainīgo domēnu vai tā antigēnu saistošo 
fragmentu, kas satur CDRH1, CDRH2 un CDRH3, turklāt:
 CDRH1 satur sekvenci SEQ ID NO: 19 vai tās variantu;
 CDRH2 satur sekvenci SEQ ID NO: 25; un
 CDRH3 satur sekvenci SEQ ID NO: 31 vai tās variantu;
 turklāt katrs variants satur ne vairāk kā vienu konservatīvi mo-
dificētu aminoskābes nomaiņu.
 2. Antiviela vai tās antigēnu saistošais fragments saskaņā ar 
1. pretenziju, kas papildus satur smagās ķēdes konstanto apgabalu, 
kas satur γ1 vai γ4 cilvēka smagās ķēdes konstanto apgabalu 
vai tā variantu, turklāt konstantais apgabals satur ne vairāk kā 
20 konservatīvi modificētu aminoskābju nomaiņu.
 3. Antiviela vai tās antigēnu saistošais fragments saskaņā 
ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt antiviela vai tās antigēnu saistošais 
fragments ir antivielas fragments, kas izvēlēts no rindas, kas 
sastāv no: Fab, Fab’, Fab’-SH, Fv, scFv, F(ab’)2 un dimēriskas 
anti vielas.
 4. Izdalīta nukleīnskābe, kas kodē antivielas vai tās antigēnu 
saistošā fragmenta saskaņā ar 1. pretenziju vieglās ķēdes mainīgo 
domēnu un smagās ķēdes mainīgo domēnu.
 5. Ekspresijas vektors, kas satur nukleīnskābi saskaņā ar 
4. pretenziju, kas ir funkcionāli saistīta, lai kontrolētu sekvences, 
kuras atpazīst saimniekšūna, kad saimniekšūna tiek transfektēta 
ar vektoru.
 6. Metode polipeptīda producēšanai, kas ietver:
 saimniekšūnas, kas satur ekspresijas vektoru saskaņā ar 
5. pretenziju, kultivēšanu barotnē apstākļos, kādos tiek ekspresēta 
nukleīnskābes sekvence, tādējādi producējot polipeptīdus, kas satur 
vieglās un smagās ķēdes mainīgos domēnus; un
 polipeptīdu atgūšanu no saimniekšūnas vai barotnes.
 7. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur antivielu vai tās anti-
gēnu saistošo fragmentu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai 
kombinācijā ar farmaceitiski pieņemamu nesēju vai atšķaidītāju.
 8. Antiviela vai tās antigēnu saistošais fragments saskaņā ar 
jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai lietošanai par medikamentu.
 9. Antiviela vai tās antigēnu saistošais fragments saskaņā ar 
jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai lietošanai imūnatbildes nomākša-
nā cilvēka indivīdam, turklāt imūnatbilde ir iekaisuma atbilde vai 
autoimūna atbilde.
 10. Antiviela vai tās antigēnu saistošais fragments lietošanai 
saskaņā ar 9. pretenziju lietošanai slimības, kas izvēlēta no rindas, 
kas sastāv no artrīta, psoriāzes, iekaisīgu zarnu slimības, multiplās 
sklerozes, sistēmiskas sarkanās vilkēdes, diabēta un vēža, ārstē-
šanā.
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 (54) ELEKTROSTATISKĀS IZLĀDES IERĪCES RAŽOŠANAS 

METODE
  METHOD FOR MANUFACTURING AN ELECTROSTATIC 

DISCHARGE DEVICE
 (57) 1. Antistatiskas anizotropas strāvvadošas plēves ražošanas 
metode, kur plēve sastāv no strāvnevadošas matricas un strāv-
vadošām daļiņām, minēto strāvvadošo daļiņu izmēru proporcija ir 
no 1 līdz 100, ko raksturo:
 a) pirmās virsmas nodrošināšana;
 b) maisījuma slāņa uzklāšana pirmajai virsmai, kur maisījumam 
ir pirmā viskozitāte, kas ļauj strāvvadošajām daļiņām pārkārtoties 
slānī;
 c) elektriskā lauka piemērošana starp diviem izlīdzinošiem 
elektrodiem virs slāņa tā, lai vairākas strāvvadošās daļiņas būtu 
salāgotas ar lauku, tādējādi radot strāvvadošus celiņus;
 d) slāņa viskozitātes mainīšana uz otro viskozitāti, kur minētā 
otrā viskozitāte ir augstāka nekā pirmā viskozitāte mehāniskai slāņa 
stabilizēšanai un strāvvadošo celiņu saglabāšanai.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, ko raksturo tas, ka matrica 
satur vienu vai vairākus polimērus, turklāt vēlams, matrica ir līme.
 3. Metode saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, ko raksturo tas, ka 
vismaz viens no izlīdzinošajiem elektrodiem atrodas tiešā kontaktā 
ar slāni.
 4. Metode saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, ko raksturo tas, 
ka izlīdzinošie elektrodi ir izolēti no slāņa.
 5. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, ko 
raksturo tas, ka elektriskā lauka pakāpe ir no 0,05 līdz 20 kV/cm 
vai no 0,05 līdz 5 kV/cm, vai no 0,1 līdz 1 kV/cm, jo īpaši pakāpe 
no 0,1 līdz 1 kV/cm.
 6. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
ko raksturo tas, ka elektriskais lauks ir maiņstrāvas lauks.
 7. Metode saskaņā ar 1., 2., 3., 4., 5. vai 6. pretenziju, ko rak-
sturo tas, ka lauks tiek pielietots starp pirmo virsmu un otro virsmu.
 8. Metode saskaņā ar 3., 5., 6. vai 7. pretenziju, ko raksturo 
tas, ka izlīdzinošais posms tiek pārtraukts, pirms strāvvadošais 
celiņš ir izgājis cauri slānim un savienojis izlīdzinošos elektrodus.
 9. Metode saskaņā ar 1. pretenziju un jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, ko raksturo tas, ka matrica pēc d) soļa tiek pilnībā 
vai daļēji noņemta no slāņa.
 10. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
ko raksturo tas, ka strāvvadošo daļiņu koncentrācija slānī ir zem 
perkolācijas sliekšņa.
 11. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
ko raksturo tas, ka strāvvadošo daļiņu izmēru proporcija ir vismaz 
vienā no šādām proporcijām: 1-4, 1-5, 1-10, 1-20.
 12. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
ko raksturo tas, ka strāvvadošās daļiņas ir infuzējamas daļiņas.
 13. Metode saskaņā ar 12. pretenziju, ko raksturo tas, ka 
infuzējamās daļiņas ir oglekļa daļiņas vai metāla daļiņas.
 14. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, ko 
raksturo tas, ka strāvnevadošā matrica satur polimēru, kas ir izvēlēts 
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no grupas, kas sastāv no termoreaktīva polimēra, termoplastiska 
polimēra, liotropiska polimēra un jebkuras to kombinācijas.
 15. Metode saskaņā ar 14. pretenziju, ko raksturo tas, ka 
minētais polimērs ir līme.
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 (54) BIBW2992, TĀ SĀĻU UN CIETU ZĀĻU PREPARĀTU, KAS 

SATUR ŠO AKTĪVO VIELU, ŽĀVĒŠANAS PAŅĒMIENS
  PROCESS FOR DRYING OF BIBW2992, OF ITS SALTS 

AND OF SOLID PHARMACEUTICAL FORMULATIONS 
COMPRISING THIS ACTIVE INGREDIENT

 (57) 1. Nepārklātu vai apvalkotu tablešu, kas kā aktīvo vielu 
satur 4-[(3-hlor-4-fluorfenil)amino]-6-{[4-(N,N-dimetilamino)-1-okso-
2-buten-1-il]amino}-7-((S)-tetrahidrofuran-3-iloksi)-hinazolīnu (BIBW 
2992) tā dimaleāta (MA2) sāls veidā (BIBW 2992 MA2) un vismaz 
vienu palīgvielu, žāvēšanas paņēmiens, kas ietver žāvēšanu ar gāzi, 
kas ir inerta pret minēto tablešu sastāvdaļām žāvēšanas apstākļos, 
un kuras relatīvais mitrums (rh) nepārsniedz 15 %, temperatūrā, 
kas zemāka par 40 °C.
 2. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt gāzes relatīvais 
mitrums nav lielāks par 12 % un temperatūra ir 20 līdz 40 °C.
 3. Paņēmiens saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt gāze ir 
inerta gāze, kas ir žāvēta saspiesta vai pastāvīgi piegādāts žāvēts 
gaiss, slāpeklis vai oglekļa dioksīds.
 4. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, 
turklāt nepārklātās vai apvalkotās tabletes ievieto traukā ar ie-
plūdes un izplūdes atveri gāzes padevei un izvadīšanai, un gāze 
tiek pievadīta kā nepārtraukta žāvēta saspiesta gaisa caurplūde 
vai nepārtraukta plūsma, ko rada ventilatori.
 5. Paņēmiens saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt gāze tiek 
pievadīta kā nepārtraukta žāvēta saspiesta gaisa caurplūde ar 
aptuveni 0,5 līdz 3 bāru spiedienu pie izejas.
 6. Paņēmiens saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt gāze tiek piegā-
dāta kā nepārtraukta plūsma, ko rada ventilatori, kas nodrošina gaisa 
plūsmas ātrumu normālos apstākļos 5,6 * 10-3–277,8 * 10-3 m3/s 
(gaisa plūsmas ātrums 20–1000 ncm/h), normālie ap stākļi šeit 
nozīmē 1013 mbar spiedienu, relatīvo mitrumu 0 % un temperatūru 
0 °C.
 7. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai, 
kas tiek veikts vismaz 8 stundas.

 8. Tablete, kas satur kā aktīvo vielu 4-[(3-hlor-4-fluorfenil)
amino]-6-{[4-(N,N-dimetilamino)-1-okso-2-buten-1-il]amino}-7-((S)-
tetrahidrofuran-3-iloksi)-hinazolīnu tā dimaleāta (MA2) sāls vei-
dā (BIBW 2992 MA2) un vismaz vienu palīgvielu, kas raksturīga 
ar to, ka ūdens aktivitāte nepārsniedz 0,17.
 9. Tablete saskaņā ar 8. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
ūdens aktivitāte nepārsniedz 0,15.
 10. Tablete saskaņā ar 8. vai 9. pretenziju, kas raksturīga ar 
to, ka kompozīcija ir izvēlēta no A, B, C, D un E kompozīcijas:

Kompozīcija % 
tabletē

A B C D E

Sastāvdaļa mg 
tabletē

mg 
tabletē

mg 
tabletē

mg 
tabletē

mg 
tabletē

4-[(3-hlor-4-fluorfen-
il)amino]-6-{[4-(N,N-di-
metilamino)-1-okso-
2-buten-1-il]amino}-7-
((S)-tetrahidrofuran-
3-iloksi)-hinazolīna
dimaleāts(BIBW2992
MA2),nemalts(atbilst
brīvajaibāzeiBIBW
2992)

16,42 29,5600
(20,0000)

44,3400
(30,0000)

59,1200
(40,0000)

73,9000
(50,0000)

103,4600
(70,0000)

Laktozesmonohidrāts 68,81 123,8600 185,7900 247,7200 309,6500 433,5100
Mikrokristāliskā
celuloze 10,27 18,4800 27,7200 36,9600 46,2000 64,6800

Krospovidons 2,00 3,6000 5,4000 7,2000 9,0000 12,6000
Koloidālaisbezūdens
silīcijadioksīds 0,50 0,9000 1,3500 1,8000 2,2500 3,1500

Magnijastearāts 2,00 3,6000 5,4000 7,2000 9,0000 12,6000
Kopā 100,00 180,0000 270,0000 360,0000 450,0000 630,0000

vai nepārklātas vai apvalkotas ar pārklājumu, kas ir raksturīgs 
kompozīcijām A, B, C, D un E ar sastāvu:

Kompozīcijas
pārklājums A B C D E

Sastāvdaļa mgtabletē
Hipromeloze 2,5000 3,5000 4,0000 5,0000 6,0000
Polietilēnglikols400 0,5000 0,7000 0,8000 1,0000 1,2000
Titānadioksīds 1,1300 0,6825 1,8080 0,9750 1,1700
Indigokarmīna
alumīnijakrāsviela 0,0700 0,2450 0,1120 0,3500 0,4200

Talks 0,6500 1,6625 1,0400 2,3750 2,8500
Polisorbāts80 0,1500 0,2100 0,2400 0,3000 0,3600
Attīrītsūdens
(gaistošs
komponents)

-- -- -- -- --

Kopā 5,0000 7,0000 8,0000 10,0000 12,0000 .
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  ANTIIL23 ANTIBODIES, COMPOSITIONS, METHODS 
AND USES

 (57) 1. Izolēta IL-23p19 antiviela, turklāt minētā antiviela 
saistās ar cilvēka IL-23p19 vai tā fragmentu epitopā, kas satur 
SEQ ID NO: 1 aminoskābes atlikumus 93−102.
 2. Izolēta IL-23p19 antiviela saskaņā ar 1. pretenziju, kas 
satur vismaz vienu vieglās ķēdes mainīgo apgabalu un vismaz 
vienu smagās ķēdes mainīgo apgabalu:
 (i) minētais vieglās ķēdes mainīgais apgabals satur:
CDRL1 aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 19;
CDRL2 aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 20; un
CDRL3 aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 21,
un minētais smagās ķēdes mainīgais apgabals satur:
CDRH1 aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 14;
CDRH2 aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 15; un
CDRH3 aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 16, vai
 (ii) minētais vieglās ķēdes mainīgais apgabals satur:
CDRL1 aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 39;
CDRL2 aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 40; un
CDRL3 aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 41,
un minētais smagās ķēdes mainīgais apgabals satur:
CDRH1 aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 34;
CDRH2 aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 55; un
CDRH3 aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 36.
 3. Izolēta IL-23p19 antiviela saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, 
kas satur:
 (i) v ieg lās  ķēdes main īgo aminoskāb ju  sekvenc i 
SEQ ID NO: 18 un smagās ķēdes mainīgo aminoskābju sekvenci 
SEQ ID NO: 13; vai
 (ii) v ieg lās  ķēdes main īgo aminoskāb ju  sekvenc i 
SEQ ID NO: 38 un smagās ķēdes mainīgo aminoskābju sekvenci 
SEQ ID NO: 33.
 4. Izolēta IL-23p19 antiviela saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
3. pretenzijai, turklāt minētā antiviela ir izvēlēta no grupas, kas 
sastāv no himēriskām, humanizētām, CDR transplantētām un ar 
inženierijas paņēmieniem iegūtām antivielām.
 5. Izolēta IL-23p19 antiviela saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
4. pretenzijai, turklāt minētā antiviela saista IL-23p19 ar vismaz 
vienu afinitāti, kas izvēlēta no vismaz 10-9 M, vismaz 10-10 M un 
vismaz 10-11 M, kā noteikts ar virsmas plazmona rezonansi vai 
Kineksa metodi, pēc izvēles turklāt minētā antiviela saista IL-23p19 
ar afinitāti diapazonā no aptuveni 3,38 x 10-10 M līdz aptuveni 
4,3 x 10-11 M, kā noteikts ar virsmas plazmona rezonansi.
 6. Izolēta nukleīnskābes molekula, kas kodē izolētu IL-23p19 
antivielu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai.
 7. Izolēta nukleīnskābes molekula saskaņā ar 6. pretenziju, 
kas satur:
 (i) vieglās ķēdes nukleotīdu sekvenci SEQ ID NO: 17; un/vai 
smagās ķēdes nukleotīda sekvenci SEQ ID NO: 12; vai
 (ii) vieglās ķēdes nukleotīdu sekvenci SEQ ID NO: 37; un/vai 
smagās ķēdes nukleotīdu sekvenci SEQ ID NO: 32.
 8. Prokariotiska vai eikariotiska saimniekšūna, kas satur izo-
lētu nukleīnskābes molekulu saskaņā ar 6. vai 7. pretenziju, pēc 
izvēles turklāt minētā saimniekšūna ir vismaz viena, kas izvēlēta 
no COS-1, COS-7, HEK293, BHK21, CHO, BSC-1, Hep G2, 653, 
SP2/0, 293, HeLa, mielomas vai limfomas šūnām vai jebkura to 
atvasinājuma, imortalizētas vai transformētas šūnas.
 9. Metode vismaz vienas IL-23p19 antivielas producēšanai, 
kas ietver nukleīnskābes molekulas saskaņā ar 6. vai 7. pre-
tenziju pārveidošanu in vitro, in vivo vai in situ apstākļos tā, ka 
IL‑23p19 antiviela tiek ekspresēta uztveramos vai atgūstamos 
daudzumos.
 10. Kompozīcija, kas satur vismaz vienu izolētu IL‑23p19 anti-
vielu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai un vismaz vienu 
farmaceitiski pieņemamu nesēju vai šķīdinātāju, pēc izvēles papildus 
satur vismaz vienu savienojumu vai polipeptīdu, kas izvēlēts no 
uztveramas iezīmes vai reportiera, TNF antagonista, pretinfekcijas 
zālēm, sirds un asinsvadu (CV) sistēmas zālēm, centrālās nervu 
sistēmas (CNS) zālēm, veģetatīvās nervu sistēmas (ANS) zālēm, 
elpošanas trakta zālēm, kuņģa‑zarnu (GI) trakta zālēm, hormonālām 
zālēm, šķidruma un elektrolīta līdzsvara zālēm, hematoloģiskām 
zālēm, antineoplastiskām, imūnmodulējošām zālēm, oftalmoloģis-
kām, otīta vai nazālām zālēm, topiskām zālēm, uztura piedevām, 
citokīna un citokīna antagonista.

 11. Kompozīcija, kas satur iedarbīgu daudzumu vismaz vienas 
antivielas saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, lietošanai 
terapijā.
 12. Kompozīcija, kas satur vismaz vienas antivielas saskaņā ar 
jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai iedarbīgu daudzumu lietošanai šūnā, 
audos, orgānā vai dzīvniekā ar IL-23 saistīta stāvokļa diagnos ti cē-
šanas vai ārstēšanas metodē, turklāt ar IL‑23 saistītais stāvoklis 
ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no psoriāzes, psoriātiskā artrīta, 
Krona slimības, multiplās sklerozes, acs neirīta un klīniski izolēta 
sindroma.
 13. Kompozīcija saskaņā ar 12. pretenziju:
 (i) turklāt minētais iedarbīgais daudzums ir aptuveni no 
0,001 līdz 50 mg uz kilogramu minēto šūnu, audu, orgāna vai 
dzīvnieka;
 (ii) turklāt minēto kontaktēšanu vai minēto ievadīšanu īsteno 
ar vismaz vienu paņēmienu, kas izvēlēts no parenterālā, sub-
kutānā, intramuskulārā, intravenozā, intraartikulārā, intrabronhiālā, 
intra abdominālā, intrakapsulārā, intrakartilaginālā, intrakavitārā, 
intraceliālā, intracerebrālā, intracerebroventrikulārā, intrakolikālā, 
intracervikālā, intragastrālā, intrahepatālā, intramiokardiālā, intra-
osteālā, intrapelviālā, intraperikardiālā, intraperitoneālā, intrapleirālā, 
intraprostatas, intrapulmonārā, intrarektālā, intrarenālā, intraretinālā, 
intraspinālā, intrasinoviālā, intratorakālā, intrauterīnā, intravezikālā, 
intralesionālā, bolus devas, vaginālā, rektālā, bukālā, sublingvālā, 
intranazālā un transdermālā paņēmiena; vai
 (iii) papildus ietver vismaz vienas kompozīcijas, kas satur 
vismaz viena savienojuma vai polipeptīda, kas izvēlēts no uz-
tveramas iezīmes vai reportiera, pretinfekcijas zālēm, sirds un 
asinsvadu (CV) sistēmas zālēm, centrālās nervu sistēmas (CNS) 
zālēm, veģetatīvās nervu sistēmas (ANS) zālēm, elpošanas 
trakta zālēm, kuņģa‑zarnu (GI) trakta zālēm, hormonālām zālēm, 
šķidrumu vai elektrolītu līdzsvara zālēm, hematoloģiskām zālēm, 
antineoplastiskām, imūnmodulējošām zālēm, oftalmoloģiskām, otīta 
vai nazālām zālēm, topiskām zālēm, uztura piedevām, citokīna 
un citokīna antagonista, iedarbīgu daudzumu, ievadīšanu pirms, 
vienlaicīgi vai pēc minētās kontaktēšanas vai ievadīšanas.
 14. Medicīniska ierīce, kas satur IL‑23p19 antivielu saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, turklāt minētā ierīce ir pie-
mērota minētās IL‑23p19 antivielas kontaktēšanai vai ievadīšanai 
ar vismaz vienu paņēmienu, kas izvēlēts no parenterālā, sub-
kutānā, intramuskulārā, intravenozā, intraartikulārā, intrabronhiālā, 
intra abdominālā, intrakapsulārā, intrakartilaginālā, intrakavitārā, 
intraceliālā, intracerebrālā, intracerebroventrikulārā, intrakolikālā, 
intracervikālā, intragastrālā, intrahepatālā, intramiokardiālā, intra-
osteālā, intrapelviālā, intraperikardiālā, intraperitoneālā, intrapleirālā, 
intraprostatas, intrapulmonārā, intrarektālā, intrarenālā, intraretinālā, 
intraspinālā, intrasinoviālā, intratorakālā, intrauterīnā, intravezikālā, 
intralesionālā, bolus devas, vaginālā, rektālā, bukālā, sublingvālā, 
intranazālā un transdermālā paņēmiena.
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 (54) PAŅĒMIENI UN SISTĒMAS NEKOMPLEKSĒTA BOTU-

LĪNA NEIROTOKSĪNA ATTĪRĪŠANAI
  METHODS AND SYSTEMS FOR PURIFYING NON

COMPLEXED BOTULINUM NEUROTOXIN
 (57) 1. Paņēmiens nekompleksēta botulīna toksīna serotipa A 
(botulīna toksīna A) attīrīšanai, turklāt paņēmiens ietver:
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 (i) maisījuma, kas satur neapstrādātu nekompleksētu botulīna 
toksīnu A, sagatavošanu, turklāt minētais neapstrādātais nekom-
pleksētais botulīna toksīns A ir atdalīts no natīviem, netoksiskiem 
proteīniem;
 (ii) neapstrādātā nekompleksētā botulīna toksīna A uzpildīšanu 
anjonu apmaiņas kolonnā tā, lai ļautu nekompleksētā botulīna 
toksīna A uztveršanu ar anjonu apmaiņas kolonnu;
 (iii) nekompleksētā botulīna toksīna A eluēšanu no anjonu 
apmaiņas kolonnas, lai iegūtu eluentu, kas satur nekompleksēto 
botulīna toksīnu A;
 (iv) katjonu apmaiņas kolonnas uzpildīšanu ar eluentu no anjonu 
apmaiņas kolonnas tā, lai ļautu nekompleksētā botulīna toksīna A 
uztveršanu ar katjonu apmaiņas kolonnu; un
 (v) attīrīta nekompleksētā botulīna toksīna A eluēšanu no 
katjonu apmaiņas kolonnas.
 2. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt neapstrādātais 
nekompleksētais botulīna toksīns A ir iegūts ar:
parauga, kas satur botulīna toksīna A kompleksu, iegūšanu,
hidrofobas mijiedarbības kolonnas uzpildīšanu ar paraugu tā, 
lai ļautu botulīna toksīna A kompleksa uztveršanu ar hidrofobas 
mijiedarbības kolonnu;
botulīna toksīna A kompleksa eluēšanu no hidrofobās mijiedarbības 
hromatogrāfijas kolonnas un botulīna toksīna A kompleksa atdalī-
šanu, lai iegūtu maisījumu, kas satur neapstrādātu nekompleksētu 
botulīna toksīnu A.
 3. Paņēmiens saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt:
 (a) paraugs ir šūnas supernatants vai filtrāts, kas satur botulīna 
toksīna A kompleksu; vai
 (b) paraugs, kas satur botulīna toksīna A kompleksu, ir pakļauts 
nukleāzes sašķelšanai pirms uzpildīšanas hidrofobās mijiedarbības 
kolonnā un neobligāti kur nukleāze ir iegūta no dzīvnieku izcelsmes 
produkta neatkarīga procesa.
 4. Paņēmiens saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt paraugs, kas 
satur botulīna toksīna A kompleksu, ir iegūts ar:
fermentācijas kultūras, kas satur botulīna toksīnu A, pakļaušanu 
skābai nogulsnēšanai, lai iegūtu skābas nogulsnes, un
nogulšņu apstrādi ar tangenciālas plūsmas filtrēšanu, lai koncen-
trētu nogulsnes.
 5. Paņēmiens saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt paraugs, kas 
satur botulīna toksīna A kompleksu, ir iegūts ar fermentācijas 
kultūras nešķīstošās frakcijas apstrādi ar tangenciālas plūsmas 
filtrēšanu.
 6. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt:
 (a) paņēmiens būtībā ir ar dzīvnieku izcelsmes produktu ne-
saistīts vai
 (b) paņēmiens producē fermentācijas kultūras ieguvi vismaz 
aptuveni 2 mg/l.
 7. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt:
 (a) attīrītais nekompleksētais botulīna toksīns A ir vismaz 95 % 
tīrs; vai
 (b) attīrītā nekompleksētā botulīna toksīna A aktivitāte ir vismaz 
200 LD50 vienības/ng.
 8. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt anjonu kolonna 
ir izvēlēta no grupas, kas sastāv no Q Sepharose HP, Q Sepha-
rose Fast Flow un Q XL Sepharose kolonnas, un katjonu kolonna 
ir izvēlēta no grupas, kas sastāv no SP Sepharose, SP Sepha-
rose HP, SP Sepharose Fast Flow, Mono S, Source-S, Source-30S 
un Source-15S kolonnas.
 9. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt bufer viela 
neapstrādātā nekompleksētā botulīna toksīna A uzpildīšanai uz 
anjonu kolonnas ir izvēlēta no grupas, kas sastāv no Tris, bis-Tris, 
trietanolamīna un N-metildietanolamīna un neobligāti buferviela tiek 
izmantota pie pH no 7,4 līdz 8,2.
 10. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt buferviela 
ne apstrādātā nekompleksētā botulīna toksīna A uzpildīšanai uz 
katjonu kolonnas ir izvēlēta no grupas, kas sastāv no nātrija fosfāta, 
MES un HEPES un neobligāti buferviela tiek izmantota pie pH no 
6,0 līdz 7,0.
 11. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt anjonu kolonnas 
pH ir no 7,4 līdz 8,2.
 12. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt katjonu kolonnas 
pH ir no 6,0 līdz 7,0.
 13. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt gradients ne-
apstrādātā nekompleksētā botulīna toksīna A eluēšanai no anjonu 

kolonnas ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no augšupejošas kon-
centrācijas nātrija hlorīda gradienta un augšupejošas koncentrācijas 
kālija hlorīda gradienta, un neobligāti anjonu apmaiņas kolonna tiek 
eluēta pie pH no 7,4 līdz 8,4.
 14. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt gradients ne-
apstrādātā nekompleksētā botulīna toksīna A eluēšanai no katjonu 
kolonnas ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no augšupejošas kon-
centrācijas nātrija hlorīda gradienta un augšupejošas koncentrācijas 
kālija hlorīda gradienta, un neobligāti katjonu apmaiņas kolonna 
tiek eluēta pie pH no 6,0 līdz 7,0.
 15. Paņēmiens nekompleksēta botulīna toksīna A serotipa 
(botulīna toksīna A) attīrīšanai, turklāt paņēmiens ietver:
 (a) maisījuma, kas satur neapstrādātu nekompleksētu botulīna 
toksīnu A, sagatavošanu, kurā minētais neapstrādātais nekom-
pleksētais botulīna toksīns A ir atdalīts no natīviem, netoksiskiem 
proteīniem, turklāt minētais maisījums ir iegūts ar:
 (i) fermentācijas kultūras, kas satur botulīna toksīnu A, pa-
kļaušanu skābai nogulsnēšanai, lai producētu nešķīstošas skābas 
nogulsnes;
 (ii) skābo nogulšņu no soļa (i) koncentrēšanu, lai producētu 
koncentrētu paraugu;
 (iii) parauga pakļaušanu nukleāzes sašķelšanai apstākļos, kas 
samazina saimniekšūnas nukleīnskābes saturu un kas saglabā 
botulīna toksīna A kompleksu un netoksiskus proteīnus;
 (iv) šūnu atlieku aizvākšanu no soļa (iii) parauga, lai producētu 
dzidrinātu paraugu;
 (v) hidrofobās mijiedarbības kolonnas uzpildīšanu ar dzidrināto 
paraugu no soļa (iv) apstākļos, lai ļautu botulīna toksīna A kompleksa 
uztveršanu ar hidrofobās mijiedarbības kolonnu un piemaisījumu 
plūšanu caur kolonnu;
 (vi) botulīna toksīna A kompleksa eluēšanu no hidrofobās 
mijiedarbības kolonnas no soļa (iv); un
 (vii) botulīna toksīna A kompleksa, kas iegūts solī (vi), atdalī-
šanu apstākļos, kas sarauj kompleksu un producē maisījumu, kas 
satur neapstrādātu nekompleksētu botulīna toksīnu A, atdalītu no 
natīviem netoksiskiem proteīniem;
 (b) maisījuma, kas satur neapstrādāto nekompleksēto botulīna 
toksīnu A, kas ir atdalīts no natīviem netoksiskiem proteīniem, 
no soļa (a), uzpildīšanu anjonu apmaiņas kolonnā apstākļos, kas 
ļauj neapstrādātā nekompleksētā botulīna toksīna A uztveršanu ar 
anjonu apmaiņas kolonnu;
 (c) nekompleksētā botulīna toksīna A eluēšanu no soļa (b) 
anjonu apmaiņas kolonnas, lai iegūtu eluentu, kas satur nekom-
pleksēto botulīna toksīnu A;
 (d) katjonu apmaiņas kolonnas uzpildīšanu ar eluentu no 
soļa (c) anjonu apmaiņas kolonnas, apstākļos, kas ļauj nekomplek-
sētā botulīna toksīna A uztveršanu ar katjonu apmaiņas kolonnu; 
un
 (e) attīrīta nekompleksēta botulīna toksīna A eluēšanu no 
soļa (d) katjonu apmaiņas kolonnas.
 16. Paņēmiens saskaņā ar 15. pretenziju, turklāt solī (i) fermen-
tācijas kultūra, kas satur botulīna toksīnu A, ir skābes izgulsnēta 
ar aptuveni 3M sērskābi.
 17. Paņēmiens saskaņā ar 15. pretenziju, turklāt soļa (ii) kon-
centrētais paraugs ir iegūts, veicot tangenciālas plūsmas filtrēšanu 
skābajām nogulsnēm, lai koncentrētu nogulsnes.
 18. Paņēmiens saskaņā ar 15. pretenziju, turklāt soļa (iii) 
paraugs tiek pakļauts nukleāzes sašķelšanai pie pH no 5 līdz 7.
 19. Paņēmiens saskaņā ar 18. pretenziju, turklāt nukleāze tiek 
iegūta no avota, kam nav dzīvnieku izcelsme.
 20. Paņēmiens saskaņā ar 19. pretenziju, turklāt solī (iv) šūnu 
atliekas tiek aizvāktas ar centrifugēšanu un/vai filtrēšanu, lai iegūtu 
dzidrinātu paraugu.
 21. Paņēmiens saskaņā ar 20. pretenziju, turklāt pirms uzpildī-
šanas hidrofobās mijiedarbības kolonnā solī (v), soļa (iv) dzidrinātais 
paraugs tiek apvienots ar bufervielu, kas satur amonija sulfātu.
 22. Paņēmiens saskaņā ar 21. pretenziju, turklāt soļa (iv) 
dzidrinātais paraugs pirms uzpildīšanas hidrofobās mijiedarbības 
kolonnā solī (v), tiek apvienots ar 0,5 M amonija sulfāta šķīdumu 
pie pH 6 un 50 mM fosfāta.
 23. Paņēmiens saskaņā ar 15. pretenziju, turklāt solī (vii) botu-
līna toksīna A komplekss tiek disociēts bufervielā ar pH no 7,0 līdz 
8,4, lai iegūtu maisījumu, kas satur neapstrādāto nekompleksēto 
botulīna toksīnu A, atdalītu no natīviem netoksiskiem proteīniem.
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 24. Paņēmiens saskaņā ar 23. pretenziju, turklāt botulīna 
toksīna A komplekss tiek disociēts Tris bufervielā pie pH 7,8.
 25. Paņēmiens saskaņā ar 24. pretenziju, turklāt paņēmiens 
būtībā ir nesaistīts ar dzīvnieku izcelsmes produktu.
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 (54) MIKROTURBĪNAS SADEGŠANAS KAMERA
  MICROTURBINE COMBUSTOR
 (57) 1. Gāzes turbīnas dzinējs, kas satur:
dzinēja korpusu (38), kas uz gultņu mezgla (50) rotējošā veidā 
balsta vārpstas mezglu (24), sadegšanas kameru (20), kas atrodas 
dzinēja korpusā (38);
kompresoru (18), kas ir saslēgts savienojumā ar vārpstas mez-
glu (24) rotēšanai ap garenisko asi, turklāt kompresors ir hidrauliski 
savienots ar sadegšanas kameru (20);
turbīnu (22), kas ir saslēgta savienojumā ar vārpstas mezglu (24) 
rotēšanai ap garenisko asi, turklāt turbīna ir hidrauliski savienota ar 
sadegšanas kameru (20); turklāt, gāzes turbīnas dzinējs papildus 
satur degvielas padeves sistēmu gaisa un degvielas maisījuma 
padevei sadegšanas kamerā (20), turklāt degvielas padeves 
sistēma ietver:
degvielas izsviešanas mezglu (46), kas rotējošā veidā ir balstīts 
uz vārpstas mezgla (24), ieskaitot izsviešanas korpusu (98) un 
izsviešanas centrbēdzes elementu (102), turklāt izsviešanas centr-
bēdzes elements (102) satur izplūdes kanālu (110), un ir hidrauliski 
savienots ar sadegšanas kameru (20); un
degvielas deflektoru (96), kas fiksētā veidā balstās dzinēja korpu-
sa (38) iekšpusē, turklāt degvielas deflektoram (96) ir konturēta 
iekšējā virsma (96i), kas ir izvietota atstatus no izsviešanas kor-
pusa (98) ārējās virsmas un ir vērsta pret to degvielas padeves 
kanāla (94) izveidošanai, turklāt degvielas padeves kanāls (94) 
sākas no ieplūdes vietas, kas ir hidrauliski savienota ar degvielas 
padeves cauruli (79), kas novirzās gar garenisko asi un beidzas 
izplūdes vietā, kas atrodas blakus izsviešanas centrbēdzes ele-
menta (102) izplūdes ejai (110), turklāt gāzes turbīnas dzinējam 
ir raksturīgs tas, ka konturētajai iekšējai virsmai (96i) ir vairākas 
tajā izveidotas viļņveida formas.
 2. Gāzes turbīnas dzinējs saskaņā ar 1. pretenziju, kas pa-
pildus satur:
turbīnas sprauslas mezglu (42), kas ir izvietots motora korpusā (38) 
un balsta sprauslas rumbu;
turklāt vārpstas mezgls (24) ir izvietots sprauslas rumbā un veido 
starp tiem esošo gredzenu;
turklāt gultņu mezgls (50) ir izvietots gredzenā un balsta vārpstas 
mezglu (24) sprauslas rumbas rotēšanai ap garenisko asi;
turklāt degvielas deflektors (96) balstās uz sprauslas rumbas un 
stiepjas no gredzena, turklāt degvielas deflektoram (96) ir konturēta 
iekšējā virsma (96i), ko nosaka vairākas viļņveida formas;
turklāt turbīna (22) ir funkcionāli izvietota vārpstas mezgla (24) 
pirmajā galā;
turklāt kompresors (18) ir funkcionāli izvietots vārpstas mezgla (24) 
otrā galā;
turklāt sadegšanas kamera (20) ir koncentriski novietota ap vārpstas 
mezglu (24) starp kompresoru (18) un turbīnu (24);
degvielas padeves cauruli (79) degvielas padevei uz gredzenu;
turklāt degvielas izsviešanas mezgls (46) ir saslēgts savienojumā 
ar vārpstas mezglu (24) rotēšanai kopā ar to un ietver izsviešanas 

korpusu (98) ar ārējo virsmu, kas atrodas atstatus no degvielas 
deflektora (96) iekšējās virsmas (96i) un ir vērsta pret to, lai iz-
veidotu degvielas padeves kanālu, kas sākas ieplūdes vietā, kas 
ir hidrauliski savienota ar gredzenu, novirzās gar garenisko asi un 
beidzas izplūdes vietā, un izsviešanas centrbēdzes elementam (102) 
ir izplūdes eja, kas ir izveidota tajā blakus izplūdes vietai, lai no-
drošinātu hidraulisku savienojumu starp degvielas padeves kanālu 
un sadegšanas kameru.
 3. Gāzes turbīnas dzinējs saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt 
viļņveida formu kopums satur koncentriskas viļņveida formas, un 
tie ir izveidoti iekšējā virsmā (96i) gar ieplūdes un izplūdes vietu 
garenisko asi.
 4. Gāzes turbīnas dzinējs saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt 
konturētā virsma papildus satur pa rādiusu noapaļotu pāreju starp 
katru no minētajām vairākām koncentriskajām viļņveida formām.
 5. Gāzes turbīnas dzinējs saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt izsviešanas centrbēdzes elements (102) ir 
piestiprināts pie izsviešanas korpusa (98) rotēšanai kopā ar to.
 6. Gāzes turbīnas dzinējs saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas papildus satur daudzus caurumus, kas stiepjas 
caur izsviešanas centrbēdzes elementu, lai izveidotu izplūdes 
eju (110), katrs no minētajiem daudzajiem caurumiem novirzās 
no ieplūdes atveres (104), kas atrodas blakus degvielas padeves 
kanālam, uz izplūdes atveri (112) blakus sadegšanas kamerai, lai 
noteiktu konusveida izplūdes kanālu.
 7. Gāzes turbīnas dzinējs saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt 
izplūdes atvere (112) ir perpendikulāri nobīdīta no radiālās līnijas, 
kas stiepjas caur ieplūdes atveri (104), lai noteiktu sprauslveida 
eju.
 8. Gāzes turbīnas dzinējs saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt 
katra ieplūdes atvere (104) caurumu daudzumā ir konturēta.
 9. Gāzes turbīnas dzinējs saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas papildus satur degvielas deflekcijas gredzenu (100) 
ar plakni (106) leņķī, kas ir izvietota starp degvielas padeves ka-
nāla (94) izplūdes atveri un izplūdes eju (110).
 10. Gāzes turbīnas dzinējs saskaņā ar jebkuru no iepriekšē-
jām pretenzijām, kas papildus satur degvielas deflekcijas gredze-
nu (100), kas ir piestiprināts pie izsviešanas korpusa (98) rotēšanai 
kopā ar to, turklāt deflektora gredzenam (100) ir plakne (106) leņķī, 
kas ir izvietota starp degvielas padeves kanāla (94) izplūdes atveri 
un izplūdes eju (110).
 11. Gāzes turbīnas dzinējs saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt 
degvielas deflektora gredzens (100) papildus satur vairākus as-
meņus (108), kas stiepjas no plaknes (106) leņķī un ir izvietoti 
vienādā attālumā ap deflektora gredzenu (100).
 12. Gāzes turbīnas dzinējs saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām kombinācijā ar siltumapmaiņas elementu (14), kas ir 
hidrauliski savienots ar turbīnu (22) tā, ka izplūdes gāzes, kas 
izplūst no gāzes turbīnas dzinēja (12), iziet cauri siltumapmaiņas 
elementam (14).
 13. Gāzes turbīnas dzinējs saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām kombinācijā ar katalīzes maiņas elementu (34), kas 
ir hidrauliski savienots ar turbīnu (22) tā, ka izplūdes gāzes, kas 
izplūst no gāzes turbīnas dzinēja (12), iziet cauri katalīzes maiņas 
elementam (34).
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 (54) BIOLOĢISKI AKTĪVA PĀRTIKAS PIEDEVA OSTEO
POROZES SLIMĪBU PROFILAKSEI

  BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD ADDITIVE FOR THE 
PROPHYLAXIS OF OSTEOPOROSIS DISEASES

 (57) 1. Bioloģiski aktīva pārtikas piedeva pulvera, tablešu 
vai kapsulu formā lietošanai osteoporozes profilaksei, kas ietver 
ievadīšanu dienas devā:
 - kalcija savienojuma ar saturu 200 līdz 600 mg jonizēta kalcija, 
kas izvēlēts no:
kalcija karbonāta,
kalcija citrāta,
kalcija glikonāta,
kalcija aspartāta,
kalcija fosfāta,
kalcija limonēnoksīda;
 - tranu perus: 40 līdz 1000 mg.
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 (54) N1ACIL5FLUORPIRIMIDINONA ATVASINĀJUMI
  N1ACYL 5FLUOROPYRIMIDINONE DERIVATIVES
 (57) 1. Savienojums ar formulu II:

,
kur R1 ir:
 H atoms;
 C1-6alkilgrupa;
 benzilgrupa; vai
 -C(=O)R8 grupa;
R2 ir:
 H atoms; vai
 C1-6alkilgrupa;
alternatīvi R1 un R2 var būt ņemti kopā, lai veidotu =CR11N(R12)R13 
grupu;
R3 ir:
 -C(=O)R8 grupa; vai
 -C(=S)R8 grupa;
R5 ir neatkarīgi halogēna atoms, C1-6alkilgrupa, C1-6halogēnalkilgrupa, 
C1-6alkoksigrupa, C1-6halogēnalkoksigrupa, C1-6alkiltiogrupa, C1-6halo-

gēn alkil tio grupa, halogēntiogrupa, aminogrupa, C1-6alkilaminogrupa, 
C2-6dialkilaminogrupa, C2-6alkoksikarbonilgrupa, C2-6alkil karbonil-
grupa, nitrogrupa, hidroksilgrupa vai cianogrupa;
R8 ir H atoms, etilgrupa, propilgrupa, butilgrupa, izopropilgrupa, izo-
butil grupa, terc-butilgrupa, pentilgrupa, heksilgrupa, ciklopropilgrupa, 
ciklobutilgrupa, ciklopentilgrupa, cikloheksilgrupa, C2-6alkenilgrupa, 
C3-6alkinilgrupa, C1-6halogēnalkilgrupa, C1-6alkoksialkilgrupa, fenil-
grupa vai benzilgrupa, turklāt katra no fenilgrupas vai benzilgrupas 
var būt neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 R5 vai ar 5- vai 6-locekļu 
piesātinātu vai nepiesātinātu gredzena sistēmu, vai ar 5-6 konden-
sētu gredzena sistēmu, vai ar 6-6 kondensētu gredzena sistēmu, 
no kurām katra satur no 1 līdz 3 heteroatomiem, turklāt katrs 
gredzens var būt neobligāti aizvietots ar 1 līdz 3 R5, bifenilgrupu 
vai naftilgrupu, kas neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 R5;
R11 ir H atoms vai C1-4alkilgrupa;
R12 ir H atoms, cianogrupa, hidroksilgrupa, C1-4alkilgrupa, C1-6alk-
oksi grupa, C2-6alkilkarbonilgrupa, fenilgrupa vai benzilgrupa, turklāt 
katra no fenilgrupas vai benzilgrupas var būt neobligāti aizvietota 
ar 1 līdz 3 R5;
alternatīvi R11 un R12 var būt ņemti kopā, lai veidotu 5- vai 6-lo-
cekļu piesātinātu vai nepiesātinātu gredzenu, kas satur no 1 līdz 
3 hetero atomiem, turklāt katrs gredzens var būt neobligāti aizvietots 
ar 1 līdz 3 R5;
R13 ir H atoms, C1-4alkilgrupa, C1-6alkoksigrupa, C2-6alkil karbonil-
grupa, fenilgrupa vai benzilgrupa, turklāt katra no fenilgrupas vai 
benzilgrupas var būt neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 R5; un
alternatīvi R12 un R13 var būt ņemti kopā, lai veidotu 5- vai 6-lo-
cekļu piesātinātu vai nepiesātinātu gredzenu, kas satur no 1 līdz 
3 heteroatomiem, turklāt katrs gredzens var būt neobligāti aizvietots 
ar 1 līdz 3 R5; vai
tā optiskais izomērs, sāls vai hidrāts,
turklāt alkilgrupa ir ar sazarotu, nesazarotu vai ciklisku oglekļa ķēdi.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt savienojums 
ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no:
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vai tā optiskais izomērs, sāls vai hidrāts.
 3. Savienojums saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju sāls formā, 
turklāt sāls ir hidrohlorīds, hidrobromīds vai hidrojodīds.
 4. Kompozīcija patogēno sēņu uzbrukuma augam apkarošanai 
vai novēršanai, kas satur savienojumu ar formulu I:

,
kur R1 ir:
 H atoms;
 C1-6alkilgrupa;
 benzilgrupa; vai
 -C(=O)R8 grupa;
R2 ir:
 H atoms; vai
 C1-6alkilgrupa;
alternatīvi R1 un R2 var būt ņemti kopā, lai veidotu =CR11N(R12)R13 
grupu;
R3 ir:
 -C(=O)R8 grupa; vai
 -C(=S)R8 grupa;
R5 ir neatkarīgi halogēna atoms, C1-6alkilgrupa, C1-6halogēnalkilgrupa, 
C1-6alkoksigrupa, C1-6halogēnalkoksigrupa, C1-6alkiltiogrupa, C1-6halo-
gēn alkil tio grupa, halogēntiogrupa, aminogrupa, C1-6alkilaminogrupa, 
C2-6dialkilaminogrupa, C2-6alkoksikarbonilgrupa, C2-6alkil karbonil-
grupa, nitrogrupa, hidroksilgrupa vai cianogrupa;
R8 ir H atoms, C1-6alkilgrupa, C2-6alkenilgrupa, C3-6alkinilgrupa, 
C1-6halogēnalkilgrupa, C1-6alkoksialkilgrupa, fenilgrupa vai benzil-
grupa, turklāt katra no fenilgrupas vai benzilgrupas var būt neobli-
gāti aizvietota ar 1 līdz 3 R5 vai ar 5- vai 6-locekļu piesātinātu vai 
nepiesātinātu gredzena sistēmu, vai ar 5-6 kondensētu gredzena 
sistēmu, vai ar 6-6 kondensētu gredzena sistēmu, no kurām katra 
satur no 1 līdz 3 heteroatomiem, turklāt katrs gredzens var būt 
neobligāti aizvietots ar 1 līdz 3 R5, bifenilgrupu vai naftilgrupu, kas 
neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 R5;
R11 ir H atoms vai C1-4alkilgrupa;
R12 ir H atoms, cianogrupa, hidroksilgrupa, C1-4alkilgrupa, C1-6alk-
oksi grupa, C2-6alkilkarbonilgrupa, fenilgrupa vai benzilgrupa, turklāt 
katra no fenilgrupas vai benzilgrupas var būt neobligāti aizvietota 
ar 1 līdz 3 R5;
alternatīvi R11 un R12 var būt ņemti kopā, lai veidotu 5- vai 6-lo-
cekļu piesātinātu vai nepiesātinātu gredzenu, kas satur no 1 līdz 
3 heteroatomiem, turklāt katrs gredzens var būt neobligāti aizvietots 
ar 1 līdz 3 R5;
R13 ir H atoms, C1-4alkilgrupa, C1-6alkoksigrupa, C2-6alkil karbonil-
grupa, fenilgrupa vai benzilgrupa, turklāt katra no fenilgrupas vai 
benzilgrupas var būt neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 R5; un
alternatīvi R12 un R13 var būt ņemti kopā, lai veidotu 5- vai 6-lo-
cekļu piesātinātu vai nepiesātinātu gredzenu, kas satur no 1 līdz 
3 heteroatomiem, turklāt katrs gredzens var būt neobligāti aizvietots 
ar 1 līdz 3 R5; vai

tā optiskais izomērs, sāls vai hidrāts un fitoloģiski pieņemams 
nesējmateriāls,
turklāt alkilgrupa ir ar sazarotu, nesazarotu vai ciklisku oglekļa ķēdi.
 5. Kompozīcija saskaņā ar 4. pretenziju, kurā savienojums ar 
formulu I ir sāls formā, turklāt sāls ir hidrohlorīds, hidrobromīds vai 
hidrojodīds.
 6. Kompozīcija saskaņā ar 4. vai 5. pretenziju, kurā patogēnā 
sēne ir ābeļu kraupis (Venturia inaequalis), kviešu lapu plankumai-
nība (Septoria tritici), cukurbiešu lapu plankumainība (Cercospora 
beticola), zemesriekstu lapu plankumainība (Cercospora arachidicola 
un Cercosporidium personatum) vai banānu melnā sigatoka (Myco-
sphaerella fijiensis).
 7. Kompozīcija saskaņā ar 6. pretenziju, kurā patogēnā sēne 
ir kviešu lapu plankumainība (Septoria tritici).
 8. Kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 4. līdz 7. pretenzijai, 
turklāt kompozīcija papildus satur virsmaktīvu palīgvielu.
 9. Kompozīcija saskaņā ar 8. pretenziju, kurā virsmaktīvā 
palīgviela ir izvēlēta no etoksilētiem nonilfenoliem, etoksilētiem 
sintētiskiem vai dabiskiem spirtiem, esteru vai sulfodzintarskābju 
sāļiem, etoksilētiem organosilikoniem, etoksilētiem taukskābju 
amīniem un virsmaktīvo vielu maisījumiem ar minerāl- vai augu 
eļļām.
 10. Kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 4. līdz 9. pretenzijai, 
turklāt kompozīcija ir formulēta kā šķīdums, putekļi, granulas, 
samitrināms pulveris, plūstošs koncentrāts, emulsiju veidojošs kon-
centrāts, suspensijas koncentrāts, ūdens suspensija vai emulsija,
 11. Paņēmiens sēnīšu uzbrukuma augam apkarošanai vai 
novēršanai, turklāt paņēmiens ietver šādus soļus:
vismaz viena savienojuma ar formulu I:

,
kur R1 ir:
 H atoms;
 C1-6alkilgrupa;
 benzilgrupa; vai
 -C(=O)R8 grupa;
R2 ir:
 H atoms; vai
 C1-6alkilgrupa;
alternatīvi R1 un R2 var būt ņemti kopā, lai veidotu =CR11N(R12)R13 
grupu;
R3 ir:
 -C(=O)R8 grupa; vai
 -C(=S)R8 grupa;
R5 ir neatkarīgi halogēna atoms, C1-6alkilgrupa, C1-6halogēnalkilgrupa, 
C1-6alkoksigrupa, C1-6halogēnalkoksigrupa, C1-6alkiltiogrupa, C1-6halo-
gēn alkil tio grupa, halogēntiogrupa, aminogrupa, C1-6alkilaminogrupa, 
C2-6dialkilaminogrupa, C2-6alkoksikarbonilgrupa, C2-6alkil karbonil-
grupa, nitrogrupa, hidroksilgrupa vai cianogrupa;
R8 ir H atoms, C1-6alkilgrupa, C2-6alkenilgrupa, C3-6alkinilgrupa, 
C1-6halogēnalkilgrupa, C1-6alkoksialkilgrupa, fenilgrupa vai benzil-
grupa, turklāt katra no fenilgrupas vai benzilgrupas var būt neobli-
gāti aizvietota ar 1 līdz 3 R5 vai ar 5- vai 6-locekļu piesātinātu vai 
nepiesātinātu gredzena sistēmu, vai ar 5-6 kondensētu gredzena 
sistēmu, vai ar 6-6 kondensētu gredzena sistēmu, no kurām katra 
satur no 1 līdz 3 heteroatomiem, turklāt katrs gredzens var būt 
neobligāti aizvietots ar 1 līdz 3 R5, bifenilgrupu vai naftilgrupu, kas 
neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 R5;
R11 ir H atoms vai C1-4alkilgrupa;
R12 ir H atoms, cianogrupa, hidroksilgrupa, C1-4alkilgrupa, C1-6alk-
oksi grupa, C2-6alkilkarbonilgrupa, fenilgrupa vai benzilgrupa, turklāt 
katra no fenilgrupas vai benzilgrupas var būt neobligāti aizvietota 
ar 1 līdz 3 R5;
alternatīvi R11 un R12 var būt ņemti kopā, lai veidotu 5- vai 6-lo-
cekļu piesātinātu vai nepiesātinātu gredzenu, kas satur no 1 līdz 
3 heteroatomiem, turklāt katrs gredzens var būt neobligāti aizvietots 
ar 1 līdz 3 R5;
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R13 ir H atoms, C1-4alkilgrupa, C1-6alkoksigrupa, C2-6alkil karbonil-
grupa, fenilgrupa vai benzilgrupa, turklāt katra no fenilgrupas vai 
benzilgrupas var būt neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 R5; un
alternatīvi R12 un R13 var būt ņemti kopā, lai veidotu 5- vai 6-lo-
cekļu piesātinātu vai nepiesātinātu gredzenu, kas satur no 1 līdz 
3 hetero atomiem, turklāt katrs gredzens var būt neobligāti aizvietots 
ar 1 līdz 3 R5;
fungicīdiski efektīva daudzuma vai tā optiskā izomēra, sāls vai 
hidrāta pielietošana attiecībā vismaz uz vienu no rindas: auga, 
zonas, kas ir blakus augam, augsnes, kas ir pielāgota auga aug-
šanas veicināšanai, auga saknes, auga lapu un auga sēklu, kas 
ir pielāgotas augu audzēšanai, apstrādāšanai, turklāt alkilgrupa ir 
ar sazarotu, nesazarotu vai ciklisku oglekļa ķēdi.
 12. Paņēmiens saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt savienojums 
ar formulu I ir sāls formā, turklāt sāls ir hidrohlorīds, hidrobromīds 
vai hidrojodīds.
 13. Paņēmiens saskaņā ar 11. vai 12. pretenziju, turklāt sa-
vienojuma ar formulu I pielietojamā koncentrācija ir no 0,1 līdz 
1000 ppm.
 14. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 11. līdz 13. pretenzijai, 
turklāt savienojuma ar formulu I pielietojamā koncentrācija ir no 
1 līdz 500 ppm.
 15. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 11. līdz 14. pretenzijai, 
turklāt savienojums ar formulu I tiek lietots diapazonā no 0,01 līdz 
0,45 g/m2.
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 (57) 1. Savienojums, kas attēlots ar formulu:

,

kurā:
X ir sēra atoms;
Y ir CH grupa;
R1 ir C1-6alkilgrupa, neobligāti aizvietota ar halogēna atomu(-iem);
R2 ir:
 (1) C1-6alkilgrupa, neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, 
kas izvēlēti no:
 (a) 4- līdz 7-locekļu monocikliskas nearomātiskas hetero cikliskas 
grupas, kas satur, kā gredzena izveidošanas atomu, neskaitot 

oglekļa atomu, 1 līdz 4 heteroatomus, kas izvēlēti no skābekļa 
atoma, sēra atoma un slāpekļa atoma, kas neobligāti aizvietoti ar 
1 līdz 3 aizvietotājiem, kas izvēlēti no:
 (i) halogēna atoma,
 (ii) hidroksilgrupas,
 (iii) C1-6alkilgrupas, neobligāti aizvietotas ar 1 līdz 3 aizvieto-
tājiem, kas izvēlēti no:
 (aa) halogēna atoma,
 (bb) hidroksilgrupas,
 (cc) C1-6alkoksigrupas un
 (dd) C6-14arilgrupas, neobligāti aizvietotas ar 1 līdz 3 C1-6alkil-
grupām,
 (iv) C1-6alkoksigrupas,
 (v) C6-14arilgrupas, neobligāti aizvietotas ar 1 līdz 3 halogēna 
atomiem,
 (vi) C6-14ariloksigrupas,
 (vii) C1-6alkoksikarbonilgrupas,
 (viii) C1-6alkilkarbonilgrupas,
 (ix) ciāngrupas,
 (x) C6-14arilsulfonilgrupas,
 (xi) karboksilgrupas,
 (xii) aminogrupas, neobligāti mono- vai di-aizvietotas ar C1-6alkil-
grupu(-ām),
 (xiii) 4- līdz 7-locekļu monocikliskas nearomātiskas hetero cikliskas 
grupas, kas satur, kā gredzena izveidošanas atomu, neskaitot 
oglekļa atomu, 1 līdz 4 heteroatomus, kas izvēlēti no skābekļa 
atoma, sēra atoma un slāpekļa atoma, kas neobligāti aizvietoti ar 
oksogrupu, un
 (xiv) oksogrupas,
 (b) C1-6alkoksigrupas,
 (c) aminogrupas, neobligāti mono- vai di-aizvietotas ar 
aizvietotāju(-iem), kas izvēlēti no:
 (i) C1-6alkilgrupas, neobligāti aizvietotas ar 1 līdz 3 aizvieto-
tājiem, kas izvēlēti no:
 (aa) C6-14arilgrupas, neobligāti aizvietotas ar 1 līdz 3 C1-6alk oksi-
grupām,
 (bb) C1-6alkoksikarbonilgrupas,
 (cc) 4- līdz 7-locekļu monocikliskas aromātiskas heterocikliskas 
grupas, kas satur, kā gredzena izveidošanas atomu, neskaitot 
oglekļa atomu, 1 līdz 4 heteroatomus, kas izvēlēti no skābekļa 
atoma, sēra atoma un slāpekļa atoma,
 (dd) C3-8cikloalkilgrupas, neobligāti aizvietotas ar 4- līdz 7-lo-
cekļu monociklisku aromātisku heterociklisku grupu, kas satur, 
kā gredzena izveidošanas atomu, neskaitot oglekļa atomu, 1 līdz 
4 heteroatomus, kas izvēlēti no skābekļa atoma, sēra atoma un 
slāpekļa atoma, un
 (ee) hidroksilgrupas,
 (ii) 4- līdz 7-locekļu monocikliskas nearomātiskas hetero cikliskas 
grupas, kas satur, kā gredzena izveidošanas atomu, neskaitot 
oglekļa atomu, 1 līdz 4 heteroatomus, kas izvēlēti no skābekļa 
atoma, sēra atoma un slāpekļa atoma, kas neobligāti aizvietoti ar 
1 līdz 3 C7-13aralkilgrupām,
 (iii) C6-14arilgrupas, neobligāti aizvietotas ar 1 līdz 3 C1-6alkoksi-
grupām, un
 (iv) C3-8cikloalkilgrupas,
 (d) 5- vai 6-locekļu aromātiskas heterocikliskas grupas,
 (e) C6-14arilgrupas un
 (f) C3-8cikloalkilgrupas, neobligāti aizvietotas ar aminogrupu,
 (2) C6-14arilgrupa, neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 halogēna 
atomiem,
 (3) 4- līdz 7-locekļu monocikliska nearomātiska heterocikliska 
grupa, kas satur, kā gredzena izveidošanas atomu, neskaitot oglekļa 
atomu, 1 līdz 4 heteroatomus, kas izvēlēti no skābekļa atoma, sēra 
atoma un slāpekļa atoma, tiltiņa veida nearomātiska heterocikliska 
grupa vai spirocikliska nearomātiska heterocikliska grupa, turklāt 
nearomātiskā heterocikliskā grupa ir neobligāti aizvietota ar 1 līdz 
3 aizvietotājiem, kas izvēlēti no:
 (a) halogēna atoma,
 (b) C1-6alkilgrupas, neobligāti aizvietotiem ar 1 līdz 3 aizvieto-
tājiem, kas izvēlēti no:
 (i) hidroksilgrupas,
 (ii) C1-6alkoksikarbonilgrupas un
 (iii) karbamoilgrupas,
 (c) C6-14ariloksigrupas,



877

Apstiprinātie Eiropas patenti Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2020

 (d) C1-6alkoksikarbonilgrupas,
 (e) C1-6alkilkarbonilgrupas,
 (f) C6-14arilgrupas, neobligāti aizvietotas ar C1-6alkilsulfonilgrupu,
 (g) C7-13aralkilgrupas, neobligāti aizvietotas ar 1 līdz 3 halogēna 
atomiem,
 (h) hidroksilgrupas,
 (i) karbamoilgrupas un
 (j) 4- līdz 7-locekļu monocikliskas nearomātiskas hetero cikliskas 
grupas, kas satur, kā gredzena izveidošanas atomu, neskaitot 
oglekļa atomu, 1 līdz 4 heteroatomus, kas izvēlēti no skābekļa 
atoma, sēra atoma un slāpekļa atoma,
 (4) C2-6alkenilgrupa, neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 C6-14aril-
grupām,
 (5) 5- vai 6-locekļu aromātiska heterocikliska grupa,
 (6) nearomātiska heterociklil-karbonilgrupa, kas izvēlēta no 
pirolidinil karbonilgrupas, vai
 (7) C3-8cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota ar aminogrupu,
vai tā sāls.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurā:
R1 ir C1-6alkilgrupa, neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 halogēna 
atomiem; un
R2 ir:
 (1) aminometilgrupa, neobligāti aizvietota ar 1 vai 2 C1-6alkil-
grupām,
 (2) 5- vai 6-locekļu nearomātiska heterociklilmetilgrupa, ne-
obligāti aizvietota ar C1-6alkilgrupu, vai
 (3) 4- līdz 7-locekļu monocikliska nearomātiska heterocikliska 
grupa, kas satur, kā gredzena izveidošanas atomu, neskaitot oglekļa 
atomu, 1 līdz 4 heteroatomus, kas izvēlēti no skābekļa atoma, sēra 
atoma un slāpekļa atoma, tiltiņa veida nearomātiska heterocikliska 
grupa vai spirocikliska nearomātiska heterocikliska grupa, vai tā 
sāls.
 3. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju, kurā:
R2 ir:
 (1) 5- vai 6-locekļu nearomātiska heterociklilmetilgrupa vai
 (2) 4- līdz 7-locekļu monocikliska nearomātiska heterocikliska 
grupa, kas satur, kā gredzena izveidošanas atomu, neskaitot oglekļa 
atomu, 1 līdz 4 heteroatomus, kas izvēlēti no skābekļa atoma, sēra 
atoma un slāpekļa atoma, tiltiņa veida nearomātiska heterocikliska 
grupa vai spirocikliska nearomātiska heterocikliska grupa, vai tā 
sāls.
 4. Savienojums saskaņā ar 3. pretenziju, kurā:
R2 ir:
 (1) pirolidinilmetilgrupa vai
 (2) nearomātiska heterocikliska grupa, kas ir izvēlēta no grupas, 
kas sastāv no pirolidinilgrupas, piperidinilgrupas, 1,2,3,6-tetra-
hidro piridil grupas, 7-azabiciklo[2,2,1]heptanilgrupas, 2-aza bi-
ciklo[2,2,1]heptanil grupas un 1-azabiciklo[2,2,2]oktanilgrupas, kur 
nearomātiskā heterocikliskā grupa ir neobligāti aizvietota ar 1 līdz 
3 halogēna atomiem, vai tā sāls.
 5. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas ir 6-(5-metil-1H-
pirazol-4-il)-2-[(2S)-pirolidin-2-il]tieno[3,2-d]pirimidīn-4(3H)-ons, vai 
tā sāls.
 6. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas ir 6-(5-metil-1H-
pirazol-4-il)-2-[(2S)-piperidin-2-il]tieno[3,2-d]pirimidīn-4(3H)-ons, vai 
tā sāls.
 7. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas ir 2-(7-aza bi-
ciklo[2,2,1]hept-1-il)-6-(5-metil-1H-pirazol-4-il)tieno[3,2-d]pirimidīn-
4(3H)-ons, vai tā sāls.
 8. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas ir 6-(5-metil-1H-
pirazol-4-il)-2-[(2S)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-2-il]tieno[3,2-d]pirimidīn-
4(3H)-ons, vai tā sāls.
 9. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas ir 2-[(2S)-piperid-
in-2-il]-6-[5-(trifluormetil)-1H-pirazol-4-il]tieno[3,2-d]pirimidīn-4(3H)-
ons, vai tā sāls.
 10. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas ir 2-[(2S)-1-aza-
bi ciklo[2,2,2]okt-2-il]-6-(5-metil-1H-pirazol-4-il)tieno[3,2-d]pirimidīn-
4(3H)-ons, vai tā sāls.
 11. Medikaments, kas satur savienojumu saskaņā ar 1. pre-
tenziju vai tā sāli.
 12. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju vai tā sāls izmanto-
šanai vēža profilaksē vai ārstēšanā.
 13. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt savienojums 
vai tā sāls ir hidrāts.

 14. Savienojums saskaņā ar 4. pretenziju, kurā R2 ir 1-aza bi-
ciklo[2,2,2]oktanilgrupa, vai tā sāls.
 15. Savienojums saskaņā ar 14. pretenziju, kurā R1 ir metilgrupa, 
etilgrupa vai trifluormetilgrupa, vai tā sāls.
 16. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt savienojums 
ir tautomēra izomērs, kas attēlots ar daļēju struktūru ar formulu:

 17. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt savienojums 
ir tautomēra izomērs, kas attēlots ar daļēju struktūru ar formulu:

 18. Savienojums saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt savienojums 
ir tautomēra izomērs, kas attēlots ar daļēju struktūru ar formulu:

,
kurā R1 ir metilgrupa 5-pozīcijā, vai tā sāls.
 19. Savienojums saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt savienojums 
ir tautomēra izomērs, kas attēlots ar daļēju struktūru ar formulu:

,
kurā R1 ir metilgrupa 3-pozīcijā, vai tā sāls.
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 (54) METODE DZENSKRŪVES KORPUSA DEMONTĀŽAI NO 

JŪRAS TRANSPORTLĪDZEKĻA LIGZDAS VAI MINĒTĀ 
DZENSKRŪVES KORPUSA INSTALĀCIJAI MINĒTAJĀ 
LIGZDĀ

  A METHOD OF DISMOUNTING A POD HOUSING FROM 
A SEATING PROVIDED IN A MARINE VESSEL OR IN-
STALLING SAID POD HOUSING IN SAID SEATING

 (57) 1. Dzenskrūves korpusa (2), kas lietošanas laikā ir piestipri-
nāts pie jūras kuģa ligzdas (6), un šim dzenskrūves korpusam (2) ir 
apakšējais korpuss (3), kas piekārts pie jūras kuģa ar savienojošās 
daļas (4) palīdzību, turklāt dzenskrūves korpuss (2) un ligzda (6) 
veido dzenskrūves bloku (1), demontāžas un/vai montāžas metode 
no jūras kuģa ligzdas (6), kas ietver soļus:
 a) augšējo pacelšanas vietu (7) kopuma nodrošināšanu, vēlams 
vismaz vienu katrā pusē, minētā dzenskrūves korpusa (2) augšējā 
daļā;
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 b) vismaz triju metāla trošu vai metāla trošu grupu (11, 19) 
nodrošināšanu,
 c) katras minēto metāla trošu vai metāla trošu grupas (11, 19) 
gala piestiprināšanu ligzdas (6) nekustīgai daļai, katra no minētajām 
metāla trosēm vai metāla trošu grupām (11, 19) stiepjas vertikāli 
caur vertikāli veidotiem caurumiem (60) minētajā ligzdā (6),
 d) vismaz triju troses domkratu (21) nodrošināšanu, pa vienam 
uz katras metāla troses vai metāla trošu grupas (11, 19);
 e) vismaz netieši, katra troses domkrata (21) savienošanu ar 
attiecīgo pacelšanas vietu (7, 12);
 f) troses domkratu (21) izmantošanu, lai demontētu un/vai 
uzstādītu minēto dzenskrūves korpusu (2), kur dzenskrūves kor-
pusa (2) slodzi nes minētās ligzdas (6) nekustīgā daļa,
  f1) apakšējās pacelšanas vietas vai apakšējo pacelšanas 
vietu (12) kopuma nodrošināšanu minētā dzenskrūves korpusa (2) 
apakšējā daļā,
  f2) troses domkratu (21) piestiprināšanu zem ligzdas (6),
  f3) minētā dzenskrūves korpusa nolaišanu, darbinot minētos 
troses domkratus, lai nolaistu minētās metāla troses vai metāla 
trošu grupas, vai
  minētā dzenskrūves korpusa pacelšanu, darbinot minētos tro-
ses domkratus, lai paceltu minētās metāla troses vai trošu grupas.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt pastiprināšanas 
mezgls (17) ir izvietots savienojumā ar ligzdas (6) augšēju daļu, 
apkārt katram no minētajiem vertikāli veidotajiem caurumiem (60) 
augšējai atverei, lai demontāžas/montāžas laikā atslogotu minēto 
ligzdu (6), turklāt vēlamais minētais pastiprināšanas mezgls (17) 
ir noņemamas plāksnes (17) veidā.
 3. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt augšējo pacelšanas 
vietu (7) kopums ir izvietots savienojošajā daļā (4) un veidots, 
lai vispirms nestu vairāk nekā 50 % no dzenskrūves korpusa (2) 
slodzes, vēlams izvietots vidējās daļas (4) aizmugurējās daļas 
augšējā daļā, vēlams augšējā trešdaļā.
 4. Metode saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt augšējais pacelša-
nas vietu kopums (7) ir veidots stiepjošu siju daļu (8) veidā, kas 
stiepjas uz ārpusi no savienojošās daļas (4) sāniem, minētājām 
siju daļām (8) ir vertikāla rieva (10) attiecīgas vienas no metāla 
trosēm vai metālā trošu grupas (11, 19) ievietošanai, turklāt vēlams, 
lai minētās siju daļas (8) pieder vienotai sijai (8), kas ir ievietota 
horizontālā caurejošā caurumā (9), kas nodrošināts minētajā sa-
vienojuma daļā (4).
 5. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt apakšējā/-ās pacelšanas vieta/-as (12) ir izvietotas dzen-
skrūves korpusa (2) apakšējā korpusa (3) priekšējā daļā, vēlams 
papildus ietver apakšējo pacelšanas līdzekļu (24) nodrošināšanu, 
kam ar centru un diviem pretējiem galiem, katram galam ir vertikāla 
rieva (25) attiecīgas vienas no metāla trosēm vai metālā trošu 
grupas (11, 19) ievietošanai.
 6. Metode saskaņā ar 5. pretenziju papildus ietver divu iden-
tisku papildu metāla trošu (42) nodrošināšanu un katras papildu 
metāla troses (42) viena gala savienošanu ar skavu palīdzību saistītu 
ar vienu no divām pacelšanas cilpām (12), veidojot minēto otro 
pacelšanas vietu (12) pāri, un katras papildu metāla troses (42) 
gala savienošanu ar otro pacelšanas līdzekļu (24) centru.
 7. Metode saskaņā ar 4. un 5. pretenziju papildus ietver katru 
pacelšanas līdzekļu (8, 24) gala piestiprināšanu saistīti pie viena 
no troses domkratiem (21), ļaujot metāla trosēm vai metāla trošu 
grupām (11, 19) pārvietoties caur rievām (10, 25), paliekot tajos.
 8. Metode saskaņa ar jebkuru no 2. līdz 7. pretenzijai papildus 
ietver metāla trošu vai metāla trošu grupu (11, 19) augšējo galu 
piestiprināšanu minētajam pastiprināšanas mezglam (17).
 9. Metode saskaņā ar 8. pretenziju, turklāt pastiprināšanas 
mezgls ir noņemams, un ligzdai (2) un pastiprināšanas mez-
glam (17) ir vadotnes (18), kas mijiedarbojas, lai vadītu pastipri-
nāšanas mezglu (17), vēlams plāksnes (17) veidā, kas tieši vērsts 
un ligzdas (6) novietojuma augšpusi.
 10. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai papil-
dus ietver troses domkratu (21) pacelšanu pa metāla trosēm vai 
metāla trošu grupām (11, 19) līdz katrs troses domkrats (21) balsta 
dzenskrūves korpusa (2) attiecīgo masas daļu; un
 g) dzenskrūves korpusa (2) demontāžas no ligzdas (6) gadī-
jumā:
  g1) troses domkrati (21) kontrolēti piekļauj dzenskrūves 
korpusu (2) ligzdai (6);

  g2) balsta sēžas nodrošināšanu vertikāli zem dzenskrūves 
korpusa (2);
  g3) skrūvsavienojumu, kas piestiprina dzenskrūves korpu-
su (2) ligzdai (6), palaišanu vaļīgāk;
  g4) troses domkratu (21) sinhronu nolaišanu pa metāla tro-
sēm vai metāla trošu grupām (11, 19) līdz dzenskrūves korpuss (2) 
balstās uz balsta sēžas; un
  g5) troses domkratu (21) atvienošanu no pacelšanas vie-
tām (7, 12); vai
 h) dzenskrūves korpusa (2) uzstādīšanas ligzdā (6) gadījumā:
  h1) troses domkratu (21) pacelšanu pa metāla trosēm vai 
metāla trošu grupām (11, 19) līdz tie piekļauj dzenskrūves korpu-
su (2) ligzdai (6);
  h2) dzenskrūves korpusa (2) piestiprināšanu pie ligzdas (6) 
ar skrūvsavienojumiem;
  h3) troses domkratu (21) nolaišanu pa metāla trosēm vai 
metāla trošu grupām (11, 19) līdz troses domkrati (21) vairs ne-
piekļauj dzenskrūves korpusu (2) ligzdai (6); un
  h4) troses domkratu (21) atvienošanu no pacelšanas vie-
tām (7, 12).
 11. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai, turklāt 
apakšējais pacelšanas vietu kopums ir divas pacelšanas cilpas (12), 
kas piestiprinātas ar skrūvēm identiskās vietās dzenskrūves kor-
pusa (2) apakšējā korpusa (3) priekšējās daļas pretējās pusēs, 
vēlams izvietots līmenī ar dzenskrūves jūgvārstu, kas izvirzās uz 
priekšu (3) no dzenskrūves korpusa (2), un pielāgots aprīkojumam 
ar dzenskrūvi (5).
 12. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 11. pretenzijai papildus 
ietver minētās demontāžas/montāžas veikšanu, kad jūras kuģis ir 
sausā dokā.
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 (54) VIII FAKTORA VARIANTI AR SAMAZINĀTU UZSŪK
ŠANOS ŠŪNĀS

  FACTOR VIII VARIANTS HAVING A DECREASED CEL-
LULAR UPTAKE

 (57) 1. Rekombinants FVIII variants ar FVIII aktivitāti, turklāt 
minētais variants satur 2 līdz 10 virsmā pieejamu pozitīvi lādētu 
aminoskābju atlikumu aizvietojumus FVIII C1 apgabalā un/vai 
C2 apgabalā, turklāt minētie virsmā pieejamie lādētie aminoskābju 
atlikumi ir aizvietoti ar alanīnu vai glutamīnu un turklāt aizvietojumi 
izraisa minētā FVIII varianta samazinātu uzsūkšanos šūnās, un 
turklāt minētais variants satur R2215 aizvietojumu, kas ir kombinēts 
ar K2092 aizvietojumu.
 2. Rekombinantais FVIII variants saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt minētais FVIII variants satur K2092A aizvietojumu.
 3. Rekombinantais FVIII variants saskaņā ar 1. vai 2. preten-
ziju, turklāt minētais variants satur R2215A aizvietojumu.
 4. Rekombinantais FVIII variants saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, turklāt minētais variants papildus satur 
R2090 aizvietojumu.
 5. Rekombinantais FVIII variants saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, turklāt minētais variants papildus satur 
K2065 aizvietojumu.
 6. Rekombinantais FVIII variants saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, turklāt minētais variants papildus satur 
K2065 aizvietojumu, kas ir kombinēts ar K2249 aizvietojumu.
 7. Rekombinantais FVIII variants saskaņā ar jebkuru no ie-
priekšējām pretenzijām, turklāt minētajam variantam ir samazināta 
LRP saistīšanās.
 8. Rekombinantais FVIII variants saskaņā ar jebkuru no ie-
priekšējām pretenzijām, turklāt minētajam variantam ir samazināta 
imunogenitāte.
 9. Rekombinantais FVIII variants saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, turklāt FVIII variants ir konjugēts ar 
pussabrukšanas periodu pagarinošu fragmentu.
 10. Rekombinantais FVIII variants saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, turklāt minētais variants papildus satur 
F2093A mutāciju.
 11. Farmaceitiska kompozīcija, kura satur rekombinanto FVIII 
variantu saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām.
 12. Rekombinantais FVIII variants saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 10. pretenzijai vai farmaceitiskā kompozīcija saskaņā ar 
11. pretenziju izmantošanai hemofilijas ārstēšanā.
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 (54) ELEKTRISKI SILDĀMA AEROSOLU ĢENERĒJOŠA SIS-
TĒMA AR UZLABOTU SILDĪTĀJA VADĪBU

  AN ELECTRICALLY HEATED AEROSOL GENERATING 
SYSTEM HAVING IMPROVED HEATER CONTROL

 (57) 1. Metode elektriski sildāmas aerosolu ģenerējošas sis-
tēmas (100) vismaz viena elektriska sildelementa (119) vadībai, 
lai uzsildītu aerosolu veidojošu substrātu (115), turklāt sistēmai 
ir sensors (111) gaisa plūsmas detektēšanai, kas norāda par to, 
ka lietotājs ievelk dūmu gaisa plūsmas laikā, turklāt metode satur 
šādus soļus:
 sildīšanas jaudas palielināšanu vismaz vienam sildelemen-
tam (119) no nulles līdz jaudas līmenim p1, sensoram uztverot to, 

ka gaisa plūsmas ātrums ir palielinājies līdz pirmajam slieksnim;
 sildīšanas jaudas uzturēšanu jaudas līmenī p1 vismaz kādu 
gaisa plūsmas laiku; un
 sildīšanas jaudas samazināšanu vismaz vienam sildelemen-
tam (119) no jaudas līmeņa p1 līdz nullei, kad sensors uztver to, 
ka gaisa plūsmas ātrums ir samazinājies līdz otrajam slieksnim, 
raksturīga ar to, ka pirmais gaisa plūsmas ātruma slieksnis ir 
mazāks par otro gaisa plūsmas ātruma slieksni.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt sildīšanas jaudas 
palielināšanas solis vismaz vienam sildelementam (119) no nulles 
līdz jaudas līmenim p1 satur sildīšanas jaudas palielināšanu no 
nulles līdz jaudas līmenim p1 būtībā uzreiz.
 3. Metode saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt sildīšanas 
jaudas samazināšanas solis vismaz vienam sildelementam (119) no 
jaudas līmeņa p1 līdz nullei satur sildīšanas jaudas samazināšanu 
no jaudas līmeņa p1 līdz nullei būtībā uzreiz.
 4. Metode saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt sildīšanas 
jaudas samazināšanas solis vismaz vienam sildelementam (119) no 
jaudas līmeņa p1 līdz nullei satur sildīšanas jaudas samazināšanu 
no jaudas līmeņa p1 līdz nullei pakāpeniski.
 5. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas pēc sildīšanas jaudas palielināšanas soļa vismaz vienam sild-
elementam (119) no nulles līdz jaudas līmenim p1 papildus satur 
šādus soļus:
sildīšanas jaudas palielināšanu vismaz vienam sildelementam no 
jaudas līmeņa p1 līdz jaudas līmenim p2, kas ir lielāks par jaudas 
līmeni p1, un sildīšanas jaudas atgriešanu uz jaudas līmeni p1 
pirms sildīšanas jaudas uzturēšanas soļa jaudas līmenī p1 vismaz 
kādā laika sprīdī gaisa plūsmas laikā.
 6. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt sildīšanas jaudas uzturēšanas solis jaudas līmenī p1 vismaz 
kādā laika sprīdī gaisa plūsmas laikā satur elektriskās strāvas 
impulsu nodrošināšanu vismaz vienam sildelementam pirmajā 
frekvencē f1 un pirmajā darba ciklā.
 7. Metode saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt sildīšanas jaudas 
pakāpeniskas samazināšanas solis no jaudas līmeņa p1 līdz nullei 
satur elektriskās strāvas impulsu nodrošināšanu vismaz vienam 
sildelementam otrajā frekvencē f2 un otrajā darba ciklā.
 8. Metode saskaņā ar 5. pretenziju, turklāt sildīšanas jaudas 
palielināšanas solis vismaz vienam sildelementam no jaudas līme-
ņa p1 līdz jaudas līmenim p2, kas ir lielāks par jaudas līmeni p1, 
satur elektriskās strāvas impulsu nodrošināšanu vismaz vienam 
sildelementam trešajā frekvencē f3 un trešajā darba ciklā.
 9. Elektriski sildāma aerosolu ģenerējoša sistēma (100) aero-
solu veidojoša substrāta (115) sildīšanai, turklāt sistēma satur:
 vismaz vienu sildelementu (119) aerosolu veidojoša substrāta 
sildīšanai, lai veidotu aerosolu;
 barošanas avotu (107) enerģijas padevei uz vismaz vienu elek-
trisku sildelementu (119); un
 elektrisku ķēdi (109) enerģijas padeves vadībai no barošanas 
avota uz vismaz vienu elektrisku sildelementu, turklāt elektriskā 
ķēde satur sensoru (111) gaisa plūsmas, kas norāda par to, ka 
lietotājs ievelk dūmu gaisa plūsmas laikā, detektēšanai;
 turklāt elektriskā ķēde (109) ir veidota tā, lai palielinātu sildī-
šanas jaudu vismaz vienam sildelementam no nulles līdz jaudas 
līmenim p1, kad sensors uztvert to, ka gaisa plūsmas ātrums ir 
palielinājies līdz pirmajam slieksnim; uzturētu sildīšanas jaudu 
jaudas līmenī p1 vismaz kādu brīdi gaisa plūsmas laikā; un lai 
samazinātu sildīšanas jaudu vismaz vienam sildelementam no 
jaudas līmeņa p1 līdz nullei, kad sensors uztver, ka gaisa plūsmas 
ātrums ir samazinājies līdz otrajam slieksnim, raksturīga ar to, ka 
pirmais slieksnis ir mazāks par otro slieksni.
 10. Elektriski sildāma aerosolu ģenerējoša sistēma saskaņā ar 
9. pretenziju, turklāt aerosolu veidojošais substrāts (115) ir šķidrs 
substrāts un kas papildus satur kapilāra dakti (117), lai pārnestu 
šķidro substrātu no vismaz viena elektriskā sildelementa (119).
 11. Elektriskā ķēde (109) elektriski sildāmai aerosolu ģenerējošai 
sistēmai, kas satur vismaz vienu elektrisku sildelementu un sensoru 
gaisa plūsmas, kas norāda par to, ka lietotājs ievelk dūmu gaisa 
plūsmas laikā, detektēšanai, turklāt elektriskā ķēde ir veidota tā, 
lai realizētu metodi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 8. pretenzijai.
 12. Datorprogramma, kas palaista uz programmējamas elek-
triskās shēmas elektriski sildāmā aerosolu ģenerējošā sistēmā, 
kas satur vismaz vienu elektrisku sildelementu un sensoru, kas 
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detektē gaisa plūsmu, kas norāda par to, ka lietotājs ievelk dūmu 
gaisa plūsmas laikā, liek programmējamai elektriskai ķēdei realizēt 
metodi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 8. pretenzijai.
 13. Mašīnlasāms datu nesējs, kas palaižams uz programmē-
jamas elektriskās shēmas elektriski sildāmā aerosolu ģenerējošā 
sistēmā, turklāt aerosolu ģenerējoša sistēma satur vismaz vienu 
elektrisku sildelementu un sensoru, lai detektētu gaisa plūsmu, 
kas norāda par to, ka lietotājs ievelk dūmu gaisa plūsmas laikā, 
turklāt mašīnlasāms datu nesējs uzglabā datorprogrammu saskaņā 
ar 12. pretenziju.

 
 
 (51) A61K 38/46(2006.01) (11) 2666476
 (21) 13173895.7  (22) 22.01.2007
 (43) 27.11.2013
 (45) 19.12.2018
 (31) 760378 P  (32) 20.01.2006 (33) US
 (62) EP07716858.1 / EP1984018
 (73) Genzyme Corporation, 50 Binney Street, Cambridge, 
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32 London Bridge Street, London SE1 9SG, GB
  Aleksandrs SMIRNOVS, Patentu aģentūra A.SMIRNOV & 

Co., Alīses iela 10-69, Rīga, LV-1046, LV
 (54) INTRAVENTRIKULĀRA ENZĪMU PIEGĀDE LIZOSOMĀLO 

UZKRĀŠANĀS SLIMĪBU GADĪJUMĀ
  INTRAVENTRICULAR ENZYME DELIVERY FOR LYSO-

SOMAL STORAGE DISEASES
 (57) 1. Skābā sfingomielināze izmantošanai Nīmaņa-Pika A vai 
B slimības novēršanā vai ārstēšanā pacientam, turklāt minētā novēr-
šana vai ārstēšana ietver skābās sfingomielināzes intraventrikulāro 
ievadīšanu pacienta smadzenēs, turklāt skābās sfingomielināzes 
atsevišķas devas ievadīšana ilgst vairāk nekā piecas stundas.
 2. Skābā sfingomielināze izmantošanai saskaņā ar 1. preten-
ziju, turklāt minētā novēršana vai ārstēšana ietver skābās sfingo-
mielināzes ievadīšanu smadzeņu sānu ventrikulos un/vai ceturtajā 
ventrikulā.
 3. Skābā sfingomielināze izmantošanai saskaņā ar 1. vai 
2. pretenziju, turklāt minētā novēršana vai ārstēšana ietver sfingo-
mielīna re-akumulēšanas noteikšanu smadzenēs un/vai vienā vai 
vairākos iekšējos orgānos.
 4. Skābā sfingomielināze izmantošanai saskaņā ar jebkuru 
no 1. līdz 3. pretenzijai, turklāt skābā sfingomielināze ir jāievada, 
izmantojot sūkni un/vai katetru.
 5. Skābā sfingomielināze izmantošanai saskaņā ar jebkuru 
no 1. līdz 4. pretenzijai, turklāt ievadīšana ietver skābās sfingo-
mielināzes infūziju lielu daudzumu.

 
 
 (51) A61K 38/12(2006.01) (11) 2717898
 (21) 12797036.6  (22) 09.06.2012
 (43) 16.04.2014
 (45) 19.12.2018

 (31) 201161495818 P (32) 10.06.2011 (33) US
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  201161496541 P  13.06.2011  US
  201161496542 P  13.06.2011  US
  201261600237 P  17.02.2012  US
  201261605540 P  01.03.2012  US
 (86) PCT/US2012/041777  09.06.2012
 (87) WO2012/170969  13.12.2012
 (73) Bioverativ Therapeutics Inc., 225 Second Avenue, Waltham, 

MA 02451, US
 (72) THORN, Karina, US
  TOBY, Garabet G., US
  MEZO, Adam R., US
 (74) Mathys & Squire LLP, The Shard, 32 London Bridge Street, 

London SE1 9SG, GB
  Jevgeņija GAINUTDINOVA, METIDA LAW FIRM, SIA, 

Miera iela 12-1, Rīga, LV-1001, LV
 (54) PROKOAGULANTI SAVIENOJUMI UN TO PIELIETOŠA-

NAS METODES
  PROCOAGULANT COMPOUNDS AND METHODS OF 

USE THEREOF
 (57) 1. Savienojums, kas satur:
 (a) aminoskābju sekvenci, kas satur formulu (I):

C1LASYC2     (I)
kur
L ir L-leicīns;
A ir L-alanīns;
S ir L-serīns;
Y ir L-tirozīns;
C1 un C2 ir cisteīns;
kur aminoskābju sekvence satur vismaz vienu no:
SEQ ID NO: 4, 9-22, 24-38, 43-54, 61-64, 66-91, 93-97, 99, 
104-146, 148-183, 200-202, 204-208, 214-216, 219-222, 226-233, 
239-242, 244-246, 260, 265-267, 269-272, 282-293, 296, 307, 
315, 337, 339, 346-348, 360, 362, 364, 367-375, 380, 383-386, 
389, 392, 400-402, 406, 409-415, 419-421, 424-463, 471-487, 
492-495, 526-529, 531, 533, 536-537, 543, 545, 547, 550-555 un 
PRIRTVGPGSRSASGKLTCLASYCWLFWTGIA; vai
 (b) (a) aminoskābju sekvences retrovariantu, inversvariantu vai 
retroinversvariantu; vai tā farmaceitiski pieņemamu sāli vai solvātu.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kur aminoskābju 
sekvence satur vismaz vienu no:
SEQ ID NO: 29, 48-54, 61-64, 66-86, 91, 93-97, 104-146, 148-183, 
200-202, 204, 205, 214-216, 219-222, 226-233, 239-242, 244, 
270-272, 282-293, 296, 307, 346, 360, 367, 369-370, 374-375, 
383, 385, 389, 400-402, 406, 409-414, 419, 420, 424-440, 450-460, 
462, 471-487, 492, 494, 526-529, 531, 533, 536-537, 543, 545, 
547, 550-555 un PRIRTVGPGSRSASGKLTCLASYCWLFWTGIA.
 3. Savienojums saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kur savieno-
jums ir kovalenti saistīts ar pussabrukšanas periodu pagarinošu 
komponentu, kur neobligāti pussabrukšanas periodu pagarinošais 
komponents tiek izvēlēts no Fc, FcRn saistoša liganda, albumīna, 
albumīnu saistoša liganda, transferīna, PEG struktūrdaļas, PPG 
struktūrdaļas, PAS struktūrdaļas un HES struktūrdaļas.
 4. Metode asinsreces faktora katalītiskās aktivitātes (kcat) 
palielināšanai in vitro, kas satur asinsreces faktora kontaktēšanu 
ar savienojumu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai.
 5. Metode savienojuma saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pre-
tenzijai pagatavošanai, kur metode satur peptīda veidošanu, kuram 
ir aminoskābju sekvence vai tās retrovariants, inversvariants vai 
retroinversvariants, izmantojot cietās fāzes peptīda sintēzi.
 6. Konjugāts, kas satur savienojumu saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 3. pretenzijai un pirmo heterologo struktūrdaļu, kur savie-
nojums un pirmā heterologā struktūrdaļa ir saistīta viena ar otru 
ar pirmā neobligātā linkera palīdzību.
 7. Konjugāts saskaņā ar 6. pretenziju, kas satur struktūru 
saskaņā ar formulu (A1) vai (A2):

Het1-(L1)m-Pep     (A1)

Pep-(L1)m-Het1     (A2),
kur
Het1 ir pirmā heterologā struktūrdaļa;
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m ir veselais skaitlis, kas tiek izvēlēts no 0 un 1;
L1 nav (m=0), vai ir (m=1), un ja ir, tad tas ir linkeris;
Pep ir savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai; un
(-) ir kovalentā saite.
 8. Nukleīnskābes molekula vai nukleīnskābju molekulu klāsts, 
kas kodē savienojumu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai 
vai konjugātu saskaņā ar 6. vai 7. pretenziju vai tā komplementu.
 9. Vektors vai vektoru klāsts, kas satur nukleīnskābes molekulu 
vai nukleīnskābju molekulu klāstu saskaņā ar 8. pretenziju vai tā 
komplementu.
 10. Saimniekšūna, kas satur vektoru vai vektoru klāstu saskaņā 
ar 9. pretenziju.
 11. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur savienojumu saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, konjugātu saskaņā ar 6. vai 
7. pretenziju, nukleīnskābes molekulu vai nukleīnskābju molekulu 
klāstu saskaņā ar 8. pretenziju vai vektoru vai vektoru klāstu sa-
skaņā ar 9. pretenziju un farmaceitiski pieņemamu nesēju.
 12. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, 
konjugāts saskaņā ar 6. vai 7. pretenziju, nukleīnskābes molekula 
vai nukleīnskābju molekulu klāsts saskaņā ar 8. pretenziju vai vek-
tors vai vektoru klāsts saskaņā ar 9. pretenziju, vai farmaceitiska 
kompozīcija saskaņā ar 11. pretenziju izmantošanai asiņošanas 
slimības vai traucējuma ārstēšanā, stāvokļa uzlabošanā vai no-
vēršanā subjektā, kuram tas ir nepieciešams.
 13. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, 
konjugāts saskaņā ar 6. vai 7. pretenziju, nukleīnskābes molekula vai 
nukleīnskābju molekulu klāsts saskaņā ar 8. pretenziju vai vektors 
vai vektoru klāsts saskaņā ar 9. pretenziju, vai farmaceitiska kom-
pozīcija saskaņā ar 11. pretenziju izmantošanai asinsreces faktora 
deficīta ārstēšanā, stāvokļa uzlabošanā vai novēršanā zīdītājiem, 
kur asinsreces faktors tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no FVII, 
FVIIa, FVIII, FIX un FXI.
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 (54) KONTEINERS ŠĶIDRU PĀRTIKAS PRODUKTU UZGLA-

BĀŠANAI UN TĀ DOZĒŠANAI ZEM SPIEDIENA
  A CONTAINER FOR STORING A LIQUID FOODSTUFF 

AND DISPENSING IT UNDER PRESSURE
 (57) 1. Konteiners (1) šķidru pārtikas produktu (4) uzglabāšanai 
un to dozēšanai zem spiediena patēriņa porcijās pa aizveramu 
dozēšanas kanālu, kas ved no konteinera uz ārpusi, kas raksturīgs 
ar to, ka tas satur stingru ārēju konteineru (2) ar relatīvi augstu 
skābekļa caurlaidību, elastīgu iekšēju konteineru (3) pārtikas 
produktiem (4), un vismaz vienu starpkonteineru (5), kas apņem 
iekšējo konteineru (3), gan starpkonteineram (5), gan iekšējam 
konteineram (3) nav relatīvi augsta skābekļa caurlaidība, turklāt 
starpkonteiners (5), no vienas puses, un otrais starpkonteiners (5) 
vai iekšējais konteiners (3), kas izvietots vismaz vienā starpkontei-
nerā (5), no otras puses, nosaka dobumu (16), turklāt dobums (16) 
ir apgādāts ar spiediena vidi un/vai konteiners (1) ir aprīkots ar 
savienotāju (23), kas ir savienots ar dobumu spiediena vides avo-
tam (24) tā, ka, kad CO2 ieplūst dobumā (16), starpkonteiners (5) 
tādējādi ir piespiests pret ārējo konteineru (2) un spiediens iedar-
bojas uz iekšējo konteineru (3).
 2. Konteiners (1) saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīgs ar 
to, ka tas ir konteiners (1) alum (4).

 3. Konteiners (1) saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kas raksturīgs 
ar to, ka vismaz viens starpkonteiners (5) ir elastīgs.
 4. Konteiners (1) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām preten-
zijām, kas raksturīgs ar to, ka ārējām konteineram (2) ir atvere (7) 
ar tajā ievietojamu vai uz tās izvietojamu savienotāju (6), kas ir 
apgādāts ar dozēšanas kanālu, turklāt savienotājs (6) ir apgādāts 
ar aktivējamu vārstu pārtikas produktu (4) kontrolētai izplūdei, 
un turklāt iekšējais konteiners (3) ir savienots ar savienotāju (6) 
un būdams tukšā stāvoklī var būt ievietots un izņemts no ārējā 
konteinera (2) caur atveri (7).
 5. Konteiners (1) saskaņā ar 4. pretenziju, kas raksturīgs ar 
to, ka vismaz viens starpkonteiners (5) ir savienots ar savieno-
tāju (6) un tukšā stāvoklī var būt ievietots un izņemts no ārējā 
konteinera (2) caur atveri (7).
 6. Konteiners (1) saskaņā ar 4. vai 5. pretenziju, kas raksturīgs 
ar to, ka konteiners (1) ir apgādāts ar papildu savienotāju (8) ar 
kuru var būt savienots spiediena vides avots (24), turklāt savie-
notāja (6) un papildu savienotāja (8) kombinācija ir apgādāta ar 
savstarpēji savienotiem dobumiem kanāla veidošanai, lai vadītu 
spiediena vidi dobumā (16).
 7. Konteiners (1) saskaņā ar 6. pretenziju, kas raksturīgs ar 
to, ka kanāls ir apgādāts ar slēgvārstu, kas aizver kanālu, kad 
aktivējamais vārsts nav aktivēts, un atver kanālu, kad aktivējamais 
vārsts ir aktivēts.
 8. Konteiners (1) saskaņā ar 6. vai 7. pretenziju, kas raksturīgs 
ar to, ka spiediena vides avots ir spiediena vides kapsula (24) zem 
spiediena, turklāt spiediena vide ir gāze.
 9. Konteiners (1) saskaņā ar 8. pretenziju, kas raksturīgs ar 
to, ka ar atsperi (29) iedarbināma kapsulas (24) blīvējuma (26) 
caurduršanas ierīce (25), kas aktivējama ārpus papildu savieno-
tāja (8), ir nodrošināta papildu savienotājā (8) un var būt atgriezta 
sākotnējā pozīcijā ar gāzes, kas izplūst no kapsulas (24) pēc 
blīvējuma (26) caurduršanas, spiediena palīdzību.
 10. Konteiners (1) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām preten-
zijām, kas raksturīgs ar to, ka ir tikai viens starpkonteiners (5).
 11. Konteiners saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīgs ar to, ka iekšējam konteineram (3) un/vai vismaz 
vienam starpkonteineram (5) ir augsta izturība pret skābekļa caur-
laidību.
 12. Konteiners (1) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām preten-
zijām, kas raksturīgs ar to, ka vismaz vienam starpkonteineram (5), 
kurā atrodas dobums (16), ir augsta izturība spiediena vides no-
drošināšanai.
 13. Konteiners (1) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām preten-
zijām, kas raksturīgs ar to, ka iekšējā konteinera (3) un/vai vismaz 
viena starpkonteinera (5) materiāls satur polivinilspirta slāni.
 14. Konteiners (1) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzi-
jām, kas raksturīgs ar to, ka ārējais konteiners (2) ir vismaz daļēji 
izgatavots no polietilēna, polipropilēna vai polietilēna tereftalāta.
 15. Konteiners (1) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pre-
tenzijām, kas raksturīgs ar to, ka savienotāja (6) sastāvdaļas, kas 
veido barjeru starp atmosfēru un pārtikas produktu (4), ir vismaz 
daļēji veidotas no polimēra, kas vismaz daļēji sastāv no poliamīda, 
kura sastāvā daļēji ir metaksililēns.
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schaft mbB, Pettenkoferstrasse 22, 80336 München, DE
  Agneta VEŽENKOVA, PĒTERSONA PATENTS - AAA LAW, 
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 (54) KONJUGĀTS, KAS SATUR OKSINTOMODULĪNU UN 

IMŪNGLOBULĪNA FRAGMENTU, UN TĀ LIETOŠANA
  A CONJUGATE COMPRISING OXYNTOMODULIN AND 

AN IMMUNOGLOBULIN FRAGMENT, AND USE THEREOF
 (57) 1. Konjugāts, kas satur oksintomodulīna atvasinājumu, kas 
satur aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 24, 25 vai 26, imūnglobu-
līna Fc apgabalu un ne-peptidilpolimēru, turklāt ne-peptidilpolimērs 
kovalenti saista oksintomodulīna atvasinājumu un imūnglobulīna Fc 
apgabalu.
 2. Konjugāts saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt oksintomodulīna 
atvasinājums satur aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 24.
 3. Konjugāts saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt aminoskābes 
oksintomodulīna atvasinājuma 12. un 16. vai 16. un 20. pozīcijā 
veido gredzenu.
 4. Konjugāts saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt oksintomodulīna 
atvasinājums satur aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 25.
 5. Konjugāts saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt oksintomodulīna 
atvasinājums satur aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 26.
 6. Konjugāts saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, turklāt 
oksintomodulīna atvasinājums spēj aktivizēt GLP-1 receptoru un 
glikagona receptoru.
 7. Konjugāts saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai, 
turklāt konjugātam ir pretaptaukošanās iedarbība.
 8. Konjugāts saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai, turklāt 
ne-peptidilpolimērs ir polietilēnglikols, polipropilēnglikols, etilēn glikola 
propilēnglikola kopolimērs, polioksietilēts poliols, polivinilspirts, 
polisaharīds, poliviniletilēteris, polilaktīds (PLA), polilaktīd-glikol-
skābe (PLGA), lipīdu polimērs, hialuronskābe vai to kombinācija.
 9. Konjugāts saskaņā ar 8. pretenziju, turklāt ne-peptidil-
polimērs ir polietilēnglikols.
 10. Konjugāts saskaņā ar 8. pretenziju, turklāt polisaharīds ir 
dekstrāns, hitīns vai to kombinācija.
 11. Konjugāts saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai, 
turklāt viens ne-peptidilpolimēra gals ir saistīts ar imūnglobulīna Fc 
apgabala amīna grupu vai tiola grupu un otrs ne-peptidilpolimēra 
gals ir saistīts ar oksintomodulīna atvasinājuma amīna grupu vai 
tiola grupu.
 12. Konjugāts saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 11. pretenzijai, 
turklāt ne-peptidilpolimēram ir reaktīvas grupas, kas abos galos 
spēj saistīties ar imūnglobulīna Fc apgabalu un oksintomodulīna 
atvasinājumu.
 13. Konjugāts saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt reaktīvā grupa ir 
izvēlēta no aldehīda grupas, propionaldehīda grupas, butiraldehīda 
grupas, maleimīda grupas vai sukcinimīda atvasinājuma.
 14. Konjugāts saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt reaktīvās grupas 
abos galos ir vienādas vai atšķirīgas viena no otras.
 15. Konjugāts saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 14. pretenzijai, 
turklāt imūnglobulīna Fc apgabals ir ne-glikozilēts Fc apgabals.
 16. Konjugāts saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 15. pretenzijai, 
turklāt imūnglobulīna Fc apgabals ir CH1 domēns, CH2 domēns, 
CH3 domēns un CH4 domēns; CH1 domēns un CH2 domēns; 
CH1 domēns un CH3 domēns; CH2 domēns un CH3 domēns; 
viena vai vairāku domēnu un imūnglobulīna eņģes apgabala vai 

tā daļas kombinācija; vai smagās ķēdes konstanto apgabalu katra 
domēna un vieglās ķēdes konstantā apgabala dimērs.
 17. Konjugāts saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 16. pretenzijai, 
turklāt imūnglobulīna Fc apgabals ir atvasinājums, kurā dzēsts 
apgabals, kas spēj veidot disulfīda saiti, eliminēti noteikti amino-
skābju atlikumi Fc natīvas formas N-terminālajā galā, pievienots 
metionīna atlikums Fc natīvas formas N-terminālajā galā, dzēsta 
komplementu saistoša vieta vai dzēsta antivielu atkarīga šūnu 
mediētas citotoksicitātes (ADCC) vieta.
 18. Konjugāts saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 17. pretenzijai, 
turklāt imūnglobulīna Fc apgabals ir no IgG, IgA, IgD, IgE vai IgM 
atvasināts Fc apgabals.
 19. Konjugāts saskaņā ar 18. pretenziju, turklāt imūnglobulīna 
Fc apgabals ir IgG4 Fc apgabals.
 20. Konjugāts saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 19. pretenzijai, 
turklāt imūnglobulīna Fc apgabals ir cilvēka no IgG4 atvasināts 
ne-glikozilēts Fc apgabals.
 21. Farmaceitiska kompozīcija aptaukošanās profilaksei vai 
ārstēšanai, kas satur konjugātu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
20. pretenzijai.
 22. Farmaceitiskā kompozīcija saskaņā ar 21. pretenziju, kas 
papildus satur farmaceitiski pieņemamu nesēju.
 23. Farmaceitiskā kompozīcija saskaņā ar 21. vai 22. pretenziju, 
turklāt kompozīcija tiek ievadīta viena vai kombinācijā ar citiem 
farmaceitiskiem preparātiem, kuriem ir profilaktiska vai terapeitiska 
iedarbība uz aptaukošanos.
 24. Farmaceitiskā kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 21. līdz 
23. pretenzijai, turklāt farmaceitiskais preparāts ir GLP-1 receptoru 
agonists, leptīna receptoru agonists, DPP-IV inhibitors, Y5 receptoru 
antagonists, melanīnu koncentrējoša hormona (MCH) receptoru 
antagonists, Y2/3 receptoru agonists, MC3/4 receptoru agonists, 
kuņģa/aizkuņģa dziedzera lipāzes inhibitors, 5HT2c agonists, β3A 
receptoru agonists, amilīna receptoru agonists, grelīna antagonists 
vai grelīna receptoru antagonists.
 25. Konjugāts saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 20. pretenzijai vai 
farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 21. līdz 24. pre-
tenzijai lietošanai aptaukošanās profilaksē vai ārstēšanā.
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 (54) ANTIVIELAS PRET PROSTATAS SPECIFISKU CILMES 

ŠŪNU ANTIGĒNU UN TO LIETOŠANA
  ANTIBODIES AGAINST PROSTATESPECIFIC STEM 

CELL ANTIGEN AND USE THEREOF
 (57) 1. Prostatas specifiska cilmes šūnas antigēnu saistoša 
antiviela, turklāt:
 - vieglās ķēdes mainīgā apgabala komplementaritāti nosako-
šie apgabali (CDR) satur šādas aminoskābju sekvences: CDR1 
SEQ ID NO: 1, CDR2 SEQ ID NO: 2, CDR3 SEQ ID NO: 3 un
 - smagās ķēdes mainīgā apgabala CDR satur šādas amino-
skābju sekvences: CDR1 SEQ ID NO: 4, CDR2 SEQ ID NO: 5, 
CDR3 SEQ ID NO: 6.
 2. Antiviela saskaņā ar 1. pretenziju, kuras mainīgie apgabali 
satur humanizētu aminoskābju sekvenci.
 3. Antiviela saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kas satur vismaz 
divas dažādas saistošas vienības, turklāt:
 - vismaz viena no saistošajām vienībām saistās ar prostatas 
specifisko cilmes šūnas antigēnu un satur komplementaritāti no-
sakošos apgabalus, kas definēti 1. pretenzijā, un
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 - vismaz viena cita no saistošajām vienībām specifiski saistās 
ar citu antigēnu kā prostatas specifisko cilmes šūnu antigēnu.
 4. Antiviela saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt otra saistošā 
vienība specifiski saistās ar virsmas struktūru uz efektoršūnas, 
turklāt saistošā vienība, vēlams, ir izvēlēta no antivielas vai liganda 
saistošās vienības, kas saistās ar efektoršūnas virsmas struktūru.
 5. Antiviela saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt efektoršūna ir 
izvēlēta no T limfocītiem, NK šūnām un monocītiem, vēlams, 
T limfocītiem.
 6. Antiviela saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt otra saistošā vie-
nība specifiski saistās ar peptīdu 10 līdz 50 aminoskābju garumā, 
vēlams, peptīdu ar aminoskābju sekvenci, kas atbilst daļējai cilvēka 
La proteīna sekvencei ar garumu 10 līdz 50 aminoskābes, īpaši 
vēlams, peptīdu ar vienu no aminoskābju sekvencēm saskaņā ar 
SEQ ID NO: 75 vai SEQ ID NO: 76.
 7. Antiviela saskaņā ar kādu no 3. līdz 6. pretenzijai dimēriskas 
antivielas, trimēriskas antivielas vai tetramēriskas antivielas formā.
 8. Antivielas saskaņā ar kādu no 1. līdz 7. pretenzijai lietošanai 
par medikamentu, it īpaši audzēju slimību, vēlams, prostatas vēža, 
ārstēšanai vai lietošanai par diagnostisku līdzekli.
 9. Nukleīnskābe, kuras nukleotīdu sekvence kodē rekombi-
nantu antivielu saskaņā ar kādu no 1. līdz 7. pretenzijai.
 10. Vektors, kas satur nukleotīdu sekvenci saskaņā ar 9. pre-
tenziju.
 11. Saimniekšūna vai saimniekorganisms, kas nav cilvēka, 
kas satur nukleotīdu sekvenci saskaņā ar 9. pretenziju vai vektoru 
saskaņā ar 10. pretenziju.
 12. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur rekombinanto antivielu 
saskaņā ar kādu no 1. līdz 7. pretenzijai kopā ar farmaceitiski 
pieņemamu atšķaidītāju vai nesēju, vēlams, formā, kas piemērota 
intravenozai ievadīšanai.
 13. Farmaceitiskā kompozīcija saskaņā ar 12. pretenziju, kas 
satur vismaz divas dažādas rekombinantas antivielas, turklāt vismaz 
viena no tām ir antiviela saskaņā ar kādu no 1. līdz 7. pretenzijai 
un vismaz viena cita rekombinanta antiviela, kas veido specifisku 
saikni ar antivielu saskaņā ar kādu no 1. līdz 7. pretenzijai.
 14. Diagnostiska kompozīcija, kas satur rekombinantu antivielu 
saskaņā ar kādu no 1. līdz 7. pretenzijai.
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 (54) METODE VIDEO DEKODĒŠANAI, IZMANTOJOT ARIT-

MĒTISKO DEKODĒŠANU
  METHOD FOR DECODING VIDEO USING ARITHMETIC 

DECODING
 (57) 1. Video dekodēšanas metode, turklāt metode ietver:
attēla sadalīšanu vairākos maksimālos kodēšanas blokos, balstoties 
uz maksimālā kodēšanas bloka izmēra informāciju, kas parsēta 
no bitu plūsmas;
viena no maksimālajiem kodēšanas blokiem hierarhisku sadalīšanu 
vismaz vienā kodēšanas blokā, izmantojot kodēšanas bloka sada-
lījuma informāciju, kas parsēta no bitu plūsmas,

vismaz viena transformācijas bloka, kas hierarhiski atdalīts no 
aktuālā kodēšanas bloka, noteikšanu, izmantojot transformācijas 
bloka sadalījuma informāciju, kas parsēta no bitu plūsmas,
aktuālā kodēšanas bloka simbolu parsēšanu no bitu plūsmas;
ja prefiksa simbols un sufiksa simbols tiek noteikti no simbola par 
aktuāla transformācijas bloka pēdējā nozīmīgā koeficienta izvie-
tojumu, balstoties uz iepriekšnoteiktu robežvērtību, uz kontekstā 
balstītas aritmētiskās dekodēšanas veikšanu prefiksa simbolam, lai 
iegūtu prefiksa bitu virkni, un apejoša režīma aritmētiskās deko-
dēšanas veikšanu sufiksa simbolam, lai iegūtu sufiksa bitu virkni;
inversi binarizēta prefiksa iegūšanu, veicot inversu binarizāciju 
prefiksa bitu virknei saskaņā ar aprautas binarizācijas metodi;
inversi binarizēta sufiksa iegūšanu, veicot inverso binarizāciju sufiksa 
bitu virknei saskaņā ar noteikta garuma metodi;
aktuālā transformācijas bloka pēdējā nozīmīgā koeficienta izvie-
tojuma rekonstruēšanu, izmantojot inversi binarizētu prefiksu un 
inversi binarizētu sufiksu; un
attēla atjaunošanu, veicot inversu transformāciju aktuālajam trans-
formācijas blokam, balstoties uz rekonstruēto pēdējā nozīmīgā 
koeficienta izvietojumu,
turklāt uz kontekstā balstīta aritmētiskā dekodēšana prefiksa 
simbolam tiek veikta, izmantojot konteksta indeksu, kas noteikts, 
balstoties uz aktuālā transformācijas bloka izmēru un prefiksa bitu 
virknes bita izvietojumu,
turklāt inversi binarizētais prefikss tiek iegūts, dekodējot prefiksa 
simbolu,
inversi binarizētais sufikss tiek iegūts, dekodējot sufiksa simbolu,
aktuālā transformācijas bloka pēdējā nozīmīgā koeficienta izvie-
tojums tiek rekonstruēts, apvienojot inversi binarizēto prefiksu un 
inversi binarizēto sufiksu, un
aktuālā transformācijas bloka rekonstruētais, pēdējā nozīmīgā 
koeficienta, izvietojums norāda pēdējā nozīmīgā koeficienta izvie-
tojuma x koordināti aktuālā transformācijas bloka platumu virzienā 
vai pēdējā nozīmīgā koeficienta izvietojuma y koordināti aktuālā 
transformācijas bloka augstumu virzienā.
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 (54) KOMPLEKTS BIOLOĢISKA PARAUGA TRANSPORTĒ-

ŠANAI PA PASTU
  KIT FOR TRANSPORT OF A BIOLOGICAL SAMPLE BY 

MAIL
 (57) 1. Komplekts (1) bioloģiska parauga transportēšanai 
paredzamajam saņēmējam, kas satur:
 - paraugu turētāju (2; 102; 202; 302; 402) flakona ar aizdari 
bioloģiska parauga saturēšanai formā;
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 - agregātu (3) paraugu turētāja (2; 102; 202; 302; 402) turē-
šanai, un
 - pasta aploksni (4), labāk iepriekš adresētu, agregāta (3) 
ar paraugu turētāju (2; 102; 202; 302; 402) noturēšanai, turklāt 
agregāts satur:
 = aizsargkonstrukciju (5; 105; 205; 305; 405), kur aizsarg-
konstrukcija satur vidēji cietu priekšējo paneli (8; 108; 208; 208; 
308; 408) un vidēji cietu aizmugurējo paneli (9; 109; 209; 309; 
409), kur priekšējais panelis (8; 108; 208; 208; 308; 408) un aiz-
mugurējais panelis (9; 109; 209; 309; 409) ir savienoti tādā veidā, 
lai tie veidotu vidēji cietu struktūru, kas nosaka iekšējo telpu (10) 
starp priekšējo paneli (8; 108; 208; 208; 308; 408) un aizmugurējo 
paneli (9; 109; 209; 309; 409), un atveri (11) aizsargkonstrukcijas (5; 
105; 205; 305; 405) vienā galā, kas ir savienotas ar minēto iekšējo 
telpu (10) paraugu turētāja (2; 102; 202; 302; 402) ievietošanai 
minētajā iekšējā telpā,
 = hermētiski noblīvējamu maisu (7), kur noblīvējamajam mai-
sam (7) ir maisa iekštelpa (12), atvere (13), lai savienotos ar 
noblīvētā maisa iekštelpu (12), un hermētisks aizdares vāks (14, 
15), kas pārvietojams starp atvērtu pozīciju, kurā paraugu turē-
tājs (2; 102; 202; 302; 402) var tikt ievietots un izņemts no maisa 
iekš telpas (12) caur minēto atveri (13), un aizvērtu pozīciju, kurā 
tas hermētiski noslēdz atveri, lai noturētu paraugu turētāju (2; 102; 
202; 302; 402) maisa iekštelpā (12);
turklāt aizsargkonstrukcija (5; 105; 205; 305; 405) atrodas noblī-
vējamā maisa iekštelpā (12), un
turklāt aizsargkonstrukcija (5; 105; 205; 305; 405) ar tās atveri (11) 
ir izvietota vienā līnijā ar maisa (7) atveri (13), un ir konfigurēta 
tādā veidā, lai tā noturētu noblīvējamā maisa (7) atveri (13) atvērtu, 
lai atvieglotu paraugu turētāja (2; 102; 202; 302; 402) ievietošanu 
aizsargkonstrukcijas (5; 105; 205; 305; 405) iekšējā telpā (10) caur 
maisa atveri (13), raksturīgs ar to, ka:
agregāts papildus satur fluīdu absorbējošu oderi (6), turklāt fluīdu 
absorbējošā odere (6) ir uzmava, labāk uzmavas maiss ar uz mavas 
iekšpusi, kas konfigurēta, lai noturētu aizsargkonstrukciju (5) ar 
paraugu turētāju (2), un ar vismaz vienu atveri, savienotu ar minēto 
uzmavas iekšpusi, kur atveres izmēri ir piemēroti, lai pārvietotu 
tai cauri aizsargkonstrukciju (5) tādā veidā, lai to varētu izvietot 
uzmavas iekšpusē ar tās atveri vienā līnijā ar fluīdu absorbējošās 
uzmavas atveri,
turklāt fluīdu absorbējošā odere (6) atrodas noblīvējamā maisa 
iekštelpā (12) starp priekšējo paneli (8; 108; 208; 208; 308; 408) 
un noblīvējamo maisu (7) un starp aizmugurējo paneli (9; 109; 
209; 309; 409) un noblīvējamo maisu (7).
 2. Komplekts saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt aizsarg-
konstrukcija (5; 105; 205; 305; 405) satur taisnstūrveida priekšējo 
paneli (8) un taisnstūrveida aizmugurējo paneli (9), katram panelim 
ir divas sānu malas, augšējā mala un apakšējā mala, kur paneļi (8, 
9) ir savienoti viens ar otru gar to divām malām un turklāt vismaz 
viens no paneļiem ir saliekts vai salocīts tādā veidā, lai paneļi 
veidotu atveri (11) starp to augšējām malām (15, 16), piemēram, 
spārnu formas atveri, mandeļveida atveri, rombveida atveri, vai 
trīsstūrveida atveri.
 3. Komplekts saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt aizsarg-
konstrukcijas (5) atveres (11) platums ir lielāks nekā šīs atveres (11) 
augstums, tādā veidā, lai atverei (11) būtu iegarena forma, un 
turklāt platums, labāk, ir vismaz 3,5 reizes lielāks nekā atveres (11) 
augstums, vēl labāk vismaz 3,7 reizes lielāks nekā atveres (11) 
augstuma diametrs, vislabāk aptuveni 3,8 reizes lielāks nekā pa-
raugu turētāja (2) diametrs.
 4. Komplekts saskaņā ar vienu vai vairākām iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt priekšējā paneļa (8; 108; 208; 308) platums 
ir lielāks nekā aizmugurējā paneļa (9; 109; 209; 309) platums, 
tādā veidā, lai, kad paneļi (8; 108; 208; 308, 9; 109; 209; 309) ir 
savienoti gar to divām sānu malām, priekšējais panelis (8; 108; 
208; 308) ir izliekts vai salocīts un aizmugurējais panelis (9; 109; 
209; 309) ir plakans, un aizsargkonstrukcijai (5; 105; 205; 305) 
attiecīgi ir spārnu formas vai trīsstūrveida atvere (11), un turklāt 
labāk priekšējā paneļa (8; 108; 208; 308) platums ir lielāks nekā 
aizmugurējā paneļa (9; 109; 209; 309) platums, bet 1,25 reizes 
mazāks nekā aizmugurējā paneļa (9; 109; 209; 309) platums, 
labāk 1,2 reizes mazāks nekā aizmugurējā paneļa (9; 109; 209; 
309) platums, piemēram, 1,15 reizes lielāks nekā aizmugurējā 
paneļa (9; 109; 209; 309) platums.

 5. Komplekts saskaņā ar vienu vai vairākām iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt noblīvējamais maiss (7) ir nodrošināts ar priek-
šējo paneli un aizmugurējo paneli, kas ir noblīvēti kopā gar divām 
sānu malām un šo paneļu apakšējo malu, un turklāt maisa iekšējās 
telpas platums ir vienāds vai lielāks kā aizsarg konstrukcijas (5) 
priekšējā paneļa (8) platums, tādā veidā, lai maiss (7) var noturēt 
aizsargkonstrukciju (5) ar tās priekšējo paneli (8) izliektā stāvoklī 
un saplacinātā stāvoklī.
 6. Komplekts saskaņā ar vienu vai vairākām iepriekšējām pre-
tenzijām, turklāt aizsargkonstrukcijai (205; 405) ir viens vai vairāki 
ribu elementi (223; 423, 424), kas plešas iekšējā telpā starp priek-
šējo paneli (208; 408) un aizmugurējo paneli (209; 409), kur ribu 
elementi (223; 423, 424) labāk ir salocīti daļēji priekšpuses (208; 
408) un/vai aizmugurējā paneļa (209; 409) izgriezumi.
 7. Komplekts saskaņā ar vienu vai vairākām iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt aizsargkonstrukcija (5; 105; 205; 305; 405) ir 
vidēji cieta materiāla vienas sloksnes salocīta forma, tādā veidā, lai 
priekšējais panelis (8; 108; 208; 208; 308; 408) un aizmugurējais 
panelis (9; 109; 209; 309; 409) ir savienoti ar locījumu (120; 220; 
420) gar vismaz vienu no to malām.
 8. Komplekts saskaņā ar vienu vai vairākām no 1. līdz 
6. pretenzijai, turklāt aizsargkonstrukcija ir vidēji cieta materiāla 
vienas sloksnes salocīta forma, tādā veidā, lai priekšējais panelis 
ir savienots ar aizmugurējo paneli ar vismaz vienu starppaneli.
 9. Komplekts saskaņā ar vienu vai vairākām no iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt aizsargkonstrukcijas (5) atveres (11, 13) izmēri, 
noblīvējamais maiss (7), un, ja klātesoša, fluīdu absorbējoša uz-
mava vai uzmavas maiss (6), galvenokārt formā un izmēros atbilst, 
tādā veidā, lai tie veidotu būtībā vienu atveri paraugu turētāja (2) 
pārvietošanai caur to.
 10. Komplekts saskaņā ar vienu vai vairākām no iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt aizsargkonstrukcija (5; 105; 205; 305; 405) ir 
izgatavota no vidēji cieta un viegla materiāla, piemēram, plastmasas 
vai kartona, labāk šāda kailmateriāla salocītā formā.
 11. Daļu komplekts, daļu komplekts, kas satur komponentes 
komplekta (1) bioloģiska parauga transportēšanai paredzamajam 
saņēmējam nodrošināšanai saskaņā ar vienu vai vairākām no 
1. līdz 10. pretenzijai, daļu komplekts, kas satur:
 - paraugu turētāju (2; 102; 202; 302; 402) flakona ar aizdari 
bioloģiska parauga saturēšanai formā;
 - agregātu (3) paraugu turētāja (2; 102; 202; 302; 402) notu-
rēšanai,
 - pasta aploksni (4), labāk iepriekš adresētu, lai noturētu ag-
regātu (3) ar paraugu turētāju (2; 102; 202; 302; 402),
 - aizsargkonstrukciju (5; 105; 205; 305; 405), hermētiski no-
blīvējamu maisu (7), un fluīdu absorbējošu oderi (6) agregāta 
no drošināšanai, un
 - daudzkabatu instrukciju somu (550), kuras kabatas satur 
komplekta (1) bioloģiska parauga transportēšanai komponentes 
un instrukcijas (556) par to, kā izmantot vienu vai vairākas no 
minētā komplekta (1) komponentēm, turklāt daudzkabatu instrukciju 
soma (550) ir konfigurēta komplekta komponenšu un instrukci-
ju (556) prezentēšanai neprofesionālam lietotājam lai, iepriekš 
noteiktā secībā, tādā veidā vadītu minēto lietotāju cauri parauga 
ņemšanas procesam un tā nosūtīšanai pa pastu.
 12. Daļu komplekts saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt daudzkaba-
tu instrukciju soma (550), labāk daudzkabatu instrukciju somas (550) 
kabatas ir aprīkotas ar zīmēm, simboliem, burtiem, cipariem un/vai 
zīmējumiem, kas norāda lietotājam, kādā kārtībā kabatas, precīzāk, 
kabatu saturs tiek lietots vai ir paredzēts lietošanai.
 13. Daļu komplekts saskaņā ar 11. vai 12. pretenziju, turklāt 
daudzkabatu instrukciju somas (550) kabatas ir nodrošinātas tādā 
veidā, lai viena vai vairākas kabatas, kabatas ar instrukcijām (556) 
un/vai komplekta (1) komponentēm, var tikt salocītas viena virs otras, 
lai nodrošinātu daudzkabatu instrukciju somu (550) ar kompaktu 
konfigurāciju un atvieglotu transportēšanu pa pastu.
 14. Metode bioloģiska parauga ņemšanai izmantojot komplek-
tu (1) saskaņā ar vienu vai vairākām no 1. līdz 10. pretenzijai, 
labāk daļu komplektu saskaņā ar vienu vai vairākām no 11. līdz 
13. pretenzijai.
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 (51) B61D 23/02(2006.01) (11) 2766240
 (21) 12769072.5  (22) 26.09.2012
 (43) 20.08.2014
 (45) 02.01.2019
 (31) 14922011  (32) 13.10.2011 (33) AT
 (86) PCT/EP2012/068911  26.09.2012
 (87) WO2013/053596  18.04.2013
 (73) Siemens Mobility Austria GmbH, Siemensstraße 90, 1210 

Wien, AT
 (72) EDER, Florian, AT
  KRONABETER, Martin, AT
 (74) Maier, Daniel Oliver, Siemens AG, Postfach 22 16 34, 80506 

München, DE
  Vladimirs ANOHINS, Patentu aģentūra TRIA ROBIT, 

Vīlandes iela 5, Rīga, LV-1010, LV
 (54) PASAŽIERU SLIEŽU TRANSPORTLĪDZEKLIS
  PASSENGER RAIL VEHICLE
 (57) 1. Pasažieru sliežu transportlīdzeklis (1) ar četriem atšķi-
rīgiem iekāpšanas līmeņiem, turklāt pirmajam iekāpšanas līmenim 
ir paredzēts atlokāms pakāpiens (4), otram iekāpšanas līmenim ir 
paredzēts bīdāms pakāpiens (3), trešajam iekāpšanas līmenim ir 
paredzētas kāpnes (13),
raksturīgs ar to, ka
ceturtajam iekāpšanas līmenim ir paredzēta salokāma rampa (2), 
kas satur divas pakāpiena plāksnes (6, 7), kuras
 - miera stāvoklī ir novietotas vertikāli pasažieru sliežu transport-
līdzekļa (1) iekāpšanas laukumā un
 - darba stāvoklī pārsedz spraugu starp pasažieru nodalījumu 
un platformu (12).
 2. Pasažieru sliežu transportlīdzeklis (1) atbilstoši 1. pretenzijai, 
raksturīgs ar to, ka pirmais iekāpšanas līmenis ir zemāks nekā 
otrais iekāpšanas līmenis un otrais iekāpšanas līmenis ir zemāks 
nekā trešais iekāpšanas līmenis, un trešais iekāpšanas līmenis ir 
zemāks nekā ceturtais iekāpšanas līmenis.
 3. Pasažieru sliežu transportlīdzeklis (1) atbilstoši 1. vai 
2. pretenzijai, raksturīgs ar to, ka atlokāmajam pakāpienam (4) ir 
hidrauliska piedziņa (5).
 4. Pasažieru sliežu transportlīdzeklis (1) atbilstoši 3. pretenzijai, 
raksturīgs ar to, ka hidrauliskās piedziņas (5) darbība tiek realizēta 
ar manuāli darbināma sūkņa palīdzību.
 5. Pasažieru sliežu transportlīdzeklis (1) atbilstoši vienai no 
1. līdz 4. pretenzijai, raksturīgs ar to, ka pakāpiena plāksnes (6, 
7) ir savā starpā grozāmi savienotas ar otra šarnīra (9) palīdzību 
un pirmā pakāpiena plāksne (6) ir pie vagona garenvirzienā iz-
stieptas lineāri bīdāmas ierīces (10) ar pirmā šarnīra (8) palīdzību 
piestiprināta tā, ka salokamā rampa (2) var tikt iebīdīta pasažieru 
sliežu transportlīdzekļa (1) iekāpšanas laukumā.
 6. Pasažieru sliežu transportlīdzeklis (1) atbilstoši 5. pretenzijai, 
raksturīgs ar to, ka pirmā pakāpiena plāksne (6) satur bīdīšanas 
ierīci un otrā pakāpiena plāksne (7) ar šīs bīdīšanas ierīces palī-
dzību var tikt pārbīdīta pāri spraugai starp pasažieru nodalījuma 
grīdu un platformu (12).
 7. Pasažieru sliežu transportlīdzeklis (1) atbilstoši vienai no 
1. līdz 6. pretenzijai, raksturīgs ar to, ka ir paredzētas margas (11), 
kuras salokāmās rampas (2) miera stāvoklī atrodas pasažieru no-
dalījuma malā salokāmās rampas (2) priekšā un var tikt izgrieztas 
ārā no šī stāvokļa, kad salokāmā rampa (2) tiek lietota.
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firma LATISS, Stabu iela 44-21, Rīga, LV-1011, LV
 (54) RIEPA
  TYRE
 (57) 1. Dakšveida autoiekrāvēja riepa, kas satur divus slā-
ņus (4, 16), pirmo ārējo slāni (4) no poliuretāna savienojumiem 
un papildu slāni (16) no poliuretāna savienojumiem būtībā zem 
pirmā slāņa (4), poliuretāna slāņi (4, 16) ir izgatavoti, izmantojot 
izo cianātu un poliolu, kas raksturīga ar to, ka visattālākais poli-
uretāna slānis (4) ir elastīgāks nekā papildu slānis (16) zem tā.
 2. Riepa saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
visattālākais slānis ietver protektoru.
 3. Riepa saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt papildu slānis veido 
gredzenu zem pirmā slāņa, minētajam iekšējam slānim šķērs-
griezuma laukums ir mazāks nekā ārējam slānim.
 4. Riepa saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt izocianāts ir di fenil-
metān diizo cianāts (MDI) un trīs MDI izomēru (4,4’-MDI, 2,4’-MDI 
un 2,2’-MDI) relatīvie daudzumi ir izvēlēti tā, ka visattālākais 
poliuretāna slānis (4) būtībā ir elastīgāks nekā viens vai vairāki 
papildu slāņi (16) zem tā.
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 (87) WO2013/062198  02.05.2013
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 (72) PARK, Shin Ji, KR
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Leopoldstrasse 4, 80802 München, DE
  Vladimirs ANOHINS, Patentu aģentūra TRIA ROBIT, 

Vīlandes iela 5, Rīga, LV-1010, LV
 (54) ATTĒLA DEKODĒŠANAS IEKĀRTA
  IMAGE DECODING APPARATUS
 (57) 1. Attēla dekodēšanas ierīce, kas satur:
entropijas dekodēšanas moduli (210), kas konfigurēts tā, lai de-
kodētu saņemto bitu plūsmu un sadalītu bitu plūsmu vismaz intra 
prognozēšanas režīma informācijā, inter prognozēšanas režīma 
informācijā un kvantēšanas koeficienta informācijā;
intra prognozēšanas moduli (240), kas konfigurēts tā, lai rekonstruētu 
intra prognozēšanas režīmu un radītu aktuālā bloka prognozēšanas 
bloku vai aktuālā bloka apakšbloku;
inversās skenēšanas moduli, kas konfigurēts tā, lai pārveidotu 
kvantēšanas koeficienta informāciju divdimensiju kvantēšanas blokā;
inversās kvantēšanas moduli (220), kas konfigurēts tā, lai inversi 
kvantētu kvantēšanas bloku, izmantojot kvantēšanas parametru, 
turklāt inversās kvantēšanas modulis (220) ir konfigurēts tā, lai 
ģenerētu kvantēšanas parametru, pieskaitot kvantēšanas para-
metra prediktoru pie atlikuma kvantēšanas parametra; inversās 
transformēšanas moduli (230), kas konfigurēts inversi kvantētā 
bloka inversai transformēšanai, lai ģenerētu atlikuma bloku; un
saskaitīšanas moduli (280), kas konfigurēts tā, lai saskaitītu progno-
zēšanas bloku, kas ģenerēts, izmantojot aktuālā bloka intra progno-
zēšanas režīmu, un atlikuma bloku, lai ģenerētu rekonstruēto bloku,
turklāt intra prognozēšanas modulis (240) ir konfigurēts tā, lai 
konstruētu visvairāk iespējamo režīmu (Most Probable Mode), MPM, 
grupu, kas satur trīs intra prognozēšanas režīmus, balstoties uz 
aktuālajam blokam kreisā un augšējā bloka intra prognozēšanas 
režīmiem, un lai rekonstruētu aktuālā bloka intra prognozēšanas 
režīmu, izmantojot MPM grupu un minēto saņemto intra progno-
zēšanas režīma informāciju, kas satur intra prognozēšanas režīma 
grupas indikatoru un prognozēšanas režīma indeksu, iestatot MPM 
grupas intra prognozēšanas režīmu, ko prognozēšanas režīma in-
dekss specificējis kā aktuālā bloka intra prognozēšanas režīmu, ja 
intra prognozēšanas režīma grupas indikators norāda MPM grupu,
turklāt MPM grupa satur planāru režīmu, DC režīmu un vertikālu 
režīmu, kad aktuālajam blokam kreisā un augšējā bloka intra prog-
nozēšanas režīmi neeksistē, turklāt planārais režīms un DC režīms 
ir virzienā neorientēti intra prognozēšanas režīmi un
citi intra prognozēšanas režīmi blakus virzienā neorientētajiem intra 
prognozēšanas režīmiem ir virzienā orientēti intra prognozēšanas 
režīmi,
turklāt, kad aktuālajam blokam augšējā un kreisā bloka intra prog-
nozēšanas režīmi abi eksistē un ir viens no otra atšķirīgi, MPM 
grupa satur divus intra prognozēšanas režīmus un vienu papildu 
intra prognozēšanas režīmu, turklāt:
 kad kreisā un augšējā bloka intra prognozēšanas režīmi ir virzienā 
orientēti intra prognozēšanas režīmi, MPM grupa satur kreisā un 
augšējā bloka intra prognozēšanas režīmus un planāru režīmu,
 kad kreisā un augšējā bloka intra prognozēšanas režīmi ir virzienā 
neorientēti intra prognozēšanas režīmi, MPM grupa satur kreisā un 
augšējā bloka intra prognozēšanas režīmus un vertikālu režīmu,
 kad viens no kreisā un augšējā bloka intra prognozēšanas režī-
miem ir DC režīms un otrs nav planārs režīms, MPM grupa satur 
kreisā un augšējā bloka intra prognozēšanas režīmus un planāro 
režīmu un
 kad viens no kreisā un augšējā bloka intra prognozēšanas 
režīmiem ir planārs režīms un otrs nav DC režīms, MPM grupa 
satur kreisā un augšējā bloka intra prognozēšanas režīmus un 
DC režīmu;
turklāt, kad aktuālajam blokam augšējā un kreisā bloka intra prog-
nozēšanas režīmi abi eksistē un ir vienādi, tad MPM grupa satur 
intra prognozēšanas režīmu un divus papildu intra prognozēšanas 
režīmus, turklāt:
 kad intra prognozēšanas režīms nav ne DC režīms, ne planārais 
režīms, tad divi papildu intra prognozēšanas režīmi tiek iestatīti 
pēc diviem intra prognozēšanas režīmiem, kas ir blakus intra 
prognozēšanas režīmam, un

 kad intra prognozēšanas režīms ir DC režīms, tad divi papildu 
intra prognozēšanas režīmi ir planārais režīms un vertikālais režīms.
 2. Attēla dekodēšanas ierīce atbilstoši 1. pretenzijai, turklāt 
režīma numurs 0 tiek piešķirts planārajam režīmam.
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 (54) JAUNI SAVIENOJUMI
  NEW COMPOUNDS
 (57) 1. Savienojums ar formulu (I-A) vai (I-B):

,
vai

,

ieskaitot jebkuru tā tautomēro vai stereoķīmiski izomēro formu, kurā:
X1 ir N atoms un X2 ir CR3a grupa vai X2 ir N atoms un X1 ir 
CR3a grupa;
katrs R2 neatkarīgi ir izvēlēts no hidroksilgrupas, halogēna atoma, 
ciāngrupas, C1-4alkilgrupas, C2-4alkenilgrupas, C2-4alkinilgrupas, 
C1-4alkoksigrupas, hidroksi-C1-4alkilgrupas, hidroksi-C1-4alk oksi-
grupas, halogēn-C1-4alkilgrupas, halogēn-C1-4alkoksigrupas, hidr-
oksi halogēn-C1-4alkil grupas, hidroksihalogēn-C1-4alkoksigrupas, 
C1-4alkoksi-C1-4alkil grupas, halogēn-C1-4alkoksi-C1-4alkilgrupas, 
C1-4alkoksi-C1-4alkil grupas, turklāt katra C1-4alkilgrupa neobligāti 



887

Apstiprinātie Eiropas patenti Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2020

var tikt aizvietota ar vienu vai divām hidroksilgrupām, hidroksi-
halogēn-C1-4alkoksi-C1-4alkilgrupas, R13, C1-4alkilgrupas, kas aiz-
vietota ar R13, C1-4alkilgrupas, kas aizvietota ar -C(=O)-R13 grupu, 
C1-4alkoksigrupas, kas aizvietota ar R13, C1-4alkoksigrupas, kas 
aizvietota ar -C(=O)-R13 grupu, -C(=O)-R13 grupas, C1-4alkilgrupas, 
kas aizvietota ar -NR7R8 grupu, C1-4alkilgrupas, kas aizvietota ar 
-C(=O)-NR7R8 grupu, C1-4alkoksi grupas, kas aizvietota ar -NR7R8 
grupu, C1-4alkoksigrupas, kas aizvietota ar -C(=O)-NR7R8 grupu, 
-NR7R8 un -C(=O)-NR7R8 grupas; vai tad, kad divas R2 grupas ir 
saistītas ar blakusesošiem oglekļa atomiem, tās var tikt ņemtas 
kopā, lai veidotu grupu ar formulu:

-O-(C(R17)2)p-O-;

-X-CH=CH-;
vai

-X-CH=N-;

turklāt R17 ir ūdeņraža vai fluora atoms, p ir 1 vai 2 un X ir O vai 
S atoms;
Y ir -CR18=N-OR19 vai -E-D grupa;
D ir 3- līdz 12-locekļu gredzena monocikliska vai bicikliska karbo-
ciklil grupa vai 3- līdz 12-locekļu gredzena monocikliska vai bi-
cikliska heterociklilgrupa, kas satur vismaz vienu heteroatomu, kas 
ir izvēlēts no N, O vai S atoma, turklāt minētā karbociklilgrupa un 
heterociklilgrupa neobligāti var tikt aizvietota ar vienu vai vairākām 
(piemēram, 1, 2 vai 3) R1 grupām;
E ir saite, -(CR22R23)n- grupa, C2-4alkēndiilgrupa, kas neobligāti aizvie-
tota ar R22, C2-4alkīndiilgrupa, kas neobligāti aizvietota ar R22, -CO-
(CR22R23)s-, -(CR22R23)s-CO-, -NR22-(CR22R23)s-, -(CR22R23)s-NR22-, 
-O-(CR22R23)s-, -(CR22R23)s-O-, -S(O)m-(CR22R23)s, -(CR22R23)s-S(O)m-, 
-(CR22R23)s-CO-NR22-(CR22R23)s vai -(CR22R23)s-NR22-CO-(CR22R23)s- 
grupu;
R1 ir ūdeņraža atoms, halogēna atoms, ciāngrupa, C1-6alkil-
grupa, C1-6alkoksigrupa, -C(=O)-O-C1-6alkilgrupa, C2-4alkenilgrupa, 
hidr oksi-C1-6alkilgrupa, halogēn-C1-6alkilgrupa, hidroksihalogēn-
C1-6alkil grupa, ciān-C1-4alkilgrupa, C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupa, turklāt 
katra C1-6alkil grupa neobligāti var tikt aizvietota ar vienu vai divām 
hidroksil grupām, -NR4R5 grupa, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -O-
C(=O)-C1-6alkilgrupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -NR4R5 grupu, 
-C(=O)-NR4R5, -C(=O)-C1-6alkil-NR4R5 grupa, C1-6alkilgrupa, kas 
aizvietota ar -C(=O)-NR4R5 grupu, -S(=O)2-C1-6alkilgrupa, -S(=O)2-
halogēnC1-6alkilgrupa, -S(=O)2-NR14R15 grupa, C1-6alkilgrupa, kas 
aizvietota ar -S(=O)2-C1-6alkilgrupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota 
ar -S(=O)2-halogēn-C1-6alkilgrupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota 
ar -S(=O)2-NR14R15 grupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -NH-
S(=O)2C1-6alkilgrupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -NH-S(=O)2-
halogēn-C1-6alkilgrupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -NR12-S(=O)2-
NR14R15 grupu, R6, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar R6, -C(=O)-R6 
grupa, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -C(=O)-R6 grupu, hidr oksi-
C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar R6, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota 
ar -Si(CH3)3 grupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -P(=O)(OH)2 
grupu, vai C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -P(=O)(OC1-6alkil)2 grupu;
R3a ir ūdeņraža atoms, hlora atoms, hidroksilgrupa vai C1-6alk-
oksi grupa;
R3 ir hidroksilgrupa, C1-6alkoksigrupa, hidroksi-C1-6alkoksigrupa, 
C1-6alkoksigrupa, kas aizvietota ar -NR10R11 grupu, C1-6alkilgrupa, 
C2-6alkenilgrupa, C2-6alkinilgrupa, halogēn-C1-6alkilgrupa, kas neobli-
gāti aizvietota ar -O-C(=O)-C1-6alkilgrupu, hidroksi-C1-6alkilgrupa, kas 
neobligāti aizvietota ar -O-C(=O)-C1-6alkilgrupu, hidroksi-C2-6alkenil-
grupa, hidroksi-C2-6alkinilgrupa, hidroksihalogēn-C1-6alkilgrupa, 
ciān-C1-6alkilgrupa, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar karboksilgrupu, 
C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -C(=O)-C1-6alkilgrupu, C1-6alkilgrupa, 
kas aizvietota ar -C(=O)-O-C1-6alkilgrupu, C1-6alkilgrupa, kas aiz-
vietota ar C1-6alkoksi-C1-6alkil-O-C(=O)- grupu, C1-6alkilgrupa, kas 
aizvietota ar C1-6alkoksi-C1-6alkil-C(=O)- grupu, C1-6alkilgrupa, kas 
aizvietota ar -O-C(=O)-C1-6alkilgrupu, C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupa, turklāt 
katra C1-6alkilgrupa neobligāti var tikt aizvietota ar vienu vai divām 
hidroksilgrupām vai ar -O-C(=O)-C1-6alkilgrupu, C2-6alkenilgrupa, kas 
aizvietota ar C1-6alkoksigrupu, C2-6alkinilgrupa, kas aizvietota ar 
C1-6alkoksigrupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar R9 un neobligāti 
aizvietota ar -O-C(=O)-C1-6alkilgrupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota 
ar -C(=O)-R9 grupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar hidroksilgrupu 
un R9, C2-6alkenilgrupa, kas aizvietota ar R9, C2-6alkinilgrupa, kas 

aizvietota ar R9, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -NR10R11 grupu, 
C2-6alkenilgrupa, kas aizvietota ar -NR10R11 grupu, C2-6alkinilgrupa, 
kas aizvietota ar -NR10R11 grupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar 
hidroksilgrupu un -NR10R11 grupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar 
vienu vai diviem halogēna atomiem un -NR10R11 grupu, -C1-6 alkil-
C(R12)=N-O-R12 grupa, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -C(=O)-
NR10R11 grupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -O-C(=O)-NR10R11 
grupu, -S(=O)2-C1-6alkilgrupa, -S(=O)2-halogēnC1-6alkilgrupa, -S(=O)2-
NR14R15 grupa, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -S(=O)2-C1-6alkil grupu, 
C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -S(=O)2-halogēn-C1-6alkilgrupu, 
C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -S(=O)2-NR14R15 grupu, C1-6alkil-
grupa, kas aizvietota ar -NR12-S(=O)2-C1-6alkilgrupu, C1-6alkilgrupa, 
kas aizvietota ar -NH-S(=O)2-halogēn-C1-6alkilgrupu, C1-6alkilgrupa, 
kas aizvietota ar -NR12-S(=O)2-NR14R15 grupu, R13, C1-6alkilgrupa, kas 
aizvietota ar -P(=O)(OH)2 grupu, vai C1-6alkilgrupa, kas aizvietota 
ar -P(=O)(OC1-6alkil)2 grupu;
R4 un R5 katrs neatkarīgi ir ūdeņraža atoms, C1-6alkilgrupa, 
C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -NR14R15, hidroksi-C1-6alkilgrupa, 
halogēn-C1-6alkilgrupa, hidroksihalogēn-C1-6alkilgrupa, C1-6alk oksi-
C1-6alkilgrupa, turklāt katra C1-6alkilgrupa neobligāti var tikt aizvie-
tota ar vienu vai divām hidroksilgrupām, -S(=O)2-C1-6alkilgrupa, 
-S(=O)2-halogēn-C1-6alkilgrupa, -S(=O)2-NR14R15, -C(=O)-NR14R15 
grupa, -C(=O)-O-C1-6alkilgrupa, -C(=O)-R13 grupa, C1-6alkil grupa, 
kas aizvietota ar -S(=O)2-C1-6alkilgrupu, C1-6alkilgrupa, kas aiz-
vietota ar -S(=O)2-halogēn-C1-6alkilgrupu, C1-6 alkilgrupa, kas 
aizvietota ar -S(=O)2-NR14R15 grupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota 
ar -NH-S(=O)2-C1-6alkilgrupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -NH-
S(=O)2-halogēn-C1-6alkilgrupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -NH-
S(=O)2-NR14R15 grupu, R13 vai C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar R13;
R6 ir C3-8cikloalkilgrupa, C3-8cikloalkenilgrupa, fenilgrupa, 4- līdz 
7-locekļu monocikliska heterociklilgrupa, kas satur vismaz vienu 
heteroatomu, kas ir izvēlēts no N, O vai S atoma; minētā C3-8ciklo-
alkil grupa, C3-8cikloalkenilgrupa, fenilgrupa, 4- līdz 7-locekļu mono-
cikliskā heterociklilgrupa neobligāti un katra neatkarīgi tiek aizvietota 
ar 1, 2, 3, 4 vai 5 aizvietotājiem, katrs aizvietotājs neatkarīgi tiek 
izvēlēts no ciāngrupas, C1-6alkilgrupas, ciān-C1-6alkilgrupas, hidr-
oksil grupas, karboksilgrupas, hidroksi-C1-6alkilgrupas, halogēna 
atoma, halogēn-C1-6alkilgrupas, hidroksihalogēn-C1-6alkilgrupas, 
C1-6alk oksi grupas, C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupas, C1-6alkil-OC(=O)-, 
-NR14R15, -C(=O)-NR14R15 grupas, C1-6alkilgrupas, kas aizvietota ar 
-NR14R15 grupu, C1-6alkilgrupas, kas aizvietota ar -C(=O)-NR14R15 
grupu, -S(=O)2-C1-6alkilgrupas, -S(=O)2-halogēnC1-6alkilgrupas, 
-S(=O)2-NR14R15 grupas, C1-6alkilgrupas, kas aizvietota ar -S(=O)2-
C1-6alkil grupu, C1-6alkilgrupas, kas aizvietota ar -S(=O)2-halo gēn-
C1-6alkilgrupu, C1-6alkilgrupas, kas aizvietota ar -S(=O)2-NR14R15 
grupu, C1-6alkilgrupas, kas aizvietota ar -NH-S(=O)2-C1-6alkilgrupu, 
C1-6alkilgrupas, kas aizvietota ar -NH-S(=O)2-halogēn-C1-6alkilgrupu, 
vai C1-6alkilgrupas, kas aizvietota ar -NH-S(=O)2-NR14R15 grupu;
R7 un R8 katrs neatkarīgi ir ūdeņraža atoms, C1-6alkilgrupa, hidr oksi-
C1-6alkilgrupa, halogēn-C1-6alkilgrupa, hidroksihalogēn-C1-6alkilgrupa 
vai C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupa;
R9 ir C3-8cikloalkilgrupa, C3-8cikloalkenilgrupa, fenilgrupa, naftilgrupa 
vai 3- līdz 12-locekļu monocikliska vai bicikliska heterociklilgrupa, 
kas satur vismaz vienu heteroatomu, kas ir izvēlēts no N, O vai 
S atoma, minētā C3-8cikloalkilgrupa, C3-8cikloalkenilgrupa, fenil-
grupa, naftilgrupa vai 3- līdz 12-locekļu monocikliskā vai bicikliskā 
heterociklilgrupa katra neobligāti un katra neatkarīgi tiek aizvietota 
ar 1, 2, 3, 4 vai 5 aizvietotājiem, katrs aizvietotājs neatkarīgi tiek 
izvēlēts no =O, C1-4alkilgrupas, hidroksilgrupas, karboksilgrupas, 
hidroksiC1-4alkilgrupas, ciāngrupas, ciān-C1-4alkilgrupas, C1-4alkil-
O-C(=O)- grupas, C1-4alkilgrupas, kas aizvietota ar C1-4alkil-O-
C(=O)- grupu, C1-4alkil-C(=O)- grupas , C1-4alkoksi-C1-4alkilgrupas, 
turklāt katra C1-4alkilgrupa neobligāti var tikt aizvietota ar vienu vai 
divām hidroksilgrupām, halogēna atoma, halogēn-C1-4alkilgrupas, 
hidroksihalogēn-C1-4alkilgrupas, -NR14R15, -C(=O)-NR14R15 grupas, 
C1-4alkilgrupas, kas aizvietota ar -NR14R15 grupu, C1-4alkil grupas, 
kas aizvietota ar -C(=O)-NR14R15 grupu, C1-4alkoksigrupas, -S(=O)2-
C1-4alkil grupas, -S(=O)2-halogēn-C1-4alkilgrupas, -S(=O)2-NR14R15 
grupas, C1-4alkilgrupas, kas aizvietota ar -S(=O)2-NR14R15 grupu, 
C1-4alkilgrupas, kas aizvietota ar -NH-S(=O)2-C1-4alkilgrupu, C1-4alkil-
grupas, kas aizvietota ar -NH-S(=O)2-halogēn-C1-4alkilgrupu, C1-4alkil-
grupas, kas aizvietota ar -NH-S(=O)2-NR14R15 grupu, R13, -C(=O)-
R13 grupas, C1-4alkilgrupas, kas aizvietota ar R13, fenilgrupas, kas 
neobligāti aizvietota ar R16, fenil-C1-6alkilgrupas, turklāt fenilgrupa 
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neobligāti ir aizvietota ar R16, 5- vai 6-locekļu aromātiskas mono-
cikliskas heterociklilgrupas, kas satur vismaz vienu heteroatomu, 
kas ir izvēlēts no N, O vai S atoma, turklāt minētā heterociklilgrupa 
neobligāti ir aizvietota ar R16;
vai tad, kad divi no R9 aizvietotājiem ir saistīti ar vienu un to 
pašu atomu, tie var tikt ņemti kopā, lai veidotu 4- līdz 7-locekļu 
piesātinātu monociklisku heterociklilgrupu, kas satur vismaz vienu 
heteroatomu, kas ir izvēlēts no N, O vai S atoma;
R10 un R11 katrs neatkarīgi ir ūdeņraža atoms, karboksilgrupa, 
C1-6alkilgrupa, ciān-C1-6alkilgrupa, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar 
-NR14R15 grupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -C(=O)-NR14R15 gru-
pu, halogēn-C1-6alkilgrupa, hidroksi-C1-6alkilgrupa, hidroksi halogēn-
C1-6alkilgrupa, C1-6alkoksigrupa, C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupa, turklāt 
katra C1-6alkilgrupa neobligāti var tikt aizvietota ar vienu vai divām 
hidroksilgrupām, R6, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar R6, -C(=O)-
R6 grupa, -C(=O)-C1-6alkilgrupa, -C(=O)-hidroksi-C1-6alkilgrupa, 
-C(=O)-halogēn-C1-6alkilgrupa, -C(=O)-hidroksihalogēn-C1-6alkilgrupa, 
C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -Si(CH3)3 grupu, -S(=O)2-C1-6alkil-
grupa, -S(=O)2-halogēn-C1-6alkilgrupa, -S(=O)2-NR14R15 grupa, 
C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -S(=O)2-C1-6alkilgrupu, C1-6alkilgrupa, 
kas aizvietota ar -S(=O)2-halogēn-C1-6alkilgrupu, C1-6alkilgrupa, kas 
aizvietota ar -S(=O)2-NR14R15 grupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota 
ar -NH-S(=O)2-C1-6alkilgrupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -NH-
S(=O)2-halogēn-C1-6alkilgrupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar 
karboksilgrupu, vai C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -NH-S(=O)2-
NR14R15 grupu;
R12 ir ūdeņraža atoms vai C1-4alkilgrupa, kas neobligāti aizvietota 
ar C1-4alkoksigrupu;
R13 ir C3-8cikloalkilgrupa vai piesātināta 4- līdz 6-locekļu mono-
cikliska heterociklilgrupa, kas satur vismaz vienu heteroatomu, kas 
ir izvēlēts no N, O vai S atoma, turklāt minētā C3-8cikloalkilgrupa 
vai monocikliskā heterociklilgrupa neobligāti ir aizvietota ar 1, 2 vai 
3 aizvietotājiem, katrs no kuriem neatkarīgi ir izvēlēts no halogēna 
atoma, hidroksilgrupas, C1-6alkilgrupas, halogēn-C1-6alkilgrupas, =O 
grupas, ciāngrupas, -C(=O)-C1-6alkilgrupas, C1-6alkoksigrupas vai 
-NR14R15 grupas;
R14 un R15 katrs neatkarīgi ir ūdeņraža atoms vai halogēn-C1-4alkil-
grupa, vai C1-4alkilgrupa, kas neobligāti aizvietota ar aizvietotāju, 
kas ir izvēlēts no hidroksilgrupas, C1-4alkoksigrupas, aminogrupas 
vai mono- vai di(C1-4alkil)aminogrupas;
R16 ir hidroksilgrupa, halogēna atoms, ciāngrupa, C1-4alkilgrupa, 
C1-4alkoksigrupa, -NR14R15 vai -C(=O)NR14R15 grupa;
R18 ir ūdeņraža atoms, C1-6alkilgrupa, C3-8cikloalkilgrupa, C1-4alkil-
grupa, kas aizvietota ar C3-8cikloalkilgrupu;
R19 ir ūdeņraža atoms; C1-6alkilgrupa; C3-8cikloalkilgrupa; C1-6alkil-
grupa, kas aizvietota ar -OR20 grupu; -(CH2)r-CN; -(CH2)r-CONR20R21; 
-(CH2)r1-NR20R21; -(CH2)r1-NR20COR21; -(CH2)r1-NR20-(CH2)s-SO2-R21; 
-(CH2)r1-NH-SO2-NR20R21; -(CH2)r1-NR20CO2R21; -(CH2)r-SO2NR20R21 
grupa; fenilgrupa, kas neobligāti aizvietota ar 1, 2, 3, 4 vai 5 aizvie-
totājiem, katrs no kuriem neatkarīgi ir izvēlēts no halogēna atoma, 
C1-4alkilgrupas, C1-4alkiloksigrupas, ciāngrupas vai aminogrupas; 
5- vai 6-locekļu aromātisks monociklisks heterocikls, kas satur 
vismaz vienu heteroatomu, kas ir izvēlēts no N, O vai S atoma, 
minētais heterocikls neobligāti tiek aizvietots ar 1, 2, 3 vai 4 aizvie-
totājiem, katrs no kuriem neatkarīgi ir izvēlēts no halogēna atoma, 
C1-4alkilgrupas, C1-4alkiloksigrupas, ciāngrupas vai aminogrupas; 
turklāt minētā C1-6alkilgrupa un C3-8cikloalkilgrupa neobligāti var 
tikt aizvietota ar vienu vai vairākām R20 grupām;
R20 un R21 neatkarīgi ir ūdeņraža atoms, C1-6alkilgrupa, hidr oksi-
C1-6alkilgrupa, -(CH2)n-O-C1-6alkilgrupa vai tad, kad ir saistīti ar 
slāpekļa atomu, R20 un R21 var tikt ņemti kopā, lai veidotu ar 
slāpekļa atomu, ar kuru tie ir saistīti, monociklisku piesātinātu 4-, 
5- vai 6-locekļu gredzenu, kas neobligāti satur papildu heteroatomu, 
kas ir izvēlēts no O, S vai N atoma;
R22 un R23 neatkarīgi ir ūdeņraža atoms, C1-6alkilgrupa vai hidr-
oksi-C1-6alkilgrupa;
m neatkarīgi ir vesels skaitlis, kas ir vienāds ar 0, 1 vai 2;
n neatkarīgi ir vesels skaitlis, kas ir vienāds ar 0, 1, 2, 3 vai 4;
s neatkarīgi ir vesels skaitlis, kas ir vienāds ar 0, 1, 2, 3 vai 4;
r neatkarīgi ir vesels skaitlis, kas ir vienāds ar 1, 2, 3 vai 4;
r1 neatkarīgi ir vesels skaitlis, kas ir vienāds ar 2, 3 vai 4;
tā N-oksīds, tā farmaceitiski pieņemams sāls vai tā solvāts.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt savienojums 
ir savienojums ar formulu (I-A).

 3. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt X1 ir N atoms, 
X2 ir CR3a grupa.
 4. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt X2 ir N atoms 
un X1 ir CR3a grupa.
 5. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt savienojums 
ir savienojums ar formulu (I-B).
 6. Savienojums saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām preten-
zijām, turklāt Y ir -CR18=N-OR19 grupa.
 7. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, 
turklāt Y ir -E-D grupa.
 8. Savienojums saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt E ir:
 (i) saite, C2-4alkēndiilgrupa, -CO-(CR22R23)s-, -(CR22R23)s-CO-, 
-NR22-(CR22R23)s-, -(CR22R23)s-NR22-, -(CR22R23)s-CO-NR22-(CR22R23)s- 
vai -(CR22R23)s-NR22-CO-(CR22R23)s- grupa; vai
 (ii) saite.
 9. Savienojums saskaņā ar 7. vai 8. pretenziju, turklāt D ir 
neobligāti aizvietota pirazolilgrupa.
 10. Savienojums saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām preten-
zijām, turklāt R2:
 (i) neatkarīgi ir izvēlēts no hidroksilgrupas, halogēna atoma, 
ciāngrupas, C1-4alkilgrupas, C2-4alkenilgrupas, C1-4alkoksigrupas, 
hidroksi-C1-4alkilgrupas, hidroksi-C1-4alkoksigrupas, halogēn-C1-4alk-
oksi grupas, C1-4alkoksi-C1-4alkilgrupas, R13, C1-4alkoksigrupas, kas 
aizvietota ar R13, -C(=O)-R13 grupas, C1-4alkilgrupas, kas aizvietota 
ar NR7R8, C1-4alkoksigrupas, kas aizvietota ar NR7R8 grupu, -NR7R8 
vai -C(=O)-NR7R8 grupas; vai
 (ii) ir C1-4alkiloksigrupa; vai
 (iii) ir C1-4alkiloksigrupa vai fluora atoms.
 11. Savienojums saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām preten-
zijām, turklāt R3 ir:
 (i) C1-6alkilgrupa, hidroksi-C1-6alkilgrupa, hidroksihalogēn-
C1-6alkil grupa, halogēn-C1-6alkilgrupa, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota 
ar -C(=O)-C1-6alkilgrupu, C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupa, turklāt katra 
C1-6alkilgrupa neobligāti var tikt aizvietota ar vienu vai divām hidr-
oksil grupām, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar R9, C1-6alkilgrupa, 
kas aizvietota ar -NR10R11 grupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar 
hidroksilgrupu un -NR10R11 grupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar 
vienu vai diviem halogēna atomiem un -NR10R11 grupu, C1-6alkil-
grupa, kas aizvietota ar -C(=O)-O-C1-6alkilgrupu, C1-6alkilgrupa, 
kas aizvietota ar -O-C(=O)-NR10R11 grupu, C1-6alkilgrupa, kas 
aizvietota ar karboksilgrupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -NR12-
S(=O)2-C1-6alkilgrupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -NR12-S(=O)2-
NR14R15 grupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar hidroksilgrupu un 
R9, -C1-6alkil-C(R12)=N-O-R12 grupa, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar 
-C(=O)-NR10R11 grupu, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -C(=O)-R9 
grupu, C2-6alkinilgrupa, kas aizvietota ar R9, hidroksi-C1-6alkoksigrupa, 
C2-6alkenilgrupa, C2-6alkinilgrupa vai R13; vai
 (ii) hidroksi-C1-6alkilgrupa, ciān-C1-6alkilgrupa, halogēn-C1-6alkil-
grupa, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar R9, C1-6alkilgrupa, kas aiz-
vietota ar -NR10R11 grupu, C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupa, C1-6alkilgrupa, 
kas aizvietota ar -C(=O)-NR10R11 grupu, C2-6alkinilgrupa vai R13; vai
 (iii) hidroksi-C1-6alkilgrupa, halogēn-C1-6alkilgrupa, C1-6alkilgrupa, 
kas aizvietota ar R9, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar -NR10R11 grupu, 
C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupa vai C2-6alkinilgrupa.
 12. Savienojums saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām preten-
zijām, turklāt R3a ir (i) ūdeņraža vai hlora atoms vai (ii) ūdeņraža 
atoms.
 13. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt:
 (i) X2 ir N atoms un X1 ir CH grupa, n ir vesels skaitlis, 
kas ir vienāds ar 2; un katrs R2 ir C1-4alkoksigrupa, piemēram, 
CH3O- grupa; R3 ir hidroksi-C1-6alkilgrupa, halogēn-C1-6alkilgrupa, 
C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar R9, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota 
ar -NR10R11 grupu, C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupa, C2-6alkinilgrupa; Y ir 
-E-D grupa, kurā E ir saite un D ir pirazolilgrupa, kas aizvietota 
ar C1-6alkilgrupu; R10 un R11 ir ūdeņraža atoms vai C1-6alkilgrupa; 
R9 ir neobligāti aizvietots 5-locekļu aromātisks heterocikls, tāds kā, 
piemēram, neobligāti aizvietota imidazolilgrupa; vai
 (ii) X1 ir N atoms un X2 ir CH grupa vai X1 ir CH grupa un 
X2 ir N atoms; n ir vesels skaitlis, kas ir vienāds ar 2, 3 vai 4; un 
katrs R2 ir C1-4alkoksigrupa, piemēram, CH3O- grupa, vai halogēna 
atoms, piemēram, fluora vai hlora atoms; R3a ir ūdeņraža vai hlora 
atoms; R3 ir hidroksi-C1-6alkilgrupa, ciān-C1-6alkilgrupa, halogēn-
C1-6alkil grupa, C1-6alkilgrupa, kas aizvietota ar R9, C1-6alkilgrupa, kas 
aizvietota ar -NR10R11 grupu, C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupa, C1-6alkilgrupa, 
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kas aizvietota ar -C(=O)-NR10R11 grupu, C2-6alkinilgrupa vai R13; 
Y ir -E-D grupa, kurā E ir saite un D ir neobligāti aizvietots 5- vai 
6-locekļu aromātisks heterocikls.
 14. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 13. pretenzijai 
vai farmaceitiski pieņemams tā sāls vai solvāts.
 15. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur savienojumu ar for-
mulu (I-A) vai (I-B) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 14. pretenzijai.
 16. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 14. pretenzijai:
 (i) izmantošanai terapijā; vai
 (ii) izmantošanai FGFR kināzes pastarpinātas slimības vai 
stāvokļa profilaksē vai ārstēšanā; vai
 (iii) izmantošanai vēža profilaksē vai ārstēšanā; vai
 (iv) izmantošanai vēža ārstēšanā, turklāt vēzis ir izvēlēts no 
priekšdziedzera vēža, urīnpūšļa vēža, plaušu vēža, tāda kā NSŠPV, 
krūts vēža, kuņģa vēža un aknu vēža; vai
 (v) izmantošanai vēža ārstēšanā, turklāt vēzis ir izvēlēts no 
multiplās mielomas, mieloproliferatīviem traucējumiem, endometrija 
vēža, priekšdziedzera vēža, urīnpūšļa vēža, plaušu vēža, olnīcu 
vēža, krūts vēža, kuņģa vēža, kolorektālā vēža un mutes dobuma 
skvamozo šūnu karcinomas; vai
 (vi) izmantošanai vēža ārstēšanā, turklāt vēzis ir izvēlēts no 
plaušu vēža, it sevišķi NSŠPV, skvamozo šūnu karcinomas, aknu 
vēža, nieru vēža, krūts vēža, resnās zarnas vēža, kolorektālā vēža, 
priekšdziedzera vēža; vai
 (vii) izmantošanai vēža ārstēšanā, turklāt vēzis ir multiplā mielo-
ma; vai
 (viii) izmantošanai vēža ārstēšanā, turklāt vēzis ir t(4;14) trans-
lokācijas pozitīva multiplā mieloma; vai
 (ix) izmantošanai vēža ārstēšanā, turklāt vēzis ir urīnpūšļa 
vēzis; vai
 (x) izmantošanai vēža ārstēšanā, turklāt vēzis ir urīnpūšļa vēzis 
ar FGFR3 hromosomu translokāciju; vai
 (xi) izmantošanai vēža ārstēšanā, turklāt vēzis ir urīnpūšļa vēzis 
ar FGFR3 punktmutāciju; vai
 (xii) izmantošanai vēža ārstēšanā, turklāt vēzis ir audzējs ar 
FGFR1, FGFR2, FGFR3 vai FGFR4 mutantu; vai
 (xiii) izmantošanai vēža ārstēšanā, turklāt vēzis ir audzējs ar 
FGFR2 vai FGFR3 funkciju paaugstinošu mutantu; vai
 (xiv) izmantošanai vēža ārstēšanā, turklāt vēzis ir audzējs ar 
FGFR1 pārekspresiju.
 17. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 14. pretenzijai 
izmantošanai vēža ārstēšanā, turklāt minētais savienojums tiek 
izmantots kombinācijā ar vienu vai vairākiem pretvēža līdzekļiem.
 18. Produkts, kas satur savienojumu saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 14. pretenzijai kā pirmo aktīvo vielu un vienu vai vairākus 
pretvēža līdzekļus kā papildu aktīvo vielu, kā kombinēts preparāts 
vienlaicīgai, atsevišķai vai secīgai lietošanai pacientu, kas cieš no 
vēža, ārstēšanā.
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 (54) VIRZĪTAS DIFERENCIĀCIJAS METODE RADZENES 
ENDOTĒLIJA ŠŪNU IEGŪŠANAI

  METHOD OF DIRECTED DIFFERENTIATION PRODUCING 
CORNEAL ENDOTHELIAL CELLS

 (57) 1. Metode radzenes endotēlija šūnu (CEC) iegūšanai, 
kas sastāv no nervu kores cilmes šūnu (NCSC) kontaktēšanas 
ar vismaz vienu ar dickkopf saistīta proteīna 2 (DKK2) agonistu 
un/vai vismaz vienu no trombocītiem iegūta augšanas faktora 
apakš vienības B (PDGFB) agonistu, kas izraisa NCSC šūnu dife-
renciāciju CEC šūnās, turklāt proteīna DKK2 agonists ir izvēlēts 
no grupas, kas sastāv no: DKK2; Dkk 1; Dkk 3; Dkk 4; Soggy; 
sekrēcijā izdalītiem “sprogainajiem” saistītajiem proteīniem (Frzb); 
Wnt inhibitora faktora (WIF); IWR; pirvīna; ICG-001; PKF115-584; 
IWP; Ant1.4Br/Ant1.4CI; niklozamīda; apikularena; bafilomicīna; 
XAV939; NSC668036; 2,4-diaminohinazolīna; kvercetīna; Wnt 
proteīniem, Wnt proteīnus kodējošām nukleīnskābēm, LiCl, norīna; 
R-spondīna 2; (hetero)arilpirimidīniem; IQ1; BIO(6-bromindirubīn-
3-oksīma); 2-amino-4-[3,4-(metilēndioksi)benzilamino]-6-(3-metoksi-
fenil)pirimidīna; WAY-316606; QS11; SB-216763; SB-216763; DCA; 
un jebkuras to kombinācijas; un/vai
turklāt PDGFB agonists ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no: 
PDGFB; PDGFAA polipeptīda; PDGFAA kodējošas nukleīnskābes; 
PDGFAB polipeptīda; PDGFAB kodējošas nukleīnskābes; forbola 
12-miristāta 13-acetāta (PMA); VEGF; un jebkuras to kombinācijas.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt vismaz viens pro-
teīna DKK2 agonists ir proteīns DKK2 un/vai vismaz viens PDGFB 
agonists ir PDGFB.
 3. Metode saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt NCSC šūnas tiek 
kontaktētas ar proteīnu DKK2 un PDGFB.
 4. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt NCSC šūnas 
tiek iegūtas no embrija cilmes (ES) šūnām, un metode ietver ES 
šūnu kontaktēšanu ar vismaz vienu Small/Mothers Against deka-
penta plēģisku (SMAD) proteīna signāla inhibitoru, kas ir izvēlēts 
no nogīna, 4-[4-(1,3-benzodioksol-5-il)-5-(2-piridinil)-1H-imidazol-
2-il]benz amīda (SB431542) vai nogīna un SB431542 kombinācijas, 
lai izraisītu ES šūnu diferenciāciju nervu kores cilmes šūnās (NCSC).
 5. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt CEC šūnas eks-
presē vienu vai vairākus marķierus, kas ir izvēlēti no grupas, kas 
sastāv no: Na+/K+ ATPāzes, Z0-1, KLF13, AQP1, kolagēna VIII, 
SLC16A3, CFTR, NBC1, CA2, AE2/SCL4A2, SCL16A1, CA12, 
CA4 un FoxC1.
 6. Metode saskaņā ar 5. pretenziju, turklāt CEC šūnas ekspre-
sē Na+/K+ ATPāzi, Z0-1, KLF13, AQP1, kolagēnu VIII, SLC16A3, 
CFTR, NBC1, CA2, AE2/SCL4A2, SCL16A1, CA12, CA4 un FoxC1.
 7. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt NCSC šūnas eks-
presē vienu vai vairākus marķierus, kas ir izvēlēti no grupas, kura 
sastāv no: Sox10, AP2, HNK1, PAX7, p75 (NGFR) un jebkuras to 
kombinācijas.
 8. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt CEC šūnas ne-
ekspresē marķierus vWF un CD31.
 9. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt CEC šūnas veido 
izmēros vienādu šūnu vienslāni, no kurām vismaz 50 % šūnu 
uzrāda sešstūra formu.
 10. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt CEC šūnas uzrāda 
samazinātu uzkrātā oksidatīvā stresa un/vai DNS bojājumu līmeni 
salīdzinājumā ar CEC šūnām, kas ir izolētas no dzīvā saimnieka.
 11. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt CEC šūnu vidējais 
izmērs kultūrā ir mazāks par 1/9000 mm2.
 12. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt metode ietver NCSC 
šūnu kontaktēšanu ar proteīnu DKK2 koncentrācijā no 2 ng/ml līdz 
20 ng/ml.
 13. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt metode ietver 
NCSC šūnu kontaktēšanu ar PDGFB koncentrācijā no 2 ng/ml 
līdz 20 ng/ml.
 14. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas papildus satur CEC 
šūnu kultivēšanu uz matricas, kas izvēlēta no laminīna, fibronek-
tīna, vitronektīna, proteoglikāna, entaktīna, kolagēna, kolagēna I, 
kolagēna IV, kolagēna VIII, heparāna sulfāta, šķīstoša preparāta, 
kas pagatavots no Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) peļu sarkomas 
šūnām, cilvēka bazālās membrānas ekstrakta un jebkuras to 
kombinācijas.
 15. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt CEC šūnas ir 
cilvēka CEC šūnas.
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 (86) PCT/FI2012/051218  07.12.2012
 (87) WO2013/083880  13.06.2013
 (73) Virtanen, Thomas, Tulvakuja 6 B, 02780 Espoo, FI
 (72) VIRTANEN, Thomas, FI
 (74) Berggren Oy, Helsinki & Oulu, P.O. Box 16, Eteläinen 

Rautatiekatu 10A, 00101 Helsinki, FI
  Artis KROMANIS, PĒTERSONA PATENTS - AAA LAW, 

SIA, Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, LV
 (54) METODE APAKŠKLĀJA MATERIĀLA RAŽOŠANAI
  METHOD FOR MANUFACTURING AN UNDERLAY MATE-

RIAL
 (57) 1. Metode apakšklāja materiāla (8), ko izvieto zem parketa 
vai lamināta, ražošanai, turklāt minētais apakšklāja materiāls (8) 
sastāv no lokšņu materiāla slāņa (1) materiāla lentes formā un 
elastīga šūnveida plastmasas materiāla slāņa (3), kas pievienots 
zem lokšņu materiāla slāņa (1) un minētā šūnveida plastmasas slā-
ņa (3) apakšējā virsma tiek apstrādāta, lai izveidotu gaisa kabatas, 
turklāt lokšņu materiāla slānis (1) tiek padots no ruļļa (2), raksturīga 
ar to, ka šūnveida plastmasas materiāla slānis (3) tiek piegādāts 
materiāla lentes formā un tiek padots no ruļļa (4), un šūnveida 
plastmasas materiāla slāņa (3) apakšējā virsma tiek apstrādāta, 
lokāli kausējot šūnveida plastmasas materiālu, lai izveidotu gaisa 
kabatas (9) un vienlaicīgi savienotu šūnveida plastmasas materiāla 
slāni (3) ar lokšņu materiāla slāni (1).
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
šūnveida plastmasas materiāla slāņa (3) kausēšana un savieno-
šana ar lokšņu materiāla slāni (1) tiek realizēta iznesot materiālu 
slāņus caur ruļļiem (5, 6), kas izvietoti viens otram pretī, tādējādi 
rullim (6), kas vērsts pret šūnveida plastmasas materiālu, ir virsma, 
kas veidota ar vienveidīgiem izvirzījumiem (7, 7’’), turklāt rullim, 
kas izvietots pret šūnveida plastmasas materiāla slāni, vismaz tā 
izvirzījumi tiek karsēti.
 3. Metode saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kas raksturīga 
ar to, ka šūnveida plastmasas materiāla slānis (3) ar kušanas 
palīdzību tiek veidots ar vismaz divām nepārtrauktu un paralēlu 
rievu (9) kopām, turklāt dažādo rievu kopas krusto viena otru, lai 
uz šūnveida plastmasas materiāla slāņa (3) izveidotu kvadrātisku 
vai rombisku rakstu.
 4. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka lokšņu materiāla slānis (1) tiek veidots no 
plastmasas, papīra vai kartona.
 5. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka šūnveida plastmasas materiāla slānis (3) tiek 
veidots no putu polimēra vai polimēru maisījuma.
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 (54) REDUCĒJOŠA IMŪNGENICITĀTE PRET FAKTORU VIII 

INDIVĪDIEM, KAS PĀRCIETUŠI FAKTORA VIII TERAPIJU
  REDUCING IMMUNOGENICITY AGAINST FACTOR VIII 

IN INDIVIDUALS UNDERGOING FACTOR VIII THERAPY
 (57) 1. Himērisks polipeptīds, kas ietver faktora VIII daļu 
un Fc daļu, izmantošanai, lai samazinātu inhibējošā faktora VIII 
imūnreakciju cilvēka subjektā, turklāt subjekts ir attīstījis inhibējošu 
imūnreakciju pret faktoru VIII.
 2. Himērisks polipeptīds izmantošanai saskaņā ar 1. pretenziju, 
kur faktora VIII daļa ietver apstrādātu faktoru VIII vai vienas ķēdes 
faktoru VIII vai to kombināciju.
 3. Himērisks polipeptīds izmantošanai saskaņā ar 1. vai 2. pre-
tenziju, kur inhibējošā faktora VIII imūnreakcija ietver inhibējošo 
antivielu pret faktoru VIII producēšanu, šūnas mediētu imūnreakciju 
vai klīnisku simptomu, kas izvēlēts no grupas, kas sastāv no palie-
linātas asiņošanas tendences, augsta faktora VIII patēriņa, atbildes 
trūkuma pret faktora VIII terapiju, samazinātas faktora VIII terapijas 
iedarbības, saīsināta faktora VIII pussabrukšanas perioda.
 4. Himērisks polipeptīds izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 3. pretenzijai, kur inhibējošā faktora VIII imūnreakcija ietver 
inhibējošā anti-faktora VIII antivielu producēšanu.
 5. Himērisks polipeptīds izmantošanai saskaņā ar 4. pretenziju, 
kur anti-faktora VIII antivielu koncentrācija ir vismaz 0,6 Betesda 
vienības (BV).
 6. Himērisks polipeptīds izmantošanai saskaņā ar 4. vai 
5. pretenziju, kur anti-faktora VIII antivielu koncentrācija ir vismaz 
1,0 BV.
 7. Himērisks polipeptīds izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 6. pretenzijai, kur subjekts ir auglis.
 8. Himērisks polipeptīds izmantošanai saskaņā ar 7. pretenziju, 
kur himēriskais polipeptīds ir jāievada augļa mātei.
 9. Himērisks polipeptīds izmantošanai saskaņā ar jebkuru 
no 1. līdz 3. pretenzijai, kur inhibējošā faktora VIII imūnreakcija ir 
izvēlēta no grupas, sastāv no:
 a) IL-12 izdalīšanās;
 b) IL-4 izdalīšanās; un
 c) TNF-α izdalīšanās.
 10. Himērisks polipeptīds izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 9. pretenzijai, kas
 (a) reducē anti-faktora VIII antivielu daudzumu subjektā, salī-
dzinot ar daudzumu pirms himēriskā polipeptīda ievadīšanas;
 (b) reducē anti-faktora VIII antivielu titru subjektā, salīdzinot 
ar titru pirms himēriskā polipeptīda ievadīšanas; un/vai
 (c) reducē citokīna līmeni subjektā, salīdzinot ar līmeni pirms 
himēriskā polipeptīda ievadīšanas.
 11. Himērisks polipeptīds izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 10. pretenzijai, kur subjekts ir identificēts ar vienu vai vai-
rākām raksturīgām pazīmēm, kas izvēlētas no grupas, kas sastāv 
no:
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 (a) ir mutācija vai delēcija gēnā, kas kodē faktoru VIII;
 (b) ir pārveide gēnā, kas kodē faktoru VIII;
 (c) ir radniecīgs, kurš iepriekš ir izstrādājis inhibējošu imūn-
reakciju pret faktoru VIII;
 (d) ir saņēmis interferona terapiju;
 (e) ir saņēmis antivirālu terapiju; un
 (f) ir ģenētiska mutācija gēnā, izņemot gēnu, kas kodē fak-
toru VIII, kas ir saistīts ar palielinātu inhibējošās imūnreakcijas 
attīstības risku.
 12. Himērisks polipeptīds izmantošanai saskaņā ar 11. pre-
tenziju, kur ģenētiska mutācija gēnā, izņemot gēnu, kas kodē 
faktoru VIII, ietver mutāciju, kas izvēlēta no grupas, kas sastāv no:
 a) ģenētiska polimorfisma, saistīta ar palielinātu TNF-α; un
 b) ģenētiska polimorfisma, saistīta ar palielinātu IL10.
 13. Himērisks polipeptīds izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 12. pretenzijai, kur faktora VIII daļa ietver cilvēka FVIII ar 
pilnu vai daļēju B domēna delēciju.
 14. Himērisks polipeptīds izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 13. pretenzijai, kas ir monomēra dimēra hibrīds, kas satur 
pirmo polipeptīdu, kas ietver faktora VIII daļu un Fc daļu, un otro 
polipeptīdu, kas sastāv no Fc daļas.
 15. Himērisks polipeptīds izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 14. pretenzijai, kas ir piemērots, lai samazinātu asiņošanas 
epizodi, lai ārstētu asiņošanu vai abus.
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 (57) 1. Kombinācija, kas satur savienojumu ar formulu (I):

,
turklāt:
R1 ir ūdeņraža atoms vai fluora atoms un
R2 ir ūdeņraža atoms vai fluora atoms;
vai tā farmaceitiski pieņemams sāls, stereoizomērs vai tautomērs 
un viens vai vairāki pretvēža līdzekļi.
 2. Kombinācija saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt pretvēža līdzekļi 
ir izvēlēti no HDAC inhibitoriem, estrogēnu receptoru modulatoriem, 
androgēnu receptoru modulatoriem, retinoīdu receptoru modula-
toriem, citotoksiskiem/citostatiskiem līdzekļiem, antiproliferatīviem 
līdzekļiem, prenilproteīna transferāzes inhibitoriem, HMG-CoA 
reduktāzes inhibitoriem, HIV proteāzes inhibitoriem, reversās 
transkriptāzes inhibitoriem un citiem angioģenēzes inhibitoriem, 
šūnu proliferācijas un izdzīvošanas signālu inhibitoriem, apoptozi 
ierosinošiem līdzekļiem un līdzekļiem, kas traucē šūnu cikla kontrol-
punktus.

 3. Kombinācija saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt pretvēža 
līdzekļi ir izvēlēti no:
HDAC inhibitoriem, kas izvēlēti no suberoilanilīda hidroksamīn-
skābes (SAHA), LAQ824, LBH589, PXD101, MS275, FK228, 
valproiskābes, sviestskābes un CI-994;
estrogēnu receptoru modulatoriem, kas izvēlēti no tamoksifēna, 
raloksifēna, idoksifēna, LY353381, LY117081, toremifēna, fulves-
tranta, 4-[7-(2,2-dimetil-1-oksopropoksi-4-metil-2-[4-[2-(1-piperidin-
il)etoksi]fen il]-2H-1-benzopiran-3-il]-fenil-2,2-dimetilpropanoāta, 
4,4’-di hidr oksi benzo fenon-2,4-dinitrofenilhidrazona un SH646;
androgēnu receptoru modulatoriem, kas izvēlēti no finasterīda un 
citiem 5α-reduktāzes inhibitoriem, nilutamīda, flutamīda, bikalut-
amīda, liarozola un abiraterona acetāta;
retinoīdu receptoru modulatoriem, kas izvēlēti no beksarotēna, tre-
tinoīna, 13-cis-retīnskābes, 9-cis-retīnskābes, α-difluormetilornitīna, 
ILX23-7553, trans-N-(4’-hidroksifenil)retinamīda un N-4-karboksi-
fenil retin amīda;
citotoksiskiem/citostatiskiem līdzekļiem, kas izvēlēti no alkilējošiem 
līdzekļiem, audzēju nekrozes faktoriem, interkalatoriem, hipoksijas 
aktivizētajiem savienojumiem, mikrotubuļu inhibitoriem/mikrotubuļus 
stabilizējošiem līdzekļiem, mitotisko kinezīnu inhibitoriem, mito-
tiskajā progresijā iesaistīto kināžu inhibitoriem, antimetabolītiem, 
bioloģiskās atbildes modifikatoriem, hormonāliem/antihormonāliem 
terapeitiskiem līdzekļiem, hematopoētiskiem augšanas faktoriem, 
monoklonālo antivielu mērķētiem terapeitiskiem līdzekļiem, topo-
izomerāzes inhibitoriem, proteasomu inhibitoriem un ubikvitīna 
ligāzes inhibitoriem;
antiproliferatīviem līdzekļiem, kas izvēlēti no antisensa RNS un 
DNS oligonukleotīdiem, piemēram, G3139, ODN698, RVASKRAS, 
GEM231 un INX3001, un antimetabolītiem, piemēram, enocitabīna, 
karmofūra, tegafūra, pentostatīna, doksifluridīna, trimetreksāta, 
fludarabīna, kapecitabīna, galocitabīna, citarabīna okfosfāta, 
fosteabīna nātrija hidrāta, raltitrekseda, paltitreksīda, emitefūra, 
tiazofurīna, decitabīna, nolatrekseda, pemetrekseda, nelzarabīna, 
2’-deoksi-2’-metilidenecitidīna, 2’-fluormetilēn-2’-deoksicitidīna, 
N-[5-(2,3-dihidrobenzofuril)sulfonil]-N’-(3,4-dihlorfenil)urīnvielas, 
N6-[4-dezoksi-4-[N2-[2(E),4(E)-tetradekadienoil]glicilamino]-L-glice-
ro-B-L-mannoheptopiranozil]adenīna, aplidīna, ekteinascidīna, trok-
sacitabīna, 4-[2-amino-4-okso-4,6,7,8-tetrahidro-3H-pirimidino[5,4-
b][1,4]tiazin-6-il-(S)-etil]-2,5-tienoil-L-glutamīnskābes, aminopterīna, 
5-fluro uracila, alanozīna, 11-acetil-8-(karbamoiloksimetil)-4-form-
il-6-metoksi-14-oksa-1,11-diazatetraciklo(7,4,1,0,0)-tetradeka-
2,4,6-trien-9-iletiķskābes estera, svainsonīna, lometreksola, 
deksrazoksāna, metionināzes, 2’-ciano-2’-dezoksi-N4-palmitoil-1-
B-D-arabino furanozil citozīna un 3-aminopiridīn-2-karboksaldehīda 
tiosemi karbazona;
HMG-CoA reduktāzes inhibitoriem, kas izvēlēti no lovastatīna, 
simvastatīna, pravastatīna, fluvastatīna un atorvastatīna;
prenilproteīna transferāzes inhibitoriem, kas izvēlēti no farnezil-
proteīna transferāzes (FPTāze), geranilgeranilproteīna transferāzes 
I tipa (GGPTāze-I) un geranilgeranilproteīna transferāzes II tipa 
(GGPTāze-II, saukta arī par Rab GGPTāzi);
angioģenēzes inhibitoriem, kas izvēlēti no tirozīnkināzes inhibi-
toriem, piemēram, tirozīnkināzes receptoru Flt-1 (VEGFR1) un 
Flk-1/KDR (VEGFR2) inhibitoriem, epidermas atvasināto, fibroblastu 
atvasināto vai trombocītu atvasināto augšanas faktoru inhibitoriem, 
MMP (matrices metaloproteāzes) inhibitoriem, integrīna blokatoriem, 
interferona-α, interleikīna-12, pentozāna polisulfāta, ciklooksigenāzes 
inhibitoriem, tostarp nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem (NPL), 
piemēram, aspirīna un ibuprofēna, kā arī selektīviem ciklo-
oksigenāzes-2 inhibitoriem, piemēram, celekoksiba un rofekoksiba, 
steroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem (piemēram, kortikosteroīdiem, 
mineralokortikoīdiem, deksametazona, prednizona, prednizolona, 
metilprednizolona, betametazona), karboksiamidotriazola, kombre-
tastatīna A-4, skvalamīna, 6-O-hloracetilkarbonil)fumagilola, talido-
mīda, angiostatīna, troponīna-1, angiotenzīna II antagonistiem un 
anti-VEGF antivielām, līdzekļiem, kas modulē vai inhibē koagulācijas 
un fibrinolīzes sistēmas, piemēram, heparīna, mazmolekulāriem 
heparīniem un karboksipeptidāzes U inhibitoriem (zināmiem arī 
kā aktīva trombīna aktivējamiem fibrinolīzes inhibitoriem [TAFIa]);
līdzekļiem, kas traucē šūnu cikla kontrolpunktus, kas izvēlēti no ATR, 
ATM, Chk1 un Chk2 kināzēm un cdk un cdc kināzes inhibitoriem, 
kas izvēlēti no 7-hidroksistaurosporīna, staurosporīna, flavopiridola, 
CYC202 (ciklacela) un BMS-387032;
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šūnu proliferācijas un izdzīvošanas signālceļa inhibitoriem, kas 
izvēlēti no EGFR inhibitoriem (ieskaitot gefitinibu un erlotinibu), 
ERB-2 inhibitoriem (ieskaitot trastuzumabu), IGFR inhibitoriem, 
citokīnu receptoru inhibitoriem, MET inhibitoriem, PI3K inhibi-
toriem (ieskaitot LY294002), serīna/treonīna kināzēm (ieskaitot, 
bet neierobežojot tikai līdz tiem, arī Akt inhibitorus, Raf kināzes 
inhibitorus (ieskaitot BAY-43-9006), MEK inhibitorus (ieskaitot 
CI-1040 un PD-098059) un mTOR inhibitorus (ieskaitot Wyeth 
CCI-779 un Ariad AP23573);
apoptozi ierosinošiem līdzekļiem, kas ir TNF receptoru ģimenes 
(tostarp TRAIL receptoru) aktivatori; un
angioģenēzes inhibitoriem, kas izvēlēti no endostatīna, ukraina, ran-
pirnāzes, IM862, 5-metoksi-4-[2-metil-3-(3-metil-2-butenil)oksiranil]-
1-oksa spiro[2,5]okt-6-il(hloracetil)karbamāta, acetildinanalīna, 
5-amino-1-[[3,5-dihlor-4-(4-hlorbenzoil)fenil]metil]-1H-1,2,3-triazol-
4-karboks amīda, CM101, skvalamīna, kombretastatīna, RPI4610, 
NX31838, sulfatēta mannopentaozes fosfāta, 7,7-(karbonil-bis[imino-
N-metil-4,2-pirolokarbonilimino[N-metil-4,2-pirol]karbonilimino]-bis-
(1,3-naftalēndisulfonāta) un 3-[(2,4-dimetilpirol-5-il)metilēn]-2-in-
dolinona (SU5416).
 4. Kombinācija saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt pretvēža 
līdzekļi ir izvēlēti no:
citotoksiskiem līdzekļiem, kas izvēlēti no ciklofosfamīda, hlorambucila 
karmustīna (BCNU), lomustīna (CCNU), busulfāna, treosulfāna, 
sertenefa, kahektīna, ifosfamīda, tazonermīna, lonidamīna, karbo-
platīna, altretamīna, prednimustīna, dibromodulcitola, ranimustīna, 
fotemustīna, nedaplatīna, aroplatīna, oksaliplatīna, metil metān-
sulfonāta, prokarbazīna, dakarbazīna, heptaplatīna, estramustīna, 
improsulfāna tozilāta, trofosfamīda, nimustīna, dibrospidija hlorīda, 
pumitepa, lobaplatīna, satraplatīna, profiromicīna, cisplatīna, iroful-
vena, deksifosfamīda, cis-amīndihlor(2-metilpiridīn)platīna, benzil-
guanīna, glufosfamīda, GPX100, (trans,trans,trans)-bis-mu-(heksān-
1,6-diamīn)-mu-[diamīnplatīn(II)]bis[diamīn(hlor)platīn(II)]tetra hlorīda, 
diarizidinilspermīna, arsēna trioksīda, 1-(11-dodecilamino-10-hidr-
oksi undecil)-3,7-dimetilksantīna, zorubicīna, idarubicīna, daunorubi-
cīna, bisantrēna, mitoksantrona, pirarubicīna, pinafīda, valrubicīna, 
amrubicīna, doksorubicīna, epirubicīna, pirarubicīna, antineoplasto-
na, 3’-deamino-3’-morfolino-13-dezokso-10-hidroksikarminomicīna, 
annamicīna, galarubicīna, elinafīda, MEN10755 un 4-demetoksi-
3-deamino-3-aziridinil-4-metilsulfonildaunorubicīna;
alkilējošiem līdzekļiem, kas izvēlēti no slāpekļa iprīta analogiem: 
ciklofosfamīda, ifosfamīda, trofosfamīda un hlorambucila; nitrozo urīn-
vielām: karmustīna (BCNU) un lomustīna (CCNU); alkilsulfonātiem: 
busulfāna un treosulfāna; triazēniem: dakarbazīna un prokarbazīna; 
platīnu saturošiem kompleksiem: cisplatīna, karboplatīna, aroplatīna 
un oksaliplatīna;
antimitotiskiem līdzekļiem, kas izvēlēti no allokolhicīna, halihondrī-
na B, kolhicīna, kolhicīna atvasinājumiem, dolstatīna 10, maitansīna, 
rizoksīna, tiokolhicīna un tritila cisteīna;
proteasomu inhibitoriem, kas izvēlēti no laktacistīna, bortezomiba, 
epoksomicīna un peptīdaldehīdiem, piemēram, MG 132, MG 115 
un PSI;
mikrotubuļu inhibitoriem/mikrotubuļus stabilizējošiem līdzekļiem, kas 
izvēlēti no paklitaksela, vindezīna sulfāta, vinkristīna, vinblastīna, 
vinorelbīna, 3’,4’-didehidro-4’-dezoksi-8’-norvinkaleikoblastīna, do-
cetaksola, rizoksīna, dolastatīna, mivobulīna izetionāta, auristatīna, 
cemadotīna, RPR109881, BMS184476, vinflunīna, kriptoficīna, 
2,3,4,5,6-pentafluor-N-(3-fluor-4-metoksifenil)benzola sulfonamīda, 
anhidrovinblastīna, N,N-dimetil-L-valil-L-valil-N-metil-L-valil-L-prolil-
L-prolīn-t-butilamīda, TDX258, epotiloniem un BMS188797;
topoizomerāzes inhibitoriem, kas izvēlēti no topotekāna, hikapt amīna, 
irinotekāna, rubitekāna, eksatekāna, gimetekāna, diflomotekāna, silil-
kampto tecīniem, 9-aminokamptotecīna, kamptotecīna, krisnatola, 
mitomicīna C, 6-etoksipropionil-3’,4’-O-eksobenzilidēnhartreuzīna, 
9-metoksi-N,N-dimetil-5-nitropirazolo[3,4,5-kl]akridīn-2-(6H)propān-
amīna, 1-amino-9-etil-5-fluor-2,3-dihidro-9-hidroksi-4-metil-1H,12H-
benzo[de]pirano[3’,4’:b,7]-indolizino[1,2b]hinolīn-10,13(9H,15H)di-
ona, lurtotekāna, 7-[2-(N-izopropilamino)etil]-(20S)kamptotecīna, 
BNP1350, BNPI1100, BN80915, BN80942, etopozīda fosfāta, 
tenipozīda, sobuzoksāna, 2’-dimetilamino-2’-dezoksietopozīda, 
GL331, N-[2-(dimetilamino)etil]-9-hidroksi-5,6-dimetil-6H-pirido[4,3-
b]karbazol-1-karboksamīda, azulakrīna, (5a,5aB,8aa,9b)-9-[2-[N-[2-
(dimetilamino)etil]-N-metilamino]etil]-5-[4-hidroksi-3,5-dimetoksifenil]-
5,5a,6,8,8a,9-heksohidrofuro(3’,4’:6,7)nafto(2,3-d)-1,3-dioksol-6-ona, 

2,3-(metilēndioksi)-5-metil-7-hidroksi-8-metoksibenzo[c]-fenantridī-
nija, 6,9-bis[(2-aminoetil)amino]benzo[g]izogvinolīn-5,10-diona, 
5-(3-aminopropilamino)-7,10-dihidroksi-2-(2-hidroksi etil amino-
metil)-6H-pirazolo[4,5,1-de]akridin-6-ona, N-[1-[2(di etil amino) etil-
amino]-7-metoksi-9-okso-9H-tioksanten-4-ilmetil]form amīda, 
N-(2-(dimetilamino)etil)akridīn-4-karboksamīda, 6-[[2-(di metil-
amino)etil]amino]-3-hidoksi-7H-indeno[2,1-c]hinolin-7-ona un dimes-
nas; ne-kamptotecīna topoizomerāzes-1 inhibitoriem, piemēram, 
indolokarbazoliem; un duāliem topoizomerāzes-1 un II inhibitoriem, 
piemēram, benzofenazīniem, XR 20 115761MLN 576 un benzo-
pirido indoliem;
mitotiskiem kinezīniem, kas izvēlēti no KSP, KSP inhibitoriem, 
MKLP1 inhibitoriem, CENP-E inhibitoriem, MCAK inhibitoriem, Kifl4 
inhibitoriem, Mphosph1 inhibitoriem un Rab6-KIFL inhibitoriem;
mitotiskajā progresijā iesaistītu kināžu inhibitoriem, kas izvēlēti no 
aurorkināzes inhibitoriem, polo-līdzīgu kināžu inhibitoriem (PLK) 
(īpaši PLK-1 inhibitoriem), bub-1 inhibitoriem un bub-R1 inhibitoriem;
monoklonālo antivielu mērķēta terapeitiska līdzekļa tositumoma-
ba (Bexxar) un
tirozīnkināzes inhibitoriem, kas izvēlēti no N-(trifluormetilfenil)-
5-metil izoks azol-4-karboksamīda, 3-[(2,4-dimetilpirol-5-il)metil-
idenil)indolin-2-ona, 17-(alilamino)-17-demetoksigeldanamicīna, 
4-(3-hlor-4-fluor fenil amino)-7-metoksi-6-[3-(4-morfolinil)propoksil]hin-
azolīna, N-(3-etinilfenil)-6,7-bis(2-metoksietoksi)-4-hinazolīnamīna, 
BIBX1382, 2,3,9,10,11,12-heksahidro-10-(hidroksimetil)-10-hidr-
oksi-9-metil-9,12-epoksi-1H-diindolo[1,2,3-fg:3’,2’,1’-kl]pirolo[3,4-
i][1,6]benzo diazocin-1-ona, SH268, genisteīna, STI571, CEP2563, 
4-(3-hlorfenilamino)-5,6-dimetil-7H-pirolo[2,3-d] pirimidīnmetāna 
sulfonāta, 4-(3-brom-4-hidroksifenil)amino-6,7-dimetoksihinazolīna, 
4-(4’-hidroksifenil)amino-6,7-dimetoksihinazolīna, SU6668, STI571A, 
N-4-hlorfenil-4-(4-piridilmetil)-1-ftalazinamīna un EMD121974.
 5. Kombinācija saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt pretvēža 
līdzeklis ir abiraterona acetāts.
 6. Kombinācija saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt pretvēža 
līdzeklis ir karboplatīns.
 7. Kombinācija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, 
turklāt minētais savienojums ir:
2-(4-piperidin-3-ilfenil)-2H-indazol-7-karboksamīds;
2-{4-[(3R)-piperidin-3-il]fenil}-2H-indazol-7-karboksamīds;
2-{4-[(3S)-piperidin-3-il]fenil}-2H-indazol-7-karboksamīds;
vai tā farmaceitiski pieņemams sāls, stereoizomērs vai tautomērs.
 8. Kombinācija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, 
turklāt minētais savienojums ir 2-(4-piperidin-3-ilfenil)-2H-indazol-
7-karboksamīds vai tā farmaceitiski pieņemams sāls vai tautomērs.
 9. Kombinācija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, 
turklāt minētais savienojums ir 2-{4-[(3R)-piperidin-3-il]fenil}-2H-
indazol-7-karboksamīds vai tā farmaceitiski pieņemams sāls vai 
tautomērs.
 10. Kombinācija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, 
turklāt minētais savienojums ir 2-{4-[(3S)-piperidin-3-il]fenil}-2H-
indazol-7-karboksamīds vai tā farmaceitiski pieņemams sāls vai 
tautomērs.
 11. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur kombināciju saskaņā 
ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām kopā ar farmaceitiski pie-
ņemamu nesēju.
 12. Kombinācija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai 
lietošanai terapijā.
 13. Kombinācijas saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. preten-
zijai lietošana stāvokļu, kurus var uzlabot ar poli(ADP-ribozes) 
polimerāzes (PARP) inhibīciju, ārstēšanai vai profilaksei paredzēta 
medikamenta ražošanā.
 14. Kombinācijas saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai 
lietošana tāda medikamenta ražošanā, kas paredzēts vēža, iekaisīgu 
slimību, reperfūzijas bojājumu, išēmisku stāvokļu, insulta, nieru maz-
spējas, sirds un asinsvadu slimību, citu asinsvadu slimību, izņemot 
sirds un asinsvadu slimības, diabēta, neirodeģeneratīvo slimību, 
retrovīrusu infekciju, tīklenes bojājumu vai ādas novecošanās un 
UV izraisītu ādas bojājumu ārstēšanai vai profilaksei.
 15. Kombinācijas saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai 
lietošana vēža ārstēšanai vai profilaksei paredzēta medikamenta 
ražošanā.
 16. Lietošana saskaņā ar 15. pretenziju, turklāt vēzis ir vēzis 
ar nepietiekamu no homologās rekombinācijas (HR) atkarīgās DNS 
DSB labošanas aktivitāti.



893

Apstiprinātie Eiropas patenti Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2020

 17. Kombinācija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai 
lietošanai tādu stāvokļu ārstēšanā vai profilaksē, kurus var uzlabot 
ar poli(ADP-ribozes) polimerāzes (PARP) inhibīciju.
 18. Kombinācija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai 
lietošanai vēža, iekaisīgu slimību, reperfūzijas bojājumu, išēmisku 
slimību, insulta, nieru mazspējas, sirds un asinsvadu slimību, citu 
asinsvadu slimību, izņemot sirds un asinsvadu slimības, diabēta, 
neirodeģeneratīvo slimību, retrovīrusu infekcijas, tīklenes bojājumu 
vai ādas novecošanās un UV izraisītu ādas bojājumu, ārstēšanā 
vai profilaksē.
 19. Kombinācija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai 
lietošanai vēža ārstēšanā vai profilaksē.
 20. Kombinācija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai 
lietošanai vēža ar nepietiekamu no homologās rekombināci-
jas (HR) atkarīgās DNS DSB labošanas aktivitāti ārstēšanā vai 
profilaksē.
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 (57) 1. Nepārtraukts process tabletes, kas satur savienoju-
mu (1), pagatavošanai, kas ietver šādus soļus:
 a) savienojuma (1), pildvielas un dezintegrējošas vielas mai-
sīšanu maisītājā, lai veidotu maisījumu;
 b) granulēšanas šķīduma ar ūdeni, saistvielu un virsmaktīvo 
vielu pagatavošana;
 c) soļa (a) maisījuma padošana nepārtrauktā divskrūvju gra-
nulatorā, kamēr tiek pievienots soļa (b) granulēšanas šķīdums, lai 
ražotu granulas;
 d) soļa (c) granulu žāvēšana un to smalcināšana;
 e) soļa (d) sasmalcināto granulu sajaukšana ar pildvielu, 
dezintegrējošu vielu un smērvielu, lai veidotu maisījumu; un
 f) soļa (e) maisījuma saspiešana tabletē;
turklāt savienojums (1) ir 3-(6-(1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioksol-
5-il)ciklopropānkarboksamido)-3-metilpiridin-2-il)benzoskābe.
 2. Process saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt process papildus 
ietver soļa (f) tabletes pārklāšanas soli.
 3. Process saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt tablete ir pārklāta 
ar plēvi vai krāsvielu.
 4. Process saskaņā ar 1. pretenziju, 2. pretenziju vai 3. pre-
tenziju, turklāt savienojums (1) (3-(6-(1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]di-
oksol-5-il)ciklopropānkarboksamido)-3-metilpiridin-2-il)benzoskābe) 
ir formā (I), turklāt forma (I) ir raksturīga ar to, ka rentgenstaru 
pulverdifrakcijā viens vai vairāki maksimumi 15,2 līdz 15,6 grādos, 
16,1 līdz 16,5 grādos un 14,3 līdz 14,7 grādos ir iegūti, izmantojot 
Cu K alfa starojumu.

 5. Process saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, turklāt 
tablete papildus satur N-(5-hidroksi-2,4-diterc-butil-fenil)-4-okso-1H-
hinolīn-3-karboksamīdu.
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 (54) ZĀĻU PIEGĀDES SISTĒMA
  A DRUG DELIVERY SYSTEM
 (57) 1. Zāļu piegādes sistēma, kas satur vismaz vienu kodolu, 
kas satur vienu vai vairākas terapeitiski aktīvu(-as) vielu(-as) un 
vismaz vienu membrānu, kas aptver kodolu, kas raksturīga ar to, 
ka sistēma papildus satur starpslāni no būtībā inerta materiāla, kas 
nav kovalenti saistīts ar kodola vai membrānas(-u) materiālu(-iem), 
un turklāt būtībā inertais materiāls ir izvēlēts no grupas, kas sa-
stāv no silīcija dioksīda, pirogēna un nogulsnēta silīcija dioksīda 
un talka, un turklāt zāļu piegādes sistēma ir vagināla piegādes 
sistēma, implants, intrauterīnā piegādes sistēma, intracervikālā 
piegādes sistēma, spirāle vai atsperveida ievades sistēma.
 2. Zāļu piegādes sistēma saskaņā ar 1. pretenziju, kas 
raksturīga ar to, ka būtībā inertais materiāls satur cietās daļiņas, 
daļiņas, granulas, kristālus, mikro- vai nanoizmēra kristālus vai 
pulveri cietā, suspendētā vai gela formā.
 3. Zāļu piegādes sistēma saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kas 
raksturīga ar to, ka starpslānis no būtībā inerta materiāla ir uzklāts 
starp kodolu un membrānu.
 4. Zāļu piegādes sistēma saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kas 
raksturīga ar to, ka starpslānis no būtībā inerta materiāla ir uzklāts 
starp diviem membrānas slāņiem.

 
 
 (51) A61K 31/718(2006.01) (11) 2809327
  A61P 35/00(2006.01)

  A61K 31/7068(2006.01)

  A61K 31/4045(2006.01)

  A61K 45/06(2006.01)

  A61K 31/337(2006.01)

 (21) 13701646.5  (22) 30.01.2013
 (43) 10.12.2014
 (45) 01.08.2018
 (31) 12153068  (32) 30.01.2012 (33) EP
  201261592017 P  30.01.2012  US
 (86) PCT/EP2013/051778  30.01.2013
 (87) WO2013/113747  08.08.2013
 (73) Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Else-Kröner-Strasse 1, 

61352 Bad Homburg, DE
 (72) WESTPHAL, Martin, DE
  BAASNER, Silke, DE
 (74) Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Patent Department, 

Borkenberg 14, 61440 Oberursel, DE
  Aleksandrs SMIRNOVS, Patentu aģentūra A.SMIRNOV & 

Co., Alīses iela 10-69, Rīga, LV-1046, LV
 (54) HIDROKSIALKILCIETE VĒŽA ARSTĒŠANAI AR AUDZĒJU 

AUGŠANAS ĀTRUMA REDUCĒŠANU
  HYDROXYALKYL STARCH FOR THE TREATMENT OF 

CANCERS BY REDUCTION OF TUMOR GROWTH RATES
 (57) 1. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur hidroksietilcie-
ti (HES), turklāt HES ir vienīgais terapeitiski aktīvais savienojums 
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izmantošanai vēža ārstēšanā, turklāt ārstēšana ir raksturīga ar 
audzēju augšanas ātruma reducēšanu.
 2. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur hidroksietilcieti (HES) 
saskaņā ar 1. pretenziju izmantošanai vēža ārstēšanā saskaņā ar 
1. pretenziju, turklāt vēzis ir izvēlēts no solīdu audzēju grupas, kuri 
ir audzēji, kas rodas cietajos audos.
 3. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur hidroksietilcieti (HES) 
saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju izmantošanai vēža ārstēšanā saskaņā 
ar 1. pretenziju, turklāt vēzis ir izvēlēts no karcinomu grupas.
 4. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur hidroksietilcieti 
saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām izmantošanai 
vēža ārstēšanā saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt vēzis ir izvēlēts 
no grupas, kas sastāv no vēža tipiem, kas rodas ādā vai audos, 
kuri aptver pa malu vai pārklāj iekšējos orgānus, tādiem kā ādas, 
plaušu, zarnu, aizkuņģa dziedzera, olnīcu, epitēlija, plakanšūnu 
un bazālo šūnu karcinomām, melanomām, papilomām un ade-
nomām.
 5. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur hidroksietilcieti saska-
ņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai izmantošanai vēža ārstēšanā 
saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt vēzis ir izvēlēts no grupas, kas 
sastāv no krūts karcinomas, plaušu karcinomas, prostatas karci-
nomas un nieru karcinomas.
 6. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur hidroksietilcieti saska-
ņā ar 1. vai 2. pretenziju izmantošanai vēža ārstēšanā saskaņā 
ar 1. pretenziju, turklāt vēzis ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no 
kaulu vēža, mīksto audu vēža, osteosarkomas, sinoviālās sarkomas, 
hondrosarkomas, liposarkomas, angiosarkomas, rabdomiosarkomas 
un fibrosarkomas.
 7. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur hidroksietilcieti saska-
ņā ar 1. vai 2. pretenziju izmantošanai vēža ārstēšanā saskaņā 
ar 1. pretenziju, turklāt vēzis ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no 
biliārā vēža, urīnpūšļa vēža, krūts vēža, dzemdes kakla vēža, kolo-
rektālā vēža, kuņģa un zarnu trakta vēža, ļaundabīgās melanomas, 
mezoteliomas, nesīkšūnu plaušu vēža, aizkuņģa dziedzera vēža, 
prostatas vēža, sarkomas un sīkšūnu plaušu vēža.
 8. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur hidroksietilcieti sa-
skaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām izmantošanai vēža 
ārstēšanā saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai, turklāt vēzis 
ir raksturīgs kā audzēja tips, kas raksturīgs ar vidējo divkāršošanās 
laiku, kas ir mazāks par 6 dienām, vēlams mazāks vai vienāds ar 
4 dienām.
 9. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur hidroksietilcieti 
saskaņā ar 8. pretenziju izmantošanai vēža ārstēšanā saskaņā 
ar 8. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka divkāršošanās laiks tiek 
noteikts peļu modelī, kas ir piemērots vēža augšanas ātruma 
noteikšanai.
 10. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur hidroksietilcieti (HES) 
saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām izmantošanai 
vēža ārstēšanā saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai, turklāt 
hidroksi alkil cietes vidējā molekulmasa Mw ir starp 20 un 1300 kDa, 
kas ir aprēķināta saskaņā ar kalibrēšanas metodi, kas aprakstīta 
Eiropas Farmakopejā 7,0, 01/2011:1785, lpp. 984, ar dn/dc vērtību 
0,147 +/-0,001.
 11. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur hidroksietilcieti (HES) 
saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām izmantošanai 
vēža ārstēšanā saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai, 
turklāt hidroksi etil cietes vidējā molekulmasa Mw ir starp 65 un 
1300 kDa.
 12. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur hidroksietilcieti (HES) 
saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām izmantošanai 
vēža ārstēšanā saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai, tur-
klāt ārstēšana ietver audzēja šūnas proliferācijas inhibēšanu vai 
palēnināšanu, neietekmējot šūnas normālu augšanu.
 13. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur hidroksietilcieti (HES) 
saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām izmantošanai 
vēža ārstēšanā saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai, turklāt 
ārstēšana ietver audzēja šūnas mitotiskā cikla bloķēšanu.

 
 
 (51) A61K 9/107(2006.01) (11) 2811981
  A61K 39/015(2006.01)

  A61K 39/00(2006.01)

  A61K 39/12(2006.01)

  A61K 39/39(2006.01)

  A61K 47/24(2006.01)

  A61K 47/26(2006.01)

  A61K 9/113(2006.01)

 (21) 13746983.9  (22) 07.02.2013
 (43) 17.12.2014
 (45) 08.05.2019
 (31) 201261596066 P (32) 07.02.2012 (33) US
 (86) PCT/US2013/025204  07.02.2013
 (87) WO2013/119856  15.08.2013
 (73) Infectious Disease Research Institute, 1616 Eastlake 

Avenue East, Suite 400, Seattle, Washington 98102, US
 (72) FOX, Christopher, US
  REED, Steven, G., US
  BALDWIN,Susan, US
  VEDVICK, Thomas, US
 (74) Mewburn Ellis LLP, City Tower, 40 Basinghall Street, London 

EC2V 5DE, GB
  Agneta VEŽENKOVA, PĒTERSONA PATENTS - AAA LAW, 

SIA, Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, LV
 (54) UZLABOTI ADJUVANTU PREPARĀTI, KAS SATUR TLR4 

AGONISTUS UN METODES TO LIETOŠANAI
  IMPROVED ADJUVANT FORMULATIONS COMPRISING 

TLR4 AGONISTS AND METHODS OF USING THE SAME
 (57) 1. Emulsija eļļa-ūdenī, kas satur TLR4 agonistu un me-
tabolizējamu eļļu, turklāt metabolizējamā eļļa eļļa-ūdenī emulsijā ir 
ar koncentrāciju no 0,01 līdz 1 tilpuma % un turklāt emulsijas eļļa-
ūdenī hidrofilās/lipofilās bilances (HLB) vērtība ir lielāka nekā 9 vai 
lielāka nekā 10, vai ir diapazonā no 9 līdz 12, turklāt TLR4 agonists 
ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no monofosforillipīda A (MPL), 
3-O-deacilēta monofosforillipīda A un sintētiska glikopiranozillipīdu 
adjuvanta (GLA).
 2. Emulsija eļļa-ūdenī saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt meta-
bolizējamā eļļa eļļa-ūdenī emulsijā ir ar koncentrāciju no 0,01 līdz 
0,5 tilpuma %.
 3. Emulsija eļļa-ūdenī saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt emulsija 
papildus satur 1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfoholīnu (DMPC).
 4. Emulsija eļļa-ūdenī saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt TLR4 
agonists satur sintētisku GLA.
 5. Emulsija eļļa-ūdenī saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt sintē-
tiskajam GLA ir šāda struktūra (i):

,

kurā R1, R3, R5 un R6 ir (C11-C20)alkilgrupa; un R2 un R4 ir 
(C12-C20)alkil grupa;
vai turklāt sintētiskajam GLA ir šāda struktūra (ii):

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls, turklāt:
R1, R3, R5 un R6 ir (C11-C20)alkilgrupa; un R2 un R4 ir (C9-C20)alkil-
grupa;
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vai, turklāt sintētiskajam GLA ir šāda struktūra (iii):

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls, turklāt:
R1, R3, R5 un R6 ir (C11-C20)alkilgrupa; un R2 un R4 ir (C9-C20)alkil-
grupa;
vai, turklāt sintētiskajam GLA ir šāda struktūra (iv):

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 6. Emulsija eļļa-ūdenī saskaņā ar 5. pretenzijas (i) punktu, 
turklāt R1, R3, R5 un R6 ir C11alkilgrupa; un R2 un R4 ir C13alkil-
grupa.
 7. Emulsija eļļa-ūdenī saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pre-
tenzijai, turklāt emulsija papildus satur virsmaktīvu vielu, turklāt 
pēc izvēles virsmaktīvā viela ir Pluronic F68.
 8. Emulsija eļļa-ūdenī saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pre-
tenzijai, turklāt metabolizējamā eļļa ir skvalēns.
 9. Emulsija eļļa-ūdenī saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 8. pre-
tenzijai, turklāt emulsija papildus satur antioksidantu, turklāt pēc 
izvēles antioksidants ir vitamīns E.
 10. Emulsija eļļa-ūdenī saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pre-
tenzijai, turklāt emulsija papildus satur vismaz vienu antigēnu.
 11. Emulsija eļļa-ūdenī saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt TLR4 
agonists ir sintētiskais GLA, turklāt emulsijas HLB ir lielāks nekā 
aptuveni 10 un turklāt emulsija papildus satur DMPC ar koncen-
trāciju aptuveni no 0,002 līdz 2 %.
 12. Emulsija eļļa-ūdenī saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt sin-
tētiskajam GLA ir šāda struktūra:

,

kurā R1, R3, R5 un R6 ir (C11-C20)alkilgrupa; un R2 un R4 ir 
(C12-C20)alkil grupa, turklāt pēc izvēles R1, R3, R5 un R6 ir C11alkil-
grupa; un R2 un R4 ir C13alkilgrupa;
vai, turklāt sintētiskajam GLA ir šāda struktūra:

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls, turklāt:
L1, L2, L3, L4, L5 un L6 ir vienādi vai atšķirīgi un neatkarīgi ir -O-, 
-NH- vai -(CH2)-;
L7, L8, L9, un L10 ir vienādi vai atšķirīgi un neatkarīgi nav klātesoši, 
vai ir -C(=O)-;
Y1 ir skābes funkcionālā grupa;
Y2 un Y3 ir vienādi vai atšķirīgi un neatkarīgi ir -OH, -SH vai skābes 
funkcionālā grupa;
Y4 ir -OH vai -SH;
R1, R3, R5 un R6 ir vienādi vai atšķirīgi un neatkarīgi ir (C8-C13)alkil-
grupa; un
R2 un R4 ir vienādi vai atšķirīgi un neatkarīgi ir (C6-C11)alkilgrupa, 
turklāt pēc izvēles R1, R3, R5 un R6 ir C10alkilgrupa; un R2 un R4 ir 
C8alkilgrupa;
vai turklāt sintētiskajam GLA ir šāda struktūra:

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls, turklāt:
R1, R3, R5 un R6 ir (C11-C20)alkilgrupa; un R2 un R4 ir (C9-C20)alkil-
grupa;
vai turklāt sintētiskajam GLA ir šāda struktūra:

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls, turklāt:
R1, R3, R5 un R6 ir (C11-C20)alkilgrupa; un R2 un R4 ir (C9-C20)alkil-
grupa;
vai turklāt sintētiskajam GLA ir šāda struktūra:
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vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 13. Emulsija eļļa-ūdenī saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 12. pre-
tenzijai lietošanai terapeitiskā imūnās atbildes stimulēšanas metodē 
indivīdam.
 14. Emulsija eļļa-ūdenī lietošanai saskaņā ar 13. pretenziju, 
turklāt imūnā atbilde ir nespecifiska imūnā atbilde vai antigēnu 
specifiska imūnā atbilde.
 15. Emulsija eļļa-ūdenī lietošanai saskaņā ar 13. vai 14. pre-
tenziju, turklāt emulsija eļļa-ūdenī tiek ievadīta intradermāli.
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 (54) NODILUMA DETAĻA
  WEAR ASSEMBLY
 (57) 1. Nodiluma detaļa (10) zemes darbu aprīkojumam, turklāt 
nodiluma detaļa (10) satur darba daļu (24) un montāžas daļu (22, 
26) katrā darba daļas (24) pusē; deformācijas kompensējošu 
zonu (28, 30) starp katru minēto montāžas daļu (22, 26) un darba 
daļu (24), kura raksturīga ar to, ka:
 - katra montāžas daļa (22, 26) ir nekustīgi nostiprināta pie ze-
mes darbu aprīkojuma un deformācijas kompensējošās zonas (28, 
30) nodrošina elastību starp montāžas daļām (22, 26) un darba 
daļu (24);
 - katra minētā deformācijas kompensējošā zona satur sašauri-
nājumu (29, 31), kas ir šaurāks nekā darba daļa un katra minētā 
montāžas daļa ir stiprināta pie sāniem perpendikulāri katras mon-
tāžās daļas (22, 26) un darba daļas (24) garenasij (LA).
 2. Nodiluma detaļa (10) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt katra 
montāžas daļa (22, 26) ir vērsta uz aizmuguri no darba daļas (24), 
lai apņemtu zemes darbu aprīkojuma racējmalu (14).
 3. Nodiluma detaļa (10) saskaņā ar jebkuru no iepriekšē-
jām pretenzijām, turklāt darba daļai (24) ir iekļaujošais nodiluma 
elements (12) zemes darbu aprīkojuma atbalstam un funkciju 
nodrošināšanai.
 4. Nodiluma detaļa (10) saskaņā ar 1., 2. vai 3. pretenziju, 
turklāt darba daļai (24) ir dilšanas virsma, kas zemes darbu aprī-
kojuma darba laikā ir saskarē ar zemi.
 5. Nodiluma detaļa (10) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt katrai montāžas daļai (22, 26) ir pirmā un otrā 
sānu daļa (32, 34, 36, 38), kas plešas uz priekšu virzienā uz darba 
daļu (24), kur ir pirmās un otrās sānu atveres (32A, 34A, 36A, 
38A), kas attiecīgi atdala pirmās un otrās sānu daļas (32, 34, 36, 
38) no sašaurinājuma (29, 31).
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 (54) MAZMOLEKULĀRA LIGNĪNA UN LIGNĪNA IZMANTO

ŠANA FENOLFORMALDEHĪDA SAISTVIELAS KOMPO-
ZĪCIJAS RAŽOŠANAI

  USE OF LOW MOLECULAR WEIGHT LIGNIN TOGETHER 
WITH LIGNIN FOR THE PRODUCTION OF A PHENOL
FORMALDEHYDE BINDER COMPOSITION

 (57) 1. Paņēmiens saistvielas kompozīcijas ražošanai, kas 
raksturīgs ar to, ka paņēmiens ietver šādus soļus:
 (i) ūdeni saturošas kompozīcijas, kura satur reaģentu kompo-
nentus, tai skaitā lignīna molekulas no 11 līdz 60 lignīna vienībām, 
lignīna molekulas no 1 līdz 10 lignīna vienībām, polimerizēties 
spējīgu vielu un šķērssašūšanas aģentu, iegūšanu katalizatora 
klātbūtnē, turklāt polimerizēties spējīgā viela ir izvēlēta no grupas, 
kura ietver fenolu, krezolu, rezorcīnu un to kombinācijas, turklāt 
šķērssašūšanas aģents ir aldehīds, un turklāt lignīna molekulu no 
11 līdz 60 lignīna vienībām masas attiecība pret lignīna molekulām 
no 1 līdz 10 lignīna vienībām ir no 0,2 līdz 10;
un
 (ii) kompozīcijas karsēšanu no 45 līdz 95 °C temperatūrā 
reaģentu komponentu polimerizēšanai, līdz izveidojas saistvielas 
kompozīcija ar iepriekš noteiktu viskozitātes vērtību.
 2. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīgs ar to, 
ka solī (i) ūdeni saturošās kompozīcijas iegūšana ietver šādus 
soļus:
 (ia) dispersijas, kas satur lignīna molekulas no 11 līdz 60 lignīna 
vienībām, iegūšanu; un
 (ib) polimerizēties spējīgas vielas un šķērssašūšanas aģenta 
apvienošanu ar dispersiju ūdeni saturošās kompozīcijas iegūšanai, 
turklāt solis (ib) ietver katalizatora pievienošanu.
 3. Paņēmiens saskaņā ar 2. pretenziju, kas raksturīgs ar 
to, ka solī (i) ūdeni saturošās kompozīcijas iegūšanas solis pēc 
soļa (ib) ietver šādus soļus:



897

Apstiprinātie Eiropas patenti Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2020

 (ic) iegūtās kompozīcijas karsēšanu līdz kompozīcija iegūst 
viskozitāti, kura atbilst no 15 līdz 70 % no iepriekš noteiktās gala 
saistvielas kompozīcijas viskozitātes vērtības; un
 (id) lignīna molekulu no 1 līdz 10 lignīna vienībām kā reaģentu 
komponenta pievienošanu kompozīcijai.
 4. Paņēmiens saskaņā ar 2. vai 3. pretenziju, kas raksturīgs 
ar to, ka solis (ia) un/vai solis (ib) ietver lignīna molekulu no 1 līdz 
10 lignīna vienībām kā reaģentu komponenta pievienošanu.
 5. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, kas 
raksturīgs ar to, ka solī (i) kompozīcijas temperatūra nepārsniedz 
75 °C.
 6. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 3. līdz 5. pretenzijai, kas 
raksturīgs ar to, ka solī (ic) kompozīcijas temperatūra ir 45 līdz 
95 °C.
 7. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 3. līdz 6. pretenzijai, 
kas raksturīgs ar to, ka līdz solim (id) kompozīcijas temperatūra 
tiek pazemināta zem 85 °C.
 8. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 3. līdz 7. pretenzijai, 
kas raksturīgs ar to, ka kompozīcijas temperatūra līdz solim (id), 
tā laikā vai pēc tā tiek paaugstināta līdz 45–95 °C.
 9. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 8. pretenzijai, kas 
raksturīgs ar to, ka lignīna molekulu no 11 līdz 60 lignīna vienībām 
un lignīna molekulu no 1 līdz 10 lignīna vienībām masas attiecība 
pret polimerizēties spējīgu vielu ir vismaz 0,2.
 10. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai, 
kas raksturīgs ar to, ka katalizators ir nātrija hidroksīds.
 11. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai, 
kas raksturīgs ar to, ka lignīna molekulu no 11 līdz 60 lignīna vie-
nībām masas attiecība pret lignīna molekulām no 1 līdz 10 lignīna 
vienībām ir no 0,5 līdz 5.
 12. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīgs ar to, 
ka solis (ii) ietver ūdeni saturošās kompozīcijas karsēšanu 60 līdz 
80 °C temperatūrā.
 13. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 11. pretenzijai, 
kas raksturīgs ar to, ka lignīna molekulu no 11 līdz 60 lignīna 
vienībām un lignīna molekulu no 1 līdz 10 lignīna vienībām masas 
attiecība pret polimerizēties spējīgu vielu ir vismaz 1.
 14. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 12. pretenzijai, 
kas raksturīgs ar to, ka lignīna molekulu no 11 līdz 60 lignīna 
vienībām un lignīna molekulu no 1 līdz 10 lignīna vienībām masas 
attiecība pret polimerizēties spējīgu vielu ir vismaz 5.
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 (54) ATKARĪBU UN IMPULSU KONTROLES TRAUCĒJUMU 
ĀRSTĒŠANA, IZMANTOJOT PDE7 INHIBITORUS

  TREATMENT OF ADDICTION AND IMPULSECONTROL 
DISORDERS USING PDE7 INHIBITORS

 (57) 1. Kompozīcija, kas satur a) fosfodiesterāzes 7 (PDE7) 
inhibitoru, kas ir selektīvs PDE7 inhibitors, kura mazākā daļa no 
IC50 PDE7A aktivitātes inhibēšanai un IC50 PDE7B aktivitātes inhi-
bēšanai ir mazāka par vienu desmito daļu IC50, kas līdzeklim piemīt 
jebkura cita PDE1-6 un PDE8-11 fermentu saimju PDE fermenta 
aktivitātes inhibēšanai; un b) dopamīnerģisku līdzekli izmantošanai 
tādas atkarības ārstēšanā, kas ir atkarība no atkarību izraisošas 
vielas, vai kompulsīva uzvedība, kas ir saistīta ar primāriem impulsu 
kontroles traucējumiem vai obsesīvi kompulsīviem traucējumiem.
 2. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur a) fosfodiester-
āzes 7 (PDE7) inhibitoru, kas ir selektīvs PDE7 inhibitors, kura 
mazākā daļa no IC50 PDE7A aktivitātes inhibēšanai un IC50 PDE7B 
aktivitātes inhibēšanai ir mazāka par vienu desmito daļu IC50, kas 
līdzeklim piemīt jebkura cita PDE1-6 un PDE8-11 fermentu saimju 
PDE fermenta aktivitātes inhibēšanai; un b) dopamīnerģisku līdzekli 
izmantošanai tādas atkarības ārstēšanai, kas ir atkarība no atkarību 
izraisošas vielas vai kompulsīva uzvedība, kas ir saistīta ar pri-
māriem impulsu kontroles traucējumiem vai obsesīvi kompulsīviem 
traucējumiem.
 3. Komplekts izmantošanai tādas atkarības ārstēšanai, kas 
ir atkarība no atkarību izraisošas vielas vai kompulsīva uzvedība, 
kas ir saistīta ar primāriem impulsu kontroles traucējumiem vai 
obsesīvi kompulsīviem traucējumiem, kas satur: pirmo konteineru, 
kurš satur fosfodiesterāzes 7 (PDE7) inhibitoru, kas ir selektīvs 
PDE7 inhibitors, kura mazākā daļa no IC50 PDE7A aktivitātes 
inhibēšanai un IC50 PDE7B aktivitātes inhibēšanai ir mazāka par 
vienu desmito daļu IC50, kas līdzeklim piemīt jebkura cita PDE1-6 
un PDE8-11 fermentu saimju PDE fermenta aktivitātes inhibēšanai; 
un otru konteineru, kurš satur dopamīnerģisku līdzekli.
 4. PDE7 inhibitors un dopamīnerģisks līdzeklis, kompozīcija 
vai komplekts izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pre-
tenzijai tāda subjekta ārstēšanai, kas ir atkarīgs no atkarību izrai-
sošas vielas, kas ir izvēlēta no grupas, kas sastāv no alkohola, 
nikotīna, marihuānas, marihuānas atvasinājuma, opioīdu agonista, 
benzodiazepīna, barbiturāta un psihostimulanta.
 5. PDE7 inhibitors un dopamīnerģisks līdzeklis, kompozīcija vai 
komplekts izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai 
tādas kompulsīvās uzvedības ārstēšana, kas ir saistīta ar primāriem 
impulsu kontroles traucējumiem vai obsesīvi kompulsīviem traucēju-
miem, kas ir izvēlēti no grupas, kas sastāv no pārēšanās, atkarības 
no pārtikas, patoloģiskas tieksmes uz azartspēlēm, elektronisko 
ierīču patoloģiskas lietošanas, videospēļu patoloģiskas spēlēšanas, 
patoloģiskas elektronisko sakaru līdzekļu lietošanas, atkarības no 
pornogrāfijas, atkarības no seksa, kompulsīvas naudas tērēšanas, 
anoreksijas, bulīmijas, intermitējošiem eksplozīviem traucējumiem, 
kleptomānijas, piromānijas, trihotilomānijas, pārmērīgas nodarboša-
nās ar fiziskiem vingrinājumiem un kompulsīvās pārslodzes darbā.
 6. PDE7 inhibitors un dopamīnerģisks līdzeklis, kompozīcija 
vai komplekts izmantošanai saskaņā ar 5. pretenziju gadījumos, 
kad subjektam ir atkarība no pārtikas vai ir risks saslimt ar atkarību 
no pārtikas.
 7. PDE7 inhibitors un dopamīnerģisks līdzeklis, kompozīcija 
vai komplekts izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pre-
tenzijai, turklāt dopamīnerģiskais līdzeklis ir izvēlēts no dopamīna 
prekursoriem, dopamīna kofaktoriem, dopamīnu metabolizējošo 
enzīmu inhibitoriem, dopamīna receptoru agonistiem, prekursoru 
savienojumiem, kas tiek metaboliski pārvērsti dopamīna receptoru 
agonistā, dopamīna atkārtotas uzņemšanas inhibitoros un dopamīna 
izdalīšanās veicinātājos.
 8. PDE7 inhibitors un dopamīnerģisks līdzeklis, kompozīci-
ja vai komplekts izmantošanai saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt 
dopamīnerģiskais līdzeklis ir izvēlēts no levodopa, karbidopa, 
bromokriptīna, pergolīda, pramipeksola, ropinirola, kabergolīna, 
apomorfīna, lizurīda, rotigotīna un kvinagolīda, un fenoldopāma.
 9. PDE7 inhibitors un dopamīnerģisks līdzeklis, kompozīcija 
vai komplekts izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pre-
tenzijai, turklāt dopamīnerģiskais līdzeklis ir dopamīna agonists.
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 (54) KOMPOZĪCIJA SKRIMŠĻAUDU ATJAUNOŠANAI, METO-
DE TĀS PAGATAVOŠANAI UN TĀS LIETOŠANA

  COMPOSITION FOR REPAIRING CARTILAGE TISSUE, 
METHOD FOR PRODUCING SAME, AND USE THEREOF

 (57) 1. Kompozīcija skrimšļaudu atjaunošanai, turklāt kompo-
zīcija tiek gatavota, sajaucot kolagēnu ar atšķaidītu koncentrāciju 
5 līdz 60 mg/ml ūdens vai fizioloģiska fosfātu buferšķīduma un 
hialuronskābi ar atšķaidītu koncentrāciju 5 līdz 20 mg/ml ūdens 
vai fizioloģiska fosfātu buferšķīduma, izmantojot divvirzienu šļirci 
vai maisītāju.
 2. Metode kompozīcijas skrimšļaudu atjaunošanai pagatavoša-
nai, turklāt metode ietver: kolagēna ar atšķaidītu koncentrāciju 5 līdz 
60 mg/ml ūdens vai fizioloģiska fosfātu buferšķīduma sagatavošanu; 
hialuronskābes ar atšķaidītu koncentrāciju 5 līdz 20 mg/ml ūdens 
vai fizioloģiska fosfātu buferšķīduma sagatavošanu; kolagēna un 
hialuronskābes sajaukšanu, izmantojot divvirzienu šļirci vai maisītāju; 
un samaisītās kompozīcijas skrimšļaudu atjaunošanai deaerāciju, 
izmantojot centrifūgu.
 3. Metode saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt centrifugālā atdalī-
šana ar centrifūgu tiek veikta ar 2000 līdz 5000 G, kamēr istabas 
temperatūra tiek uzturēta 1 līdz 30 °C.
 4. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju lietošanai metodē 
skrimšļaudu atjaunošanai, kas ietver: cūkas kājas ievietošanu 
stiprinājumā, locītavu skrimšļa bojāšanu, izmantojot ķirurģisku 
instrumentu, pēc tam 2 līdz 4 cm2 lielu defektu rajonu izveidošanu, 
izmantojot urbi; šļirces adatas pievienošanu šļirces korpusam, kas 
pildīts ar kolagēnu; un sagrieztās vietas šūšanu ar šuvju diegiem, 
un šļircē esošā kolagēna ar koncentrāciju 5 līdz 60 mg/ml, šļircē 
esošās hialuronskābes ar koncentrāciju 5-20 mg/ml un tādas 
kompozīcijas skrimšļaudu atjaunošanai, kurā sajaukti kolagēns 
un hialuronskābe, tiešu injekciju cūkas ceļgala glenoīdā dobumā 
(telpā, kas pildīta ar sinoviju).
 5. Metode skrimšļaudu atjaunošanas kompozīcijas pagata-
vošanai saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt metode papildus ietver: 
tāda parauga pagatavošanu, kurā 60 mg/ml kolagēna un 5 mg/ml 
hialuronskābes sajaukti attiecībā no 9:1 līdz 1:9, vai tāda parauga 
pagatavošanu, kurā 60 mg/ml kolagēna un 20 mg/ml hialuronskābes 
ir sajaukti attiecībā 5:5.
 6. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju lietošanai skrimšļaudu 
atjaunošanas metodē, turklāt metode ietver: (1) šļircē esoša kola-
gēna šķīduma un fibrīna līmes produkta sagatavošanu; (2) cūkas 
kājas ievietošanu stiprinājumā, locītavu skrimšļa bojāšanu, izman-
tojot ķirurģisku instrumentu, pēc tam 2 līdz 4 cm2 lielu defektu 
rajonu izveidošanu, izmantojot urbi; (3) šļircē esošā kolagēna 
produkta injicēšanu cūkas ceļgala skrimšļa defektu rajonā, lai aiz-
pildītu skrimšļa defekta rajonu ar kolagēna produktu, un atļaušanu 
fibrīna līmei pārklāt kolagēnu un pārvērsties gelā, tādējādi stingri 
nostiprinot kolagēnu; (4) pretēji (3) posmam, cūkas ceļgala skrimšļa 

defektu rajona pārklāšanu ar fibrīna līmi, līdz tā pārvēršas gelā, un 
tad kolagēna ievadīšanu fibrīna līmes gelā, lai aizpildītu skrimšļa 
defektu rajonu; un (5) sterila injekciju ūdens smidzināšanu lejup 
no pozīcijas 10 cm virs injekcijas vietas, izmantojot šļirci (25 ml), 
lai pārbaudītu pretestību pret plūstošo ūdeni un novērotu gela 
stāvokli.
 7. Metode kompozīcijas skrimšļaudu atjaunošanai pagatavoša-
nai saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt augstas viskozitātes kolagēns 
un hialuronskābe, vai kolagēna un hialuronskābes maisījuma kom-
pozīcija kā kompozīcija skrimšļu atjaunošanai tiek injicēta pilnšļircē, 
tādējādi tiekot izmantotai injicējamā veidā.
 8. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju lietošanai metodē 
skrimšļaudu atjaunošanai, turklāt šļirces adata ir savienota ar 
injicējamu skrimšļu injekcijas līdzekli un šļirces adata tiek ievadīta 
ievadīšanas vietā, izmantojot šļirces adatu bez ķirurģiska griezuma, 
tādējādi injicējot kompozīciju skrimšļa atjaunošanai tieši cūkas 
ceļgala glenoīdā dobumā (telpā, kas pildīta ar sinoviju).
 9. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju lietošanai metodē 
skrimšļaudu atjaunošanai, turklāt eksemplārs tiek sagatavots, 
mākslīgi veidojot 2 līdz 4 cm2 lielu skrimšļa defektu rajonu; kom-
pozīcija skrimšļa atjaunošanai tiek iekrāsota zilā krāsā un injicēta 
eksemplārā; un tad transplantācijas vieta tiek atvērta, tādējādi 
pārbaudot skrimšļa defekta rajonu aizpildošās kompozīcijas mor-
foloģiju un pārbaudot kompozīcijas mazgājamizturību pret ūdeni, 
vērtējot adhēzijas pakāpi skrimšļa defekta rajonā.
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 (54) IL17A/F IL23 BISPECIFISKAS ANTIVIELAS UN TO 

IZMANTOŠANAS VEIDI
  IL17A/F IL23 BISPECIFIC ANTIBODIES AND THEIR 

USES
 (57) 1. Bispecifiska antiviela, kas satur IL-17A/F saistošo 
vienību un IL-23 saistošo vienību, turklāt IL-23 saistošā vienība 
satur divus imūnglobulīnu ķēžu pārus, turklāt katram pārim ir viena 
vieglā un viena smagā ķēde;
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turklāt IL-23 vieglās ķēdes mainīgais domēns satur CDR1 ar 
aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 22, CDR2 ar aminoskābju 
sekvenci SEQ ID NO: 23 un CDR3 ar sekvenci SEQ ID NO: 24, 
un turklāt IL-23 smagās ķēdes mainīgais domēns satur CDR1 ar 
aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 19, CDR2 ar aminoskābju 
sekvenci SEQ ID NO: 20 un CDR3 ar aminoskābju sekvenci 
SEQ ID NO: 21,
un turklāt IL-17A/F saistošā vienība satur divus Fab fragmentus, 
kas saistīti ar IL-23 smagās ķēdes C-terminālo galu;
turklāt IL-17A/F saistošās vienības Fab vieglās ķēdes mainīgais 
domēns satur CDR1 ar aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 22, 
CDR2 ar aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 23 un CDR3 ar 
aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 24, un turklāt IL-17A/F sais-
tošās vienības Fab smagās ķēdes mainīgais domēns satur CDR1 
ar aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 25, CDR2 ar aminoskābju 
sekvenci SEQ ID NO: 26 un CDR3 ar aminoskābju sekvenci 
SEQ ID NO: 27.
 2. Bispecifiskā antiviela saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt 
IL-17A/F saistošās vienības Fab vieglās ķēdes un IL-23 saistošā 
vienība satur mainīgo domēnu, kas satur aminoskābju sekvenci 
SEQ ID NO: 9.
 3. Bispecifiskā antiviela saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt 
IL-17A/F saistošās vienības Fab vieglās ķēdes un IL-23 saistošā 
vienība satur konstanto domēnu, kas satur aminoskābju sekvenci 
SEQ ID NO: 10.
 4. Bispecifiskā antiviela saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pre-
tenzijai, turklāt IL-23 saistošās vienības smagās ķēdes mainīgais 
domēns satur aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 7.
 5. Bispecifiskā antiviela saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pre-
tenzijai, turklāt IL-23 saistošās vienības smagās ķēdes konstantā 
domēna izotips ir IgG.
 6. Bispecifiskā antiviela saskaņā ar 5. pretenziju, turklāt IL-23 
saistošās vienības smagās ķēdes konstantā domēna izotips ir IgG1 
vai IgG4.
 7. Bispecifiskā antiviela saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt IL-23 
saistošās vienības smagās ķēdes konstantā domēna izotips ir IgG4.
 8. Bispecifiskā antiviela saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
7. pretenzijai, turklāt IL-23 saistošās vienības smagās ķēdes kon-
stantais domēns satur aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 8 vai 
SEQ ID NO: 8 1.– 326. aminoskābju atlikumu.
 9. Bispecifiskā antiviela saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 8. pre-
tenzijai, turklāt IL-17A/F saistošās vienības Fab vieglā ķēde un IL-23 
saistošā vienība satur aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 17.
 10. Bispecifiskā antiviela saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pre-
tenzijai, turklāt IL-17A/F saistošās vienības Fab smagās ķēdes 
mainīgais domēns satur aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 13.
 11. Bispecifiskā antiviela saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pre-
tenzijai, turklāt IL-17A/F saistošās vienības Fab smagās ķēdes CH1 
satur aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 15.
 12. Bispecifiskā antiviela saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 11. pre-
tenzijai, turklāt bispecifiskās antivielas smagā ķēde, kas satur IL-23 
saistošo vienību un IL-17A/F saistošo vienību, satur aminoskābju 
sekvenci SEQ ID NO: 74.
 13. Bispecifiskā antiviela saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 12. pre-
tenzijai, turklāt bispecifiskās antivielas vieglā ķēde satur aminoskābju 
sekvenci SEQ ID NO: 17 un turklāt bispecifiskās antivielas smagā 
ķēde, kas satur IL-23 saistošo vienību un IL-17A/F saistošo vienību, 
satur aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 74.
 14. Kompozīcija, kas satur bispecifisko antivielu saskaņā ar 
jebkuru no 1. līdz 13. pretenzijai un farmaceitiski pieņemamu nesēju.
 15. Izolēta nukleīnskābe, kas kodē bispecifiskās antivielas 
saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 13. pretenzijai vieglo ķēdi un smago 
ķēdi.
 16. Ekspresijas vektors, kas satur šādus funkcionāli savienotus 
elementus:
 (a) transkripcijas promoteru; polinukleotīdu, kas kodē bispeci-
fiskās antivielas saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 13. pretenzijai vieglo 
ķēdi; un transkripcijas terminatoru; vai
 (b) transkripcijas promoteru; polinukleotīdu, kas kodē bispecifis-
kās antivielas saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 13. pretenzijai smago 
ķēdi; un transkripcijas terminatoru vai
 (c) transkripcijas promoteru; pirmo polinukleotīdu, kas kodē 
bispecifiskās antivielas saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 13. pretenzijai 
smago ķēdi; otro polinukleotīdu, kas kodē bispecifiskās antivielas 

saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 13. pretenzijai smago ķēdi; un 
transkripcijas terminatoru.
 17. Rekombinanta saimniekšūna, kas satur:
 (a) ekspresijas vektoru saskaņā ar 16. pretenzijas (a), turklāt 
šūna ekspresē vieglo ķēdi; vai
 (b) ekspresijas vektoru saskaņā ar 16. pretenzijas (a) un 
ekspresijas vektoru saskaņā ar 16. pretenzijas (b), turklāt šūna 
ekspresē gan vieglo ķēdi, gan smago ķēdi; vai
 (c) ekspresijas vektoru saskaņā ar 16. pretenzijas (c), turklāt 
šūna ekspresē gan vieglo ķēdi, gan smago ķēdi.
 18. Metode bispecifiskās antivielas saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 13. pretenzijai producēšanai, turklāt metode ietver:
šūnas kultivēšanu saskaņā ar 17. pretenzijas (a) vai (b) apstākļos, 
kādos kodētās smagās un vieglās ķēdes ir ekspresētas un veido 
bispecifisko antivielu; un
šūnas producētās bispecifiskās antivielas atgūšanu.
 19. Bispecifiskā antiviela saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 13. pre-
tenzijai vai kompozīcija saskaņā ar 14. pretenziju lietošanai par 
medikamentu.
 20. Bispecifiskā antiviela saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 13. pre-
tenzijai vai kompozīcija saskaņā ar 14. pretenziju lietošanai tādas 
slimības ārstēšanā, kurai raksturīga palielināta viena vai vairāku 
IL-17A, IL-17F un IL-23 ekspresija zīdītājam, kuram nepieciešama 
šāda ārstēšana; turklāt slimība ir multiplā skleroze (MS), kairinātu 
zarnu sindroms (KZS), iekaisīga zarnu slimība (IZS), čūlainais 
kolīts, Krona slimība, atopiskais dermatīts, kontaktdermatīts, sis-
tēmiskā skleroze, sistēmiskā sarkanā vilkēde (SSV), antineitrofilo 
leikocītu citoplazmas antivielas (ANCA) asociēts vaskulīts (AAV), 
milzu šūnu arterīts, multiplā skleroze (MS), recidivējoši remitējoša 
multiplā skleroze, sekundāri progresējoša multiplā skleroze, primāri 
progresējoša multiplā skleroze, progresējoša-recidivējoša multiplā 
skleroze, kolīts, endotoksēmija, artrīts, reimatoīdais artrīts (RA), 
osteoartrīts, Šēgrēna sindroms, psoriāze, psoriātisks artrīts, pie-
augušo respiratora slimība (ARD), septisks šoks, multiplu orgānu 
mazspēja, idiopātiska plaušu fibroze, astma, hroniska obstruktīva 
plaušu slimība (HOPS), elpceļu hiperreaktivitāte, hronisks bronhīts, 
alerģiska astma, ekzēma, Helicobacter pylori infekcija, vēderplēves 
iekaisums, idiopātiska demielinizējoša polineiropātija, Gijēna-Barē 
sindroms, orgānu allotransplantāta atgrūšana, transplantāta reakcija 
pret saimnieku (GVHD), vilkēdes izraisīts nefrīts, IgA nefropātija, 
diabētiska nieru slimība, minimālo pārmaiņu slimība (lipoīda nefroze), 
fokāli segmentāla glomeruloskleroze (FSGS), nefrogēna sistēmiskā 
fibroze (NSF), nefrogēna fibrozējoša dermopātija, fibrozējošs ho-
lestātiskais hepatīts, eozinofils fascīts (Šulmana sindroms), skle-
romiksedēma (papulāra mucinoze), sklerodermija, lichen sclerosus 
et atrophicus, POEM sindroms (Krova-Fukasē sindroms, Takatsuki 
slimība vai PEP sindroms), nefrotisks sindroms, lītiska kaulu slimība, 
multiplās mielomas izraisīta lītiska kaulu slimība, cistiskā fibroze, 
vecuma makulas deģenerācija, vecuma makulas deģenerācijas 
slapjā forma, vecuma makulas deģenerācijas sausā forma, aknu 
fibroze, plaušu fibroze, ateroskleroze, sirds išēmijas/reperfūzijas 
bojājums, sirds mazspēja, miokardīts, sirds fibroze, nelabvēlīga 
miokarda remodelācija, transplantāta atgrūšana, streptokoku šūnu 
sienas (SCW) izraisīts artrīts, gingivīts/periodontīts, herpētisks 
stromāls keratīts, restenoze pie glutēnsensitīvas enteropātijas, 
Kavasaki slimība vai imūnmediēta nieru slimība.
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 (86) PCT/EP2013/061330  31.05.2013
 (87) WO2013/178816  05.12.2013
 (73) Nogra Pharma Limited, 33 Sir John Rogerson’s Quay, 

Dublin 2, IE
 (72) HOMMES, Daan, US
  VERHAAR, Auke, NL
  VAN DEN BRINK, Gijs, NL
  VITI, Francesca, IT
 (74) Tomkins & Co, 5 Dartmouth Road, Dublin 6, IE
  Valters GENCS, Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, 

Kr. Valdemāra iela 21, Rīga, LV-1010, LV
 (54) HETEROCIKLISKI SAVIENOJUMI, KAS IR SPĒJĪGI MO-

DULĒT TŠŪNU REAĢĒŠANU, UN TO IZMANTOŠANAS 
METODES

  HETEROCYCLES CAPABLE OF MODULATING TCELL 
RESPONSES, AND METHODS OF USING SAME

 (57) 1. Heterociklisks savienojums, kas izvēlēts no grupas, kas 
sastāv no:

un

vai to farmaceitiski pieņemams sāls.
 2. Heterociklisks savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt 
savienojums ir:

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 3. Heterociklisks savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt 
savienojums ir:

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 4. Heterociklisks savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt 
savienojums ir:

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 5. Farmaceitiska kompozīcija, kas ietver savienojumu, kas 
izvēlēts no grupas, kas sastāv no:

 
un

 

vai to farmaceitiski pieņemams sāls, un farmaceitiski pieņemams 
adjuvants vai palīgviela.

 6. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 5. pretenziju, turklāt 
minētais savienojums ir:

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 7. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 5. pretenziju, turklāt 
minētais savienojums ir:

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 8. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 5. pretenziju, turklāt 
minētais savienojums ir:

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 9. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 5. pretenziju, turklāt 
minētais savienojums ir:

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 10. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai 
vai jebkura no 5. līdz 9. pretenzijās minētajām farmaceitiskajām 
kompozīcijām, kas paredzēta izmantošanai imūno iekaisumu slimību 
vai bojājumu ārstēšanai.
 11. Savienojums vai farmaceitiska kompozīcija izmantošanai 
saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt imūnā iekaisuma slimība ir izvēlēta 
no grupas, kas sastāv no Krona slimības, čūlainā kolīta, reimatiskā 
traucējuma, psoriāzes un alerģijas.
 12. Savienojums vai farmaceitiska kompozīcija izmantošanai 
saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt minētā alerģija ir kontaktdermatīts 
vai atopiskais dermatīts.
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 (54) PROGRAMMAS PĀRTRAUKUMU FILTRĒŠANA TRANS-
AKCIJU IZPILDĒ
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  PROGRAM INTERRUPTION FILTERING IN TRANS
ACTIONAL EXECUTION

 (57) 1. Metode pārtraukumu pārvaldībai skaitļošanas vidē, 
metode ietver šādus soļus: transakcijas iniciēšanu ar procesora 
palīdzību, izpildot transakcijas sākuma instrukciju (200), transakcija 
efektīvi aizkavē transakciju glabājumu nodošanu galvenajai atmiņai 
līdz izvēlētās transakcijas pabeigšanai, metode raksturīga ar to, ka:
 transakcijas sākuma instrukcija ietver lauku (216), kurš nosaka 
programmas pārtraukuma filtrēšanas vadību, programmas pārtrauku-
ma filtrēšanas vadība regulē, vai noteiktas programmas izņēmuma 
nosacījumu klases, kas rodas, kad procesors ir transakciju izpildes 
režīmā, rezultējas pārtraukumā;
 programmas izņēmuma nosacījuma (1700) detektēšanu ar 
procesora palīdzību transakcijas apstrādes laikā, programmas iz-
ņēmuma nosacījumam ir vismaz viena transakcijas izpildes klase, 
kas atkarīga no programmas izņēmuma nosacījuma nozīmīguma;
 transakcijas pārtraukšanu, pamatojoties uz programmas izņēmu-
ma nosacījuma detektēšanu;
 noteikšanu, pamatojoties uz programmas izņēmuma nosacījuma 
detektēšanu, vai pārtraukums tiks norādīts (1702), turklāt noteikša-
na izmanto programmas pārtraukuma filtrēšanas vadību (1754) un 
programmas izņēmuma nosacījuma (1756) transakcijas izpildes klasi;
 pamatojoties uz noteikšanu, kas norāda, ka pārtraukums netiks 
norādīts, programmas izņēmuma nosacījumi tiek bloķēti, lai nepie-
ļautu pārtraukumu (1758, 1760); un
 izvēlētās transakcijas vienas vai vairāku instrukciju atkārtotu 
izpildi, pamatojoties uz transakcijas pārtraukšanu un noteikšanu, 
ka pārtraukums netiks norādīts.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt programmas pār-
traukuma filtrēšanas vadībai tiek noteikta viena vērtība no vairākām 
vērtībām, vairākās vērtības norāda vairākus pārtraukuma filtrēšanas 
līmeņus.
 3. Metode saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt pirmais līmenis no 
vairākiem līmeņiem norāda filtrēšanas neesamību, kurā programmas 
izņēmuma nosacījumi rezultējas pārtraukumā, otrais līmenis norāda 
ierobežotu filtrēšanu, kurā izvēlētās transakcijas klases programmas 
izņēmuma nosacījumi nerezultējas pārtraukumā, un trešais līmenis 
norāda mērenu filtrēšanu, kurā vairāku izvēlēto transakcijas klašu 
programmas izņēmuma nosacījumi nerezultējas pārtraukumā.
 4. Metode saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt otrajam līmenim 
programmas izņēmuma nosacījumi ar transakcijas klases vērtību, 
kas vienāda ar trīs, nerezultējas pārtraukumā, un trešajam līmenim 
programmas izņēmuma nosacījumi ar transakcijas klases vērtības, 
kas vienādas ar divi vai trīs, nerezultējas pārtraukumā.
 5. Metode saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt viena vērtība, kurā 
programmas pārtraukuma filtrēšanas vadība tiek noteikta, norāda 
vairāku līmeņu filtrēšanas līmeni, un turklāt noteikšana ietver:
 transakcijas klases noteikšanu programmas izņēmuma nosacī-
jumam (1756); un
 filtrēšanas līmeņa pārbaudi, vai transakcijas klase rezultējas 
pārtraukumā (1758), turklāt noteikšana norāda, pārtraukums netiks 
norādīts, pamatojoties uz pārbaudi, kas norāda, ka transakcijas 
klase šīm filtrēšanas līmenim nerezultējas pārtraukumā (1760).
 6. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt programmas 
pārtraukuma filtrēšanas vadība tiek iekļauta transakcijas sākuma 
instrukcijā (216), transakcijas sākuma instrukcija ir viena trans-
akcijas sākuma instrukcija no vairākām transakcijas sākuma 
instrukcijām (600, 602, 604), kas izmantotas, lai izveidotu trans-
akciju kopumu, un turklāt viena vai vairākas transakcijas sākuma 
instrukcijas ietver programmas pārtraukuma filtrēšanas vadību, 
un turklāt izmantotā programmas pārtraukuma filtrēšanas vadība 
ir vienas vai vairāku programmas pārtraukuma filtrēšanas vadību 
augstākā vērtība.
 7. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt transakcija ir iero-
bežota transakcija un programmas pārtraukuma filtrēšanas vadībai 
tiek noteikta noklusējuma vērtība.
 8. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt pamatojoties uz 
noteikšanu, kas norāda, ka pārtraukums tiks norādīts (1708), me-
tode papildus ietver:
 satura uzglabāšanu vienā vai vairākās atmiņas vietās, kas pie-
šķirtas programmas izņēmuma nosacījumam (1708), turklāt uzgla-
bāšana ietver programmas pārtraukuma identifikācijas instrukcijas 
garuma koda iestatīšanu, kas atbilst instrukcijai, kurai rādies (1710) 
programmas izņēmuma nosacījums; un

 transakcijas pārtraukšanas programmas statusa vārda uzglabā-
šanu programmas vecā programmas statusa vārda (1712) veidā.
 9. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt metode papildus 
ietver transakcijas pārtraukšanu, pamatojoties uz programmas 
izņēmuma nosacījuma detektēšanu, transakcija ir neierobežota 
transakcija un programmas pārtraukuma filtrēšanas vadība norāda, 
ka pārtraukums netiks norādīts.
 10. Sistēmas, kas satur visus metodes, saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, soļus, izpildei pielāgotus līdzekļus.
 11. Datorprogramma, kas satur instrukcijas visu metodes, 
saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, soļu izpildei, kad 
minētā datorprogramma ir izpildīta skaitļošanas sistēmā.
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 (54) IZVĒLĒTO REĢISTRU SAGLABĀŠANA/ATJAUNOŠANA 
TRANSAKCIJU APSTRĀDĒ

  SAVING/RESTORING SELECTED REGISTERS IN TRANS-
ACTIONAL PROCESSING

 (57) 1. Transakciju apstrādes veicināšanas metode skaitļošanas 
vidē, minētā metode ietver:
 transakcijas sākuma instrukcijas (200) iegūšanu, transakcijas 
sākuma instrukcija satur operācijas kodu (202), kas nosaka no-
teikta tipa transakcijas sākuma instrukciju un lauku, kas nosaka 
vispārēja reģistra saglabāšanas formu (210), kas satur vairākus 
bitus, no kuriem katrs attēlo pāra-nepāra vispārējo reģistru pāri, 
un, kad bitam ir viena vērtība, attiecīgais pāra-nepāra reģistra pāris 
tiek saglabāts, un, kad bitam ir cita vērība, attiecīgais pāra-nepāra 
reģistra pāris netiek saglabāts, transakcijas sākuma instrukcijas 
iegūšanu, lai iniciētu transakciju, un vispārējā reģistra saglabāšanas 
formu tādējādi viennozīmīgi nosaka vienu vai vairākus vispārējo 
reģistru izvēlētos reģistra pārus, kas tiks saglabāti transakcijas sā-
kumā, transakcija efektīvi aizkavē transakciju glabājumu nodošanu 
galvenajai atmiņai līdz izvēlētās transakcijas pabeigšanai; un
 transakcijas sākuma instrukcijas izpildi, transakcijas sākuma 
instrukcijas izpilde ietver izvēlēto reģistra pāru, kas tiks saglabāti, 
noteikšanu (1300) un viena vai vairāku izvēlēto vispārējo reģistru 
reģistra pāru satura saglabāšanu (1302), kas viennozīmīgi noteikts 
transakcijas sākuma instrukciju vispārējā reģistra saglabāšanas 
formā, turklāt saglabāšana saglabā tikai viena vai vairāku vispārējo 
reģistru izvēlēto reģistra pāru saturu, kas viennozīmīgi noteikts 
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vispārējā reģistra saglabāšanas formā, un transakcijas izpildes 
iniciēšanu.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt metode papildus 
ietver:
 noteikšanu (1304), ka transakcija tika pārtraukta; un
 pamatojoties uz transakcijas pārtraukšanas noteikšanu un vienu 
vai vairākiem vispārējo reģistru izvēlētajiem reģistra pāriem, kurus 
nosaka, vispārējā reģistra saglabāšanas forma, viena vai vairāku 
izvēlēto reģistra pāru atjaunošana (1306).
 3. Metode saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt saglabāšana ietver 
viena vai vairāku vispārējo reģistru, izvēlēto reģistra pāru satura 
kopēšanu uz nozīmētu atmiņas vietu, un turklāt atjaunošana ie-
tver satura kopēšanu no nozīmētās atmiņas vietas uz vienu vai 
vairākiem izvēlētajiem reģistra pāriem.
 4. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt instrukcija ir 
apakštransakcijas ārējas apakštransakcijas sākuma instrukcija, 
un turklāt metode papildus ietver apakštransakcijas transakcijas 
pārtraukšanu, un, pamatojoties uz pārtraukšanu un vienu vai vairā-
kiem vispārējo reģistru izvēlētajiem reģistra pāriem, kurus nosaka, 
vispārējā reģistra saglabāšanas forma, viena vai vairāku izvēlēto 
reģistra pāru atjaunošana (1306) līdz saturam, kas saglabāts, pa-
matojoties uz ārējās apakštransakcijas sākuma instrukcijas izpildi.
 5. Sistēma, kas satur visu metodes saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām soļu izpildei pielāgotus līdzekļus.
 6. Datorprogramma, kas satur instrukcijas visu metodes 
saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām soļu izpildei, kad 
minētā datorprogramma ir izpildīta skaitļošanas sistēmā.
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 (54) IERĪCE UN METODE ŪDENS UZSILDĪŠANAI APARĀTĀ 

DZĒRIENU PAGATAVOŠANAI UN IZSNIEGŠANAI
  DEVICE AND METHOD FOR HEATING WATER IN A 

MACHINE FOR MAKING AND DISPENSING DRINKS
 (57) 1. Aparāts dzērienu pagatavošanai un izsniegšanai, 
kas satur ierīci (1) ūdens uzsildīšanai, minētā ierīce (1) satur 
vismaz vienu metāla kanālu (2) ūdens plūsmai starp ieplūdi (2a) 
un izplūdi (2b) un vismaz vienu elektromagnētiskās indukcijas 
tinumu (3), raksturīgs ar to, ka minētā tinuma (3) vijumi ir uztīti 
uz spoles (4), kura izgatavota no elektriski izolējoša materiāla un 
kurai ir dobums (5), kurā ir ielikts minētais metāla kanāls (2), un 

ar to, ka minētais metāla kanāls (2) un minētā spole (4) ir vismaz 
daļēji nodalīti viena no otra ar spraugu minētajā dobumā (5).
 2. Aparāts saskaņā ar 1. pretenziju, kur minētajam vismaz 
vienam metāla kanālam (2) ir spirāles forma.
 3. Aparāts saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kur minētais vismaz viens metāla kanāls (2) ir izgatavots no fero-
magnētiska materiāla.
 4. Aparāts saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kur minētā ieplūde (2a) un minētā izplūde (2b) ūdens plūsmai ir 
uzstādīta tajā pašā minētā vismaz viena metāla kanāla (2) galā.
 5. Aparāts saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kur minētā ierīce (1) satur vismaz vienu elektriskās jaudas padeves 
ķēdi (7), kas pieliek maiņstrāvas spriegumu ar frekvenci augstāku 
par 20 kHz starp minētā elektromagnētiskās indukcijas tinuma (3) 
spailēm (3a, 3b).
 6. Aparāts saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas satur mezglu (10) ūdens padošanai un uzsildīšanai, minētais 
mezgls (10) satur vismaz vienu sūkni (9) ar ieplūdi (9a) un izplū-
di (9b), kanālu (15) ūdens padevei un izplūdes kanālu (16).
 7. Aparāts saskaņā ar 6. pretenziju, kur minētais mezgls (10) 
papildus satur vismaz vienu nodalošu kameru (8) ar vismaz vienu 
ieplūdi (12, 13) un vienu izplūdi (11) ūdenim, kur minētā sūkņa (9) 
minētā ieplūde (9a) ir hidrauliski savienota ar minētās vismaz vienas 
nodalošās kameras (8) minēto izplūdi (11), un minētā sūkņa (9) 
minētā izplūde (9b) ir hidrauliski savienota ar minētā kanāla (2) 
minēto ieplūdi (2a).
 8. Aparāts saskaņā ar 7. pretenziju, kur minētais mezgls (10) 
satur trīseju elektrovārstu (14) ar ieplūdi (14a), pirmo izplūdi (14b) 
un otro izplūdi (14c), kur minētā kanāla (2) minētā izplūde (2b) 
ir hidrauliski savienota ar minētā elektrovārsta (14) minēto ieplū-
di (14a); minētais trīseju elektrovārsts (14) ir konfigurēts tā, ka 
selektīvi novirza ūdens plūsmu no minētās ierīces (1) kanāla (2) 
izplūdes (2b) uz minētās nodalošās kameras (8) minēto ieplūdi (13) 
vai uz minēto izplūdes kanālu (16).
 9. Aparāts saskaņā ar jebkuru no 6. līdz 8. pretenzijai, kur mi-
nētais mezgls (10) satur vismaz vienu temperatūras sensoru (17a, 
17b), kurš uzstādīts minētā kanāla (2) minētās izplūdes (2b) 
tuvumā.
 10. Aparāts saskaņā ar jebkuru no 6. līdz 9. pretenzijai, kur 
minētais mezgls (10) satur loģisku bloku (19) elektriskās jaudas 
padeves ķēdes (7) vadībai, kur minētais loģiskais bloks (19) ir 
papildus konfigurēts sūkņa vadībai (9) un ar minēto vismaz vienu 
temperatūras sensoru (17a, 17b) izmērīto temperatūras lielumu 
saņemšanai.
 11. Aparāts saskaņā ar 10. pretenziju, kur minētais loģiskais 
bloks (19) ir papildus konfigurēts arī minētā trīseju elektrovārsta (14) 
pārslēgšanai vismaz vienas izplūdes (14b, 14c) atvēršanai un/vai 
aizvēršanai.
 12 Metode ūdens padevei un uzsildīšanai aparātā dzērienu 
pagatavošanai un izsniegšanai saskaņā ar 1. pretenziju, minētā 
metode satur šādus posmus:
 a) dzēriena veida un izplūdes kanālā (16) padodamā ūdens 
temperatūras izvēle;
 b) saskaņā ar a) posmā izvēlēto dzēriena tipu noteiktā ūdens 
apjoma iesūknēšana ierīces (1) uzsildošajā kanālā (2);
 c) b) posmā kanālā (2) iesūknētā ūdens uzsildīšana ar elek-
tromagnētiskās indukcijas ierīci (1);
 d) ūdens temperatūras noteikšana vismaz kanāla (2) izplū-
dē (2b);
 e) b) posmā iesūknētā un c) posmā uzsildītā ūdens padošana 
uz izplūdes kanālu (16);
 f) ierīces (1) ķēdes (7) padotā barošanas tīkla sprieguma 
modulēšana atbilstoši minētajā a) posmā izvēlētajam dzēriena 
tipam un atbilstoši starpībai starp d) posmā kanāla (2) izplūdē (2b) 
noteiktās ūdens temperatūras lielumu un a) posmā izvēlēto tem-
peratūras lielumu, lai ūdeni, kas plūst kanālā (2) novestu līdz 
a) posmā izvēlētajai temperatūrai;
raksturīga ar to, ka minētajā f) posmā minētās ķēdes (7) baroša-
nas tīkla spriegums ir modulēts pēc frekvences, un kur ar jaudas 
ķēdes (7) padotā sprieguma svārstību frekvence ir augstāka par 
20 kHz.
 13. Metode saskaņā ar 12. pretenziju, kas satur g) posmu, kurā 
ūdens tiek uzsildīts iepriekš, lai sasniegtu iepriekšējās uzsildīšanas 
temperatūras noteikto lielumu.
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 14. Metode saskaņā ar 13. pretenziju, kur minētais iepriekšējās 
uzsildīšanas temperatūras lielums tiek noteikts ar loģisko bloku (19) 
atbilstoši a) posmā izvēlētajam dzēriena tipam un starpībai starp 
minētajā d) posmā noteikto ūdens temperatūras lielumu un a) posmā 
izvēlēto temperatūras lielumu.
 15. Metode saskaņā ar 12. līdz 14. pretenziju, raksturīga ar 
to, ka minētais e) posms minētajam g) posmam un minētie b), c), 
d) un f) posmi ir vienlaicīgi.
 16. Metode saskaņā ar vienu vai vairākām no 12. līdz 15. pre-
tenzijai, kur minētā f) posma laikā jaudas ķēdes (7) svārstību 
frekvence ir augstāka nekā rezonances frekvence, kuru nosaka 
saite starp minētās ierīces (1) minēto kanālu (2) un tinumu (3).
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 (54) INJICĒJAMA KOMPOZĪCIJA
  INJECTABLE FORMULATION
 (57) 1. Injicējams preparāts, kas satur 7-[4-(4-benzo[b]tiofen-
4-il-piperazin-1-il)butoksi]-1H-hinolin-2-onu vai tā sāli, daļiņu saist-
vielas un ūdeni injekcijai, turklāt daļiņu saistvielas satur (i) nātrija 
hlorīdu un (ii) vismaz vienu elementu, kas izvēlēts no grupas, 
kas sastāv no polioksietilēna sorbitāna taukskābju esteriem un 
polietilēnglikoliem.
 2. Injicējamais preparāts saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt 
daļiņu saistvielas satur nātrija hlorīdu un polietilēnglikolu.
 3. Injicējamais preparāts saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt 
polietilēnglikols ir makrogols 400 vai makrogols 4000.
 4. Injicējamais preparāts saskaņā ar 2. vai 3. pretenziju, kas 
papildus satur polioksietilēna sorbitāna taukskābju esteri.
 5. Injicējamais preparāts saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt 
polioksietilēna sorbitāna taukskābju esteris ir polioksietilēna (20) 
sorbitāna oleāts.

 6. Injicējamais preparāts saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
5. pretenzijai, turklāt sekundārās daļiņas tiek veidotas ar 
7-[4-(4-benzo[b]tiofen-4-il-piper azin-1-il)butoksi]-1H-hinolin-2-ona 
vai tā sāls daļiņu (primāro daļiņu) agregāciju, turklāt sekundārajām 
daļiņām vidējais daļiņu diametrs (vidējais sekundāro daļiņu diametrs) 
ir no 4 līdz 17 µm.
 7. Injicējamais preparāts saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt 
7-[4-(4-benzo[b]tiofen-4-il-piperazin-1-il)butoksi]-1H-hinolin-2-ona 
vai tā sāls primārajām daļiņām vidējais primāro daļiņu diametrs ir 
no 1 līdz 10 µm.
 8. Injicējamais preparāts saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pre-
tenzijai, kuram ir pH līmenis no 5 līdz 8.
 9. Injicējamais preparāts saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 8. pre-
tenzijai, turklāt preparāts atbrīvo aktīvu sastāvdaļu tādā veidā, ka 
tā terapeitiski efektīva koncentrācija asinīs tiek saglabāta vismaz 
vienu nedēļu.
 10. Injicējamais preparāts saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pre-
tenzijai, turklāt 7-[4-(4-benzo[b]tiofen-4-il-piperazin-1-il)butoksi]-1H-
hinolin-2-ons vai tā sāls ir 7-[4-(4-benzo[b]tiofen-4-il-piperazin-
1-il)butoksi]-1H-hinolin-2-ona dihidrāts.
 11. Injicējamais preparāts saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
10. pretenzijai, kas ir paredzēts šizofrēnijas, bipolārā traucējuma 
vai depresijas recidīva ārstēšanai vai profilaksei.
 12. Injicējamais preparāts saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 11. pre-
tenzijai, turklāt preparāts tiek ievadīts intramuskulāri vai subkutāni.
 13. Iepriekš piepildīta šļirce, kas ir iepriekš piepildīta ar injicē-
jamo preparātu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 12. pretenzijai.

 
 
 (51) A61K 9/00(2006.01) (11) 2869813
  A61M 5/28(2006.01)

  A61M 5/31(2006.01)

  A61M 5/315(2006.01)

 (21) 13701276.1  (22) 25.01.2013
 (43) 13.05.2015
 (45) 21.11.2018
 (31) 12174860  (32) 03.07.2012 (33) EP
  12189649   23.10.2012  EP
  202012011016 U  16.11.2012  DE
  2012101677   16.11.2012  AU
  2012101678   16.11.2012  AU
  202012011260 U  23.11.2012  DE
  202012011259 U  23.11.2012  DE
  12195360   03.12.2012  EP
  202013000688 U  23.01.2013  DE
  2013100071   23.01.2013  AU
  2013100070   23.01.2013  AU
 (86) PCT/EP2013/051491  25.01.2013
 (87) WO2014/005728  09.01.2014
 (73) Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH
 (72) SIGG, Juergen, CH
  ROYER, Christophe, CH
  BRYANT, Andrew Mark, CH
  BUETTGEN, Heinrich Martin, CH
  PICCI, Marie, CH
 (74) Rouquayrol, Céline Hélène, Novartis Pharma AG, Patent 

Department, 4002 Basel, CH
  Baiba KRAVALE, ALFA-PATENTS, a/k 109, Rīga, LV-1082, 

LV
 (54) ŠĻIRCE
  SYRINGE
 (57) 1. Termiski sterilizēta pilnšļirce intravitreālai injekcijai, kas 
satur stikla korpusu, kas veido cilindru (2), aizturi (10) un virzu-
li (4), kuras korpuss (2) izplūdes galā (14) satur atveri (12), un 
aizturis ir ievietots korpusā tā, ka aiztura (10) priekšējā virsma (16) 
un korpuss (2) norobežo mainīga tilpuma kameru (18), no kuras 
šķidrums (20) caur atveri (12) var tikt izspiests, pirmajā galā (24) 
virzulis satur virzuļa saskares virsmu (22) un stieni (26), kas stiepjas 
starp virzuļa saskares virsmu (22) un aizmugures daļu (25), virzuļa 
saskares virsma (22) ir izveidota saskarei ar aizturi (10) tā, ka 
virzuli (4) var izmantot, lai spiestu aizturi (10) uz korpusa izplūdes 
galu (14), samazinot mainīgā tilpuma kameras (18) tilpumu, kurā 
esošais šķidrums (20) satur oftalmoloģisku šķīdumu, kas satur 
ranibizumabu, raksturīga ar to, ka:
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 (a) šļirces maksimālais nominālais tilpums ir aptuveni 0,5 ml,
 (b) šļirce ir piepildīta ar dozējama ranibizumaba tilpumu no 
aptuveni 0,03 ml līdz aptuveni 0,05 ml,
 (c) šļirces cilindrs (2) satur aptuveni no 5 µg līdz aptuveni 
100 µg silikona eļļas,
 (d) oftalmoloģiskais šķīdums satur ne vairāk kā 2 daļiņas ar 
diametru, kas ir ≥50 μm, uz ml un
 (e) šļirces aiztura miera berzes spēks ir aptuveni no 2 N līdz 
5 N, kas izmērīts, izmantojot piepildītu šļirci ar pievienotu 30G x 
0,5 collu adatu, pie aiztura pārvietošanās ātruma 190 mm/min tā 
gājiena garumā 10,9 mm.
 2. Pilnšļirce saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt šļirces cilindram ir iekšējs silikona eļļas pārklājums, kura vi-
dējais biezums ir apmēram 450 nm vai mazāks, vēlams 400 nm vai 
mazāks, vēlams 350 nm vai mazāks, vēlams 300 nm vai mazāks, 
vēlams 200 nm vai mazāks, vēlams 100 nm vai mazāks, vēlams 
50 nm vai mazāks, vēlams 20 nm vai mazāks.
 3. Pilnšļirce saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt šļirces cilindram ir iekšējs silikona eļļas pārklājums no ap-
tuveni 10 µg līdz aptuveni 50 µg.
 4. Pilnšļirce saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt VEGF antagonista šķīdums papildus satur vienu vai vairākus 
no: (i) ne vairāk kā 5 daļiņas ar diametru, kas ir ≥25 µm, uz ml, 
un (ii) ne vairāk kā 50 daļiņas ar diametru, kas ir ≥10 µm, uz ml.
 5. Pilnšļirce saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt šļirces aiztura slīdes berzes spēks ir mazāks par 5 N.
 6. Blisteriepakojums, kas satur pilnšļirci saskaņā ar jebkuru 
no iepriekšējām pretenzijām, turklāt šļirce ir sterilizēta, izmantojot 
H2O2 vai EtO, un
turklāt uz šļirces ārējās virsmas ir ≤1 ppm EtO vai H2O2 atlikums.
 7. Blisteriepakojums saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt šļirce ir 
sterilizēta, izmantojot EtO vai H2O2, un kopējais EtO vai H2O2 atli-
kums, kas atrodams šļirces ārpusē un blisteriepakojuma iekšpusē, 
ir ≤0,1 mg.
 8. Blisteriepakojums saskaņā ar 6. vai 7. pretenziju, turklāt 
≤5 % ranibizumaba ir alkilēts.
 9. Komplekts, kas satur: (i) pilnšļirci saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 5. pretenzijai vai blisteriepakojumu saskaņā ar jebkuru 6. vai 
7. pretenziju, (ii) adatu un neobligāti (iii) lietošanas instrukciju.
 10. Pilnšļirce saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai iz-
mantošanai terapijā.
 11. Pilnšļirce saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai 
izmantošanai acu slimības, kas izvēlēta no horoidālas neovas-
kularizācijas, mitrās ar vecumu saistītas makulas deģenerācijas, 
makulas tūskas, kas ir sekundāra tīklenes vēnu oklūzijai (RVO), 
tostarp abiem paveidiem – RVO (bRVO) un centrālās RVO (cRVO), 
koroidālās neovaskularizācijas, kas ir sekundāra patoloģiskajai 
tuvredzībai (PM), diabētiskās makulas tūskas (DME), diabētiskās 
retinopātijas un proliferatīvās retinopātijas, ārstēšanā.

 
 
 (51) E02F 9/28(2006.01) (11) 2876991
  A01B 23/02(2006.01)

 (21) 13793738.9  (22) 21.05.2013
 (43) 03.06.2015
 (45) 05.12.2018
 (31) 20120603  (32) 23.05.2012 (33) NO
 (86) PCT/NO2013/050089  21.05.2013
 (87) WO2013/176551  28.11.2013
 (73) Kverneland Group Operations Norway AS, Kverneland 

Klepp, 4355 Kvernaland, NO

 (72) SKJÆVELAND, Magne, NO
 (74) Håmsø Patentbyrå AS, P.O. Box 171, 4301 Sandnes, NO
  Jevgeņija GAINUTDINOVA, METIDA LAW FIRM, SIA, 

Miera iela 12-1, Rīga, LV-1001, LV
 (54) IERĪCE NOMAINĀMAS NODILUŠĀS DETAĻAS NOSTIP-

RINĀŠANAI
  DEVICE FOR ATTACHMENT OF REPLACEABLE WEAR-

ING PART
 (57) 1. Montāžas ierīce nomaināmas nodilušās detaļas (4) 
nostiprināšanai pie darbarīka (1) priekšējās malas (22), kur ir 
balstoša virsma (21), kas izveidota pie priekšējās malas (22) un 
konfigurēta tā, ka uztver un nofiksē nodilušās detaļas turētāju (3), 
un viens no nodilušās detaļas turētāja (3) un nodilusī detaļa (4) 
veido stiprināšanas izcilni (31), bet cits nodilušās detaļas turētājs (3) 
un nodilusī detaļa (4) veido attiecīgo ligzdu (43), un stiprināšanas 
izcilnim (31) un ligzdai (43) ir atbilstošās kopā darbojošās vadošās 
zonas (32, 431), dilstošās detaļas turētāja (3) vadošās zonas (32) 
ir izveidotas kā vadošās virsmas (32a, 32c, 32e), kas atrodas 
balstošajai virsmai (21) pretī un ir noliektas attiecībā pret balstošo 
virsmu (21) un noliecas virzienā prom no priekšējās malas (22), 
raksturīga ar to, ka nodilusī detaļa (4) satur vienu vai vairākas 
sadurā uzstādāmās zonas (44), kuras, kad nodilusī detaļa (4) ir 
nofiksēta nodilušās detaļas turētājā (3), balstoties atrodas sadurā 
ar balstošo virsmu (21).
 2. Montāžas ierīce saskaņā ar 1. pretenziju, kur vadošās 
virsmas ir izveidotas kā augšpuses virsmas (32a, 32d, 32f) dobu-
mos (32’, 32”, 32”’), kas izveidoti atbalstnokāpē (31) vai ligzdā (43).
 3. Montāžas ierīce saskaņā ar 1. pretenziju, kur nodilusī deta-
ļa (4) satur vienu vai vairākas sadurā uzstādāmās zonas (44), kurās 
ir viens vai vairāki pacēlumi (46, 47), kas, kad nodilusī detaļa (4) 
ir nofiksēta dilstošās detaļas turētājā (3), balstoties atrodas sadurā 
ar balstošo virsmu (21).
 4. Montāžas ierīce saskaņā ar 3. pretenziju, kur pacēlumi (47) 
vismaz daļēji iekļaujas atbilstošajā dobumā (23), kas izveidots 
balstošajā virsmā (21).
 5. Montāžas ierīce saskaņā ar 1. pretenziju, kur nodilusī 
detaļa (4) satur vienu vai vairākas robotas sadurā uzstādāmās 
zonas (44).
 6. Montāžas ierīce saskaņā ar 1. pretenziju, kur balstošā 
virsma (21) ir izveidota priekšējās malas elementā (2), izvēloties 
no rindas, kas sastāv no zoba, lemeša un kausa žokļa.

 
 
 (51) C07K 16/28(2006.01) (11) 2888280
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  MURPHY, Andrew, J., US
 (74) J A Kemp LLP, 14 South Square, Gray’s Inn, London 
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  Valters GENCS, Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, 
Kr. Valdemāra iela 21, Rīga, LV-1010, LV

 (54) CILVĒKA ANTIVIELAS PRET GFR3 UN TO IZMANTO-
ŠANAS PAŅĒMIENI

  HUMAN ANTIBODIES TO GFR 3 AND METHODS OF 
USE THEREOF

 (57) 1. Izolēta antiviela vai antigēnu saistošs tās fragments, 
kas specifiski saistās pie cilvēka GFRα3, turklāt antiviela satur 
trīs smagās ķēdes CDR (HCDR1, HCDR2 un HCDR3) un trīs 
vieglās ķēdes CDR (LCDR1, LCDR2 un LCDR3), kas ietvertas 
HCVR/LCVR aminoskābju secības pārī, izvēlētā no grupas, kas 
sastāv no SEQ ID NO: 2/10, 18/26, 34/42, 50/58, 66/74, 82/90, 
98/106, 114/122, 130/138, 146/154, 162/170, 178/186, 194/202, 
210/218, 226/234, 242/250, 258/266, 274/282, 290/298, 306/314, 
322/330, 338/346, 354/362, 381/389 un 397/405.
 2. Izolētā antiviela vai antigēnu saistošais tās fragments sa-
skaņā ar 1. pretenziju, kas satur HCVR/LCVR aminoskābju secības 
pāri, izvēlētu no grupas, kas sastāv no SEQ ID NO: 2/10, 18/26, 
34/42, 50/58, 66/74, 82/90, 98/106, 114/122, 130/138, 146/154, 
162/170, 178/186, 194/202, 210/218, 226/234, 242/250, 258/266, 
274/282, 290/298, 306/314, 322/330, 338/346, 354/362, 381/389 
un 397/405.
 3. Izolētā antiviela vai antigēnu saistošais tās fragments 
saskaņā ar 2. pretenziju, kas satur HCVR/LCVR aminoskābju se-
cības pāri, izvēlētu no grupas, kas sastāv no SEQ ID NO: 50/58, 
146/154, 210/218 un 290/298.
 4. Izolētā monoklonālā antiviela vai antigēnu saistošais tās 
fragments saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, ar 
vienu vai vairākām šādām īpašībām:
 (i) uzrāda KD intervālā no aptuveni 10-8 M līdz aptuveni 10-13 M, 
mērot ar virsmas plazmonu rezonansi;
 (ii) izrāda spēju bloķēt aptuveni 50–100 % no GFRα3 saistīša-
nās pie tā liganda, artemīna, ar IC50 vērtību intervālā no aptuveni 
40 pM līdz aptuveni 15 nM;
 (iii) izrāda spēju bloķēt aptuveni 20 % līdz aptuveni 100 % no 
GFRα3 saistīšanās pie cietas pamatnes, kas pārklāta ar artemīna 
un RET maisījumu;
 (iv) bloķē vai inhibē artemīna atkarīgu RET aktivēšanu ar IC50 
intervālā no aptuveni 200 pM līdz aptuveni 50 nM;
 (v) inhibitē vai samazina vienu vai vairākas nociceptīvas re-
akcijas kaulu vēža sāpju modelī in vivo;
 (vi) inhibē vai samazina artemīna-sensibilizētu termālo hiper-
algēziju in vivo;
 (vii) inhibē vai samazina allodīniju osteoartrīta modelī in vivo; 
vai
 (viii) neveido šķērsreakciju ar citiem RET GFR ko-receptoriem.
 5. Izolētā monoklonālā antiviela vai antigēnu saistošs tās 
fragments saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, turklāt:
 (a) antiviela ir izvēlēta no grupas, kas sastāv no himēriskas 
antivielas un cilvēka antivielas, un/vai;
 (b) antiviela neveido šķērsreakciju ar cilvēka GFRα1 vai cilvēka 
GFRα2, un/vai;
 (c) antiviela ir cilvēka monoklonāla antiviela, kas satur (a) sma-
gās ķēdes variablo rajonu (HCVR) ar aminoskābju secību, izvēlētu 
no grupas, kas sastāv no SEQ ID NO: 2, 18, 34, 50, 66, 82, 98, 
114, 130, 146, 162, 178, 194, 210, 226, 242, 258, 274, 290, 306, 
322, 338, 354, 381 un 397, un (b) vieglās ķēdes variablo rajo-
nu (LCVR) ar aminoskābju secību, izvēlētu no grupas, kas sastāv 
no SEQ ID NO: 10, 26, 42, 58, 74, 90, 106, 122, 138, 154, 170, 
186, 202, 218, 234, 250, 266, 282, 298, 314, 330, 346, 362, 389 
un 405.
 6. Izolētā monoklonālā antiviela vai antigēnu saistošs tās 
fragments saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, turklāt:
 (a) antiviela izrāda spēju bloķēt aptuveni 50–95 % no cilvēka 
GFRα3 saistīšanās pie tā liganda, artemīna ar IC50 vērtību intervālā 
no aptuveni 40 pM līdz aptuveni 750 pM;
 (b) antiviela vai antigēnu saistošais tās fragments bloķē aptuveni 
75–100 % no cilvēka GFRα3 saistīšanās pie tā liganda, artemīna 
ar IC50 vērtību intervālā no aptuveni 400 pM līdz aptuveni 15 nM;
 (c) antiviela vai antigēnu saistošais tās fragments bloķē vai 
inhibē artemīna atkarīgu RET aktivēšanu ar IC50 intervālā no ap-
tuveni 300 pM līdz aptuveni 5 nM; vai
 (d) antiviela vai antigēnu saistošais tās fragments bloķē vai 
inhibē artemīna atkarīgu krabjēdājmakaka (cynomolgus) RET 

aktivēšanu ar IC50 intervālā no aptuveni 0,7 nM līdz aptuveni 
2,5 nM.
 7. Izolēta nukleīnskābes molekula, kas kodē antivielu vai 
antigēnu saistošo tās fragmentu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
6. pretenzijai.
 8. Ekspresijas vektors, kas satur nukleīnskābes molekulu 
saskaņā ar 7. pretenziju.
 9. Paņēmiens anti-GFRα3 antivielas vai antigēnu saistošā tās 
fragmenta iegūšanai, kas ietver soļus, kuros ekspresijas vektoru 
saskaņā ar 8. pretenziju ievada izolētā saimniekšūnā, šūnu audzē 
apstākļos, kas pieļauj antivielas vai tās fragmenta iegūšanu un 
reģenerē tādā veidā iegūto antivielu.
 10. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur antivielu vai antigēnu 
saistošo tās fragmentu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai 
un farmaceitiski pieņemamu nesēju vai atšķaidītāju.
 11. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur antivielu vai antigēnu 
saistošo tās fragmentu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai 
un otru terapeitisku līdzekli, kas izvēlēts no grupas, kas sastāv 
no opioīda, COX-2 inhibitora, vietējās anestēzijas līdzekļa, NMDA 
modulatora, kanabinoīda receptora agonista, P2X saimes modu-
latora, VR1 antagonista, substances P antagonista, otrā GFRα3 
antagonista, citokīna vai citokīna receptora antagonista, nervu 
augšanas faktora (NGF) inhibitora (mazo molekulu inhibitora vai 
anti-NGF antivielas), BDNF, TrkA, TrkB vai p75 inhibitora, aspirī-
na, NSAID, steroīda, morfīna, selektīva serotonīna atpakaļsaistes 
inhibitora (SSRI), serotonīna norepinefrīna atpakaļsaistes inhibito-
ra (SNRI), tricikliska savienojuma, sprieguma atkarīga nātrija kanāla 
inhibitora (Nav), kalcija kanāla inhibitora, kālija kanāla inhibitora, 
audzēju nekrozes faktora (TNF) vai TNF receptora inhibitora, 
TWEAK inhibitora (TNF-saistīta WEAK apoptozes izraisītāja), RET 
inhibitora, GDNF saimes liganda inhibitora, GFRα1, GFRα2 vai 
GFRα4 inhibitora, skābes zondēšanas jonu kanāla inhibitora (ASIC1 
vai ASIC3), pretkonvulsijas līdzekļa (gabapentīna vai pregabalīna), 
prekineticīna receptora (PROK1 un PROK2) inhibitora, kaspāžu 
inhibitora, p38 inhibitora, IKK1/2 inhibitora, CTLA-4Ig un kortiko-
steroīda; un farmaceitiski pieņemamu nesēju vai atšķaidītāju;
neobligāti turklāt otrais GFRα3 antagonists ir mazā organiskā mole-
kula, polipeptīda antagonists, otra antiviela specifiska pret GFRα3, 
siRNS vai antisensa molekula specifiska pret GFRα3; vai turklāt 
citokīna vai citokīna receptora antagonists ir interleikīna-1 (IL-1) 
antagonists, IL-6 antagonists vai IL-18 antagonists.
 12. Izolētā antiviela vai antigēnu saistošais tās fragments 
saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai vai farmaceitiskā 
kompozīcija saskaņā ar 10. vai 11. pretenziju izmantošanai ar 
GFRα3-saistīta stāvokļa vai slimības, vai sāpju, kas saistītas ar 
GFRα3-saistītu stāvokli vai slimību, ārstēšanā, turklāt ar GFRα3-
saistītais stāvoklis vai slimība tiek novērsta, stāvoklis uzlabots vai 
tā smagums vai sastopamības biežums samazināts, vai sāpes, kas 
saistītas ar stāvokli vai slimību tiek novērstas, stāvoklis uzlabots 
vai tā smagums vai sastopamības biežums samazināts;
turklāt ar GFRα3-saistītais stāvoklis vai slimība ir izvēlēta no grupas, 
kas sastāv no akūtām sāpēm, hroniskām sāpēm, neiropātiskām 
sāpēm, iekaisuma sāpēm, funkcionāla sāpju sindroma, artrīta, 
pankreatīta, osteoartrīta, locītavu sāpēm, grupālām galvassāpēm, 
trijzaru nerva neiralģijas, herpētiskās neiralģijas, vispārīgās neiral-
ģijas, neirodeģeneratīviem traucējumiem, kustību traucējumiem, 
neiroendokrīniem traucējumiem, ataksijas, iekšējo orgānu sāpēm, 
podagras, pēc-herpētiskās neiralģijas, diabēta neiropātijas, išiasa, 
muguras sāpēm, galvas vai kakla sāpēm, spēcīgām vai nepakļāvī-
gām sāpēm, pārejošām sāpēm, pēc-ķirurģiskām sāpēm, iedzimtas 
eritromelalģijas, zobu sāpēm, rinīta, vēža sāpēm, kompleksa reģio-
nāla sāpju sindroma (CRPS), iekaisīgu zarnu slimības (piemēram, 
Krona slimības vai čūlainā kolīta) un urīnpūšļa traucējumiem.
 13. Izolētā antiviela, antigēnu saistošs tās fragments vai far-
maceitiskā kompozīcija izmantošanai saskaņā ar 12. pretenziju, 
turklāt funkcionālais sāpju sindroms ir izvēlēts no grupas, kas 
sastāv no hroniskām muguras lejas daļas sāpēm, iekaisīgu zarnu 
sindroma (IBS), fibromialģijas (FM), hroniska noguruma sindroma, 
vēdera sāpēm, temporomandibulāras locītavas disfunkcijas (TMJD), 
sāpīga urīnpūšļa sindroma (intersticiāla cistīta), funkcionāliem kuņ-
ģa-zarnu trakta traucējumiem/sindromiem, funkcionāla krūškurvja 
sāpju sindroma, migrēnām un spiediena tipa galvassāpēm, hroniska 
iegurņa sāpju sindroma, sāpīgas prostatas sindroma (hroniska 
prostatīta), multiplā ķīmiskā jutīguma sindroma un Persijas līča kara 
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sindroma; vai turklāt vēža sāpes ir saistītas ar vēzi, kas izvēlēts 
no grupas, kas sastāv no endometrija vēža, prostatas vēža, krūts 
dziedzera vēža, kakla vēža, aknu vēža, aizkuņģa dziedzera vēža, 
resnās zarnas vēža, kuņģa vēža, dzemdes vēža, olnīcu vēža, nieru 
vēža, nesīkšūnu plaušu vēža, smadzeņu vēža, leikēmijas, limfomas, 
kaulu vēža un ar sāpēm, kas saistītas ar vēža metastāzēm.
 14. Antiviela, antigēnu saistošais fragments vai farmaceitiskā 
kompozīcija izmantošanai saskaņā ar 12. vai 13. pretenziju, turklāt 
minētā antiviela, antigēnu saistošais fragments vai farmaceitiskā 
kompozīcija ir ievadīšanai pacientam kombinācijā ar otru terapeitisku 
līdzekli; turklāt minētais otrais terapeitiskais līdzeklis ir neobligāti, 
kā definēts 11. pretenzijā.
 15. Izolētā antiviela vai antigēnu saistošais fragments sa-
skaņā ar 1. pretenziju, kas satur HCDR1 aminoskābju secību 
SEQ ID NO: 148; HCDR2 aminoskābju secību SEQ ID NO: 150; 
HCDR3 aminoskābju secību SEQ ID NO: 152; LCDR1 amino-
skābju secību SEQ ID NO: 156; LCDR2 aminoskābju secību 
SEQ ID NO: 158; un LCDR3 aminoskābju secību SEQ ID NO: 160.
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  20130031   30.01.2013  FI
 (86) PCT/FI2013/000031  29.08.2013
 (87) WO2014/033358  06.03.2014
 (73) Puustelli Group Oy, Teollisuuskatu 46, 29200 Harjavalta, FI
 (72) SALOVAARA, Juhani, FI
  KIVIMÄKI, Vesa, FI
 (74) Pirhonen, Kari Lennart, Patenttitoimisto Kari Pirhonen Oy, 

P.O. Box 71, 20101 Turku, FI
  Artis KROMANIS, PĒTERSONA PATENTS - AAA LAW, 

SIA, Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, LV
 (54) SKAPIS, METODE SKAPJA RAŽOŠANAI
  CABINET, METHOD FOR MANUFACTURING A CABINET
 (57) 1. Skapis (10), kas satur divus vertikālus rāmjus (11), kuri 
būtībā ir taisnstūrveida daļas ar atvērtu vidu un kam ir stiprinā-
šanas caurumi (17, 18, 19, 20) papildu skapja detaļu iespējamai 
piestiprināšanai, un vertikālus rāmjus (11) savienojošos horizontālos 
starpposmus (12), kuri ir sijas vai profilētas sijas, raksturīgs ar to,
 - ka skapja (10) vertikālie rāmji ir vertikāli sānu rāmji (11), kas 
atrodas skapja abās pusēs,
 - ka sānu rāmji (11) ir ražoti ar spiedienliešanu no kompozīta 
materiāla un veidoti no četrām taisnām sijām ar šķērsgriezumu, 
kas atgādina I-siju, kas novietota rāmja formā tā, ka tie veido stūra 
daļas, t.i., sāna rāmja stūra sijas novietotas tādā veidā, ka sānu 
rāmis ir nepārtraukta rāmjveida daļa,
 - ka viens no stūra sijas I-sijas plauktiņiem (26) ir izvietots uz 
sānu rāmja ārējās malas un otrs sānu rāmja iekšpusē un ar to, ka 
sijas sieniņas platums ir būtībā vienāds ar sānu rāmja biezumu,
 - ka abas vertikālās stūra sijas, kuru šķērsgriezums ir I-sijas 
formā, ir aprīkotas ar stiprināšanas caurumiem (17, 18, 19, 20), 
kuri nepieciešami horizontāliem plauktiem vai atvilktnēm, un stipri-
nāšanas caurumu vietas ir pastiprinātas tādā veidā, ka sānu rāmis 
ir biezāks caurumu vietās, un kas raksturīgs ar to,
 - ka skapja (10) priekšpusē ir divi horizontāli starpposmi (12) 
un skapja (10) aizmugurē ir divi horizontāli starpposmi (12) tā, ka 
skapja (10) platums saliktā stāvoklī, izmantojot sānu rāmjus (11) 
un starpposmus (12), mainās atkarībā no starpposmu garuma, un
 - ar to, ka horizontālie starpposmi (12), kas savieno vertikālos 
sānu rāmjus, ir arī sijas vai profila sijas, kas ražotas no kompozīt-
materiāla.
 2. Skapis (10) saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīgs ar to, 
ka horizontālie starpposmi (12), kas savieno vertikālos sānu rām-
jus (11), ir sijas vai profila sijas, kas ražotas ar spiedienliešanas 
palīdzību no kompozītmateriāla.
 3. Skapis (10) saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kas raksturīgs 
ar to, ka skapja (10) vertikālie sānu rāmji (11) vai horizontālie 

starpposmi (12) ir veidoti no kompozītmateriāla, kas satur kopā 
sajauktu vismaz vienu jauniegūtu vai pārstrādātu plastmasu, un 
vismaz vienu pildvielu, tādu kā skaidas, koka šķiedras, celulozes 
šķiedras, niedres vai kūdru, un būtiskākais, ka materiāla sajauk-
šanas proporcija plastmasas izejvielām un pildvielai ir līdzīga.
 4. Skapis (10) saskaņā ar 1., 2. vai 3. pretenziju, kas rak-
sturīgs ar to, ka stiprināšanas caurumu (17, 18, 19, 20) vietas, 
kas nepieciešamas horizontāliem plauktiem vai vadotņu sliedēm, 
vertikālās stūra sijas ar I-sijas formas šķērsgriezumu ir pastipri-
nātas tā, ka sānu rāmis ir biezāks pie caurumiem, un ar to, ka 
sānu rāmja biezums šajos punktos ļoti vēlams ir vienāds ar I-sijas 
plauktiņa (26) platumu.
 5. Skapis (10) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, 
kas raksturīgs ar to, ka skapis (10) ir bez jebkādiem pārseguma 
paneļiem, turklāt skapis (10) abās skapja pusēs satur vertikālus 
sānu rāmjus, horizontālus starpposmus (12) skapja priekšpusē, 
horizontālus starpposmus (12) skapja mugurpusē un durvis un/vai 
atvilktnes ar pārseguma paneļiem skapja priekšpusē.
 6. Skapis (10) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, kas 
raksturīgs ar to, ka vismaz viens skapja vertikālais sānu rāmis (11) 
ir aprīkots ar pārseguma paneli.
 7. Skapis (10) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai, kas 
raksturīgs ar to, ka sānu rāmja (11) vidū ir vertikāls vai horizontāls 
papildu rāmis, vēlams arī ar šķērsgriezumu, kas atgādina I-siju, 
kur šajā gadījumā plauktu un/vai atvilktņu horizontālie stiprinājumi 
ir piestiprināmi abām sānu rāmja vertikālajām stūru sijām vai tikai 
vienai no vertikālajām stūru sijām un papildu sijai sānu rāmja vidū.
 8. Skapis (10) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai, 
kas raksturīgs ar to, ka sānu rāmja (11) vidū ir izvietotas viena 
vai vairākas diagonālas sijas.
 9. Metode skapja (10) ražošanai, kas raksturīga ar to, ka
 - skapis (10) tiek veidots no diviem vertikāliem sānu rām-
jiem (11) un no horizontālā starpposma (12) tā, lai vertikālo sānu 
rāmju savienošanai divi horizontālie starpposmi tiek novietoti skapja 
priekšpusē un divi horizontālie starpposmi tiek novietoti skapja 
mugurpusē,
 - skapja (10) vertikālie sānu rāmji (11) un/vai horizontālie starp-
posmi (12) tiek veidoti no kompozītmateriāla ar spiedienliešanas 
palīdzību tādā veidā, ka sānu rāmis ir būtība taisnstūrveida detaļa 
ar atvērtu vidu, un
 - spiedienliešanas fāzē vertikālajās stūru sijās ar I-sijas formas 
šķērsgriezumu vertikālajā sānu rāmī (11) tiek izveidoti stiprinājumu 
caurumi (17, 18, 19, 20) iespējamo papildu skapja detaļu, tādu kā 
atvilktņu, plauktu un/vai eņģu, piestiprināšanai.
 10. Metode saskaņā ar 9. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
skapja vertikālie sānu rāmji (11) vai horizontālie starpposmi (12) 
ir visvēlamāk veidoti ar spiedienliešanas palīdzību no tādiem 
kompozītmateriāliem, kas satur vienu vai vairāku vielu maisījumu 
no jauniegūtas vai pārstrādātas plastmasas, un vismaz vienas 
organiskas vai neorganiskas pildvielas un ka pildviela visvēlamāk 
ir dabisks materiāls, tāds kā skaidas, koka šķiedras, celulozes 
šķiedras, niedres vai kūdra.
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 (87) WO2014/039579  13.03.2014
 (73) TAE Technologies, Inc., 19631 Pauling, Foothill Ranch, 

CA 92610, US
 (72) BELCHENKO, Yuri I., RU
  BURDAKOV, Alexander V., RU
  DAVYDENKO, Vladimir I., RU
  DIMOV, Gennady I., RU
  IVANOV, Alexander A., RU
  KOBETS, Valeery V., RU
  SMIRNOV, Artem N., US
  BINDERBAUER, Michl W., US
  SEVIER, Donald L., US
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Terrace, Dublin 2, D02 PX51, IE
  Artis KROMANIS, PĒTERSONA PATENTS - AAA LAW, 

SIA, Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, LV
 (54) NEITRĀLO DAĻIŅU STARU KŪĻA INŽEKTORS UZ NE-

GATĪVO JONU BĀZES
  NEGATIVE IONBASED NEUTRAL BEAM INJECTOR
 (57) 1. Neitrālu daļiņu staru kūļa inžektors uz negatīvo jonu 
bāzes, kas satur jonu avotu (110), kas pielāgots, lai rādītu negatīvo 
jonu staru kūli, daļiņu paātrinātāju (150) un neitralizētāju (170), 
turklāt neitrālo daļiņu staru kūļa inžektors uz negatīvo jonu bāzes 
papildus satur daļiņu sākotnējo paātrinātāju (111), kas savienots ar 
jonu avotu, un turklāt daļiņu paātrinātāju no jonu avota norobežo 
pārejas zona (205) starp daļiņu sākotnējo paātrinātāju un paātrinā-
tāju, un raksturīgs ar to, ka inžektors papildus satur novirzīšanas 
magnētu (130) pāri pārejas zonai starp daļiņu sākotnējo paātrinātāju 
un paātrinātāju, un turklāt novirzīšanas magnētu pāris ir konfigurēts 
tā, lai iespējotu staru kūļa no daļiņu sākotnējā paātrinātāja ass 
nobīdi no daļiņu sākotnējā paātrinātāja ass un uz paātrinātāja asi 
pirms ievadīšanas paātrinātājā, ka līdzplūsmas daļiņu pieplūde 
paātrinātajam ir samazināta un paātrināto daļiņu atpakaļplūsma 
uz daļiņu sākotnējo paātrinātāju un jonu avotu ir novērsta.
 2. Inžektors saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt jonu avots satur 
plazmas kameru un plazmas ierosinātājus, un turklāt plazmas 
kameras (115) iekšējās sienas un plazmas ierosinātāji (113) ir 
konfigurēti tā, lai darbotos paaugstinātās temperatūrās aptu-
veni no 150 līdz 200 °C, lai novērstu cēzija uzkrāšanos uz to 
virsmām.
 3. Inžektors saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt jonu avots 
ir pielāgots tā, lai rādītu aptuveni 9 A negatīvo jonu staru kūli.
 4. Inžektors saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt daļiņu 
sākotnējais paātrinātājs (111) ir vairāku apertūru elektrostatisks 
režģis jonu avotā, vai turklāt joni no jonu avota ir sākotnēji pa-
ātrināti ar daļiņu sākotnējo paātrinātāju līdz 120 kV pirms inžekcijas 
paātrinātājā.
 5. Inžektors saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt plazmas kamera 
un ierosinātāji satur šķidruma kolektorus un pārplūdes kanālus (116) 
augstas temperatūras šķidruma cirkulācijai.
 6. Inžektors saskaņā ar 4. pretenziju papildus satur sadales 
kolektoru cēzija tiešai padevei uz daļiņu sākotnējā paātrinātāja (11) 
plazmas režģa.
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Kr. Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010, LV
 (54) FILTRA BLOKS UN FILTRA BLOKA IZGATAVOŠANAS 

METODE
  FILTER ASSEMBLY AND FILTER ASSEMBLY MANUFAC-

TURING METHOD
 (57) 1. Filtra bloka gaisa plūsmas attīrīšanai no daļiņām, kas 
satur vismaz vienu rāmja konstrukcijā izvietotu slāņa moduli, ražo-
šanas metode, turklāt minētais slāņa modulis ir ielocīts un tas satur 
pretējus pirmo un otro atvērtos galus, turklāt minētie atvērtie gali ir 
salocīta filtra slāņa moduļa malas, turklāt minētā metode ietver:
katram vides modulim:
 pirmajā veidošanas solī minēto pirmā un otrā atvērto galu 
aizblīvēšanu, pievienojot blīvējošu slāni katram atvērtajam galam, 
turklāt šajā blīvējošā slānī iestrādā atvērto galu, tādējādi nodrošinot 
katra attiecīgā slāņa moduļa aizblīvēto pirmo malu un aizblīvēto 
otro malu; un
 secīgu minētā vismaz viena slāņa moduļa izvietošanu minētajā 
rāmja konstrukcijā, un otrajā veidošanas solī attiecīgi minētās 
aizblīvētās pirmās malas un minētās aizblīvētās otrās malas 
piestiprināšanu un aizblīvēšanu pie vismaz viena minētās rāmja 
konstrukcijas rāmja elementa.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt minētais pirmais 
veidošanas solis ietver:
katram minētā slāņa moduļa atvērtajam galam:
 rievas, kas pielāgota, lai uzņemtu vismaz vienu minēto atvērto 
galu, nodrošināšanu; un
 minētā blīvējošā slāņa pievienošanu, izvietojot minēto atvērto 
galu un pirmo veidošanas savienojuma slāni minētajā rievā, un 
minētā pirmā veidošanas savienojuma slāņa sacietēšanu;
turklāt minētais atvērtais gals tiek ietverts minētajā veidošanas 
savienojuma slānī.
 3. Metode saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kas papildus ietver 
stabilizētājelementa izvietošanu minētā slāņa modulī.
 4. Metode saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt minētais stabilizē-
tājelements tiek izvietots minētā slāņa modulī pirms minētā pirmā 
veidošanas slāņa minētā sacietēšanas soļa, un turklāt minētais 
stabilizētājelements tiek novietots, lai būtībā nosegtu minētā slāņa 
moduļa filtra apgabalu tādā veidā, ka minētā stabilizētājelementa 
rāmja elements, kas stiepjas gar minētā vides moduļa atvērto malu, 
tiek aizblīvēts minētajā pirmajā veidošanas solī.
 5. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt minētais otrais veidošanas solis ietver:
 otrā veidošanas savienojuma slāņa nodrošināšanu vismaz vienā 
minētās rāmja konstrukcijas rāmja elementā tādā veidā, ka minētā 
vismaz viena slāņa moduļa vismaz viena aizblīvētā mala tiek ietverta 
minētajā otrajā veidošanas savienojuma slānī; un
 otrā veidošanas savienojuma slāņa sacietēšanu.
 6. Metode saskaņā ar 5. pretenziju, kas papildus ietver minētā 
otrā veidošanas savienojuma slāņa nodrošināšanu vismaz vienā 
minētās rāmja konstrukcijas papildu rāmja elementā tādā veidā, 
ka vismaz viens minētā vismaz viena slāņa moduļa aizvērtais gals 
tiek ietverts minētajā otrajā veidošanas savienojuma slānī; un
minētā otrā veidošanas savienojuma slāņa sacietēšanu.
 7. Filtra bloks (100), kas satur:
 vismaz vienu slāņa moduli (111), kas ir ielocīts un satur pretējus 
pirmo un otro atvērtos galus (112), turklāt minētie atvērtie gali ir 
salocīta filtra slāņa moduļa malas; un
 rāmja konstrukciju (150), kurā ir izvietots minētais vismaz viens 
slāņa modulis;
 turklāt katra slāņa moduļa minētais pirmais un otrais atvērtais gals 
ir aizblīvēts ar pirmā blīvējošā slāņa (115) palīdzību, kas veidots, 
lai ietvertu minētos atvērtos galus, tādējādi veidojot minētā slāņa 
moduļa aizblīvētās malas, un turklāt minētais filtra bloks satur 
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vismaz vienu otro blīvējošo slāni (162), kas izvietots uz vismaz 
viena minētās rāmja konstrukcijas rāmja elementa (152), turklāt šis 
otrais blīvējošais slānis ir veidots, lai ietvertu vismaz vienu minētā 
slāņa moduļa aizblīvētu malu, tādējādi piestiprinot un aizblīvējot 
minēto slāņa moduli pie minētā filtra elementa.
 8. Filtra bloks saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt katra minētā 
slāņa moduļa aizblīvētā mala papildus satur attiecīgo rievu (216), 
kas ir pielāgota, lai uzņemtu minētā slāņa moduļa (111) vismaz 
minēto atvērto galu (112), un kas ir piestiprināta pie minētā slāņa 
moduļa ar minētā pirmā blīvējošā slāņa palīdzību.
 9. Filtra bloks saskaņā ar 8. pretenziju, turklāt minētais otrais 
blīvējošais slānis (162) ir izvietots uz minētās rāmja konstrukci-
jas (150) vismaz viena papildu rāmja elementa (152), lai ietvertu 
minētā vismaz viena slāņa moduļa vismaz vienu aizvērto galu (113), 
tādējādi piestiprinot un aizblīvējot minēto slāņa moduli pie minētā 
papildu rāmja elementa.
 10. Filtra bloks saskaņā ar jebkuru no 7. līdz 9. pretenzijai, 
kas papildus satur stabilizētājelementu (154), kas izvietots uz katra 
slāņa moduļa.
 11. Filtra bloks saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt minētā sta-
bilizētājelementa rāmja elementi, kas stiepjas gar minētā slāņa 
moduļa (111) atvērto malu (112), ir aizblīvēti ar minēto pirmo 
blīvējošo slāni.
 12. Filtra bloks saskaņā ar jebkuru no 7. līdz 11. pretenzijai, 
kas papildus satur vismaz vienu sadalītājelementu, kas izvietots 
minētā vismaz viena slāņa moduļa aizblīvētajā malā vai uz rāmja 
elementa virsmas pretī minētā vismaz viena slāņa moduļa aizblī-
vētajai malai.
 13. Filtra modulis saskaņā ar jebkuru no 7. līdz 12. pretenzijai, 
kas satur vairākus slāņa moduļus, turklāt minētie vairāki slāņu 
moduļi ir sakārtoti minētajā rāmja konstrukcijā V-veidā.
 14. Filtra modulis saskaņā ar jebkuru no 7. līdz 13. pretenzijai, 
kas papildus satur vadotnes, kas izvietotas vismaz vienā rāmja 
elementā un ir veidotas tādā veidā, lai orientētu minētos vides 
moduļus iepriekšnoteiktā pozīcijā.
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 (54) METODE CELULOZES UN PAPĪRA RŪPNIECĪBAS LĪDZ

PLŪSMU UN ATKRITUMU PLŪSMU PĀRSTRĀDEI, UN 
MINERĀLMĒSLOJUMS

  A METHOD OF PROCESSING SIDE FLOWS AND WASTE 
FLOWS OF PULP AND PAPER INDUSTRY AND A FER-
TILIZER

 (57) 1. Celulozes un papīra rūpniecības atkritumu pārstrādes 
plūsmas un blakus plūsmu procesa metode, atkritumu plūsmas 
un blakus plūsmas ietver vismaz mizu un citu koksnes atkritumu 
plūsmas, tā piemēram, skaidu, šķeldas (76) un vismaz vienu 
šķiedrvielas saturošu atkritumu plūsmu (54); celulozes un/vai 
papīrfabrikas (52) pārstrādes iekārta satur vismaz vienu smalkās 
frakcijas/šķeldas katlu (74) skaidu sadedzināšanai, bioloģisku no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtu (62) un biorafinēšanas iekārtu (80), 
kas ietver vismaz fermentāciju/etanola ražošanu, metode ietver 
šādus soļus: skaidu/šķeldas un līdzīgu materiālu (76) ievadīšanu 
smalkās frakcijas/šķeldas katlā (74) pelnu (82) ražošanai, vismaz 
vienas šķiedrvielas saturošas atkritumu plūsmas (54) ievadīšanu 
apstrādes ierīcē (56), vismaz vienas šķiedrvielas saturošas atkritumu 
plūsmas (54) sadalīšanai primārā šķiedrvielas saturošā suspensi-
jā (58) un primāros notekūdeņos (60), un pirmo notekūdeņu (60) 
ievadīšanu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtā (62), metode 
raksturīga ar soļiem:
 a) pārstrādes iekārtas ar separatora bloku (98) nodrošināšanu,
 b) primārās šķiedrvielas saturošās suspensijas (58) ievadīšanu 
separatora blokā (98),
 c) primārās šķiedrvielas saturošās suspensijas sadalīšanu ar 
separatora bloka (98) palīdzību vismaz divās frakcijās, piemēram, 
vieglā lielākoties organiskā frakcijā un vismaz vienā smagā lielāko-
ties neorganiskā frakcijā,
 d) vieglās lielākoties organiskās frakcijas ievadīšanu bio-
rafinēšanas iekārtā (80) fermentācijai, lai ražotu etanolu un/vai 
biogāzi un digestātu (96),
 e) digestāta (96) nogādāšanu no biorafinēšanas (80) minerāl-
mēslojuma ražošanai (88),
 f) pelnu (82) nogādāšanu no skaidu/šķeldas katla (74) uz 
frakcionēšanu (84),
 g) pelnu frakcionēšanu vismaz vienā rupjā frakcijā, kas pēc 
iespējas nesatur smagos metālus, un smalkajā pelnu frakcijā, kas 
satur smagos metālus,
 h) vismaz vienas rupjās pelnu frakcijas, kas pēc iespējas 
nesatur smagos metālus, nogādāšanu uz minerālmēslojuma ražot-
ni (88), minerālmēslojuma maisījuma ražošanai kopā ar digestātu.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar biorafinē-
šanas iekārtas nodrošināšanu ar anaerobās fermentācijas/biogāzes 
produktiem.
 3. Metode saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kas raksturīga 
ar vismaz vienas biosuspensijas (68) ievadīšanu biorafinēšanas 
iekārtā (80) pirms soļa e).
 4. Metode saskaņā ar 1., 2. vai 3. pretenziju, kas raksturīga 
ar digestāta (96) atūdeņošanu pirms tā sajaukšanas ar vismaz 
vienu rupjo pelnu frakciju.
 5. Metode saskaņā ar 3. pretenziju, kas raksturīga ar vieglās 
lielākoties organiskās frakcijas un vismaz vienas biosuspensijas (68) 
apstrādi biorafinēšanas iekārtā (80), lai ražotu slāpekļa savienoju-
mu (94).
 6. Metode saskaņā ar 5. pretenziju, kas raksturīga ar slāpekļa 
savienojuma (94) ievadīšanu minerālmēslojuma ražošanā (88).
 7. Metode saskaņā ar 6. pretenziju, kas raksturīga ar mi-
nerālmēslojuma maisījuma atūdeņošanu pirms tā sajaukšanas ar 
slāpekļa savienojumu (94).
 8. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar minerāl-
mēslojuma maisījuma atūdeņošanu pirms granulēšanas un iepa-
košanas.
 9. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, kas 
raksturīga ar organiska materiāla, kas izšķīdināts vismaz vienā no 
noārdīšanas, delignifikācijas un balināšanas procesiem, ievadīšanu 
biorafinēšanas iekārtā (80).
 10. Metode saskaņā ar 2. un 9. pretenziju, kas raksturīga ar 
izšķīdināta organiska materiāla izmantošanu biogāzes ražošanas 
procesa veicināšanai.
 11. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar smalkās 
pelnu frakcijas, kas satur smagos metālus, un/vai vismaz vienas 
smagās, lielākoties neorganiskās, frakcijas izmantošanu kā piedevu 
būvmateriālu rūpniecībā.
 12. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar šķiedr-
vielas saturošo atkritumu plūsmu savākšanu no mehāniskas, 
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ķīmiski-mehāniskas un/vai ķīmiskas celulozes ražotnes, un/vai 
papīra, kartona un/vai auduma ražotnes, tādu kā vismaz viena 
no skaidu sijāšanas, sākotnējās frakcijas sijāšanas, smalkās sijā-
šanas, centrbēdzes attīrīšanas brāķa plūsmām, filtrāta atkritumu 
plūsmām no filtrēšanas/mazgāšanas soļiem, kas saistīti ar noārdī-
šanu, sākotnējās frakcijas mazgāšanu, delignifikāciju, balināšanu, 
dažādām brāķa un filtrāta plūsmām no papīra ražošanas iekārtas 
īsās cirkulācijas, sijāšanas daļas, preses daļas, brāķēta papīra 
pārstrādes, un notekūdeņiem no ķīmiskās reģenerācijas.
 13. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
separatora bloks (98) satur vismaz vienu hidrociklonu.
 14. Minerālmēslojums, kas ražots saskaņā ar metodi, kas ap-
rakstīta jebkurā no iepriekšējām pretenzijām, raksturīgs ar to, ka 
minerālmēslojums (90) ir veidots, vismaz daļēji, no digestāta (96), 
kas savākts no biorafinēšanas, apstrādājot vienu vai vairākas 
celulozes un/vai papīrfabrikas šķiedrvielas saturošo atkritumu 
plūsmas, no šķiedrvielas saturošo atkritumu plūsmas(-ām) smagās 
lielākoties neorganiskās frakcijas, un no pelnu frakcijas, kas pēc 
iespējas nesatur smagos metālus, kas savākta no celulozes un/vai 
papīrfabrikas skaidu/šķeldas katla.
 15. Minerālmēslojums saskaņā ar 14. pretenziju, kas raksturīgs 
ar to, ka minerālmēslojums (90) papildus satur barojošas vielas, 
tādas kā slāpeklis un fosfors, kas savākti no biorafinēšanas rūpnīcas 
šķīstošā veidā.
 16. Minerālmēslojums saskaņā ar 14. vai 15. pretenziju, kas 
raksturīgs ar to, ka minerālmēslojums (90) satur kāliju, kas savākts 
no biorafinēšanas, turklāt minerālmēslojums var arī būt izmantots 
kā augsnes uzlabošanas līdzeklis.
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 (54) SAVIENOJUMI REMIELINIZĀCIJAS BLOĶĒŠANAS 

ĀRSTĒŠANAI SLIMĪBU, KAS SAISTĪTAS AR HERVW 
APVALKA PROTEĪNU EKSPRESIJU, GADĪJUMĀ

  COMPOUNDS FOR TREATING THE REMYELINATION 
BLOCKADE IN DISEASES ASSOCIATED WITH THE 
EXPRESSION OF HERVW ENVELOPE PROTEIN

 (57) 1. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur vismaz anti-
MSRV/HERV-W Env ligandu un vismaz vienu slāpekļa oksīda 
radikāli inhibējošu medikamentu, turklāt:
 - minētais anti-HERV-W Env ligands ir antiviela, precīzāk 
himēra, konstruēta vai humanizēta antiviela, un pat vēl precīzāk 
IgG, tāds kā IgG1 vai IgG4, turklāt minētā antiviela satur katru no 
komplementaritāti nosakošajiem apgabaliem (CDR), kas parādīti 
SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4, 
SEQ ID NO: 5 un SEQ ID NO: 6;

 - minētais slāpekļa oksīda radikāli inhibējošais medikaments ir 
izvēlēts no grupas, kas sastāv no Ng-nitro-L-arginīnmetilestera (L-
NAME), S-metilizotiourīnvielas (SMT) un dimetilfumarāta (DMF).
 2. Farmaceitiskā kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju lietoša-
nai remielinizācijas bloķēšanas profilaksē un/vai ārstēšanā slimības, 
kas saistīta ar HERV-W apvalka proteīna (ENV), jo īpaši tā MSRV 
apakštipa, ekspresiju, gadījumā,
turklāt minētā slimība, kas saistīta ar HERV-W apvalka prote-
īna (ENV) ekspresiju, ir izvēlēta no grupas, kas sastāv no mul-
tiplās sklerozes, jo īpaši recidivējoši-remitējošas multiplās sklero-
zes (RRMS), progresīvas multiplās sklerozes, tādas kā sekundārās 
progresīvās multiplās sklerozes (SPMS) vai primārās progresīvās 
multiplās sklerozes (PPMS), hroniskas iekaisīgas demielinizējošas 
polineiropātijas (CIDP) un psihozēm, tādām kā šizofrēnija vai 
bipolārie traucējumi.
 3. Farmaceitisks produkts, kas satur:
 - vismaz vienu anti-HERV-W Env ligandu; un
 - vismaz vienu slāpekļa oksīda radikāli inhibējošu medikamentu;
kā kombinētu produktu vienlaicīgai, atsevišķai vai laika gaitā sadalītai 
ievadīšanai lietošanai remielinizācijas bloķēšanas profilaksē un/vai 
ārstēšanā slimības, kas saistīta ar HERV-W apvalka proteīna (ENV), 
jo īpaši tā MSRV apakštipa, ekspresiju, gadījumā, turklāt:
 - minētais anti-HERV-W Env ligands ir antiviela, precīzāk 
himēra, konstruēta vai humanizēta antiviela, un pat vēl precīzāk 
IgG, tāds kā IgG1 vai IgG4, turklāt minētā antiviela satur katru no 
komplementaritāti nosakošajiem apgabaliem (CDR), kas parādīti 
SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4, 
SEQ ID NO: 5 un SEQ ID NO: 6;
 - minētais slāpekļa oksīda radikāli inhibējošais medikaments ir 
izvēlēts no grupas, kas sastāv no Ng-nitro-L-arginīnmetilestera (L-
NAME), S-metilizotiourīnvielas (SMT) un dimetilfumarāta (DMF), 
un
 - minētā slimība, kas saistīta ar HERV-W apvalka proteīna (ENV) 
ekspresiju, ir izvēlēta no grupas, kas sastāv no multiplās sklero-
zes, jo īpaši recidivējoši-remitējošas multiplās sklerozes (RRMS), 
progresīvas multiplās sklerozes, tādas kā sekundārās progresīvās 
multiplās sklerozes (SPMS) vai primārās progresīvās multiplās 
sklerozes (PPMS), hroniskas iekaisīgas demielinizējošas polinei-
ropātijas (CIDP) un psihozēm, tādām kā šizofrēnija vai bipolārie 
traucējumi.
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 (54) DALĪTĀ VIENOTĀ VIESABONĒŠANA BEZVADU TĪKLOS
  DISTRIBUTED SEAMLESS ROAMING IN WIRELESS 

NETWORKS
 (57) 1. Paņēmiens bezvadu piekļuves punkta (102) konfigurē-
šanai Wi-Fi bezvadu tīklā (100), turklāt ar paņēmienu, kas ietver 
minēto piekļuves punktu, veic šādus soļus:
 viena vai vairāku esošu piekļuves punktu, kas saistīti ar bez-
vadu tīklu atrašanu (202), turklāt viena vai vairāku esošo piekļuves 
punktu atrašana ietver apraides atrašanas ziņojumu pārraidīšanu 
vadu tīklā;
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 konfigurācijas informācijas kopas saņemšanu (204) no viena no 
esošajiem piekļuves punktiem, kā atbildi uz pārraides nodrošinā-
šanas ziņojumu;
vietējā laika zīmoga skaitītāja sinhronizēšanu ar bāk signāla pake-
ti (302), kas bezvadu režīmā tiek nosūtīta no izvēlētā piekļuves 
punkta uz esošu piekļuves punktu.
 2. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt konfigurācijas 
informācijas kopums ietver grupas vai apraides/multiraides šifrē-
šanas atslēgu.
 3. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt konfigurācijas 
informācijas kopums ietver asociācijas ID, AID lietošanas norādi, 
kas norāda vienu vai vairākus AID, ko pašlaik izmanto viens vai 
vairāki esošie piekļuves punkti.
 4. Paņēmiens saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt AID lietošanas 
norāde ir AID lietošanas bitkarte; un
 turklāt AID izmantošanas bitkartes atbilstošais bits atbilst AID un 
norāda, vai AID izmanto jebkāds piekļuves punkts bezvadu tīklā.
 5. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt vietējā laika 
zīmoga skaitītāja sinhronizēšana ar izvēlēto esošo piekļuves punktu 
ietver viena esošā piekļuves punkta izvēli, pamatojoties uz laika 
zīmoga hierarhiju, kas saistīta ar vienu vai vairākiem esošajiem 
piekļuves punktiem.
 6. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt apraides atra-
šanas ziņojums tiek pārraidīts, izmantojot 2. līmeņa slēdzi (101).
 7. Bezvadu piekļuves punkts (700) izmantošanai Wi-Fi bezvadu 
tīklā, kas ietver procesoru (702) un atmiņu (704), kas savienota 
ar procesoru, un instrukciju uzglabašanu, kas ja procesors tās 
izpilda, izraisa to, ka procesors veic paņēmienu piekļuves punkta 
konfigurācijai, turklāt paņēmiens, kas ietver minēto piekļuves punktu, 
veic šādus soļus:
 viena vai vairāku esošo piekļuves punktu, kas saistīti ar bezvadu 
tīklu atrašanu, turklāt, atrodot vienu vai vairākus esošos piekļuves 
punktus, tiek pārraidīts apraides atrašanas ziņojums vadu tīklā;
 konfigurācijas informācijas kopas saņemšanu (204) no viena 
esoša piekļuves punkta, atbildot uz apraides atrašanas ziņojumu; 
un
 vietējā laika zīmoga skaitītāja sinhronizēšana ar bāksignāla pa-
keti, kas bezvadu režīmā tiek nosūtīts no viena izvēlētā piekļuves 
punkta.
 8. Bezvadu piekļuves punkts saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt 
konfigurācijas informācijas kopums ietver grupas vai apraides/multi-
raides šifrēšanas atslēgu.
 9. Bezvadu piekļuves punkts saskaņā ar 7. pretenziju, tur-
klāt konfigurācijas informācijas kopums ietver asociācijas ID, AID 
lietošanas norādi, kas norāda vienu vai vairākus AID, ko pašlaik 
izmanto viens vai vairāki esošie piekļuves punkti.
 10. Bezvadu piekļuves punkts saskaņā ar 9. pretenziju, turklāt 
AID lietošanas norāde ir AID izmantošanas bitmap; un
turklāt AID izmantošanas bitkartes atbilstošais bits atbilst AID un 
norāda, vai AID izmanto jebkāds piekļuves punkts bezvadu tīklā.
 11. Bezvadu piekļuves punkts saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt 
vietējā laika zīmoga skaitītāja sinhronizēšana ar izvēlēto esošu 
piekļuves punktu ietver esošā piekļuves punkta izvēli, pamatojo-
ties uz laika zīmoga hierarhiju, kas saistīta ar vienu vai vairākiem 
esošajiem piekļuves punktiem.
 12. Bezvadu piekļuves punkts saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt 
apraides atrašanas ziņojums tiek pārraidīts, izmantojot 2. līmeņa 
slēdzi.
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 (57) 1. Savienojums, kas attēlots ar vispārīgo formulu (1) vai 
tā sāls:

,

kurā:
G1, G2 un G3 ir vienādi vai atšķirīgi un ir CH grupa vai slāpekļa 
atoms;
R1 ir hlora atoms, broma atoms, joda atoms, neobligāti aizvietota 
C1-6alkilgrupa, neobligāti aizvietota C3-8cikloalkilgrupa, neobligāti 
aizvietota arilgrupa, neobligāti aizvietota C1-6alkoksigrupa, neobligāti 
aizvietota ariloksigrupa, neobligāti aizvietota C1-6alkiltiogrupa, neobli-
gāti aizvietota ariltiogrupa, neobligāti aizvietota C1-6alkilaminogrupa, 
neobligāti aizvietota di(C1-6alkil)aminogrupa vai neobligāti aizvietota 
heterocikliska grupa;
R2 ir -COOR5 grupa (kurā R5 ir ūdeņraža atoms vai karboksil grupas 
aizsarggrupa) vai -C(O)N(R6)SO2R7 grupa (kurā R6 ir ūdeņ raža 
atoms, ar-C1-6alkilgrupa, C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupa, acilgrupa, C1-6alk-
oksi karbonil grupa, ar-C1-6alkoksikarbonilgrupa, ariloksi karbonil grupa, 
C1-6alkilsulfonilgrupa, arilsulfonilgrupa vai sililgrupa; un R7 ir neobligāti 
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aizvietota C1-6alkilgrupa vai neobligāti aizvietota C3-8cikloalkilgrupa);
R3 ir ūdeņraža atoms, ar-C1-6alkilgrupa, C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupa, 
acilgrupa, C1-6alkoksikarbonilgrupa, ar-C1-6alkoksikarbonilgrupa, 
ariloksikarbonilgrupa, C1-6alkilsulfonilgrupa, arilsulfonilgrupa vai 
sililgrupa; un
R4 ir neobligāti aizvietota kondensēta bicikliska ogļūdeņraža gredze-
na grupa, neobligāti aizvietota kondensēta tricikliska ogļūdeņraža 
gredzena grupa, neobligāti aizvietota bicikliska heterocikliska gru-
pa vai neobligāti aizvietota tricikliska heterocikliska grupa, turklāt 
kondensētā bicikliskā ogļūdeņraža gredzena grupa ir naftilgrupa;
kondensētā tricikliskā ogļūdeņraža gredzena grupa ir bifenilenilgrupa, 
acenaftenilgrupa, acenaftilenilgrupa, fluorenilgrupa, fenalenilgrupa 
vai fenantrenilgrupa;
bicikliskā heterocikliskā grupa ir indolinilgrupa, indolilgrupa, izo-
indolinil grupa, izoindolilgrupa, pirolopiridinilgrupa, indazolilgrupa, 
benzimidazolilgrupa, benztriazolilgrupa, dihidrohinolinilgrupa, tetra-
hidro izo hinolinil grupa, izohinolinilgrupa, dihidrohinazolinilgrupa, 
cinnolinilgrupa, ftalazinilgrupa, dihidrohinoksalinilgrupa, hinoksalinil-
grupa, naftiridinilgrupa, purinilgrupa, pteridinilgrupa, hinuklidinilgrupa, 
2,3-dihidrobenzfuranilgrupa, benzfuranilgrupa, izobenzfuranilgrupa, 
hromanilgrupa, hromenilgrupa, izohromanilgrupa, 1,3-benz dioksolil-
grupa, 1,3-benzdioksanilgrupa, 1,4-benzdioksanilgrupa, 2,3-di-
hidro benz tienil grupa, benztienilgrupa, dihidrobenzoksazolilgrupa, 
benzoksazolilgrupa, benzizoksazolilgrupa, benzoksadiazolilgrupa, 
benzmorfolinilgrupa, dihidropiranopiridilgrupa, di hidro dioksino piridil-
grupa, dihidropiridoksazinilgrupa, dihidrobenztiazolilgrupa, benz-
tiazolil grupa, benzizotiazolilgrupa, benztiadiazolilgrupa;
un tricikliskā heterocikliskā grupa ir tetrahidrokarbazolilgrupa, 
karbazolilgrupa, akridinilgrupa, fenantridinilgrupa, ksantenilgrupa, 
tiantrenilgrupa, fenoksazinilgrupa vai fentiazinilgrupa,
ar nosacījumu, ka:
 (1) kad R4 ir neobligāti aizvietota naftilgrupa, tad G3 ir slāpekļa 
atoms; un
 (2) kad G1 ir CH grupa, G2 ir CH grupa, G3 ir CH grupa, R1 ir 
hlora atoms, broma atoms, joda atoms, C1-4alkilgrupa, tri fluor metil-
grupa, dibutilaminogrupa, metoksigrupa vai aizvietota feniloksigrupa, 
R2 ir -COOH grupa un R3 ir ūdeņraža atoms, tad R4 ir grupa, kas 
attēlota ar vispārīgajām formulām (2-1) līdz (2-3):

(kurās:
X1aa, X1ba, X1ca un X1da ir vienādi vai atšķirīgi un ir CR9a grupa 
(kurā R9a ir ūdeņraža atoms, halogēna atoms, neobligāti aizvietota 
C1-6alkilgrupa, neobligāti aizvietota C3-8cikloalkilgrupa vai neobligāti 
aizvietota arilgrupa) vai slāpekļa atoms;
X2 ir CR10 grupa (kurā R10 ir ūdeņraža atoms, neobligāti aizsargāta 
karboksilgrupa, neobligāti aizvietota karbamoilgrupa, neobligāti 
aizvietota C1-6alkilgrupa vai neobligāti aizvietota arilgrupa) vai 
slāpekļa atoms;
X3 ir CR11 grupa (kurā R11 ir ūdeņraža atoms, neobligāti aizvietota 
C1-6alkilgrupa, neobligāti aizvietota C3-8cikloalkilgrupa, neobligāti 
aizvietota arilgrupa, neobligāti aizvietota ar-C1-6alkilgrupa vai ne-
obligāti aizvietota acilgrupa) vai slāpekļa atoms;
X4 ir CH2 grupa, CH2-CH2 grupa, C=O grupa, skābekļa atoms vai 
sēra atoms;
X5 ir CH2 grupa vai C=O grupa;
X6 ir CH2 grupa, CH2-CH2 grupa, C=O grupa, NR12 grupa (kurā 
R12 ir ūdeņraža atoms, ar-C1-6alkilgrupa, C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupa, 
acilgrupa, C1-6alkoksikarbonilgrupa, ar-C1-6alkoksikarbonilgrupa, 
ariloksikarbonilgrupa, C1-6alkilsulfonilgrupa, arilsulfonilgrupa, silil-
grupa, neobligāti aizvietota C1-6alkilgrupa), skābekļa atoms vai 
sēra atoms; un
R8a ir neobligāti aizvietota C3-6alkilgrupa, neobligāti aizvietota 
C3-8cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota C3-8cikloalkil-C1-6alkilgrupa, 
neobligāti aizvietota arilgrupa, neobligāti aizvietota ar-C1-6alkilgrupa, 
neobligāti aizvietota acilgrupa, neobligāti aizvietota heterocikliska 
grupa vai neobligāti aizvietota heterocikliska C1-6alkilgrupa),

turklāt ar-C1-6alkilgrupa ir benzilgrupa, difenilmetilgrupa, tritilgrupa, 
fenetil grupa vai naftilmetilgrupa un R5 un R10 karboksilgrupas 
aizsarg grupa ir C1-6alkilgrupa, C2-6alkenilgrupa, arilgrupa, ar-
C1-6alkil grupa, C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupa, ar-C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupa, 
acil-C1-6alkilgrupa, aciloksi-C1-6alkilgrupa vai sililgrupa.
 2. Savienojums vai tā sāls saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt 
R1 ir hlora atoms, broma atoms, neobligāti aizvietota C1-6alkil-
grupa, neobligāti aizvietota C3-8cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota 
arilgrupa, neobligāti aizvietota ariloksigrupa, neobligāti aizvietota 
C1-6alkiltiogrupa vai neobligāti aizvietota heterocikliska grupa.
 3. Savienojums vai tā sāls saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, 
turklāt R1 ir hlora atoms, broma atoms, C1-6alkilgrupa, C3-8ciklo alkil-
grupa, arilgrupa, ariloksigrupa, neobligāti aizvietota ar metil sulfonil-
grupu, C1-6alkiltiogrupa vai heterocikliska grupa.
 4. Savienojums vai tā sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
3. pretenzijai, turklāt R2 ir -COOH grupa.
 5. Savienojums vai tā sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
4. pretenzijai, turklāt R3 ir ūdeņraža atoms.
 6. Savienojums vai tā sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
5. pretenzijai, turklāt R4 ir neobligāti aizvietota bickliska heterocikliska 
grupa, turklāt bicikliskā heterocikliskā grupa ir indolinilgrupa, indolil-
grupa, izoindolinilgrupa, izoindolilgrupa, pirolopiridinilgrupa, indazolil-
grupa, benzimidazolilgrupa, benztriazolilgrupa, dihidrohinolinilgrupa, 
tetrahidroizohinolinilgrupa, izohinolinilgrupa, dihidrohinazolinilgrupa, 
cinnolinilgrupa, ftalazinilgrupa, dihidrohinoksalinilgrupa, hinoksalinil-
grupa, naftiridinilgrupa, purinilgrupa, pteridinilgrupa, hinuklidinilgrupa, 
2,3-dihidrobenzfuranilgrupa, benzfuranilgrupa, izobenzfuranilgrupa, 
hromanilgrupa, hromenilgrupa, izohromanilgrupa, 1,3-benz dioksolil-
grupa, 1,3-benzdioksanilgrupa, 1,4-benzdioksanilgrupa, 2,3-di-
hidro benz tienil grupa, benztienilgrupa, dihidrobenzoksazolilgrupa, 
benzoksazolilgrupa, benzizoksazolilgrupa, benzoksadiazolilgrupa, 
benzmorfolinilgrupa, dihidropiranopiridilgrupa, di hidro dioksino-
piridil grupa, dihidropiridoksazinilgrupa, di hidro benz tiazolil grupa, 
benztiazolilgrupa, benzizotiazolilgrupa vai benztiadiazolilgrupa.
 7. Savienojums vai tā sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
6. pretenzijai, turklāt R1 ir hlora atoms vai C3-8cikloalkilgrupa.
 8. Savienojums vai tā sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
7. pretenzijai, turklāt R4 ir grupa, kas attēlota ar vispārīgajām 
formulām (3-1) līdz (3-3):

,

(kurās:
X1a, X1b, X1c un X1d ir vienādi vai atšķirīgi un ir CR9 grupa (kurā 
R9 ir ūdeņraža atoms, halogēna atoms, neobligāti aizvietota C1-6alkil-
grupa, neobligāti aizvietota C2-6alkenilgrupa, neobligāti aizvietota 
C3-8cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota C4-8cikloalkenilgrupa, ne-
obligāti aizvietota C3-8cikloalkil-C1-6alkilgrupa vai neobligāti aizvietota 
arilgrupa) vai slāpekļa atoms;
X2 ir CR10 grupa (kurā R10 ir ūdeņraža atoms, neobligāti aizsargāta 
karboksilgrupa, neobligāti aizvietota karbamoilgrupa, neobligāti 
aizvietota C1-6alkilgrupa vai neobligāti aizvietota arilgrupa) vai 
slāpekļa atoms;
X3 ir CR11 grupa (kurā R11 ir ūdeņraža atoms, neobligāti aizvietota 
C1-6alkilgrupa, neobligāti aizvietota C3-8cikloalkilgrupa, neobligāti 
aizvietota arilgrupa, neobligāti aizvietota ar-C1-6alkilgrupa vai ne-
obligāti aizvietota acilgrupa) vai slāpekļa atoms;
X4a ir CH2 grupa, CH2-CH2 grupa vai C=O grupa;
X5 ir CH2 grupa vai C=O grupa;
X6 ir CH2 grupa, CH2-CH2 grupa, C=O grupa, NR12 grupa (kurā 
R12 ir ūdeņraža atoms, ar-C1-6alkilgrupa, C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupa, 
acil grupa, C1-6alkoksikarbonilgrupa, ar-C1-6alkoksikarbonilgrupa, aril-
oksi karbonil grupa, C1-6alkilsulfonilgrupa, arilsulfonilgrupa, silil grupa, 
neobligāti aizvietota C1-6alkilgrupa, neobligāti aizvietota C3-8ciklo alkil-
grupa vai neobligāti aizvietota C3-8cikloalkil-C1-6alkilgrupa) skābekļa 
atoms vai sēra atoms; un
R8 ir ūdeņraža atoms, neobligāti aizvietota C1-6alkilgrupa, neobli-
gāti aizvietota C3-8cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota C3-8ciklo alkil-
C1-6alkil grupa, neobligāti aizvietota arilgrupa, neobligāti aizvietota 
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ar-C1-6alkilgrupa, neobligāti aizvietota acilgrupa, neobligāti aizvie-
tota heterocikliska grupa vai neobligāti aizvietota heterocikliska 
C1-6alkilgrupa,
ar nosacījumu, ka, kad G1 ir CH grupa, G2 ir CH grupa, G3 ir CH 
grupa, R1 ir hlora atoms, broma atoms, joda atoms, C1-4alkilgrupa, 
trifluormetilgrupa, dibutilaminogrupa, metoksigrupa vai aizvietota 
feniloksigrupa, R2 ir -COOH grupa un R3 ir ūdeņraža atoms, tad 
R4 ir grupa, kas attēlota ar vispārīgajām formulām (3-1a) līdz (3-3a):

,

(kurā:
X1aa, X1ba, X1ca un X1da ir vienādi vai atšķirīgi un ir CR9a grupa 
(kurā R9a ir ūdeņraža atoms, halogēna atoms, neobligāti aizvietota 
C1-6alkilgrupa, neobligāti aizvietota C3-8cikloalkilgrupa vai neobligāti 
aizvietota arilgrupa) vai slāpekļa atoms;
X2 ir CR10 grupa (kurā R10 ir ūdeņraža atoms, neobligāti aizsargāta 
karboksilgrupa, neobligāti aizvietota karbamoilgrupa, neobligāti 
aizvietota C1-6alkilgrupa vai neobligāti aizvietota arilgrupa) vai 
slāpekļa atoms;
X3 ir CR11 grupa (kurā R11 ir ūdeņraža atoms, neobligāti aizvietota 
C1-6alkilgrupa, neobligāti aizvietota C3-8cikloalkilgrupa, neobligāti 
aizvietota arilgrupa, neobligāti aizvietota ar-C1-6alkilgrupa vai ne-
obligāti aizvietota acilgrupa) vai slāpekļa atoms;
X5 ir CH2 grupa vai C=O grupa;
X6 ir CH2 grupa, CH2-CH2 grupa, C=O grupa, NR12 grupa (kurā 
R12 ir ūdeņraža atoms, ar-C1-6alkilgrupa, C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupa, 
acilgrupa, C1-6alkoksikarbonilgrupa, ar-C1-6alkoksikarbonilgrupa, aril-
oksi karbonil grupa, C1-6alkilsulfonilgrupa, arilsulfonilgrupa, sililgrupa, 
neobligāti aizvietota C1-6alkilgrupa, neobligāti aizvietota C3-8ciklo alkil-
grupa vai neobligāti aizvietota C3-8cikloalkil-C1-6alkilgrupa) skābekļa 
atoms vai sēra atoms;
R8a ir neobligāti aizvietota C3-6alkilgrupa, neobligāti aizvietota 
C3-8cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota C3-8cikloalkil-C1-6alkilgrupa, 
neobligāti aizvietota arilgrupa, neobligāti aizvietota ar-C1-6alkilgrupa, 
neobligāti aizvietota acilgrupa, neobligāti aizvietota heterocikliska 
grupa vai neobligāti aizvietota heterocikliska C1-6alkilgrupa; un X4a ir 
kā definēts iepriekš),
turklāt ar-C1-6alkilgrupa un karboksilgrupas aizsarggrupa ir, kā 
definēts iepriekš.
 9. Savienojums vai tā sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
8. pretenzijai, turklāt R4 ir grupa, kas attēlota ar vispārīgo formu-
lu (4-1) vai (4-2):

,
(kurā:
X2 ir CR10 grupa (kurā R10 ir ūdeņraža atoms, neobligāti aizsargāta 
karboksilgrupa, neobligāti aizvietota karbamoilgrupa, neobligāti 
aizvietota C1-6alkilgrupa vai neobligāti aizvietota arilgrupa) vai 
slāpekļa atoms;
X6a ir CH2 grupa, C=O grupa, NR12 grupa (kurā R12 ir ūdeņraža 
atoms, ar-C1-6alkilgrupa, C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupa, acilgrupa, C1-6alk-
oksi karbonil grupa, ar-C1-6alkoksikarbonilgrupa, ariloksikarbonilgrupa, 
C1-6alkilsulfonilgrupa, arilsulfonilgrupa, sililgrupa, neobligāti aiz-
vietota C1-6alkilgrupa, neobligāti aizvietota C3-8cikloalkilgrupa vai 
neobligāti aizvietota C3-8cikloalkil-C1-6alkilgrupa), skābekļa atoms 
vai sēra atoms;
R8 ir ūdeņraža atoms, neobligāti aizvietota C1-6alkilgrupa, neobli-
gāti aizvietota C3-8cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota C3-8ciklo alkil-
C1-6alkil grupa, neobligāti aizvietota arilgrupa, neobligāti aizvietota 
ar-C1-6alkilgrupa, neobligāti aizvietota acilgrupa, neobligāti aizvie-
tota heterocikliska grupa vai neobligāti aizvietota heterocikliska 
C1-6alkilgrupa;

R9 ir ūdeņraža atoms, halogēna atoms, neobligāti aizvietota C1-6alkil-
grupa, neobligāti aizvietota C2-6alkenilgrupa, neobligāti aizvietota 
C3-8cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota C4-8cikloalkenilgrupa, ne-
obligāti aizvietota C3-8cikloalkil-C1-6alkilgrupa vai neobligāti aizvietota 
arilgrupa; un
R11 ir ūdeņraža atoms, neobligāti aizvietota C1-6alkilgrupa, neobligāti 
aizvietota C3-8cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota arilgrupa, neobli-
gāti aizvietota ar-C1-6alkilgrupa vai neobligāti aizvietota acilgrupa,
ar nosacījumu, ka, kad G1 ir CH grupa, G2 ir CH grupa, G3 ir CH 
grupa, R1 ir hlora atoms, broma atoms, joda atoms, C1-4alkilgrupa, 
trifluormetilgrupa, dibutilaminogrupa, metoksigrupa vai aizvietota 
feniloksigrupa, R2 ir -COOH grupa un R3 ir ūdeņraža atoms, tad 
R4 ir grupa, kas attēlota ar vispārīgo formulu (4-1a) vai (4-2a):

,
(kurā:
R8a ir neobligāti aizvietota C3-6alkilgrupa, neobligāti aizvietota 
C3-8cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota C3-8cikloalkil-C1-6alkilgrupa, 
neobligāti aizvietota arilgrupa, neobligāti aizvietota ar-C1-6alkilgrupa, 
neobligāti aizvietota acilgrupa, neobligāti aizvietota heterocikliska 
grupa vai neobligāti aizvietota heterocikliska C1-6alkilgrupa;
R9a ir ūdeņraža atoms, halogēna atoms, neobligāti aizvietota 
C1-6alkilgrupa, neobligāti aizvietota C3-8cikloalkilgrupa vai neobligāti 
aizvietota arilgrupa; un
R11, X2, X4a un X6a ir, kā definēti iepriekš)),
turklāt ar-C1-6alkilgrupa un karboksilgrupas aizsarggrupa ir, kā 
definēts iepriekš.
 10. Savienojums vai tā sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
9. pretenzijai, turklāt G1 un G2 ir CH grupas; G3 ir slāpekļa atoms; 
un R4 ir grupa, kas attēlota ar vispārīgo formulu (5-1):

,
(kurā:
R8b ir neobligāti aizvietota C1-6alkilgrupa, neobligāti aizvietota 
C3-8ciklo alkil grupa, neobligāti aizvietota C3-8cikloalkil-C1-6alkilgrupa, 
neobligāti aizvietota arilgrupa vai neobligāti aizvietota ar-C1-6alkil-
grupa;
R9 ir ūdeņraža atoms, halogēna atoms, neobligāti aizvietota 
C1-6alkil grupa, neobligāti aizvietota C2-6alkenilgrupa, neobligāti 
aizvietota C3-8cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota C4-8ciklo alkenil-
grupa, neobligāti aizvietota C3-8cikloalkil-C1-6alkilgrupa vai neobligāti 
aizvietota arilgrupa;
R10 ir ūdeņraža atoms, neobligāti aizsargāta karboksilgrupa, ne-
obligāti aizvietota karbamoilgrupa, neobligāti aizvietota C1-6alkilgrupa 
vai neobligāti aizvietota arilgrupa; un
R11 ir ūdeņraža atoms, neobligāti aizvietota C1-6alkilgrupa, neobligāti 
aizvietota C3-8cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota arilgrupa, neobli-
gāti aizvietota ar-C1-6alkilgrupa vai neobligāti aizvietota acilgrupa),
turklāt ar-C1-6alkilgrupa un karboksilgrupas aizsarggrupa ir, kā 
definēts iepriekš.
 11. Savienojums vai tā sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
10. pretenzijai, kur G1 un G2 ir CH grupas; G3 ir slāpekļa atoms; 
un R4 ir grupa, kas attēlota ar vispārīgu formulu (5-1a):

,
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(kur:
R8b ir neobligāti aizvietota C1-6alkilgrupa, neobligāti aizvietota 
C3-8cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota C3-8cikloalkil-C1-6alkilgrupa, 
neobligāti aizvietota arilgrupa vai neobligāti aizvietota ar-C1-6alkil-
grupa), kur ar-C1-6alkilgrupa ir, kā definēts iepriekš.
 12. Savienojums vai tā sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
10. pretenzijai, turklāt G1 un G2 ir CH grupas; G3 ir slāpekļa atoms; 
un R4 ir grupa, kas attēlota ar vispārīgo formulu (5-1b):

,
(kurā:
R8c ir neobligāti aizvietota C1-6alkilgrupa; un
R9b ir neobligāti aizvietota C1-6alkilgrupa, neobligāti aizvietota 
C3-8cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota C3-8cikloalkil-C1-6alkilgrupa 
vai neobligāti aizvietota arilgrupa).
 13. Savienojums vai tā sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
10. pretenzijai, turklāt G1 un G2 ir CH grupas; G3 ir slāpekļa atoms; 
un R4 ir grupa, kas attēlota ar vispārīgu formulu (5-1c):

,
(kurā:
R8c ir neobligāti aizvietota C1-6alkilgrupa; un
R11a ir neobligāti aizvietota arilgrupa).
 14. Savienojums vai tā sāls saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt 
savienojums ir vismaz viens, kas izvēlēts no grupas, kas sastāv 
no:
5-ciklopropil-2-((1-(3-fluorbenzil)-1H-indol-5-il)amino)nikotīnskābes,
5-ciklopropil-2-((1-(2-fluorbenzil)-1H-indol-5-il)amino)nikotīnskābes,
5-ciklopropil-2-((1-metil-3-fenil-1H-indol-5-il)amino)nikotīnskābes,
5-ciklopropil-2-((1-metil-7-fenil-1H-indol-5-il)amino)nikotīnskābes,
2-((7-(2-ciānfenil)-1-metil-1H-indol-5-il)amino)-5-ciklo propil nikotīn-
skābes,
2-((1-benzil-1H-indol-5-il)amino)-5-ciklopropilnikotīnskābes,
5-ciklopropil-2-((1-etil-2-fenil-1H-indol-5-il)amino)nikotīnskābes,
5-ciklopropil-2-(1-izopentil-1H-indol-5-ilamino)nikotīnskābes,
2-((1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-5-il)amino)-5-ciklo propil nikotīn-
skābes,
2-((1-(ciklobutilmetil)-1H-indol-5-il)amino)-5-ciklopropilnikotīnskābes,
2-((7-(4-ciānfenil)-1-metil-1H-indol-5-il)amino)-5-ciklo propil nikotīn-
skābes,
5-ciklopropil-2-((7-(2-metoksifenil)-1-metil-1H-indol-5-il)amino)nikotīn-
skābes,
5-ciklopropil-2-((1-fenil-1H-indol-5-il)amino)nikotīnskābes,
2-((1-(ciklopentilmetil)-1H-indol-5-il)amino)-5-ciklopropilnikotīn-
skābes,
5-ciklopropil-2-((1-(4-fluorbenzil)-1H-indol-5-il)amino)nikotīnskābes,
5-ciklopropil-2-((1-(3-(trifluormetil)benzil)-1H-indol-5-il)amino)nikotīn-
skābes,
2-((1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-5-il)amino)-5-ciklo propil nikotīn-
skābes,
5-ciklopropil-2-((1-(4-fluorfenil)-1H-indol-5-il)amino)nikotīnskābes,
2-((1-benzil-1H-indol-5-il)amino)-5-ciklopropilbenzoskābes,
3-((1-benzil-1H-indol-5-il)amino)-6-ciklopropilpirazīn-2-karbonskābes,
5-ciklopropil-2-((3-(2-fluorfenil)-1-metil-1H-indol-5-il)amino)nikotīn-
skābes,
5-ciklopropil-2-((7-(4-fluorfenil)-1-metil-1H-indol-5-il)amino)nikotīn-
skābes,
2-((1-izobutil-1H-indol-5-il)amino)-5-ciklopropilnikotīnskābes,
5-ciklopropil-2-((7-(2-fluorfenil)-1-metil-1H-indol-5-il)amino)nikotīn-
skābes,
5-ciklopropil-2-((7-(3-metoksipropil)-1-metil-1H-indol-5-il)amino)nikotīn-
skābes,

5-ciklopropil-2-((7-(2-ciklopropiletil)-1-metil-1H-indol-5-il)amino)nikotīn-
skābes,
5-ciklopropil-2-((7-izopropil-1-metil-1H-indol-5-il)amino)nikotīn-
skābes,
2-((1-benzil-1H-indol-5-il)amino)-5-ciklopropil-N-(metilsulfonil)nikotīn-
amīda,
2-((3-benzil-2-okso-2,3-dihidrobenzo[d]tiazol-6-il)amino)-5-ciklo-
propil nikotīn skābes un 2-((1-(ciklobutilmetil)-1H-indol-4-il)amino)-
5-ciklo propil nikotīn skābes.
 15. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur savienojumu vai tā 
sāli saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 14. pretenzijai.
 16. Līdzeklis izmantošanai slimības, kas saistīta ar keratinocītu 
pārmērīgu proliferāciju, ārstēšanā, kas satur savienojumu vai tā 
sāli saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 14. pretenzijai, turklāt slimība, 
kas saistīta ar keratinocītu pārmērīgu proliferāciju, ir ādas vēzis, 
psoriāze, imunoloģiskas un alerģiskas ādas slimības vai hronisks 
ievainojums.
 17. Līdzeklis izmantošanai slimības, kas saistīta ar TNFα 
pārmērīgu proliferāciju, ārstēšanā, kas satur savienojumu vai tā 
sāli saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 14. pretenzijai, kur slimība, 
kas saistīta ar TNFα pārmērīgu proliferāciju, ir septiskais šoks, 
sistēmiskā sarkanā vilkēde, reimatoīdais artrīts, psoriāze, iekaisīgu 
zarnu slimība, multiplā skleroze, ankilozējošais spondilīts, alerģiska 
slimība, arterioskleroze, insulīna rezistents diabēts, transplantāta 
atgrūšanas slimība, virāls hepatīts vai infekcijas.

 
 
 (51) C12N 15/113(2010.01) (11) 2920308
  A61P 35/00(2006.01)

 (21) 13850047.5  (22) 30.10.2013
 (43) 23.09.2015
 (45) 12.12.2018
 (31) 201261720939 P (32) 31.10.2012 (33) US
  201361777875 P  12.03.2013  US
 (86) PCT/US2013/067469  30.10.2013
 (87) WO2014/070868  08.05.2014
 (73) Ionis Pharmaceuticals, Inc., 2855 Gazelle Court, Carlsbad, 

CA 92010, US
 (72) CROOKE, Stanley, T., US
  YAMASHITA, Mason, US
 (74) AstraZeneca, Milstein Building, Granta Park, Cambridge 

CB21 6GH, GB
  Aleksandrs SMIRNOVS, Patentu aģentūra A.SMIRNOV & 

Co., Alīses iela 10-69, Rīga, LV-1046, LV
 (54) VĒŽA ĀRSTĒŠANA
  CANCER TREATMENT
 (57) 1. Antisensa savienojums, kas ir komplementārs cilvēka 
STAT3, izmantošanai metodē B-šūnu limfomas ārstēšanai pacien-
tam-cilvēkam, kuram tas ir nepieciešams, turklāt metode ietver 
antisensa savienojuma ievadīšanu pacientam pirmajā fāzē un 
pēc tam otrajā fāzē, turklāt pirmā fāze ietver savienojuma kopējās 
nedēļas devas ievadīšanu diapazonā no 100 līdz 750 mg (±12 %) 
1 līdz 10 pirmo nedēļu laikā, un otrā fāze ietver kopējās nedēļas 
devas ievadīšanu diapazonā no 100 līdz 250 mg (±12 %) vismaz 
1 nedēļas laikā pēc pirmās fāzes, un turklāt antisensa savieno-
jums ir modificēts vienpavediena oligonukleotīds, kas sastāv no 
16 saistītiem nukleozīdiem ar nukleobāzu sekvenci, kas sastāv 
no SEQ ID NO: 12, kas satur:
spraugas segmentu, kas sastāv no desmit saistītiem deoksi-
nukleozīdiem;
5’ spārna segmentu, kas sastāv no 3 saistītiem nukleozīdiem; un
3’ spārna segmentu, kas sastāv nu 3 saistītiem nukleozīdiem;
turklāt spraugas segments atrodas starp 5’ spārna segmentu un 
3’ spārna segmentu; turklāt katra spārna segmenta katrs nukleozīds 
satur piespiestu etilnukleozīdu; turklāt modificētā oligonukleotīda 
katra starpnukleozīdu saite ir fosforotioātu saite; un turklāt katrs 
modificētā oligonukleotīda citozīns ir 5-metilcitozīns.
 2. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt 
B-šūnu limfoma ir ne-Hodžkina B-šūnu limfoma.
 3. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt 
ne-Hodžkina B-šūnu limfoma ir difūza lielo B-šūnu limfoma (DLBCL).
 4. Savienojums izmantošanai saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām, turklāt pirmā fāze ir 1 nedēļu.
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 5. Savienojums izmantošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšē-
jām pretenzijām, turklāt pirmā fāze ietver savienojuma ievadīšanu 
3 vienādās devās nedēļas laika posmā.
 6. Savienojums izmantošanai saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām, turklāt antisensa savienojuma kopējā nedēļas 
deva pirmajā fāzē ir jebkurā daudzumā no 100 mg (±12 %), 
125 mg (±12 %), 150 mg (±12 %), 175 mg (±12 %), 200 mg (±12 %), 
225 mg (±12 %), 250 mg (±12 %), 275 mg (±12 %), 300 mg (±12 %), 
325 mg (±12 %), 350 mg (±12 %), 375 mg (±12 %), 400 mg (±12 %), 
425 mg (±12 %), 450 mg (±12 %), 475 mg (±12 %), 500 mg (±12 %), 
525 mg (±12 %), 550 mg (±12 %), 575 mg (±12 %), 600 mg (±12 %), 
625 mg (±12 %), 650 mg (±12 %), 675 mg (±12 %), 700 mg (±12 %), 
725 mg (±12 %) vai 750 mg (±12 %).
 7. Savienojums izmantošanai saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām, turklāt antisensa savienojuma kopējā nedē-
ļas deva otrajā fāzē ir jebkurā daudzumā no 100 mg (±12 %), 
110 mg (±12 %), 120 mg (±12 %), 130 mg (±12 %), 140 mg (±12 %), 
150 mg (±12 %), 160 mg (±12 %), 170 mg (±12 %), 180 mg (±12 %), 
190 mg (±12 %), 200 mg (±12 %), 210 mg (±12 %), 220 mg (±12 %), 
230 mg (±12 %), 240 mg (±12 %) vai 250 mg (±12 %).
 8. Savienojums izmantošanai saskaņa ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām, turklāt antisensa savienojuma kopējā nedēļas 
deva pirmajā fāzē ir 600 mg (±12 %) daudzumā.
 9. Savienojums izmantošanai saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām, turklāt antisensa savienojuma kopējā nedēļas 
deva otrajā fāzē ir 200 mg (±12 %) daudzumā.
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81679 München, DE
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SIA, Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, LV
 (54) IMŪNMODULĒJOŠO FC SAPLUDINĀŠANAS PROTEĪNU 

PRETVĒŽA AKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA
  ENHANCING ANTICANCER ACTIVITY OF IMMUNO

MODULATORY FC FUSION PROTEINS
 (57) 1. Afukolizēts ipilimumabs lietošanai vēža ārstēšanā.
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 (45) 16.01.2019
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 (87) WO2014/085835  05.06.2014
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 (72) BRAY, Robert Reginald, ZA
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  Artis KROMANIS, PĒTERSONA PATENTS - AAA LAW, 

SIA, Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, LV
 (54) SPĀRNS UN TĀ PIELIETOJUMS

  WING AND APPLICATION THEREOF
 (57) 1. Spārns (10), kas satur:
 pirmo spārna profila segmentu (30) un otro spārna profila segmen-
tu (32), kuru gali ir savienoti vai nostiprināti viens pie otra pie pret-
statītām neitrālām priekšējām šķautnēm un noskrejšķautnēm (20, 
22), tādējādi novēršot pirmā un otrā spārna profila segmentu galu 
noslīdēšanu vienam pret otru, turklāt pirmie un otrie spārna profila 
segmenti ir izvietoti ar atstarpi viens no otra to garenvirzienā gar 
neitrālo vidējo izliekuma līniju (28), kas stiepjas starp neitrālām 
priekšējām šķautnēm un noskrejšķautnēm, lai veidotu spārnam 
neitrālu spārna virsmas daļu (26) pāri spārna vēzienam, un tur-
klāt noskrejšķautnei ir brīva iespēja pārvietoties pa neitrālo vidējo 
izliekuma līniju;
 pretstatītus pirmos un otros galus (12, 14), kas izvietoti ar atstarpi 
viens no otra spārna vēziena virzienā;
 vienu vai vairākus izpildmehānismus (53), kas pielāgoti, lai 
deformētu spārnu starp neitrālu spārna virsmas daļu un izliekto 
spārna virsmas daļu (26’), turklāt spārna deformāciju no neitrālās 
spārna virsmas daļas līdz izliektajai spārna virsmas daļai ģenerē 
spiedes spēka slodze spārna profila segmentos;
 turklāt pirmie un otrie spārna profila segmenti ir elastīgi, turklāt 
šāda esoša pirmo un otro spārna profila segmentu elastība novirza 
spārnu, sākotnējā miera stāvoklī esoša, spārna profila virzienā: 
turklāt spārna profila segmentu kritiskais ļodzes spēks ir lielāks 
nekā spiedes spēka slodze, ko veido spārna profila segmenti spārna 
virsmā deformācijas laikā ar vienu vai vairāku izpildmehānismu 
palīdzību, tādējādi novēršot spārna profila segmentu ļodzi šādu 
deformāciju laikā;
 tā, ka spārnu deformējot ar vienu vai vairākiem izpildmehānis-
miem, pārvietojums starp diviem punktiem uz vienu no spārna profila 
segmentiem veido spiedes spēka slodzi vismaz tajā spārna profila 
segmentā un spēja šādam spārna profila segmentam pretoties 
spiedes spēka slodzei liek šim segmentam ieņemt izliektu spārna 
profila daļu ar izliektu līniju, kur liekuma punkts ir izvietots tuvāk 
noskrejšķautnei nekā tā priekšējai šķautnei;
 turklāt spārns ir nesimetrisks pret līniju, kas stiepjas neitrālās 
spārna profila daļas virzienā perpendikulāri neitrālai vidējai izliekuma 
līnijai, turklāt spārns ir:
 (i) montējams pie objekta vismaz vienā no spārna pirmā vai 
otrā gala; un
 (ii) brīvi grozāms attiecībā pret objektu ap rotācijas asi (18), 
kas iet caur spārna vēzienu, turklāt rotācijas ass sadala spārnu:
  a. spārna priekšējās šķautnes daļa (“A”), kas ir starp 
spārna priekšējo šķautni, rotācijas asi un ir pretstatīta pirmajiem 
un otrajiem spārna galiem; un
  b. spārna noskrejšķautnes daļa (“B”), kas ir starp spārna 
noskrejšķautni, rotācijas asi un ir pretstatīta pirmajiem un otrajiem 
spārna galiem;
  c. turklāt spārna noskrejšķautnes daļas virsmas laukums 
ir lielāks nekā spārna priekšējās šķautnes virsmas laukums,
 kā rezultātā, kad spārns ir izliektā spārna profila daļas formā 
lietošanas laikā, tad aptecējuma plūsma, kas iedarbojas uz no-
skrejšķautni, ierosina momentu uz spārnu, izraisot spārna brīvu 
rotāciju ap rotācijas asi, lai automātiski iestatītu uzplūdes leņķi 
attiecībā pret valdošās aptecējuma plūsmas virzienu.
 2. Spārns saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt sākotnēji miera 
stāvoklī esošā spārna profila daļa ir tāda, kādu spārns ieņem, kad 
no tā ir noņemti visi spēki, ko rada izpildmehānisms, turklāt sākotnēji 
miera stāvoklī esošā spārna profila daļa ir neitrāla spārna profila 
daļa, izliekta spārna profila daļa vai jebkura starp tiem esoša spārna 
profila daļa, un papildus turklāt spārns ir pakāpeniski deformējams 
starp neitrālo spārna profila daļu un izliekto spārna profila daļu, 
tādējādi ļaujot spārnam būt deformējamam ar izpildmehānismu 
palīdzību papildus vairākās, dažādās spārna profila daļās, kurā 
dažas ir ar palielinātu vai samazinātu maksimālā biezuma izmēru.
 3. Spārns saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt pirmie un otrie 
spārna profila segmenti:
 (i) ir veidoti no atsevišķiem savietojamiem spārna elementiem, 
kuri veido nepārtrauktu noslēgtu loka ribojumu (813);
 (ii) ir veidoti starp spārna priekšējo šķautni un nošķēlējšķautni, 
no savstarpēji savietojamiem spārna profila elementiem, kuri veido 
nepārtrauktu noslēgtu aerodinamisko loka profila ribojumu; vai
 (iii) ir veidoti savienoti un nostiprināti starp spārna priekšējo 
šķautni un nošķēlējšķautni, no savstarpēji savietojamiem spārna 
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elementiem, kuri veido nepārtrauktu noslēgtu aerodinamisko loka 
profila ribojumu.
 4. Spārns saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt spārns:
 ir veidots no vairākām ribām, kas izvietotas ar atstarpi relatīvi 
viena pret otru, lai veidotu garenisku spārna rāmi (810); un
 satur apšuvumu (36), kas balstīts uz rāmja, turklāt apšuvums 
ir nepārtraukta, noslēgta loka apšuvumu elements, kam ir no-
skrejšķautne, kas sakrīt ar spārna rāmja noskrejšķautni, virs kura 
apšuvuma darbotiesspējīgi var veidoties aptecējums.
 5. Spārns saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt apšuvuma elements 
ir daļēji stings un elastīgs, kā rezultātā elastīgi nobīdās neatkarīgi 
vai kopā ar spārna profila segmentiem pret spārna sākotnējo miera 
stāvokļa pozīciju, un turklāt apšuvuma elements papildus satur kri-
tisko ļodzes spēku, kas ir tāds pats kā spārna profila segmentiem.
 6. Spārns saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt apšuvuma elements 
ir audums un spārna rāmis konfigurējas starp paceltu pozīciju, kur 
daudzās ribas ir izvietotas ar atstarpi viena no otras, lai pārvilktu 
apšuvuma elementu pāri spārna rāmim, un nolaistu pozīciju, kur 
ribas ir pārvietojamas virzienā uz, pret vai būtībā kopā viena ar 
otru, lai saliktu spārnu kompaktā izmērā tā transportēšanai un/vai 
uzglabāšanai.
 7. Spārns saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt apšuvuma ele-
ments satur pretstatītus pirmos un otros galus un vairākas ribas 
ir nostiprinātas pie apšuvuma elementa noteiktos intervālos starp 
apšuvuma elementa pretstatītajiem pirmajiem un otrajiem galiem, 
turklāt apšuvuma elementa pretstatītie pirmie un otrie gali papil-
dus ir attiecīgi savienoti, pie vai tuvu šiem galiem, ar nolaižama 
masta (819) pretstatītajiem pirmajiem un otrajiem galiem, turklāt 
nolaižamais masts ir pārvietojams starp izvirzītu pozīciju, kur apšu-
vuma elements un pie tā pievienotās attiecīgās ribas tiek paceltas 
paceltā stāvoklī, un ievirzītu pozīciju, kur apšuvuma elements un 
pie tā pievienotās attiecīgās ribas tiek atgrieztas saliktā stāvoklī.
 8. Spārns saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt katra no ribām 
ir konfigurēta tā, ka ar spārna rāmi esot paceltā pozīcijā, attie-
cīgās blakus esošo ribu priekšējās šķautnes un noskrejšķautnes 
balstās viena pret otru tā, lai nodrošinātu spārna rāmi ar būtībā 
stingām priekšējām šķautnēm un noskrejšķautnēm, ļaujot spārna 
rāmim strādāt pie lieliem ātrumiem, turklāt ribas ir balstāmas uz 
attiecīgajiem spārna priekšējo šķautņu un noskrejšķautņu atbalsta 
veidojumiem (815, 817), kur katrs no atbalsta veidojumiem stiepjas 
virzienā uz āru pretējos virzienos no ribas tādā veidā, ka lietošanas 
laikā atbalsta veidojumi stiepjas virzienā uz paceltā spārna rāmja 
pirmajiem un/vai otrajiem galiem.
 9. Spārns saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt pirmais un otrais 
spārna profila segments ir pretstatīts pagarinātās pašnesošās un 
daļēji stingās spārna profila čaulas (34) pirmajam un otrajam ele-
mentam, un izvietoti ar atstarpi viens no otra neitrālās izliekuma 
līnijas virzienā, turklāt katrs pirmais un otrais elements ir atsevišķs 
spārna profila elements, turklāt vairāki spārna profila elementi ir 
savienoti vai nostiprināti ar to galiem vai integrāli viens ar otru, 
lai veidotu nepārtrauktu, nepārtraukti noslēgtu spārna profila daļu, 
un turklāt papildus čaulas ārējā virsma ir apšuvums, pāri kuram 
darbotiesspējīgi var veidoties aptecējums.
 10. Spārns saskaņā ar 8. vai 9. pretenziju, turklāt caur spārna 
deformāciju diapazonu no neitrālas spārna profila daļas līdz izliektas 
spārna profila daļas formām:
 (i) spārna noskrejšķautne sakrīt ar vairāku spārna profila formu 
perimetru un tā ir kopīga katrai spārna profila daļas formai viscaur 
tās deformācijai, kamēr spārna priekšējā šķautnes atrašanās vieta 
ir mainīga vairākiem spārna profila formu perimetriem, tā ka tā tiek 
deformēta no vienas formas uz nākamo; un
 (ii) spārna profila daļas vispārējais perimetrs būtībā paliek 
konstants, kamēr pirmā un otrā segmenta individuālie garumi, 
kas mērīti starp kopīgo spārna noskrejšķautni un pozīciju mainošo 
spārna priekšējo šķautni, ir mainīgi;
turklāt spārna priekšējā šķautne ir maināma ap spārna profila 
priekšgala daļu;
tādā veidā, ka lietošanas laikā valdošā aptecējuma plūsmā, spārna 
deformācijas virzienā uz neitrālās izliekuma līnijas vienu pusi ģenerē 
cēlējspēku pirmajā virzienā, kamēr spārna deformācijas virzienā 
uz neitrālās izliekuma līnijas otro pretējo pusi ģenerē cēlējspēku 
otrajā virzienā, kas būtībā ir pretējs pirmajam virzienam, turklāt 
spārna virzienmaiņa un tādējādi ģenerētie cēlējspēki darbojas kā 
bremzēšanas un/vai virzienmaiņas līdzekļi.

 11. Spārns saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt spārna pirmais un 
otrais gals, kas pa tiešo nav savienoti ar objektu, veido spārna galu, 
kur spārnu gali ir pievienojami gala platēm (12, 14), lai to lietotu: 
(i) spārna galu virpuļu efekta, ko veido aptecējuma plūsma pār 
spārna apšuvumu, samazināšanai; un/vai (ii) spārna deformācijas 
pieļaušanu, noblīvējot dobā spārna galus, samazinot pretestību.
 12. Spārns saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt neitrālā spārna 
profila daļa ir:
 simetriska ap neitrālo izliekuma līniju un deformējama uz abām 
tās pusēm izliekta spārna profila daļās, kur daļas ir cēlējspēka 
spārna profila daļas tāda veidā, ka neitrālā spārna profila daļa ir 
starp divām pilnībā deformētām izliektām spārna profila daļām, 
tādējādi veidojot pilnībā atkārtojamu, maināmu spārna profila daļas 
spārnu, vai
 izliektā spārna profila daļa un izliektā spārna profila daļa, pie 
kuras spārns ir deformējams, ir vairāk vērsta uz izliektā spārna 
profila daļu, turklāt neitrālā spārna profila un izliektā spārna profila 
daļa ir cēlējspēka spārna profila daļa, kur neitrālā spārna profila 
daļa ir asimetriska attiecībā pret neitrālo izliekuma līniju.
 13. Spārns saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt neitrālā spārna 
profila daļa un/vai izliektā spārna profila daļa ir zem izliektām 
spārna profila daļām, kur spārna profila segmenta izliektā forma 
izliekusies paliek arvien stingāka, kad spārna profila daļa pakāpe-
niski deformējas pret neitrāla spārna profila daļu, veidojot izliektu 
spārna profila daļu, turklāt izliektā forma ir veidota spārna profila 
daļas maksimālā biezumā zonā vai tuvu tai.
 14. Spārns saskaņā ar 13. pretenziju, turklāt izpildmehānismi 
ir balstāmi pret un/vai savienojami ar stingu, elastīgu un/vai šarnīr-
veidīgi pagriežamu darbības punktu uz spārna, vai uz enkura 
konstrukcijas, kas nav spārns tādā veidā, ka darbības punkts (429) 
un izpildmehānismi, vismaz daļēji vai pilnībā, ir izvietoti spārnā, ko 
ierobežo apšuvums un tādējādi spārna vēziens aizsargā darbības 
punktus un tās izpildmehānisma daļas, kas ievietotas spārnā, no 
elementiem.
 15. Spārns saskaņā ar 14. pretenziju, turklāt spārna profila daļa 
ir deformējama tādā mērā, ka priekšējā šķautne ir deformēta virzienā 
uz vienu pusi no neitrālās izliekuma līnijas un noskrejšķautne ir 
deformēta pretējā virzienā no neitrālās izliekuma līnijas, lai veidotu 
izliektu spārna profila daļu, kur izliektā līnija ir veidota sinusoīda.
 16. Spārns saskaņā ar 15. pretenziju, turklāt spārna priekšējā 
šķautne ir savērsta attiecībā pret rotācijas asi tādā veidā, ka ro-
tācijas ass sadala spārna vēzienu priekšējās šķautnes daļā, kas 
veidota starp priekšējo šķautni un rotācijas asi, un noskrejšķautnes 
daļā, kas veidota starp noskrejšķautni un rotācijas asi, turklāt no-
skrejšķautnes daļa ir smagāka nekā priekšējās šķautnes daļa, kā 
rezultātā tā darbojas kā pašiztaisnojošā īpatnība noteiktos spārna 
lietošanas gadījumos.
 17. Spārns saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt spārna darbība ir 
vadāma caur vienu vai vairākām vadības sistēmām, turklāt vadības 
sistēma satur:
 vienu vai vairākas ievades, lai saņemtu, ievades no viena vai vai-
rākiem anemometriem aptecējuma ātruma un/vai virziena mērīšanai, 
ar aptecējumu piedzenamas turbīnas, žiroskopiem, paātrinājuma 
sensoriem, tenzometriskajiem devējiem, spiediena sensoriem, po-
zīcijas sensoriem, sagāzuma noteikšanas sensoriem un/vai vienas 
vai vairākām lietotāja ievadēm, turklāt lietotāja ievades ir vismaz 
izpildmehānismu vadība, lai deformētu spārnu starp sākotnējo miera 
stāvokļa spārna profila daļu un izliektu spārna profila daļu, turklāt 
izpildmehānisma vadība ir drosele ar uz priekšu un atpakaļ vadā-
mu iespēju, lai aktivizētu izpildmehānismus, lai deformētu spārna 
profilu uz vienu pusi no neitrālās izliekuma līnijas, lai nodrošinātu 
uz priekšu dzenošu piedziņu, vai lai deformētu spārna profila 
daļu uz pretējo pusi no neitrālās izliekuma līnijas, lai nodrošinātu 
atpakaļkustību vai bremzēšanas efektu;
 datu bāzes, protokolus un/vai programmas, kas pakļaujas sensoru 
ievadēm un/vai lietotāja ievadēm; un
 vienu vai vairākas izvades, spārna darba vadībai, balstoties uz 
sensoru ievadēm un/vai lietotāja ievadēm, ņemot vērā datu bāzes, 
protokolus un/vai programmas.
 18. Spārns saskaņā ar 2. pretenziju, kas satur atbalstu spārna 
montāžai pie objekta, uz kura balstītais spārns ir: (i) rotējoši montēts 
uz objekta; vai (ii) nekustīgi nostiprināts uz objekta.
 19. Lidaparāts, kas satur vismaz vienu spārnu saskaņā ar 
1. pretenziju, turklāt viens vai vairāki spārni ir galveno cēlējspēku 
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veidojošie spārni, horizontālais astes stabilizators, vertikālais sta-
bilizators, elevators, propellera lāpstiņas un/vai stūres.
 20. Sauszemes vai ūdens transportlīdzeklis (200), kas satur 
vienu spārnu saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt viens vai vairāki 
spārni ir neapgāžamie spārni, lai ģenerētu iztaisnojošu spēku, lai 
pretotos apgāšanai, uz leju vērsti spārni, lai ģenerētu uz leju vērstu 
spēku pretestības palielināšanai, piedziņas buras transportlīdzekļa 
piedziņai, stūres transportlīdzekļa stūrēšanai, ķīli transportlīdzekļa 
stabilizēšanai, propellera lāpstiņas un/vai spārna profili transport-
līdzekļa pacelšanai.
 21. Ar aptecējumu piedzenama vai aptecējuma dzenama 
ierīce, kas satur vismaz vienu spārnu saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt viens vai vairāki spārni ir lāpstiņas: (i) uz rotējošas rumbas, 
rotora vai propellera; un/vai (ii) uz turpatpakaļkustību realizējošas 
konstrukcijas.
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 (54) APGAISMOJUMA RĀMJA SISTĒMA
  ILLUMINATED FRAME SYSTEM
 (57) 1. Apgaismojuma rāmja sistēma tādu indikācijas bloku 
kā ekrāns (6) un tam līdzīgu aptveršanai, ar rāmi (2), uz kura ir 
novietoti apgaismes līdzekļi (3), vēlams LED (4) elementi, rāmja (2) 
apgaismošanai, turklāt rāmis (2) aptver rāmja iekštelpu (30), kurā ir 
novietojams indikācijas bloks, un sastāv no vairākām rāmja daļām (2a, 
2b, ..., 2n), un apgaismes līdzekļiem (3) ir piesaistīti aizēnošanas 
līdzekļi (31) rāmja iekštelpas (30) aizēnošanai no apgaismes līdzek-
ļu (3) izstarotās gaismas, turklāt minētās rāmja daļas (2a, 2b, ..., 
2n) ir savienotas cita ar citu, turklāt ir paredzēts profila padziļinā-
jums (14), kas sniedzas vairākās rāmja daļās (2a, 2b, ..., 2n) un ir 
atvērts rāmja priekšpuses virzienā, apgaismes līdzekļu (3) iegremdētai 
ievietošanai, turklāt profila padziļinājumu (14) ierobežojoša profila 
sānmala (28) aizēno profila padziļinājumā iegremdētos apgaismes 
līdzekļus (3) attiecībā pret rāmja iekštelpu (30), kas raksturīga ar to, 
ka minētajām rāmja daļām (2a, 2b, ..., 2n) to gala nodalījumos (7, 
8) ir viens otram komplementāri savienošanas līdzekļi (9), kas sa-
slēdzami, pateicoties saskaņotai formai.
 2. Apgaismojuma rāmja sistēma saskaņā ar iepriekšējo 
pretenziju, turklāt aizēnošanas līdzekļiem (31) ir vismaz viena uz 
rāmja (2) ierīkota aizēnojoša maliņa (16), turklāt vismaz uz vienas, 

vēlams uz katras rāmja daļas (2a, 2b, ..., 2n) ir paredzēta aiz-
ēnojošā maliņa (16), vēlams izliekta, līstes formas profila kontūra 
veidā, apgaismes līdzekļu (3) aizēnošanai attiecībā pret rāmja 
iekštelpu (30).
 3. Apgaismojuma rāmja sistēma saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām, turklāt aizēnošanas līdzekļiem (31) ir vismaz 
viena uz apgaismes līdzekļiem novietota aizēnojoša maliņa (32), 
turklāt katra rāmja daļa (2a, 2b, ..., 2n) satur izliektu, rāmja priekš-
puses virzienā izvirzītu profila nodalījumu (13), kurā ir izveidots 
profila padziļinājums (14) apgaismes līdzekļu (3) izvietošanai.
 4. Apgaismojuma rāmja sistēma saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, turklāt minētais rievas veida profila pa-
dziļinājums (14) ir izveidots ap visu rāmi (2).
 5. Apgaismojuma rāmja sistēma saskaņā ar jebkuru no ie-
priekšējām pretenzijām, turklāt apgaismes līdzekļi (3) ir izvietoti tādā 
veidā, ka apgaismes līdzekļu (3) attiecīgā brīdī izstarotās gaismas 
pamatass (21) rāda būtībā radiāli prom no rāmja iekštelpas (30), it 
sevišķi atrodas rāmja (2) ierobežotajā rāmja plaknē (35) vai paralēli 
tai.
 6. Apgaismojuma rāmja sistēma saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām, turklāt apgaismes līdzekļiem (3) ir piesaistīta 
optika (36) apgaismes līdzekļu (3) izstarotās gaismas uztveršanai 
un atstarošanai iepriekš noteiktā atstarošanas virzienā (29), vēlams 
būtībā perpendikulāri rāmja plaknei, prom no rāmja priekšpuses.
 7. Apgaismojuma rāmja sistēma saskaņā ar iepriekšējo pre-
tenziju, turklāt uz rāmja (2) un/vai uz apgaismes līdzekļiem (3) ir 
paredzēts vismaz viens atstarotājs (15) apgaismes līdzekļu (3) 
izstarotās gaismas uztveršanai un uztvertās gaismas atstarošanai 
minētajā atstarošanas virzienā (29), turklāt atstarotājs (15) ir ar 
tādām kontūrām un ir tā orientēts, ka atstarotāja (15) uztvertā 
apgaismes līdzekļu (3) gaisma tiek atstarota prom no rāmja 
priekšpuses (33) rāmja priekšpuses priekšā esošā pustelpā (34) 
un/vai prom no rāmja (2) aptvertā indikācijas bloka, turklāt atsta-
rotājs (15) satur atstarojošu laukumu, kas sniedzas rāmja aploces 
virzienā un ir novietota ieslīpi pret apgaismes līdzekļu (3) gaismas 
izstarošanas pamatasi (14), turklāt minētais atstarošanas laukums 
ir izveidots no profila padziļinājuma (14) sānmalas, kurā ir ievie-
toti apgaismes līdzekļi (3), un/vai vismaz vienas rāmja daļas (2a, 
2b, ..., 2n) profila nodalījums, kas atrodas blakus minētajam profila 
padziļinājumam (14), ir veidots kā atstarotājs (15) un/vai ir aprīkots 
ar atstarotāju (15).
 8. Apgaismojuma rāmja sistēma saskaņā ar jebkuru no ie-
priekšējām pretenzijām, turklāt apgaismes līdzekļi (3) tiek aizēnoti 
tādā veidā un/vai apgaismes līdzekļu (3) gaismas padevi optika 
vada tā, ka apgaismojuma rāmja sistēmai attālā apgabalā ir aug-
stāks apgaismojuma spēks un/vai augstāka uztveramība, un/vai 
augstāka gaismas intensitāte, un tuvākā apgabalā, iepriekš noteiktā 
ekrāna novērošanas vietā aptverta ekrāna novērošanai, ir mazāks 
apgaismojuma spēks un/vai mazāka uztveramība, un/vai mazāka 
gaismas intensitāte.
 9. Apgaismojuma rāmja sistēma saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām, turklāt rāmja daļu (2a, 2b, ..., 2n) savienojuma 
līdzekļi (9) satur saspraužamus profila spraudņu nodalījumus (10, 
11), kur profila spraudņu nodalījumiem (10, 11) ir viena otrai atbils-
tošas šķērsgriezuma kontūras, it sevišķi lauztu formu kontūras, kā ir 
redzams rāmja šķērsgriezumā, un tie ir precīzi saslēdzami viens ar 
otru, iespraužot vienu otrā rāmja gareniskajā vai aploces virzienā, 
turklāt katra rāmja daļa (2a) sava profila spraudņa nodalījuma (10) 
apgabalā satur pakāpienveida profila izvirzījumu (12), uz kuru pāriet 
minētās rāmja daļas (2a) redzamais profila nodalījums minētajā 
profila spraudņu nodalījumā (10), turklāt profila spraudņu nodalī-
jums (10) pakāpienveidā turpina ar nobīdi minētā redzamā profila 
nodalījuma profila kontūru un ir precīzi iespraužams aizmugurē, aiz 
tālākās blakusesošās rāmja daļas (2b) redzamā profila nodalījuma, 
turklāt ar pakāpienveida profila izvirzījumiem (12) veidotie profila 
spraudņu nodalījumi (10) ir veidoti uz liektām un/vai no plastmasas 
izgatavotām rāmja daļām (2a, 2c) un rāmja daļām (2b), kas ir taisnas 
un/vai no metāla izgatavotas, ir profila spraudņu nodalījumi (11) 
bez profila izvirzījumiem.
 10. Apgaismojuma rāmja sistēma saskaņā ar 1. pretenzijas 
ierobežojošo daļu vai ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt vairākas rāmja daļas (2a, 2b, ..., 2n) satur vismaz vienu 
taisnu rāmja daļu (2b) un vismaz vienu liektu rāmja daļu (2a, 2c), 
turklāt taisnās un liektās rāmja daļas (2b; 2a, 2c) ir izgatavotas no 
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dažādiem materiāliem, turklāt šī vai katra taisnā rāmja daļa (2b) ir 
veidota kā metāla profils, it sevišķi liekta skārda profils, un šī vai 
katra liektā rāmja daļa (2a, 2c) ir veidota kā plastmasas profils, it 
sevišķi ar spiedliešanu iegūts plastmasas profils.
 11. Apgaismojuma rāmja sistēma saskaņā ar jebkuru no ie-
priekšējām pretenzijām, turklāt vismaz dažām rāmja daļām (2b) ir 
nesošie atloki (18), kuri sniedzas paralēli rāmja plaknei (17), rāmja 
daļu stiprināšanai uz rāmja balsta (19), kas sniedzas rāmja (2) iero-
bežotajā rāmja iekštelpā, turklāt katrs minētais nesošais atloks (18) 
ir izveidots plāksnes veidā un tam ir viens otram komplementāri 
savienošanas līdzekļi (20), kas saslēdzami, pateicoties saskaņotai 
formai, dažādu rāmja daļu (2a, 2b, ..., 2n) nesošo atloku (18) 
savstarpējai savienošanai.
 12. Apgaismojuma rāmja sistēma saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, turklāt rāmis (2) ir uzstādīts uz grīdas 
statņa (24), ar kuru apgaismojuma rāmja sistēma ir brīvi novietojama 
uz grīdas telpā, un ir paredzēts stiprinājuma līdzeklis vismaz viena 
ekrāna (6) stiprināšanai, vēlams uz kura tiek novietota rāmja (2) 
ierobežotajā rāmja iekštelpā paredzētā rāmja balsta daļa (19).
 13. Spēļu iekārta ar vismaz vienu vadības termināli (23) vismaz 
vienam spēlētājam, kā arī vismaz vienu ekrānu (6), kas ir aptverts 
ar apgaismojuma rāmja sistēmu saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām.
 14. Spēļu iekārta saskaņā ar iepriekšējo pretenziju, turklāt spēļu 
iekārta ir novietota vairāku spēļu iekārtu grupā un apgaismojuma 
rāmja sistēma ir kopīgi piesaistīta vairākām spēļu iekārtām.

 
 
 (51) E01C 11/14(2006.01) (11) 2930269
  E01C 11/08(2006.01)

 (21) 15162038.2  (22) 12.06.2006
 (43) 14.10.2015
 (45) 27.02.2019
 (62) EP06754306.6 / EP2027340
 (73) Hengelhoef Concrete Joints NV, Hengelhoefstraat 158, 

Zone B1, 3600 Genk, BE
 (72) MEUWISSEN, Dirk, BE
  ALEXANDRE, Etienne, BE
 (74) LC Patents, Kempische Steenweg 542A, 3500 Hasselt, BE
  Svetlana MAKEJEVA, SIA Intelektuālā īpašuma juridiskā 

firma LATISS, Stabu iela 44-21, Rīga, LV-1011, LV
 (54) STRUKTURĀLS SAVIENOJUMS
  STRUCTURAL JOINT
 (57) 1. Strukturāls savienojums, kas ir pielāgots, lai tiktu sais-
tīts ar plātnēm, kuras ir izgatavotas no formējama materiāla, kas 
satur vismaz divus profila elementus, katrs no tiem ir pielāgots, 
lai būtu integrāls ar vienu no divu blakusesošo plātņu malām, un 
aprīkots ar horizontāliem virzīšanas līdzekļiem, kuri nodrošina, ka 
divu blakusesošo plātņu horizontālais līmenis vienmēr tiek uzturēts 
vienā un tajā pašā augstumā; katram profilam ir būtībā vertikāla 
pamatne, kura ir pielāgota, lai sniegtos vismaz daļēji gar malām 
līdz plātnes augšējās virsmas smailajai malai, kas raksturīgs ar 
to, ka divu blakusesošo plātņu profila elementu katras vertikālās 
pamatnes augšējā mala, kā tas ir redzams gar līniju starp divām 
blakusesošajām plātnēm, sastāv no nepārtrauktiem nelineāriem 
elementiem.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīgs ar 
to, ka līnijai starp divām blakusesošām plātnēm ir nepastāvīgs 
liekums.

 3. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju, kas raksturīgs ar 
to, ka līnijai starp divām blakusesošām plātnēm ir sinusa forma.
 4. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas modificēts tā, 
ka līnija starp divām blakusesošām plātnēm sastāv no lineāriem 
un nelineāriem elementiem un ka katra lineārā elementa garums 
ir mazāks par 70 mm.
 5. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt vienam no 
savienojuma profila elementiem ir vertikāls atloks ar horizontālu 
gropi, lai izvietotu horizontālu atloku, kas ir savienots ar līdzdar-
bojošos savienojuma profila elementa vertikālo atloku.
 6. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt abiem profila 
elementiem ir vertikāli atloki ar horizontālām gropēm un vidēja 
atloka daļa ir izvietota starp pretējām gropēm.
 7. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurā profila ele-
mentiem ir vertikāli pretēji atloki, turklāt vienam no vertikālajiem 
atlokiem ir horizontāla grope, kura tiek iegūta, deformējot vertikālo 
atloku, kas raksturīgs ar to, ka pretējam vertikālajam atlokam tiek 
piešķirta tāda forma, lai nodrošinātu horizontālu izvirzījumu, kas 
mijiedarbojas ar horizontālo gropi.
 8. Savienojuma saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai 
izmantošana grīdā dakšveida autoiekrāvējiem vai citiem transport-
līdzekļiem.

 
 
 (51) C07K 14/435(2006.01) (11) 2931745
 (21) 13849992.6  (22) 10.12.2013
 (43) 21.10.2015
 (45) 22.08.2018
 (31) 201261735823 P (32) 11.12.2012 (33) US
 (86) PCT/IB2013/003191  10.12.2013
 (87) WO2014/091316  19.06.2014
 (73) MedImmune Limited, Milstein Building, Granta Park, 

Cambridge CB21 6GH, GB
 (72) AGORAM, Balaji, GB
  ANTONSSON, Madeleine, GB
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  BURMEISTER, Nicole, GB
  BENTHEM, Lambertus, GB
  FAIRMAN, David, GB
  FRITSCH-FREDIN, Maria, GB
  JACKSON, Ronald, GB
  LOFMARK, Rasmus, Jansson, GB
  METCALFE, Jacqueline, GB
 (74) AstraZeneca, Milstein Building, Granta Park, Cambridge 

CB21 6GH, GB
  Aleksandrs SMIRNOVS, Patentu aģentūra A.SMIRNOV & 

Co., Alīses iela 10-69, Rīga, LV-1046, LV
 (54) GLIKAGONA/GLP1 AGONISTI APTAUKOŠANĀS ĀRSTĒ

ŠANAI
  GLUCAGON/GLP1 AGONISTS FOR THE TREATMENT 

OF OBESITY
 (57) 1. Izolēts peptīds, kas satur aminoskābju sekvenci:
HX2QGTFTSDX10SX12X13LX15X16X17X18AX20X21FX23X24W
LX27X28GX30; turklāt X2 ir G vai S, X10 ir K, X12 ir K, E, R vai 
S, X13 ir K vai Y, X15 ir D vai E, X16 ir S vai G, X17 ir E, R, Q 
vai K, X18 ir R, S vai A, X20 ir R, K vai Q, X21 ir D vai E, X23 ir 
V vai I, X24 ir A vai Q, X27 ir E vai V, X28 ir A vai K un X30 ir G 
vai R (SEQ ID NO: 4), turklāt lizīna atlikums pie X10 ir modificēts, 
pievienojot palmitoila fragmentu lizīna atlikuma (N)epsilon-grupai, 
turklāt peptīds saistās pie glikagona receptora, saistās pie GLP-1 
receptora vai saistās kā pie glikagona, tā arī pie GLP-1 receptora.
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 2. Peptīds saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt X2 ir S, X15 ir D, 
X16 ir S, X20 ir R, X21 ir D, X23 ir V, X24 ir A, X28 ir A un X30 
ir G (SEQ ID NO: 5).
 3. Peptīds saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt, kad X17 ir E, tad 
X18 ir R un, kad X17 ir R, tad X18 ir S (SEQ ID NO: 6 un 7).
 4. Peptīds saskaņā ar 2. vai 3. pretenziju, turklāt X13 ir Y 
un X27 ir E (SEQ ID NO: 10 un 11), turklāt neobligāti X12 ir E 
(SEQ ID NO: 12 un 13), kas neobligāti satur aminoskābju sek-
venci SEQ ID NO: 17 vai SEQ ID NO: 19, vai turklāt X12 ir R 
(SEQ ID NO: 14 un 15), kas neobligāti satur aminoskābju sekvenci 
SEQ ID NO: 18.
 5. Peptīds saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, turklāt 
X30 karboksilgrupa ir amidēta vai ir nemodificēta skābe.
 6. Peptīds saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, kas 
papildus satur aminoskābes modifikāciju, turklāt neobligāti modi-
fikācija ir acilfragmenta pievienošana un/vai turklāt modifikācija ir 
palmitoila fragments pie lizīna atlikuma (N)epsilon-grupas, turklāt 
neobligāti palmitoila fragments ir saistīts ar lizīnu caur linkeri, turklāt 
neobligāti linkeris ir gamma-glutamāts.
 7. Peptīds saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai, turklāt 
peptīds ir HSQGTFTSDK(gammaE-palmitoil)SEYLDSERARDFVAW-
LEAGG-skābe.
 8. Peptīds saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai, turklāt 
glikagona receptors ir peles glikagona receptors vai cilvēka glikagona 
receptors, turklāt neobligāti peptīds saistās pie cilvēka glikagona 
receptora ar EC50 cAMP testā 1 mazāku par 10000 pM, mazāku 
par 5000 pM, mazāku par 2500 pM, mazāku par 1000 pM, mazāku 
par 900 pM, mazāku par 800 pM, mazāku par 700 pM, mazāku 
par 600 pM, mazāku par 500 pM, mazāku par 400 pM, mazāku 
par 300 pM, mazāku par 200 pM, mazāku par 100 pM, mazāku 
par 50 pM, mazāku par 25 pM, mazāku par 20 pM, mazāku par 
15 pM, mazāku par 10 pM, mazāku par 5 pM, mazāku par 4 pM, 
mazāku par 3 pM vai mazāku par 2 pM, vai turklāt GLP-1 recep-
tors ir peles GLP-1 receptors vai cilvēka GLP-1 receptors, turklāt 
neobligāti peptīds saistās pie cilvēka GLP-1 receptora ar EC50 
cAMP testā 1 mazāku par 10000 pM, mazāku par 5000 pM, mazāku 
par 2500 pM, mazāku par 1000 pM, mazāku par 900 pM, mazāku 
par 800 pM, mazāku par 700 pM, mazāku par 600 pM, mazāku 
par 500 pM, mazāku par 400 pM, mazāku par 300 pM, mazāku 
par 200 pM, mazāku par 100 pM, mazāku par 50 pM, mazāku 
par 25 pM, mazāku par 20 pM, mazāku par 15 pM, mazāku par 
10 pM, mazāku par 5 pM, mazāku par 4 pM, mazāku par 3 pM 
vai mazāku par 2 pM.
 9. Peptīds saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 8. pretenzijai, kas 
ir GLP-1 aktivitātes agonists, glikagona aktivitātes agonists vai kā 
GLP-1, tā arī glikagona aktivitātes agonists.
 10. Peptīds saskaņā ar 8. vai 9. pretenziju, kas saistās kā pie 
glikagona receptora, tā arī pie GLP-1 receptora, turklāt peptīds 
izrāda vismaz aptuveni 2-kārt, 5-kārt vai 10-kārt lielāku aktivitāti 
attiecībā pret dabisko ligandu pie GLP-1 receptora, nekā pie gli-
kagona receptora.
 11. Peptīds saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai, 
kas papildus satur heterologu fragmentu, kas asociēts ar peptī-
du, turklāt neobligāti heterologais fragments ir proteīns, peptīds, 
proteīna domēns, linkeris, organiskais polimērs, neorganiskais 
polimērs, polietilēnglikols (PEG), biotīns, albumīns, cilvēka seruma 
albumīns (HSA), HSA FcRn saistoša daļa, antiviela, antivielas 
domēns, antivielas fragments, atsevišķas ķēdes antiviela, domēna 
antiviela, albumīnu saistošs domēns, enzīms, ligands, receptors, 
saistošs peptīds, ne-FnIII karkass, epitopa marķieris, rekombinants 
polipeptīda polimērs, citokīns vai divu vai vairāku no uzskaitītajiem 
fragmentiem kombinācija.
 12. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur peptīdu saskaņā ar 
jebkuru no 1. līdz 11. pretenzijai un nesēju.
 13. Komplekts, kas satur kompozīciju saskaņā ar 12. preten-
ziju.
 14. Peptīds saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 11. pretenzijai vai 
kompozīcija saskaņā ar 12. pretenziju izmantošanai metodē slimības 
vai stāvokļa, kas izraisīta/izraisīts vai ir raksturīga/raksturīgs ar lieku 
ķermeņa masu, ārstēšanai vai novēršanai, turklāt neobligāti slimība 
vai stāvoklis ir aptaukošanās vai 2. tipa diabēts, turklāt neobligāti 
peptīds tiek ievadīts ar injekciju, turklāt neobligāti injekcija tiek 
ievadīta subkutāni, turklāt neobligāti peptīds tiek ievadīts vienreiz 
dienā, turklāt neobligāti pacients ir cilvēks.

 15. Peptīds saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 11. pretenzijai vai 
kompozīcija saskaņā ar 12. pretenziju izmantošanai metodē ķer-
meņa masas samazināšanai pacientam.
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 (54) SENSITĪVA MULTIPLEKSA IMŪNANALĪZE ŠĶĪSTOŠO 

FIBROBLASTU AUGŠANAS FAKTORA RECEPTORIEM
  SENSITIVE MULTIPLEX IMMUNOASSAY FOR SOLUBLE 

FIBROBLAST GROWTH FACTOR RECEPTORS
 (57) 1. Komplekts šķīstošo fibroblastu augšanas faktora re-
ceptoru (sFGFRs) noteikšanai bioloģiskā paraugā, kas satur:
imobilizējošās antivielas kompozīciju, kas specifiski saista pie 
mikrosfēras konjugētus sFGFRs; un
identificējošās antivielas kompozīciju, kas specifiski saista pie 
identificējošās iezīmes konjugētus sFGFRs;
turklāt bioloģiskajā paraugā ir noteikti 0,14−494 ng/ml sFGFR2, 
0,023−74 ng/ml FGFR3, un 0,033−123 ng/ml FGFR4;
turklāt imobilizējošās antivielas kompozīcija satur imobilizējošo 
antivielu, kas specifiski saista FGFR2, imobilizējošo antivielu, kas 
specifiski saista FGFR3, un imobilizējošo antivielu, kas specifiski 
saista FGFR4; un
turklāt identificējošās antivielas kompozīcija satur identificējošo 
antivielu, kas specifiski saista FGFR2, identificējošo antivielu, kas 
specifiski saista FGFR3, un identificējošo antivielu, kas specifiski 
saista FGFR4.
 2. Komplekts saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt bioloģiskais 
paraugs ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no asinīm, seruma, 
urīna, cerebrospinālā šķidruma (CSF), plazmas, limfas, siekalām, 
sviedriem, pleirālā šķidruma, sinoviālā šķidruma, asaru šķidruma, 
žults, un vairogdziedzera sekrēcijas.
 3. Komplekts saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt imobilizējošā 
antiviela ir izvēlēta no grupas, kas sastāv no:
peles anti-cilvēka FGFR2 monoklonālas antivielas;
peles anti-cilvēka FGFR3 monoklonālas antivielas; un
peles anti-cilvēka fosfo-FGFR4 poliklonālas antivielas.
 4. Komplekts saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt identificējošā 
antiviela ir izvēlēta no grupas, kas sastāv no:
peles anti-cilvēka FGFR2 monoklonālas antivielas;
peles anti-cilvēka FGFR3 monoklonālas antivielas; un
peles anti-cilvēka FGFR4 poliklonālas antivielas.
 5. Komplekts saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt mikrosfēra ir 
konjugēta pie diviem fluoroforiem.
 6. Komplekts saskaņā ar 5. pretenziju, turklāt divi fluorofori, 
kas konjugēti pie mikrosfēras, ir sarkani un infrasarkani fluorofori.
 7. Komplekts saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt mikrosfēras 
diametrs ir aptuveni 5 µm, komplekts pēc izvēles papildus satur 
bloķējošo bufervielu un inkubācijas bufervielu.
 8. Komplekts saskaņā ar 1. pretenziju sFGFR2, sFGFR3, un 
sFGFR4 noteikšanai bioloģiskā paraugā, kas satur:
peles anti-cilvēka FGFR2 monoklonālu antivielu, kas konjugēta 
uz mikrosfēras;
peles anti-cilvēka FGFR3 monoklonālu antivielu, kas konjugēta 
uz mikrosfēras;
peles anti-cilvēka fosfo-FGFR4 poliklonālu antivielu, kas konjugēta 
uz mikrosfēras;
peles anti-cilvēka FGFR2 monoklonālu antivielu, kas konjugēta pie 
identificējošas iezīmes;
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peles anti-cilvēka FGFR3 monoklonālu antivielu, kas konjugēta pie 
identificējošas iezīmes;
peles anti-cilvēka FGFR4 poliklonālu antivielu, kas konjugēta pie 
identificējošas iezīmes;
turklāt bioloģiskajā paraugā ir noteikti 0,14−494 ng/ml sFGFR2, 
0,023−74 ng/ml FGFR3, un 0,033−123 ng/ml FGFR4.
 9. Komplekts saskaņā ar 8. pretenziju, papildus satur bloķējošo 
bufervielu un inkubācijas bufervielu.
 10. sFGFR mērīšanas metode paraugā, kas ietver:
 a. parauga nodrošināšanu;
 b. sFGFR mērīšanu paraugā, izmantojot komplektu saskaņā 
ar 9. pretenziju, turklāt pēc izvēles paraugs ir iegūts no dzīva 
subjekta.
 11. Metode sFGFR2, sFGFR3 un sFGFR4 daudzuma mērīšanai 
bioloģiskā paraugā, kas ietver:
 a. bioloģiska parauga kontaktēšanu ar imobilizējošās antivielas 
kompozīciju, kas specifiski saista sFGFR2, sFGFR3, un sFGFR4, 
kas konjugēti pie mikrosfēras;
 b. bioloģiska parauga kontaktēšanu ar identificējošās antivielas 
kompozīciju, kas specifiski saista sFGFR2, sFGFR3, un sFGFR4, 
kas savienoti ar identificējošu iezīmi;
 c. identificējošās iezīmes radītā signāla mērīšanu;
 d. c. solī radītā signāla apjoma korelēšanu ar sFGFR2, 
sFGFR3 vai sFGFR4 daudzumu bioloģiskajā paraugā.
 12. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt minimālais noteik-
šanas jutīgums
sFGFR2 ir 0,14 ng/ml;
sFGFR3 ir 0,023 ng/ml; un
sFGFR4 ir 0,033 ng/ml.
 13. Metode saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt bioloģiskais 
paraugs ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no asinīm, seruma, 
urīna, cerebrospinālā šķidruma (CSF), plazmas, limfas, siekalām, 
sviedriem, pleirālā šķidruma, sinoviālā šķidruma, asaru šķidruma, 
žults, un vairogdziedzera sekrēcijām, pēc izvēles turklāt katras 
mikrosfēras diametrs ir aptuveni 5 µm.
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 (54) FARMACEITISKA KOMPOZĪCIJA HIV INFEKCIJU ĀRSTĒ

ŠANAI
  PHARMACEUTICAL COMPOSITION FOR TREATMENT 

OF HIV INFECTIONS
 (57) 1. Farmaceitiska kompozīcija lietošanai HIV infekcijas 
ārstēšanā cietas devas formā, kas satur vismaz vienu HIV pro-
teāzes inhibitoru terapeitiski iedarbīgā daudzumā, kas izvēlēts no 
grupas no nelfinavīra, sahinavīra, tipranavīra, darunavīra, indinavīra, 
atazanavīra, ritonavīra, lopinavīra, palinavīra un fosamprenavīra; 
un farmaceitiski pieņemamus nesējus, kas raksturīga ar to, ka 
kompozīcija satur vismaz vienu ūdenī šķīstošu polimēru daudzumā 
no 0,4 līdz 49 masas % kopējās devas formas un vismaz vienu 

farmaceitiski pieņemamu ūdenī nešķīstošu polimēru daudzumā no 
0,39 līdz 28 masas % kopējās gala devas formas kā farmaceitiski 
pieņemamu palīgvielu, kā arī virsmaktīvās vielas un pildvielas līdz 
100 % no kopējās gala devas formas.
 2. Farmaceitiskā kompozīcija lietošanai saskaņā ar 1. pretenzi-
ju, turklāt kompozīcija kā ūdenī šķīstošu polimēru satur kopovidonu.
 3. Farmaceitiskā kompozīcija lietošanai saskaņā ar 1. preten-
ziju, turklāt kompozīcija kā ūdenī šķīstošu polimēru satur nātrija 
cietes glikolātu.
 4. Farmaceitiskā kompozīcija lietošanai saskaņā ar 1. preten-
ziju, turklāt kompozīcija kā ūdenī šķīstošus polimērus satur nātrija 
kroskarmelozi un/vai N-vinillaktāmu homopolimērus un kopolimērus, 
un/vai polietilēnoksīdu, un/vai polipropilēnoksīdu, un/vai etilēnoksīda 
un propilēnoksīda kopolimērus, un/vai poliakrilātus, un/vai poli-
metakrilātus, un/vai poliakrilamīdus, un/vai vinilacetāta polimērus, 
un/vai polivinilspirtu, un/vai karaginānus un/vai celulozes esterus 
un/vai celulozes ēterus un/vai celulozes sukcinātus.
 5. Farmaceitiskā kompozīcija lietošanai saskaņā ar jebkuru 
no 1. līdz 4. pretenzijai, turklāt kompozīcija kā ūdenī nešķīstošu 
polimēru satur mazaizvietotu hidroksipropilcelulozi.
 6. Farmaceitiskā kompozīcija lietošanai saskaņā ar 1. pre-
tenziju, turklāt kompozīcija kā ūdenī nešķīstošu polimēru satur 
hidroksi propilcelulozi.
 7. Farmaceitiskā kompozīcija lietošanai saskaņā ar jebkuru 
no 1. līdz 6. pretenzijas, turklāt kompozīcija kā ūdenī nešķīstošu 
polimēru satur mikrokristālisku celulozi.
 8. Farmaceitiskā kompozīcija lietošanai saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 7. pretenzijai, turklāt kompozīcija satur 0,3–1,0 masas % 
virsmaktīvo vielu.
 9. Farmaceitiskā kompozīcija lietošanai saskaņā ar jebkuru 
no 1. līdz 8. pretenzijai, turklāt kompozīcija kā virsmaktīvo vielu 
satur polisorbātu 80.
 10. Farmaceitiskā kompozīcija lietošanai saskaņā ar jebkuru 
no 1. līdz 9. pretenzijai, turklāt kompozīcija kā virsmaktīvo vielu 
satur makrogolu 6000.
 11. Farmaceitiskā kompozīcija lietošanai saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 10. pretenzijai, turklāt kompozīcija satur 0,3 līdz 56 masas % 
pildvielu.
 12. Farmaceitiskā kompozīcija lietošanai saskaņā ar 11. preten-
ziju, turklāt kompozīcija kā pildvielas satur laktozi un/vai modificētu 
laktozi, un/vai saharozi, un/vai glikozi, un/vai mannītu, un/vai modifi-
cētu mannītu, un/vai sorbitolu, un/vai fruktozi, un/vai celulozi, un/vai 
celulozes atvasinājumus, un/vai cieti, un/vai modificētu cieti, un/vai 
dekstrīnu, un/vai dekstrozi, un/vai dekstrātu, un/vai maltodekstrīnu, 
un/vai kalcija sāļus, un/vai magnija sāļus, un/vai krospovidonu, 
un/vai kopovidonus, un/vai ciklodekstrīnus, un/vai algīnskābi un tās 
sāļus, un/vai saharīnu un/vai tā sāļus, un/vai nātrija sāļus, un/vai 
aspartāmu, un/vai pienskābi un tās sāļus, un/vai sukcīnskābi, un/vai 
askorbīnskābi, un/vai vīnskābi, un/vai koloidālu silīcija dioksīdu, 
un/vai ciklamātu, un/vai benzoskābi, un/vai benzoskābes sāļus, 
un/vai parabēnus, un/vai parabēnu sāļus.
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 (54) PASTIPRINĀTA TRANSGĒNA EKSPRESIJA UN PROCE-

SINGS
  ENHANCED TRANSGENE EXPRESSION AND PROCESS-

ING
 (57) 1. Rekombinanta nukleīnskābes molekula, kas ietver:
5’ un 3’ transpozona specifiskā invertētā termināla atkārtojumu (ITA),
vismaz vienas nukleīnskābes secību, kas kodē transgēna ekspresi-
jas procesinga (TEP) proteīnu vai TEP funkcionālo RNS, novietotu 
starp 5’ un 3’ ITA-iem un kas ir promotera kontrolē, un
vismaz vienu matrices pievienošanas rajona (MPR) elementu, 
novietotu starp 5’ un 3’ ITA-iem;
kur minētais TEP proteīns ir
viena vai vairākas no sekojošām proteīnu aminoskābes secī-
bām no proteīna sekrēcijas ceļa: hSRP14 ar SEQ ID NO: 13, 
hSec61α1 ar SEQ ID NO: 15, hSec61β ar SEQ ID NO: 17, 
hSec61γ ar SEQ ID NO: 19, hSRP54 ar SEQ ID NO: 21, hSRP9 
ar SEQ ID NO: 23, hSRPRα ar SEQ ID NO: 25, hSRPβ ar 
SEQ ID NO: 27 un hCANX ar SEQ ID NO: 29, un aminoskābes 
secības, kurām secības ir vairāk par 80 %, 90 %, 95 % vai 98 % 
identiskas ar norādītajām secībām,
minētā TEP funkcionālā RNS, labāk mikro RNS vai īsas matadatas 
RNS, interferē ar rekombinācijas ceļa, atlasīta no Rad51, Rad51C, 
Rad51D, Xrcc2, Xrcc3, Rad52, Rad54, Brca1, Cyclin D1, Bard1 
vai Mre 11, viena proteīna ekspresiju; un
kur minētais MPR elements ir atlasīts no SEQ ID NO: 1 (MPR 1_68), 
2 (MPR 1_6), 3 (MPR X_S29), 4 (MPR S4), 5 (cāļa lizozīma MPR), 
vai ir konstruēts, sevišķi pārkārtots dubultnieks, kam secība ir par 
vismaz 80 %, 90 %, 95 %, 98 %, 99 % vai 100 % identiska ar 
jebkuru SEQ ID NO: no 1 līdz 5; un
kur TEP vai TEP funkcionālā RNS, kas ekspresēta ar minēto 
nukleīnskābes molekulu, un MPR elements ir spējīgi uz transgēna 
ekspresijas palielināšanos zīdītāja šūnā par vismaz 10 %.
 2. Rekombinanta nukleīnskābes molekula saskaņā ar 1. pre-
tenziju, kas papildus ietver vismaz vienu transgēnu, novietotu starp 
5’ un 3’ ITAm, transgēns ir transgēna promotera kontrolē.
 3. Vektors, kas ietver rekombinantu nukleīnskābes molekulu 
saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju.
 4. Vektors saskaņā ar 3. pretenziju, kur vektors ietver singu-
lāru MPR elementu vai divus, vai vairākus MPR elementus, kur 
minētais(-ie) elements(-i) ir novietoti starp 5’ un 3’ ITAm.
 5. Vektors saskaņā ar 3. pretenziju, kur vektors ietver divus 
MPR elementus, kur pirmais MPR elements ir novietots augšup no 
TEP vai TEP funkcionālās RNS un otrais MPR elements ir novie-
tots lejup no TEP vai TEP funkcionālās RNS, turklāt pirmais MPR 
elements satur MPR 1_6 elementus vai elementu, kam secība ir 
par vismaz 80 %, 90 %, 95 %, 98 %, 99 % vai 100 % identiska 
ar SEQ ID NO: 2, sevišķi pārkārtotus MPRus, pamatojoties uz 
MPR 1_6, vēl sevišķi elementus, kam secība ir par vismaz 80 %, 
90 %, 95 %, 98 %, 99 % vai 100 % identiska ar SEQ ID NO: 8 
(MPRi 1_6R2), un otrreizējais MPR elements satur MPR 1_68 
elementu vai elementu, kam secība ir par vismaz 80 %, 90 %, 
95 %, 98 %, 99 % vai 100 % identiska ar SEQ ID NO: 1.
 6. Vektors saskaņā ar 3. pretenziju, kur vektors ietver singulāru 
MPR elementu, kur singulārais MPR elements ir novietots lejup no 
TEP vai TEP funkcionālās RNS, kur singulārais MPR elements ir 
MPR 1_68 vai MPR X_29 elements, vai elements, kam secība ir 
par vismaz 80 %, 90 %, 95 %, 98 %, 99 % vai 100 % identiska 
ar SEQ ID NO: 1 vai 3, sevišķi pārkārtots MPR, pamatojoties uz 
MPR 1_68 vai MPR X_29, sevišķi elements, kam secība ir par 
vismaz 80 %, 90 %, 95 %, 98 %, 99 % vai 100 % identiska ar 
SEQ ID NO: 6, 7 vai 10 (MPRi 1_68R, 1_68R2 vai X_9R3), vai 
9 un labāk ir MPR X_29 elements vai elements, kam secība ir 
par vismaz 80 %, 90 %, 95 %, 98 %, 99 % vai 100 % identiska 
ar SEQ ID NO: 3.
 7. Paņēmiens transgēna un transgēna ekspresijas proce-
singa (TEP) proteīna vai TEP funkcionālās RNS ekspresēšanai 
in vitro, kas ietver:
rekombinantas zīdītāja šūnas, kas ietver transgēnu, nodrošināšanu 

un vektora saskaņā ar jebkuru no 3. līdz 6. pretenzijai ievadīšanu 
rekombinantā zīdītāja šūnā, kas ekspresē transgēnu un TEP vai TEP 
funkcionālo RNS, kur TEP vai TEP funkcionālā RNS, ekspresēta 
ar minēto vektoru, neobligāti palielina transgēna ekspresiju minētā 
zīdītāja šūnā par vismaz 10 %, vismaz 20 %, vismaz 30 %, vismaz 
40 %, vismaz 50 %, vismaz 60 % vai vismaz 70 %.
 8. Paņēmiens saskaņā ar 7. pretenziju, kur vektors ietver 
singulāru MPR X_29 elementu vai nukleīnskābes secību, kurā 
secība ir par vismaz 80 %, 90 %, 95 %, 98 %, 99 % vai 100 % 
identiska ar SEQ ID NO: 3 un kur pēc vairāk nekā 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13 vai 14 kultivēšanas nedēļām TEP vai TEP funk-
cionālā RNS, ekspresēta ar minēto vektoru, palielina interesējošā 
gēna ekspresiju par vismaz 10 %, vismaz 20 %, vismaz 30 %, 
vismaz 40 %, vismaz 50 %, vismaz 60 % vai vismaz 70 %.
 9. Rekombinanta zīdītāja šūna, kas ietver ne vairāk par 20, 
15, 10 vai 5 rekombinantām nukleīnskābes molekulām saskaņā ar 
1. vai 2. pretenziju, labāk integrētām šūnas genomā kā atsevišķas 
kopijas.
 10. Rekombinanta zīdītāja šūna, kas ietver:
 a) nukleīnskābi saskaņā ar 1. pretenziju, kur nukleīnskābe ir 
integrēta zīdītāja šūnas genomā; un
 b) rekombinantu nukleīnskābes molekulu, kas ietver:
 (i) vismaz vienu interesējošu transgēnu, un
 (ii) MPR elementu, turklāt minētais MPR elements ir atlasīts 
no SEQ ID NO: 1 (MPR 1_68), 2 (MPR 1_6), 3 (MPR X_S29), 
4 (MPR S4), 5 (cāļa lizozīma MPR), vai ir konstruēts, sevišķi 
pārkārtots dubultnieks, kam secība ir par vismaz 80 %, 90 %, 
95 %, 98 %, 99 % vai 100 % identiska ar jebkuru SEQ ID NO: no 
1 līdz 5.
 11. Paņēmiens zīdītāja šūnu, sevišķi kāmja šūnu, in vitro 
transfekcijai, kas ietver:
transfekciju, neobligāti, pirmā transfekcijā minētās zīdītāja šūnas ar 
vismaz vienu, vismaz divām, vismaz trim vai vismaz četrām rekom-
binantām nukleīnskābes molekulām saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju.
 12. Paņēmiens zīdītāja šūnu in-vitro transfekcijai saskaņā ar 
11. pretenziju, kas papildus ietver:
vismaz vienu, vismaz divas, vismaz trīs vai vismaz četras izolētas 
transgēna ekspresijas procesinga (TEP) funkcionālās RNS un vis-
maz vienu transgēnu, kas neobligāti ir rekombinantās nukleīnskābes 
molekulas daļa, kura neobligāti ir transfektēta otrajā sekojošajā 
transfekcijā, neobligāti, kopā ar izolētu nukleīnskābi vai mRNS, 
ekspresējošu transpozāzi, kas identificē 5’ un 3’ ITR.
 13. Komplekts, kas vienā konteinerā satur vismaz vienu vek-
toru, kas ietver rekombinantu nukleīnskābes molekulu saskaņā ar 
1. vai 2. pretenziju, otrajā izvēles konteinerā vektoru, kas kodē 
savienojamo transpozāzi un papildu konteinerā instrukciju, kā lietot 
vektoru vai vektorus.
 14. Rekombinantas nukleīnskābes molekulas saskaņā ar 1. vai 
2. pretenziju un/vai rekombinantas zīdītāja šūnas saskaņā ar 10. vai 
11. pretenziju in vitro izmantošana transgēna integrācijas un/vai 
ekspresijas palielināšanai.
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 (54) PAŅĒMIENS BIOCĪDA RAŽOŠANAS KONTROLĒŠANAI
  METHOD FOR CONTROLLING THE PRODUCTION OF 

A BIOCIDE
 (57) 1. Paņēmiens kontroles parametra izmantošanai, lai no-
teiktu, kad biocīda maksimālā ieguve, kas veidojas ar hipohlorīta 
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oksidētāja šķīduma sajaukšanu ar amonija sāls šķīdumu, kura ieguve 
ir sasniedzama bez minētā biocīda degradācijas, ir sasniegta, kas 
raksturīgs ar to, ka:
kontroles parametrs tiek pārbaudīts, kamēr savstarpējā attiecība 
starp minēto hipohlorīta oksidētāju un minēto amonija sāli ir atšķirīga;
minētais kontroles parametrs ir atlasīts no oksidēšanas redu-
cēšanas potenciāla (ORP), vadītspējas, indukcijas un skābekļa 
piesātinājuma; un
kad minētais kontroles parametrs ir ORP, vadītspēja vai indukcija, 
tādā gadījumā minētā ieguve ir sasniegta, kad minētā kontroles 
parametra vērtība ir minimumā, un kad minētais kontroles para-
metrs ir skābekļa piesātinājums, tādā gadījumā minētā ieguve 
ir sasniegta, kad minētā kontroles parametra vērtība mainās no 
noteiktas vērtības.
 2. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, kur minētais amonija 
sāls šķīdums ir gatavots, atšķaidot aptuveni 15–50 % komerciālu 
izejvielas šķīdumu ar ūdeni vai ar minētā hipohlorīta oksidētāja 
šķīdumu, uzreiz pirms izmantošanas.
 3. Paņēmiens saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kur minētais 
paņēmiens ietver:
amonija sāls minētā šķīduma daudzuma nodrošināšanu;
hipohlorīta oksidētāja minētā šķīduma daudzumu kopuma pievieno-
šanu amonija sāls minētā šķīduma minētam daudzumam saskaņā 
ar sajaukšanas apstākļiem; un
minētā kontroles parametra mērīšanu pēc hipohlorīta oksidētāja 
minētā šķīduma katra daudzuma pievienošanas.
 4. Paņēmiens saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kur minētais 
paņēmiens ietver:
hipohlorīta šķīduma plūsmas sajaukšanu ar amonija sāls šķīduma 
plūsmu sajaukšanas kamerā sākuma daudzumu attiecībās;
minēto plūsmu vienas plūsmas ātruma turēšanu konstantu un 
pakāpeniski palielinot vai samazinot minēto plūsmu otras plūsmas 
ātrumu; un
minētā kontroles parametra vērtības pārbaudīšanu plūsmā, kas 
atstāj minēto sajaukšanas kameru.
 5. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, 
kur minētais kontroles parametrs ir ORP.
 6. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, 
kur minētais kontroles parametrs ir vadītspēja vai indukcija.
 7. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, 
kur minētais kontroles parametrs ir skābekļa piesātinājums.
 8. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai, 
kur minētais hipohlorīta oksidētājs ir nātrija hipohlorīts.
 9. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 8. pretenzijai, kur 
minētais amonija sāls ir atlasīts no amonija karbonāta un amonija 
karbamāta.
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 (54) PELE AR HUMANIZĒTU GALVENO HISTOSAVIENOJA-

MĪBAS KOMPLEKSU
  MICE EXPRESSING HUMANIZED MAJOR HISTOCOM-

PATIBILITY COMPLEX

 (57) 1. Dzīvnieks, kas nav cilvēks, dzīvnieks endogēnā MHC 
(galvenā histosavienojamības kompleksa) lokusā ietver:
pirmo nukleotīdu sekvenci, kura kodē himērisku cilvēka/ne-cilvēka 
MHC I polipeptīdu, turklāt himēriskā MHC I polipeptīda cilvēka 
fragments ietver cilvēka MHC I polipeptīda α1, α2 un α3 do-
mēnus, un turklāt himēriskā MHC I polipeptīda ne-cilvēka daļa 
ietver endogēnā ne-cilvēka MHC I polipeptīda transmembrānas 
un citoplazmas domēnus,
otro nukleotīdu sekvenci, kura kodē himērisku cilvēka/ne-cilvēka 
MHC II α polipeptīdu, turklāt himēriskā cilvēka/ne-cilvēka MHC II 
α polipeptīda cilvēka daļa ietver cilvēka MHC II α polipeptīda MHC II 
α1 un α2 domēnus, un turklāt himēriskā MHC II α polipeptīda 
ne-cilvēka daļa ietver endogēnā ne-cilvēka MHC II α polipeptīda 
transmembrānas un citoplazmas domēnus, un
trešo nukleotīdu sekvenci, kura kodē himērisku cilvēka/ne-cilvēka 
MHC II β polipeptīdu, turklāt himēriskā cilvēka/ne-cilvēka MHC II 
β polipeptīda cilvēka daļa ietver cilvēka MHC II β polipeptīda 
MHC II β1 un β2 domēnus, un turklāt himēriskā cilvēka/ne-cilvēka 
MHC II β polipeptīda ne-cilvēka daļa ietver endogēnā ne-cilvēka 
MHC II β polipeptīda transmembrānas un citoplazmas domēnus, 
turklāt dzīvnieks, kas nav cilvēks, ekspresē himēriskos cilvēka/
ne-cilvēka MHC I un MHC II proteīnus no tā endogēnā ne-cilvēka 
MHC lokusa.
 2. Dzīvnieks saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt dzīvnieks neeks-
presē funkcionējošus endogēnus MHC I, II α un II β polipeptīdus 
no endogēnā ne-cilvēka lokusa uz šūnas virsmas.
 3. Dzīvnieks saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt pirmā nukleotīdu 
sekvence atrodas pie endogēnā ne-cilvēka MHC II α lokusa, otrā 
nukleotīdu sekvence atrodas pie endogēnā ne-cilvēka MHC II 
α lokusa un trešā nukleotīdu sekvence atrodas pie endogēnā ne-
cilvēka MHC II β lokusa.
 4. Dzīvnieks saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt pirmā, otrā un/vai 
trešā nukleotīdu sekvence(-s) ir funkcionāli saistītas pie endogēniem 
ne-cilvēka regulējošiem elementiem.
 5. Dzīvnieks saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt cilvēka MHC I 
polipeptīds ir izvēlēts no grupas, kurā ietilpst HLA-A, HLA-B un 
HLA-C.
 6. Dzīvnieks saskaņā ar 1. pretenziju, dzīvnieks pie endogē-
nā ne-cilvēka β2 mikroglobulīna lokusa papildus ietver nukleotīdu 
sekvenci, kura kodē cilvēka vai humanizētu β2 mikroglobulīna 
polipeptīdu, turklāt dzīvnieks ekspresē cilvēka vai humanizētu β2 
mikroglobulīna polipeptīdu.
 7. Dzīvnieks saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt pirmā nukleotīdu 
sekvence ir funkcionāli saistīta ar endogēno ne-cilvēka MHC I 
promoteru un regulējošiem elementiem, otrā nukleotīdu sekvence 
ir funkcionāli saistīta ar endogēnā ne-cilvēka MHC II α promoteru 
un regulējošiem elementiem, un trešā nukleotīdu sekvence ir 
funkcionāli saistīta ar endogēno ne-cilvēka MHC II β promoteru 
un regulējošiem elementiem.
 8. Dzīvnieks saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt dzīvnieks ir 
grauzējs, piemēram, pele vai žurka.
 9. Dzīvnieks saskaņā ar 8. pretenziju, turklāt himēriskā cilvē-
ka/peles MHC II α polipeptīda cilvēka daļa ir kodēta ar cilvēka HLA 
II klases gēnu, izvēlētu no grupas, kurā ietilpst jebkurš α ķēdes 
gēns no HLA-DR, HLA-DQ un HLA-DP; un turklāt himēriskā cilvē-
ka/peles MHC II β polipeptīda cilvēka daļa ir kodēta ar cilvēka HLA 
II klases gēnu, izvēlētu no grupas, kurā ietilpst jebkurš β ķēdes 
gēns no HLA-DR, HLA-DQ un HLA-DP.
 10. Grauzējs saskaņā ar 8. pretenziju, turklāt grauzējs ir pele, 
un turklāt pirmā nukleotīdu sekvence kodē himērisku cilvēka/peles 
MHC I polipeptīdu, un turklāt himēriskā MHC I polipeptīda peles 
daļa ir atvasināta no H-2K, H-2D vai H-2L.
 11. Pele saskaņā ar 8. pretenziju, turklāt otrā nukleotīdu sek-
vence kodē himērisku cilvēka/peles MHC II α polipeptīdu, trešā 
nukleotīdu sekvence kodē himērisku cilvēka/peles MHC II β poli-
peptīdu, un himēriskā MHC II α polipeptīda peles daļa ir kodēta 
ar peles II klases gēnu, izvēlētu no grupas, kurā ietilpst jebkurš 
β ķēdes gēns no H-2E un H-2A.
 12. Pele saskaņā ar 8. pretenziju, turklāt pirmā nukleotīdu 
sekvence kodē himērisko HLA-A/H-2K polipeptīdu, otrā nukleotīdu 
sekvence kodē himēriskā HLA-DR/H-2E polipeptīda α ķēdi, un tre-
šā nukleotīdu sekvence kodē himēriskā HLA-DR/H-2E polipeptīda 
β ķēdi, un turklāt pele ekspresē HLA-A/H-2K un HLA-DR/H-2E 
proteīnus.
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 13. Pele saskaņā ar 8. vai 12. pretenziju, turklāt pele pie endo-
gēnā β2 mikroglobulīna lokusa papildus ietver nukleotīdu sekvenci, 
kura kodē cilvēka vai humanizētu β2 mikroglobulīna polipeptīdu.
 14. Pele saskaņā ar 8., 12. vai 13. pretenziju, turklāt pele 
neekspresē funkcionējošus endogēnos MHC polipeptīdus no endo-
gēnā MHC lokusa uz šūnas virsmas.
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 (45) 06.03.2019
 (31) 201200119  (32) 28.02.2012 (33) BE
 (62) EP12743354.8 / EP2820306
 (73) Atlas Copco Airpower, Naamloze Vennootschap, 

Boomsesteenweg 957, 2610 Wilrijk, BE
 (72) DESIRON, Andries Jan F., BE
 (74) V.O., et al, P.O. Box 87930, 2508 DH Den Haag, NL
  Svetlana MAKEJEVA, SIA Intelektuālā īpašuma juridiskā 

firma LATISS, Stabu iela 44-21, Rīga, LV-1011, LV
 (54) KOMPRESORA IEKĀRTA, KĀ ARĪ ŠĀDA BLOKA IZ

MANTOŠANA
  COMPRESSOR DEVICE, AS WELL AS THE USE OF 

SUCH AN ASSEMBLY
 (57) 1. Kompresora iekārta, kas ir aprīkota vismaz ar:
 - skrūves kompresoru (2) ar spiediena kameru (3), ko veido 
kompresijas korpuss (4), kurā ir grozāmi montēts pāris savstarpēji 
sajūgtu kompresora rotoru (5, 6) skrūves veidā;
 - piedziņas motoru (10), kas ir aprīkots ar motora kameru (12), 
ko veido motora korpuss (11), kurā ir grozāmi montēta motora 
vārpsta (13), kas darbina vismaz vienu no iepriekšminētajiem 
diviem kompresora rotoriem (5, 6);
 - ieplūdi (24) skrūves kompresorā (2) gaisa padevei;
 - izplūdi (26) no skrūves kompresora (2) saspiestā gaisa izlaiša-
nai, kura ir savienota ar spiedtvertni (32) caur izplūdes cauruli (31), 
kurai nav slēgšanas līdzekļu, lai plūsma pa izplūdes cauruli (31) 
būtu iespējama abos virzienos;
 - gaisa izplūdi (34) spiedtvertnē (32) saspiestā gaisa padevei 
no spiedtvertnes (32) lietotājam;
 - vadības sistēmu (30) vienas vai vairāku šķidruma vai gāzes 
plūsmu vadībai kompresora iekārtā (1), minētā vadības sistēma (30) 
ir aprīkota ar:
 • ieplūdes vārstu (29) skrūves kompresora (2) ieplūdē (24); un
 • krānu vai vārstu (36), lai slēgtu un atvērtu spiedtvertnes (32) 
gaisa izplūdi (34);
 • pretvārstu (37) gaisa izplūdē (34);
 - šķidrumu (45) skrūves kompresorā (2), ar kuru tiek atdzesēti 
un ieeļļoti kompresora rotori (5, 6);
 - turklāt skrūves kompresora (2) darbības laikā vai tad, kad 
lietotājs nosūc gaisu no spiedtvertnes (32), gaisa un iepriekšminētā 
šķidruma (45) maisījums plūst pa izplūdes cauruli (31);
 - turklāt minētais šķidrums (45) ir eļļa, un spiedtvertne (32) ir 
aprīkota ar eļļas separatoru (33), tā, ka tad, kad iepriekšminētais 
maisījums plūst, tas sadala maisījumu divās plūsmās, no vienas 
puses saspiestā gaisa plūsmā caur spiedtvertnes (32) gaisa izplū-
di (34) un no otras puses eļļas (45) plūsmā caur atsevišķu eļļas 
izplūdi (39) spiedtvertnē (32);
 - spiedtvertnes (32) eļļas izplūdē (39) ir eļļas recirkulācijas 
caurule (41), kura ir savienota ar skrūves kompresoru (2) eļļas (45) 
atkārtotai iesmidzināšanai;
 - ieplūdes vārsts ir nevadāms vai pašregulējošs ieplūdes vārsts 
pretvārsta (29) veidā;
 - kompresijas korpuss (4) un motora korpuss (11) ir tieši sa-
vienoti viens ar otru, lai veidotu kompresora korpusu (47), turklāt 
motora kamera (12) un spiediena kamera (3) nav hermētiski 
nodalītas viena no otras;
 - eļļas recirkulācijas caurule (41) ir savienota ar dzesēšanas 
kanālu (61), kas ir ierīkots skrūves kompresora (2) piedziņas mo-
tora (10) motora korpusā (11), dzesēšanas kanāls (61) nodrošina 
eļļas neiekļūšanu spraugā starp motora rotoru (20) un motora 
statoru (21);

turklāt kompresora iekārtas konfigurācija ir tāda, ka lietošanas laikā:
 - kad skrūves kompresors (2) tiek ieslēgts, kad vēl nav izvei-
dojies spiediens spiedtvertnē (32), ieplūdes vārsts (29) automātiski 
atveras skrūves kompresora (2) darbošanās dēļ un spiedtvertnē (32) 
veidojas kompresijas spiediens;
 - kad skrūves kompresors (2) ir apstādināts, pretvārsts (37) 
gaisa izplūdē (34) automātiski aizver spiedtvertnes (32) gaisa 
izplūdi (34) un ieplūdes vārsts (29) arī hermētiski aizver ieplūdes 
cauruli (28) tā, ka pēc tam, kad skrūves kompresors (2) ir apturēts, 
gan spiedtvertne (32), gan skrūves kompresora (2) spiediena ka-
mera (3) un motora kamera (12) paliek zem kompresijas spiediena; 
un
 - kad skrūves kompresors (2) tiek ieslēgts atkārtoti un spied-
tvertnē (32) vēl ir kompresijas spiediens, ieplūdes vārsts (29) 
vispirms automātiski paliek aizvērts, kamēr kompresijas rotori (5, 
6) sasniedz pietiekami lielu ātrumu, pēc tam ieplūdes vārsts (29) 
automātiski atveras kompresora rotoru (5, 6) rotācijas radīta no-
sūkšanas efekta dēļ.
 2. Kompresora iekārta saskaņā ar 1. pretenziju, kas rakstu-
rīga ar to, ka eļļas recirkulācijas caurulei (41) nav pašregulējošu 
pretvārstu.
 3. Kompresora iekārta saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kas 
ir raksturīga ar to, ka eļļas recirkulācijas caurules (41) daļa (42) 
ir konstruēta kā radiators (42), kas tiek atdzesēts ar apkārtesošā 
gaisa, kuru rada ventilators (43), piespiedu gaisa plūsmu.
 4. Kompresora iekārta saskaņā ar 3. pretenziju, kas ir rakstu-
rīga ar to, ka eļļas recirkulācijas caurulē (41) ir apvadcaurule (44), 
kas ir piestiprināta paralēli pāri eļļas recirkulācijas caurules (41) 
daļai (42) ar radiatoru (42).
 5. Kompresora iekārta saskaņā ar 4. pretenziju, kas raksturīga 
ar to, ka vadības sistēma (30) satur vienu vai vairākus vadāmus 
vārstus (45), kuri ir ierīkoti eļļas recirkulācijas caurulē (41) un 
kuri ļauj kontrolēt eļļas plūsmu tā, ka eļļa (46) tiek virzīta caur 
radiatoru (42), lai atdzesētu eļļu (46), vai caur apvadcauruli (44), 
lai neatdzesētu eļļu.
 6. Kompresora iekārta saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas raksturīga ar to, ka lietotāja caurule (35) ir savie-
nota ar spiedtvertnes (32) gaisa izplūdi (34), kas var tikt aizvērta ar 
krānu vai vārstu (36), turklāt lietotāja caurules (35) nodalījums (38) 
ir konstruēts kā radiators (38), kas tiek atdzesēts ar apkārtesošā 
gaisa, kuru rada ventilators (39), piespiedu gaisa plūsmu.
 7. Kompresora iekārta saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pre-
tenzijām, kas raksturīga ar to, ka skrūves kompresors (2) ir vertikāls 
skrūves kompresors (2), turklāt diviem kompresora rotoriem (5, 6) 
ir rotoru vārpstas (8, 9), kuras sniedzas pirmajā aksiālajā virzie-
nā (AA’) un otrajā aksiālajā virzienā (BB’), un motora vārpsta (13) 
sniedzas trešajā aksiālajā virzienā (CC), un turklāt iepriekšminētie 
kompresora rotoru (5, 6) vārpstu un motora vārpstas (13) aksiālie 
virzieni (AA’, BB’, CC) ir vertikāli skrūves kompresora (2) normālas 
darbības laikā.
 8. Kompresora iekārta saskaņā ar 7. pretenziju, kas raksturīga 
ar to, ka motora vārpsta (13) ir tieši pievienota vienai no kompre-
sora rotoru (5, 6) vārpstām (8) un sniedzas aksiālajā virzienā (CC) 
vienā līnijā ar attiecīgā kompresora rotora (5) vārpstas (8) aksiālo 
virzienu (AA’), vai ar to, ka motora vārpsta (13) arī veido viena 
kompresora rotora (5) vārpstu (8).
 9. Kompresijas iekārta saskaņā ar 7. vai 8. pretenziju, kas 
raksturīga ar to, ka kompresijas korpuss (4) veido kompresora 
korpusa (48) pamatni (49) vai apakšējo daļu, un ar to, ka motora 
korpuss (11) veido kompresora korpusa (48) augšpusi (50) vai 
augšējo daļu.
 10. Kompresora iekārta saskaņā ar 9. pretenziju, kas rakstu-
rīga ar to, ka ir ierīkots recirkulācijas kontūrs (58) šķidruma (46) 
novadīšanai no izplūdes (26) skrūves kompresora (2) pamatnē (49) 
un novadītā šķidruma (46) novadīšanai atpakaļ kompresora kor-
pusa (48) augšpusē (50).
 11. Kompresora iekārta saskaņā ar 10. pretenziju, kas raksturīga 
ar to, ka iepriekšminētais recirkulācijas kontūrs (58) ir veidots no 
komplekta, kas sastāv no izplūdes caurules (31), spiedtvertnes (32) 
un eļļas recirkulācijas caurules (41), turklāt kompresora iekārtas (1) 
darbības laikā šķidrums (46) tiek novadīts pa recirkulācijas kon-
tūru (58) no kompresora korpusa (48) pamatnes (49) uz tā augš-
pusi (50) kompresora iekārtas (1) ģenerēta kompresora spiediena 
rezultātā.
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 12. Kompresora iekārta saskaņā ar 11. pretenziju, kas rak-
sturīga ar to, ka izplūdes caurule (31) ir savienota ar kompresora 
korpusa (48) pamatni (49) un eļļas recirkulācijas caurule (41) ir 
savienota ar kompresora korpusa (48) augšpusi (50).
 13. Kompresora iekārta saskaņā ar jebkuru no 10. līdz 12. pre-
tenzijai, kas raksturīga ar to, ka iepriekšminētais recirkulācijas 
kontūrs (58) ir savienots ar dzesēšanas kontūru (59) gan piedziņas 
motora (10), gan skrūves kompresora (2) dzesēšanai, un caur kuru 
šķidrums (46) var plūst no kompresora korpusa (48) augšpuses (50) 
uz kompresora korpusa (48) pamatni (49).
 14. Kompresora iekārta saskaņā ar 13. pretenziju, kas rak-
sturīga ar to, ka dzesēšanas kontūrs (59) sastāv no dzesēšanas 
kanāliem (60), kas ir ierīkoti motora korpusā (11), un no pašas 
spiediena kameras (3).
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 (54) METODE UN IEKĀRTA PLASTMASAS LOKŠŅU UZKLĀ-

ŠANAI UZ LIETĀ BETONA PAMATA VEIDOTA ELEMENTA 
SĀNU SIENĀM

  METHOD AND APPARATUS FOR APPLYING PLASTIC 
SHEETS TO THE SIDE WALLS OF A CAST CONCRETE 
FOUNDATION MOLD ELEMENT

 (57) 1. Metode plastmasas lokšņu uzklāšanai uz lieta betona 
pamata veidota elementa (1) sānu sienām, veidotais elements satur 
rupju armatūras sietu, kas izveidots no tērauda stieņiem (11-14), un 
tā tērauda stieņi (11-14) ir piestiprināti viens pie otra to krustošanās 
punktos, un konstruēts kā iegarena grope, minētie tērauda stieņi 
satur krustveidīgus tērauda stieņus (11,13), minētā metode ietver 
sānu armatūras sieta (11-14) sienu aplikšanu tā pretējās pusēs ar 
plastmasas loksnēm (15), starp kurām veidojas vakuums ar iesūk-
šanu, un kuras ar uzsildīšanu ar karstu gaisu tiek savienotas ar 
priekšpusi viena pret otru armatūras sieta atvērumu zonā, raksturīga 
ar to, ka vakuums starp plastmasas loksnēm (15) tiek iesūkts ar 
iesūces atverēm (4), kuras ir savienotas ar iesūces caurulēm (3) 
un kuras ir izveidotas atstatumā, kurš ir vienāds ar atstatumu 
starp veidotā elementa krustveidīgiem tērauda stieņiem (13, 11), 
iesūces atveres (4) tiek izmantotas iesūkšanai kanālu sistēmā, 
kuru nosaka armatūras siets (11-14), iesūkšanas efekta sadalei 
pa visām konstrukcijas elementa sānu sienām ar minētās kanālu 
sistēmas starpniecību.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, raksturīga ar to, ka plast-
masas lokšņu (15) pirmās malas (15b) tiek novietotas horizontāli 
uz laminēšanas galda, veidnes rāmja kājas (12) tiek novietotas uz 
pirmo malu (15b) augšas, plastmasas lokšņu otrās malas (15a) tiek 
ievietotas kājās, lai izstieptu pa diagonāli uz augšu veidnes rāmja 
apakšdaļas virzienā, un atstarpe starp malām (15a, 15b) tiek pilnīgi 
hermetizēta, izņemot vietas, kur atrodas iesūces atveres (4).

 3. Sistēma, kas satur lieta betona pamata veidotu elementu (1), 
veidotais elements satur rupju armatūras sietu, kas izveidots no 
tērauda stieņiem (11-14), un tā tērauda stieņi (11-14) ir piestipri-
nāti viens pie otra to krustošanās punktos, minētie tērauda stieņi 
satur krustveidīgus tērauda stieņus (11, 13), armatūras siets veido 
iegarenu gropi, kas satur apakšējās un sānu sienas un kas veido 
veidnes rāmi, un iekārtu plastmasas lokšņu montāžai uz minētā 
lietā betona pamata veidotā elementa (1) sānu sienām, raksturīga 
ar to, ka iekārta satur iesūces caurules (3), kurās ir izveidotas ie-
sūces atveres (4), un kad veidnes rāmis tiek novietots uz iekārtas 
plastmasas lokšņu montāžai, iesūces atveres (4) atrodas vienā 
līnijā ar veidnes rāmja krustveidīgajiem tērauda stieņiem (13, 11), 
un atstatums starp iesūces atverēm ir vienāds ar atstatumu starp 
veidotā elementa krustveida tērauda stieņiem (13, 11), kur, iekārtai 
darbojoties, iesūkšanas efekts tiek sadalīts lokāli iesūces kanālu 
sistēmā, ko nosaka armatūras siets (11-14).
 4. Iekārta saskaņā ar 3. pretenziju, raksturīga ar to, ka iesū-
ces caurule (3) un iesūces atveres (4) atrodas zem veidnes rāmja 
kāju (12) apakšpuses, kad veidnes rāmis tiek ievietots iekārtā 
plastmasas lokšņu (15) montāžai.
 5. Iekārta saskaņā ar 3. vai 4. pretenziju, raksturīga ar to, ka 
iekārta satur laminēšanas galdu (2), uz kura veidotais elements (1) 
tiek izvadīts caur karsta gaisa pūšanas iekārtu (5), un ar to, ka 
iesūces caurules (3) ir samontētas uz laminēšanas galda (2) ar 
saitēm (21), kas ir rotējamas ap asi (19).
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 (87) WO2014/138209  12.09.2014
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Portland, OR 97239, US
 (72) PICKER, Louis, US
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Birmingham B16 8QQ, GB
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LV-1083, LV
 (54) CITOMEGALOVĪRUSA VEKTORS, KAS PAREDZĒTS 

T ŠŪNU TARGETĒŠANAS KONTROLEI
  CYTOMEGALOVIRUS VECTORS ENABLING CONTROL 

OF T CELL TARGETING
 (57) 1. Cilvēka vai dzīvnieka citomegalovīrusa vektors, kas 
satur:
 (a) pirmo nukleīnskābes sekvenci, kas kodē heterologa proteīna 
antigēnu;
 (b) otro nukleīnskābes sekvenci, kas kodē UL128, vai tās 
ortologu; un
 (c) trešo nukleīnskābes sekvenci, kas kodē UL131, vai tās 
ortologu; kur vektors neizsaka aktīvo UL130 proteīnu.
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 2. Cilvēka vai dzīvnieka citomegalovīrusa vektors, kas satur:
 (a) pirmo nukleīnskābes sekvenci, kas kodē heterologu proteīna 
antigēnu;
 (b) otro nukleīnskābes sekvenci, kas kodē UL130, vai tās 
ortologu; un
 (c) trešo nukleīnskābes sekvenci, kas kodē UL131, vai tās 
ortologu; kur vektors neizsaka aktīvo UL128 proteīnu.
 3. Vektors saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 2. pretenzijai, kur 
vektors satur mutāciju UL128 vai UL130, kas izvēlēta no punktveida 
mutācijas, rāmja nobīdes mutācijas vai visas vai daļējas UL128 
vai UL130 dzēšanas; un/vai papildus satur ceturto nukleīnskābes 
secību, turklāt ceturtā nukleīnskābes secība satur antisensu secību 
vai RNSi secību, kas inhibē UL128 vai UL130 ekspresiju.
 4. Vektors saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, kur 
heterologs antigēns satur patogēnam specifisku antigēnu.
 5. Vektors saskaņā ar 4. pretenziju, kur patogēnam specifis-
kais antigēns ir atvasināts no cilvēka imūndeficīta vīrusa, pērtiķa 
imūndeficīta vīrusa vai tuberkulozes mikobaktērijām.
 6. Vektors saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, kur 
heterologs antigēns satur vēža antigēnu.
 7. Kompozīcija izmantošanai subjekta imunizācijai pret patogē-
nu vai vēža antigēnu, kur kompozīcija satur pirmo citomegalovīrusa 
vektoru, kas satur:
 (a) pirmo nukleīnskābes sekvenci, kas kodē pirmo heterologo 
antigēnu,
 (b) otro nukleīnskābes sekvenci, kas kodē aktīvo UL130, vai 
tās ortologu, un
 (c) trešo nukleīnskābes sekvenci, kas kodē aktīvo UL131 
proteīnu, vai tā ortologu;
kur pirmais citomegalovīrusa vektors neaktivizē aktīvo UL128 
proteīnu.
 8. Kompozīcija izmantošanai subjekta imunizācijai pret patogē-
nu vai vēža antigēnu, kur kompozīcija satur pirmo citomegalovīrusa 
vektoru, kas satur:
 (a) pirmo nukleīnskābes secību, kas kodē pirmo heterologo 
antigēnu,
 (b) otro nukleīnskābes secību, kas kodē aktīvo UL128 proteīnu, 
vai tā ortologu, un
 (c) trešo nukleīnskābes secību, kas kodē aktīvo UL131 proteīnu, 
vai tā ortologu,
kur pirmais citomegalovīrusa vektors neaktivizē aktīvo UL130 
proteīnu.
 9. Kompozīcija izmantošanai saskaņā ar 7. vai 8. pretenziju, 
kurā pirmais heterologais antigēns satur patogēnam specifisku 
antigēnu.
 10. Kompozīcija izmantošanai saskaņā ar 9. pretenziju, kur 
patogēnam specifiskais antigēns ir iegūts no cilvēka imūndeficīta 
vīrusa, pērtiķa imūndeficīta vīrusa vai tuberkulozes mikobaktērijām.
 11. Kompozīcija izmantošanai saskaņā ar 7. vai 8. pretenziju, 
kur pirmais heterologais antigēns satur vēža antigēnu.
 12. Kompozīcija izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 7. līdz 
11. pretenzijai, kur subjekts iepriekš ir bijis pakļauts citomegalo-
vīrusa iedarbībai un/vai, kur subjekts ir cilvēks vai primāts.
 13. Kompozīcija izmantošanai saskaņā ar 7. vai 8. pretenziju, 
kur kompozīcija papildus ietver otro citomegalovīrusa vektoru, 
kas satur ceturto nukleīnskābes secību, kas kodē otru heterologo 
antigēnu.
 14. Kompozīcija izmantošanai saskaņā ar 13. pretenziju, kur 
otrais citomegalovīrusa vektors kodē aktīvo UL128 proteīnu un 
aktīvo UL130 proteīnu.
 15. Kompozīcija izmantošanai saskaņā ar 13. vai 14. pretenziju, 
kur pirmajam heterologajam antigēnam un otrajam heterologajam 
antigēnam ir viens un tas pats antigēns.
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 (54) GLIKOZIDĀZES INHIBITORI
  GLYCOSIDASE INHIBITORS
 (57) 1. Medikaments, kas satur savienojumu ar formulu (I):

,
turklāt:
X1 apzīmē S vai O;
X2, W neatkarīgi viens no otra apzīmē N vai CR6;
R1, R3, R4 neatkarīgi viens no otra apzīmē Y;
R3, R4 kopā apzīmē arī -(CY2)p-;
R2 apzīmē COY, Y, Alk, Cyc, (CY2)nAr, COAlk, CO(CY2)nAr, 
CONY2, CONYAlk, COOY, COOAlk, COO(CY2)nAr, SO2Y, SO2Alk, 
SO2(CY2)nAr, CY2OY vai CY2NY2;
R1, R2 kopā apzīmē arī -(CY2)p-CONY2-(CY2)p-;
R5 apzīmē (CY2)qAr, OAr, Cyc, Y vai NY2;
R6 apzīmē Y, OY, Hal vai CN;
L apzīmē -CY2-, -CO- vai -SO2-;
Y apzīmē H vai A;
A apzīmē nesazarotu vai sazarotu aciklisku alkilgrupu ar 1 līdz 
10 C atomiem, kurā 1 līdz 7 H atomi neatkarīgi viens no otra var 
būt aizvietoti ar Hal;
Alk apzīmē nesazarotu vai sazarotu alkenilgrupu ar 2 līdz 
10 C atomiem, kurā 1 līdz 4 H atomi neatkarīgi viens no otra var 
būt aizvietoti ar Hal;
Cyc apzīmē cikloalkilgrupu ar 3 līdz 7 C atomiem, kurā 1 līdz 
4 H atomi neatkarīgi viens no otra var būt aizvietoti ar Hal;
Ar apzīmē nepiesātinātu vai aromātisku mono- vai biciklisku 
karbo ciklu ar 3 līdz 12 C atomiem, kas var būt aizvietots vismaz 
ar vienu aizvietotāju, izvēlētu no šādas grupas: Hal, A, (CY2)n-OY, 
(CY2)n-NY2, COOY, SO2Y un CN, vai kas var būt sapludināts ar 
piesātinātu, nepiesātinātu vai aromātisku monociklisku heterociklu 
ar 1 līdz 5 C atomiem un 1 līdz 4 N, O un/vai S atomiem;
Hal apzīmē F, Cl, Br vai I; un
m, n, p, q neatkarīgi viens no otra apzīmē 0, 1, 2 vai 3;
un/vai tā fizioloģiski pieņemamu sāli;
ar nosacījumu, ka tiek izslēgts (5-piperidin-1-ilmetil-tiazol-2-il)karb-
amīn skābes metilesteris.
 2. Medikaments saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt:
X1 apzīmē S.
 3. Medikaments saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt:
X2 apzīmē CY; un/vai
W apzīmē N vai CH.
 4. Medikaments saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, 
turklāt:
W apzīmē N;
R2 apzīmē COY, COAlk, CONY2 vai COOY; un/vai
L apzīmē CY2.
 5. Medikaments saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, 
turklāt:
m, p neatkarīgi viens no otra apzīmē 1 vai 2 un/vai
n, q neatkarīgi viens no otra apzīmē 0 vai 1.
 6. Medikaments saskaņā ar 1. pretenziju, kas satur savieno-
jumu ar apakšformulu (IA):

,
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turklāt:
X1 apzīmē S vai O;
X2 apzīmē CR6 vai N;
R2 apzīmē COY, COAlk, CONY2 vai COOY;
R3, R4 neatkarīgi viens no otra apzīmē Y;
R3, R4 kopā apzīmē arī -(CY2)p-;
R5 apzīmē (CY2)qAr, Cyc vai Y;
R6 apzīmē Y, OY vai Hal;
Y apzīmē H vai A;
A apzīmē nesazarotu vai sazarotu aciklisku alkilgrupu ar 1 līdz 
10 C atomiem, kurā 1 līdz 7 H atomi neatkarīgi viens no otra var 
būt aizvietoti ar Hal;
Alk apzīmē nesazarotu vai sazarotu alkenilgrupu ar 2 līdz 6 C ato-
miem, kurā 1 līdz 3 H atomi neatkarīgi viens no otra var būt 
aizvietoti ar Hal;
Cyc apzīmē cikloalkilgrupu ar 3 līdz 7 C atomiem, kurā 1 līdz 
4 H atomi neatkarīgi viens no otra var būt aizvietoti ar Hal;
Ar apzīmē nepiesātinātu vai aromātisku mono- vai biciklisku karbo-
ciklu ar 4 līdz 12 C atomiem, kas var būt aizvietots ar vismaz vienu 
aizvietotāju, kas izvēlēts no šādas grupas: Hal, A, OY, COOY un CN;
Hal apzīmē F, Cl, Br vai I;
m, q neatkarīgi viens no otra apzīmē 0, 1 vai 2 un
p apzīmē 1, 2 vai 3;
un/vai tā fizioloģiski pieņemamu sāli;
ar nosacījumu, ka tiek izslēgts, ka R3 un R5 apzīmē A.
 7. Medikaments saskaņā ar 6. pretenziju, kas satur savieno-
jumu ar apakšformulu (IB):

,
turklāt:
X2 apzīmē CY vai N;
R3, R4 neatkarīgi viens no otra apzīmē Y;
R3, R4 kopā apzīmē arī -(CH2)p-;
R5 apzīmē (CH2)qAr, Cyc vai A;
Y apzīmē H vai A;
A apzīmē nesazarotu vai sazarotu aciklisku alkilgrupu ar 1 līdz 
6 C atomiem, kurā 1 līdz 4 H atomi neatkarīgi viens no otra var 
būt aizvietoti ar Hal;
Cyc apzīmē cikloalkilgrupu ar 4 līdz 7 C atomiem;
Ar apzīmē aromātisku mono- vai biciklisku karbociklu ar 5 līdz 
10 C atomiem, kas var būt mono- vai diaizvietots ar vismaz vienu 
aizvietotāju, kas izvēlēts no šādas grupas: Hal, A, OY, COOH un CN;
Hal apzīmē F, Cl, Br vai I;
m apzīmē 0, 1 vai 2;
p apzīmē 1 vai 2; un
q apzīmē 0 vai 1;
un/vai tā fizioloģiski pieņemamu sāli.
 8. Medikaments saskaņā ar 1. pretenziju, kas satur savieno-
jumu, kas izvēlēts no šādas grupas:
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un/vai tā fizioloģiski pieņemamu sāli.
 9. Tehnoloģisks process medikamenta saskaņā ar 1. pretenziju 
ražošanai, kas ietver šādus soļus:
 (a) savienojuma ar formulu (II):
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,
turklāt R7 apzīmē Hal, H vai OH un X1, W, R1, R2 un L ir ar tādu 
nozīmi, kā definēts 1. pretenzijā,
pakļaušanu reakcijai ar savienojumu ar formulu (III):

,
turklāt X2, R3, R4, R5 un m ir ar tādu nozīmi, kā definēts 1. pre-
tenzijā, lai iegūtu savienojumu ar formulu (I):

,
turklāt X1, X2, W, R1 līdz R5, L un m ir ar tādu nozīmi, kā definēts 
1. pretenzijā;
un pēc izvēles:
 (b) savienojuma ar formulu (I), turklāt R2 ir H, pārveidošanu 
citā savienojumā ar formulu (I), turklāt R2 ir ar citu nozīmi kā H, 
kā definēts 1. pretenzijā;
 (c) savienojuma ar formulu (I) bāzes vai skābes pārveidošanu 
tā fizioloģiski pieņemamā sālī; un/vai
 (d) savienojuma ar formulu (I) vai tā fizioloģiski pieņemama 
sāls acīmredzamu pielāgošanu esamībai par medikamentu.
 10. Starpprodukta savienojums ar apakšformulu (IE):

,
turklāt X1, X2, W, R1, R3 līdz R5, L un m ir ar tādu nozīmi, kā 
definēts 1. pretenzijā; ar nosacījumu, ka tiek izslēgts 5-pirolidin-
1-ilmetiltiazol-2-ilamīns.
 11. Farmaceitiska kompozīcija, kas kā aktīvo vielu satur me-
dikamentu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 8. pretenzijai kopā ar 
farmaceitiski pieļaujamiem adjuvantiem un/vai palīgvielām, pēc 
izvēles kombinācijā ar vienu vai vairākām papildu aktīvajām vielām.
 12. Medikaments saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 8. pretenzijai 
lietošanai stāvokļa, kas izvēlēts no neirodeģeneratīvu slimību un 
vēža grupas, profilaktiskā vai terapeitiskā ārstēšanā un/vai moni-
toringā.
 13. Medikaments lietošanai saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt 
minētais stāvoklis ir izvēlēts no šādas grupas: Alcheimera slimība, 
amiotrofā laterālā skleroze (ALS), kortikobazāla deģenerācija (CBP), 
frontotemporāla demence ar parkinsonismu, kas saistīta ar 
17. hromosomu (FTDP-17), Nīmaņa-Pika slimība (C tips), Gua-
mas parkinsonisma un demences komplekss, Pika slimība (PiD), 
progresējoša supranukleāra trieka (PSP) un Pārkinsona slimība, 
vēlams, Alcheimera slimība.
 14. Medikaments lietošanai saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt 
stāvoklis ir tauopātija.
 15. Metode glikozidāzes inhibēšanai, turklāt sistēma, kas 
ekspresē glikozidāzi tiek kontaktēta ar savienojumu saskaņā ar 
jebkuru no 1. līdz 8. pretenzijai un/vai tā fizioloģiski pieņemamu 
sāli in vitro apstākļos tā, ka glikozidāze tiek inhibēta.
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 (54) EKSONA IZLAIŠANAS KOMPOZĪCIJAS MUSKUĻU DIS-

TROFIJAS ĀRSTĒŠANAI
  EXON SKIPPING COMPOSITIONS FOR TREATING 

MUSCULAR DYSTROPHY
 (57) 1. Antisensa oligonukleotīds ar šādu struktūru:

,
kur

un
kur ^ = fosfora centra stereoķīmija nav definēta; vai tā farmaceitiski 
pieņemams sāls.
 2. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur antisensa oligonukleo-
tīdu saskaņā ar 1. pretenziju un farmaceitiski pieņemamu nesēju.
 3. Kompozīcija saskaņā ar 2. pretenziju izmantošanai Dišēna 
muskuļu distrofijas ārstēšanā.
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 (54) PĀRSTRĀDES PAŅĒMIENS
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  RECYCLING METHOD
 (57) 1. Paņēmiens litija jonu akumulatora katoda materiāla 
pārstrādei, kas ietver:
 (i) litija jonu akumulatora katoda, kurš satur metāla foliju, kas 
pārklāta ar katoda materiālu, sagatavošanu; turklāt katods ir litija 
jonu akumulatora katodu ražošanas pārpalikums;
 (ii) katoda sasmalcināšanu trieciendzirnavās, lai panāktu ka-
toda daļiņu smalkni, kas satur metāla folijas daļiņas, kuru vidējais 
daļiņu izmērs ir vismaz 200 μm, un katoda materiāla daļiņas, kuru 
vidējais daļiņu izmērs ir mazāks par 200 μm;
 (iii) katoda daļiņu filtrēšanu no trieciendzirnavām putekļu sa-
vācējā;
 (iv) katoda materiāla daļiņu atdalīšanu no katoda daļiņu smalk-
nes atdalīšanas ierīcē, kas satur vairāk nekā vienu sietu, lai iegūtu 
pārstrādātu katoda materiālu;
turklāt pārvietošanu uz atdalīšanas ierīci atvieglo rotējošs padevējs.
 2. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt trieciendzirnavas 
ir veserdzirnavas.
 3. Paņēmiens saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt daļiņas 
tiek savāktas, izmantojot audumu.
 4. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, 
turklāt metāla folijas metāls satur alumīniju.
 5. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. preten-
zijai, turklāt katoda materiāls satur LiCoO2, LiMn2O4, LiNiO2, 
LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 un/vai LiFePO4.
 6. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, 
turklāt katoda materiāls papildus satur saistvielu.
 7. Pārstrādātā katoda materiāla sasmalcināto daļiņu, kas 
iegūstamas vai iegūtas ar paņēmienu saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām, izmantošanai litija jonu akumulatora ražošanai, 
turklāt pārstrādātā katoda daļiņu materiālam ir šāds sastāvs, kas 
aprēķināts attiecībā pret pārstrādātā katoda materiāla kopējo masu 
un ir izteikts kā oksīdi:
Co3O4  no 27 līdz 35 masas procentiem;
MnO  no 25 līdz 30 masas procentiem;
NiO  no 25 līdz 30 masas procentiem;
Al2O3  mazāk par 4 masas procentiem.
 8. Pārstrādātā katoda materiāla sasmalcināto daļiņu izmanto-
šana saskaņā ar 7. pretenziju, kas satur saistvielu no 0,001 līdz 
5 masas procentiem no pārstrādātā katoda materiāla kopējās 
masas.
 9. Pārstrādātā katoda materiāla sasmalcināto daļiņu izmanto-
šana saskaņā ar 7. vai 8. pretenziju, kas satur mazāk par 1 masas 
procentu ūdens no pārstrādātā katoda materiāla kopējās masas.
 10. Izmantošana saskaņā ar jebkuru no 7. līdz 9. pretenzijai, 
turklāt litija jonu akumulators ir automobiļa litija jonu akumulators.

 
 
 (51) A61H 19/00(2006.01) (11) 2976057
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 (21) 14741640.8  (22) 22.07.2014
 (43) 27.01.2016
 (45) 05.12.2018
 (31) 102013110501  (32) 23.09.2013 (33) DE
 (86) PCT/EP2014/065734  22.07.2014
 (87) WO2015/039787  26.03.2015
 (73) Novoluto GmbH, Friedenstraße 91,91a, 10249 Berlin, DE
 (72) LENKE, Michael, DE
 (74) Kuhnen & Wacker, Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG 

mbB, Prinz-Ludwig-Straße 40A, 85354 Freising, DE

  Ņina DOLGICERE, Patentu aģentūra KDK, a/k 185, Rīga, 
LV-1084, LV

 (54) STIMULĀCIJAS IERĪCE
  STIMULATION DEVICE
 (57) 1. Stimulācijas ierīce (1) klitoram (12) seksuālā uzbudinā-
juma radīšanai, novedot pie kulminācijas, kur minētā ierīce sastāv 
no:
 spiediena lauka ģenerēšanas ierīces (2), kas ietver:
  pirmo kameru (3) ar vienu atveri; un
  otro kameru (4) ar atveri (42) novietošanai virs klitora (12); un
 savienojuma elementa (5), kas savieno pirmo kameru (3) ar otro 
kameru (4); un
 piedziņas bloka (6), kas maina pirmās kameras (3) tilpumu, 
novirzot pirmās kameras (3) elastīgo sieniņu (31) tādā veidā, ka 
otrajā kamerā (4) ar savienojuma elementa (5) palīdzību tiek radīts 
stimulējošs spiediena lauks; un
 vadības ierīces (7), kas darbina piedziņas bloku (6), turklāt
 otrajā kamerā (4) radītais spiediena lauks sastāv no negatīva un 
pozitīva spiediena ritma, kas tiek modulēts attiecībā pret references 
spiedienu; un turklāt
 spiediena lauka modulācija ir iepriekš saglabāta vadības ierīcē (7), 
un turklāt
 pirmā kamera (3) ar tās vienīgo atveri ar savienojuma elemen-
ta (5) palīdzību ir savienota tikai ar otro kameru (4), un turklāt
 stimulēšanas ierīce (1) ir pārnēsājama rokas ierīce ar bateriju, 
un turklāt spiediena lauka ģenerēšanas ierīcei (2) nav vārstu.
 2. Stimulācijas ierīce (1) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt
vismaz vienam savienojuma elementam (5) ir vismaz viena at-
vere (51), kas ir vērsta pret stimulējamo ķermeņa daļu (11) un ir 
notēmēta uz stimulējamo ķermeņa daļu (11).
 3. Stimulācijas ierīce (1) saskaņā ar jebkuru no 1. vai 2. pre-
tenzijas, turklāt
otrā kamera (4) ir izgatavota no elastīga materiāla, vēlams, no 
silikona vai gumijas, un/vai ir izgatavota no vismaz daļēji caurspī-
dīga materiāla, un/vai ir piemērota mazo kaunuma lūpu formai tā, 
ka tās pilnībā nosedz otrās kameras (4) atveri.
 4. Stimulācijas ierīce (1) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pre-
tenzijai, turklāt
otrā kamera (4) ir izveidota kā viena detaļa kopā ar savienojuma 
elementu (5) un pirmo kameru (3).
 5. Stimulācijas ierīce (1) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pre-
tenzijai, turklāt
otrā kamera (4) ir izveidota tā, lai tā būtu nomaināma.
 6. Stimulācijas ierīce (1) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pre-
tenzijai, turklāt
otrajai kamerai (4) ir blīvējošas ierieves daļa (43) otrās kameras (4) 
saskares virsmas palielināšanai ar ādu.
 7. Stimulācijas ierīce (1) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pre-
tenzijai, turklāt
attiecīgā spiediena lauka modulācija ir maināma ar darbības ele-
menta (71) palīdzību.
 8. Stimulācijas ierīce (1) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pre-
tenzijai, turklāt
stimulēšanas ierīcei (1) ir apgaismojums (9), vēlams, gaismas diožu 
apgaismojums, otrās kameras (4) apgaismošanai.
 9. Stimulācijas ierīce (1) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 8. pre-
tenzijai, turklāt
savienojuma elementam (5) ir iekšējā forma un atvere uz otro 
kameru (4), kas ir izveidotas tā, lai spiediena lauks tiktu modulēts 
attiecībā uz tā virzienu un formu.
 10. Sistēma ar stimulācijas ierīci (1) saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 9. pretenzijai, kas satur:
 tālvadības ierīci, kas ir izvietota atsevišķi no stimulācijas ierī-
ces (1),
 turklāt stimulēšanas ierīces (1) vadības ierīci (7) var attālināti 
vadīt ar tālvadības ierīci.
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 (86) PCT/EP2014/056350  28.03.2014
 (87) WO2014/154887  02.10.2014
 (73) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH
 (72) JORDIL, Yves, FR
 (74) Nevett, Duncan, Reddie & Grose LLP, The White Chapel 

Building, 10 Whitechapel High Street, London E1 8QS, GB
  Artis KROMANIS, PĒTERSONA PATENTS - AAA LAW, 

SIA, Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, LV
 (54) SMĒĶĒŠANAS IZSTRĀDĀJUMS AR AROMĀTA PIEGĀ-

DES ELEMENTU
  SMOKING ARTICLE INCLUDING A FLAVOUR DELIVERY 

MEMBER
 (57) 1. Smēķēšanas izstrādājums (100), kas satur tabakas 
substrātu (101) un filtru (103), turklāt filtrs (103) satur:
 filtra segmentu (201), kas satur filtra materiālu (203), turklāt filtra 
segmentam (201) ir šķērsgriezuma laukums, kas mērīts perpendi-
kulāri filtra garenvirzienam; un
 aromāta piegādes elements (205), kas ievietots filtra segmen-
tā (201) un kuru no visām pusēm aptver filtra materiāls (203), turklāt 
aromāta piegādes elements (205) satur strukturālu materiālu, kas 
ietver šķidru aromatizētāju, lai aromatizētu dūmus smēķēšanas 
laikā, turklāt aromāta piegādes elements (205) izdala vismaz daļu 
no šķidrā aromatizētāja, kad filtrs (103) tiek pakļauts ārējai spēka 
iedarbībai;
 turklāt aromāta piegādes elementa (205) šķērsgriezuma laukums, 
kas mērīts perpendikulāri filtra garenvirzienam, ir aptuveni 30 % 
vai lielāks par filtra segmenta (201) šķērsgriezuma laukumu, un
turklāt filtra segmenta (201) filtra materiāls (203) satur šķiedras 
robežās no aptuveni 5,0 līdz aptuveni 12,0 denjē uz filamentu un 
kopējais masas numurs denjē ir robežās no aptuveni 10000 līdz 
aptuveni 30000;
turklāt filtra segments un aromāta piegādes elements to šķērs-
griezumā ir riņķveida, kur filtra segmenta diametrs ir robežās 
no aptuveni 3,6 mm līdz aptuveni 6,5 mm un aromāta piegādes 
elementa diametrs ir robežās no 2,5 mm līdz aptuveni 4,5 mm;
turklāt smēķēšanas izstrādājuma vilkmes pretestība (RTD) pirms 
tiek izlaists šķidrais aromatizētājs ir lielāka par 130 mm H2O; un
turklāt aromāta piegādes elements satur kapsulu un kapsulas 
lūzuma pretestība ir robežās no aptuveni 5 N līdz aptuveni 24 N.
 2. Smēķēšanas izstrādājums (100) saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, turklāt aromāta piegādes elementa (205) 
šķērsgriezuma laukums, kas mērīts perpendikulāri filtra garen-
virzienam, ir aptuveni 45 % vai lielāks par filtra segmenta (201) 
šķērsgriezuma laukumu.
 3. Smēķēšanas izstrādājums (100) saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, turklāt aromāta piegādes elementa (205) 
šķērsgriezuma laukums, kas mērīts perpendikulāri filtra garen-
virzienam, ir aptuveni 55 % vai lielāks par filtra segmenta (201) 
šķērsgriezuma laukumu.
 4. Smēķēšanas izstrādājums (100) saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, turklāt filtra materiāls (203) satur šķiedras 
robežās ar kopējo masas numuru denjē no aptuveni 12000 līdz 
aptuveni 30000.
 5. Smēķēšanas izstrādājums (100) saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, turklāt filtra segments (201) un aromāta 
piegādes elements (205) to šķērsgriezumā ir riņķveida, kur filtra 
segmenta (201) diametrs ir robežās no aptuveni 3,6 mm līdz ap-
tuveni 5,5 mm un aromāta piegādes elementa (205) diametrs ir 
robežās no aptuveni 3,0 mm līdz aptuveni 3,5 mm.
 6. Smēķēšanas izstrādājums (100) saskaņā ar 8. pretenziju, 
turklāt filtra segments (201) un aromāta piegādes elements (205) 
to šķērsgriezumā ir riņķveida, kur filtra segmenta (201) diametrs 
ir robežās no aptuveni 3,6 mm līdz aptuveni 4,5 mm un aromāta 
piegādes elementa (205) diametrs ir robežās no aptuveni 3,0 mm 
līdz aptuveni 3,5 mm.
 7. Smēķēšanas izstrādājums (100) saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, turklāt tabakas substrāts (101) ir tabakas 
stienītis.
 8. Smēķēšanas izstrādājums (100) saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, kas papildus satur savienojošo mate-
riālu (115), kas sastiprina tabakas substrātu (101) un filtru (103), 
turklāt savienojošais materiāls (115) ietver ventilācijas zonu, kas 
satur perforācijas (117) caur savienojošo materiālu (115), turklāt 

perforācijas (117) ir izvietotas augšup pa plūsmu no aromāta pie-
gādes elementa.
 9. Smēķēšanas izstrādājums (100) saskaņā ar 13. pretenziju, 
turklāt savienojošais materiāls (115) ir būtībā necaurlaidīgs pret 
aromātu piegādes elementa (205) šķidro aromatizētāju.
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 (54) IERĪCE AUDU NOŅEMŠANAI
  DEVICE FOR TISSUE REMOVAL
 (57) 1. Viļņvadu mezgls elektromagnētiskā starojuma pievadī-
šanai audiem, kas satur:
 vismaz vienu elastīgu viļņvadu (100, 200, 418, 518, 718), kurš 
satur ar starojuma avotu optiski savienojamu tuvo galu un attālo 
galu, un
 vāciņu (220, 320, 520) vai apvalku, kas apsedz minēto viļņvada 
attālo galu,
 turklāt minētais vāciņš vai apvalks satur aksiāli izstieptu posmu, 
kas noliekts iepriekš noteiktā leņķī attiecībā pret minētā viļņ-
vada (100, 200, 418, 518, 718) garenisko asi, raksturīgs ar to, ka
 minētais viļņvads ir optiska šķiedra (100, 200, 418, 518, 718), 
kas veido garenisko asi (110), ar daudzšķautņainu attālo galu (108, 
308, 408, 508, 608, 708).
 2. Viļņvadu mezgls atbilstoši 1. pretenzijai, turklāt minētajam 
daudzšķautņainajam attālajam galam (108, 408) ir trīs šķaut-
nes (112, 116, 432), turklāt centrālā šķautne (112) pret optiskās 
šķiedras (100) garenisko asi (110) ir vērsta slīpi leņķī, kura lielums 
ir starp aptuveni 30 un aptuveni 50 grādiem, vēlamāk starp aptuveni 
32 un aptuveni 36 grādiem, un/vai
 turklāt minētā daudzšķautņainā attālā gala atstarošanas spēja 
tiek tālāk uzlabota, izveidojot gaisa spraugu (224, 524) starp minētā 
viļņvada daudzšķautņaino galu un minēto vāciņu (220, 320, 520), 
un/vai
 turklāt minētā daudzšķautņainā attālā gala atstarošanas spēja 
tiek tālāk uzlabota, izveidojot uz minētā daudzšķautņainā gala 
šķautnēm atstarojošu slāni.
 3. Viļņvadu mezgls atbilstoši 1. vai 2. pretenzijai, turklāt 
minētais vāciņš (220, 320, 520) vai apvalks apsedz minēto daudz-
šķautņaino attālo galu (108, 308, 408, 508, 608, 708), turklāt mi-
nētais mezgls ir konfigurēts tā, lai emitētu starojumu sānu virzienā 
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attiecībā pret minētā viļņvada (100, 200, 418, 518, 718) garenisko 
asi (110).
 4. Viļņvadu mezgls atbilstoši jebkurai no 1. līdz 3. preten-
zijai, turklāt vāciņš (220, 320, 520) vai apvalks veido ar audiem 
kontaktējošu virsmu (226, 326, 526), konfigurētu tā, lai tā tiktu 
novietota saskarē ar apstrādājamiem audiem nolūkā pārvadīt 
elektromagnētisko enerģiju no viļņvada (200, 518) caur minēto ar 
audiem kontaktējošo virsmu (226, 326, 526), lai veiktu ar minēto 
ar audiem kontaktējošo virsmu saskarē esošo audu ekstirpāciju 
vai aizvākšanu.
 5. Viļņvadu mezgls atbilstoši jebkurai no 1. līdz 4. pretenzijai, 
turklāt minēto ar audiem kontaktējošo virsmu (226, 326) veido plakne 
vāciņa vai apvalka attālajā galā, kas paralēla viļņvada gareniskajai 
asij, un/vai
 turklāt minētajai ar audiem kontaktējošajai virsmai (526) pēc 
izvēles var būt būtībā ieliekta forma, kas ļauj veikt mazu audu 
gabaliņu rezekciju, palielinot apstrādes ātrumu, un/vai iegūt audu 
paraugus medicīniskai analīzei, un/vai
 turklāt minētajai ar audiem kontaktējošajai virsmai (526) ir asa 
mala vai raupja virsma, izveidota tā, ka starojums iziet pie minētā 
kā skrāpis izveidotā attālā gala (644, 744) griezošās virsmas.
 6. Viļņvadu mezgls atbilstoši jebkurai no 1. līdz 5. pretenzijai, 
turklāt minētais vāciņš (220, 320, 520) vai apvalks ir aizsargājošs 
un pastiprināts vāciņš, kas piekausēts pie viļņvada attālā gala un 
ir tā integrāla sastāvdaļa, un/vai
 turklāt minētais vāciņš (220, 320, 520) vai apvalks satur paplašinā-
tu posmu, salīdzinot ar viļņvada attālā gala izmēriem, lai palielinātu 
ekstirpācijas ātrumu un samazinātu medicīniskās procedūras laiku.
 7. Viļņvadu mezgls atbilstoši jebkurai no 1. līdz 6. pretenzijai, 
turklāt minēto starojumu pievada elektromagnētiskā starojuma 
pievadīšanas ierīce, kas izvēlēta no grupas, kura sastāv no lielas 
jaudas lāzera ierīces, diodes lāzera vai LED ierīces.
 8. Viļņvadu mezgls atbilstoši jebkurai no 1. līdz 7. pretenzijai, 
turklāt elektromagnētiskā starojuma stara virzienu nosaka, izmanto-
jot optisko šķiedru (100, 200, 418, 518, 718) ar daudzšķautņainu 
attālo galu, izveidojot optiskās šķiedras kodola (106, 406) slīpos 
leņķus, un izveidojot vāciņa (220, 320, 520) aksiāli izstieptā posma 
orientāciju.
 9. Ierīce ķermeņa audu noņemšanai ar lielas jaudas emisiju, 
kas satur:
 vismaz vienu starojuma avotu un
 vismaz vienu jebkurai no 1. līdz 8. pretenzijai atbilstošu viļņvada 
mezglu.
 10. Ierīce ķermeņa audu noņemšanai atbilstoši 9. pretenzijai, 
kas tālāk satur līdzekli audu fragmentu atdalīšanai, lai iegūtu pa-
raugus analīzei, un/vai
 turklāt minētais viļņvada attālais gals ir izveidots tā, ka audi, 
kas atdalīti ar skrāpja veida attālo galu (644, 744), tiek izvākti no 
redzes lauka, un/vai
 turklāt minētais viļņvads sastāv no kāta (648), kas satur vairāk 
nekā vienu optisko šķiedru un kur vismaz vienai no minētajām 
optiskajām šķiedrām ir daudzšķautņains attālais gals, kas izveidots 
kā skrāpis.
 11. Ierīce ķermeņa audu noņemšanai atbilstoši 9. vai 10. pre-
tenzijai,
 kas tālāk satur drošības sistēmu (750), lai novērstu veselo audu 
nejaušu apstarošanu.
 12. Viļņvadu mezgls atbilstoši jebkurai no 1. līdz 8. pretenzijai 
vai ierīce atbilstoši jebkurai no 9. līdz 11. pretenzijai, turklāt viļņvadu 
mezgls vai ierīce ir ierīkoti, lai aizvāktu nevēlamus audus, viļņvadu 
mezgls vai ierīce tālāk ir ierīkoti tā, lai:
 uz sāniem no ass emitējošu optisko šķiedru ierīci novietotu tā, ka 
tā ir saskarē ar apstrādājamiem audiem, pievadītu lāzera enerģiju, 
un
 veiktu ar audiem kontaktējošo virsmu saskarē esošo audu 
ekstirpāciju vai aizvākšanu, lai palielinātu apstrādes ātrumu 
un/vai, lai radītu iegūstamus audu gabaliņus tālākai medicīniskai 
analīzei.
 13. Viļņvadu mezgls vai ierīce atbilstoši 12. pretenzijai, turklāt 
viļņvadu mezgls vai ierīce tālāk ir piemēroti, lai:
 pārvietotu ar audiem kontaktējošo virsmu virzienā uz priekšu un 
atpakaļ ar vēzienveidīgu kustību pāri audiem un, lai veiktu saskarē 
nonākušo audu ekstirpāciju/aizvākšanu, un/vai
 lai veiktu labdabīgas prostatas hiperplāzijas ārstēšanu.

 14. Paņēmiens jebkurai no 1. līdz 8. pretenzijai atbilstoša 
viļņvadu mezgla viļņvada vāciņa (220, 320, 520) izgatavošanai, 
kas satur tādus soļus kā:
 SiO2 daļiņas saturoša koloidāla šķīduma liešana,
 minētā koloidālā šķīduma ieliešana veidnē ar iepriekš noteiktu 
vāciņa formu un ļaušana minētajam koloidālajam šķīdumam sabiezēt 
par gelu,
 gela izžāvēšana, gela saķepināšana un iegūtā produkta tūlītēja 
atdzesēšana.
 15. Paņēmiens atbilstoši 14. pretenzijai, turklāt minētās SiO2 
daļiņas ir nano izmēra SiO2 daļiņas un liešanas solis tiek veikts 
praktiski bez jebkādiem piesārņojumiem un burbuļiem, un/vai
 turklāt minētais saķepināšanas solis satur termiskas apstrādes soli 
ar temperatūrām starp 1000 ºC un 1400 ºC (1832 ºF – 2552 ºF), 
turklāt poras sakļaujas un notiek trīsdimensionāla saraušanās līdz 
vēlamajiem vāciņa izmēriem.
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 (54) NHE3 SAISTOŠI SAVIENOJUMI UN METODES FOSFĀTA 
TRANSPORTA INHIBĒŠANAI

  NHE3BINDING COMPOUNDS AND METHODS FOR 
INHIBITING PHOSPHATE TRANSPORT

 (57) 1. Savienojums, kas izmantojams, lai inhibētu fosfāta uz-
sūkšanos kuņģa-zarnu traktā pacientam, kam nepieciešama fosfāta 
līmeņa pazemināšana, turklāt savienojums pacientam jāievada caur 
kuņģa-zarnu traktu; un turklāt savienojums ir:

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
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 2. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt 
farmaceitiski pieņemamais sāls ir:

 3. Savienojums, kas izmantojams hiperfosfatēmijas ārstēšanā 
indivīdam, kam tas nepieciešams, turklāt indivīdam jāievada iedar-
bīgs daudzums savienojuma, un turklāt savienojums ir:

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 4. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt 
farmaceitiski pieņemamais sāls ir:

 5. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 3. vai 4. pretenziju, 
turklāt hiperfosfatēmija pēc izvēles ir uztura hiperfosfatēmija.
 6. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, 
turklāt papildus jāievada fosfāta saistītājs.
 7. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt 
fosfāta saistītājs ir atlasīts no grupas, kas sastāv no sevelamēra, 
sevelamēra karbonāta (piemēram, Renvela®), sevelamēra hidro-
hlorīda, lantāna karbonāta (piemēram, Fosrenol®), kalcija karbonāta 
(piemēram, Calcichew®, Titralac®), kalcija acetāta (piemēram, 
PhosLo®, Phosex®), kalcija acetāta/magnija karbonāta (piemēram, 
Renepho®, OsvaRen®), MCI-196, dzelzs(III) citrāta (piemēram, 
Zerenex™), magnija dzelzs hidroksikarbonāta (piemēram, Ferma-
gate™), alumīnija hidroksīda (piemēram, Alucaps®, Basaljel®), 
APS1585, SBR-759 un PA-21.
 8. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt 
fosfāta saistītājs ir sevelamērs, sevelamēra karbonāts vai sevela-
mēra hidrohlorīds.
 9. Savienojums saskaņā ar 5. pretenziju, turklāt papildus 
jāievada fosfāta saistītājs.
 10. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 9. pretenziju, turklāt 
fosfāta saistītājs ir atlasīts no grupas, kas sastāv no sevelamēra, 
sevelamēra karbonāta (piemēram, Renvela®), sevelamēra hidro-
hlorīda, lantāna karbonāta (piemēram, Fosrenol®), kalcija karbonāta 
(piemēram, Calcichew®, Titralac®), kalcija acetāta (piemēram, 
PhosLo®, Phosex®), kalcija acetāt/magnija karbonāta (piemēram, 
Renepho®, OsvaRen®), MCI-196, dzelzs(III) citrāta (piemēram, 
Zerenex™), magnija dzelzs hidroksikarbonāta (piemēram, Ferma-
gate™), alumīnija hidroksīda (piemēram, Alucaps®, Basaljel®), 
APS1585, SBR-759 un PA-21.
 11. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 9. pretenziju, turklāt 
fosfāta saistītājs ir sevelamērs, sevelamēra karbonāts vai sevela-
mēra hidrohlorīds.
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 (43) 24.02.2016
 (45) 01.08.2018
 (31) 13164421  (32) 19.04.2013 (33) EP
 (86) PCT/EP2014/057770  16.04.2014
 (87) WO2014/170387  23.10.2014
 (73) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, 100 Park 

Avenue, Florham Park, NJ 07932, US

 (72) ROUAN, Dominique, BE
  DE BOTH, Greta, BE
 (74) Almond-Martin, Carol, Ernest Gutmann - Yves Plasseraud 

S.A.S., 88, Boulevard des Belges, 69452 Lyon Cedex 06, 
FR

  Baiba KRAVALE, ALFA-PATENTS, a/k 109, Rīga, LV-1082, 
LV

 (54) HIBRĪDI BRASSICA AUGI UN METODES TO PRODU-
CĒŠANAI

  HYBRID BRASSICA PLANTS AND METHODS FOR 
PRODUCING SAME

 (57) 1. Eļļas rapša augs, kas tā kodolgenomā satur vismaz vie-
nu elites izlases MS-B2 kopiju, references sēklas, kas satur minēto 
elites izlasi, ir deponētas ATCC ar depozīta numuru ATCC_PTA 2485 
vai ATCC_PTA-850, un vismaz vienu elites izlases RF-BN1 kopiju, 
references sēklas, kas satur minēto elites izlasi, ir deponētas ATCC 
ar depozīta numuru ATCC_PTA-730, turklāt minētais eļļas rapša 
augs pieder pie Brassica napus vai Brassica juncea sugas.
 2. Eļļas rapša auga saskaņā ar 1. pretenziju šūna vai audi, 
vai sēkla, kas tās kodolgenomā satur vismaz vienu elites izlases 
MS-B2 kopiju saskaņā ar 1. pretenziju un vismaz vienu elites 
izlases RF-BN1 kopiju saskaņā ar 1. pretenziju.
 3. Eļļas rapša augu pāris, minētais pāris sastāv no diviem 
eļļas rapša augiem kombinācijā, kas ir piemērota hibrīdo sēklu 
producēšanai, tos krustojot vienu ar otru, viens no minētajiem 
eļļas rapša augiem ir vīrišķi sterils sievišķais eļļas rapša augs, 
kas satur elites izlasi MS-B2, kura satur vīrišķās sterilitātes gēnu, 
references sēklas, kas satur minēto elites izlasi, ir deponētas 
ATCC ar depozīta numuru ATCC_PTA 2485 vai ATCC_PTA-850, 
un otrs no minētajiem eļļas rapša augiem ir vīrišķi fertilais eļļas 
rapša augs, kas satur elites izlasi RF-BN1, kura satur fertilitātes 
atjaunotājgēnu, references sēklas, kas satur minēto elites izlasi, ir 
deponētas ATCC ar depozīta numuru ATCC_PTA-730, turklāt augs, 
kas satur elites izlasi RF-BN1, spēj atjaunot fertilitāti augos, kas 
satur elites izlasi MS-B2.
 4. Eļļas rapša auga saskaņā ar 1. pretenziju genoma DNS, 
minētā genoma DNS satur vismaz vienu elites izlases MS-B2 kopiju 
saskaņā ar 1. pretenziju un vismaz vienu elites izlases RF-BN1 
kopiju saskaņā ar 1. pretenziju.
 5. Brassica juncea sugas augs vai auga šūna, kas satur elites 
izlasi RF-BN1, references sēklas, kas satur minēto elites izlasi, ir 
deponētas ATCC ar depozīta numuru ATCC_PTA-730.
 6. Brassica juncea sugas auga sēklas saskaņā ar 5. pretenziju, 
kas satur elites izlasi RF-BN1, references sēklas, kas satur minēto 
elites izlasi, ir deponētas ATCC ar depozīta numuru ATCC_PTA-730.
 7. Augs vai šūna saskaņā ar 5. pretenziju, kas papildus sa-
tur elites izlasi MS-B2, references sēklas, kas satur minēto elites 
izlasi, ir deponētas ATCC ar depozīta numuru ATCC_PTA 2485 
vai ATCC_PTA-850.
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 (21) 14181761.9  (22) 21.08.2014
 (43) 24.02.2016
 (45) 14.11.2018
 (73) Frans Nooren Afdichtingssystemen B.V., Gasselterstraat 20, 

9503 JB Stadskanaal, NL
 (72) DODDEMA, Jan Frederik, NL
  HOFSTEE, Sander Hendrikus Johannes, BE
 (74) Nederlandsch Octrooibureau, P.O. Box 29720, 2502 LS 

The Hague, NL
  Aleksandra FORTŪNA, FORAL Intelektuālā īpašuma 

aģentūra, SIA, a/k 98, Rīga, LV-1050, LV
 (54) APSILDĀMS VIRSSLĀNIS
  HEATING BLANKET
 (57) 1. Apsildāms virsslānis cauruļu mezgla aprīkošanai ar 
savilcējuzmavu, kas ietver apsildāmu slāni (2); izolācijas slāni (6), 
kas novietots starp apsildāmo slāni (2) un spiediena elementu (8), 
turklāt spiediena elements (8) ir uzstādīts uz apsildāmā virs slāņa (1) 
atbilstošai saslēgšanai ap cauruļu mezglu (3) darbības laikā, 
turklāt apsildāmais slānis (2) ir aprīkots ar elektroinstalāciju (4), 
kas ir savienojama ar barošanas avotu, kas raksturīgs ar to, ka 
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elektroinstalācija (4) sastāv no divām vai vairākām, piemēram, trim 
sekcijām (4a, 4b, 4c).
 2. Apsildāms virsslānis saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt ap-
sildāmais slānis (2) papildus satur divus silikona slāņus (2a, 2b) 
ar starp tiem novietotu elektroinstalāciju (4).
 3. Apsildāms virsslānis saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt 
elektroinstalācija (4) ir izveidota, lai nodrošinātu īpatnējā siltuma 
jaudu vismaz 2 W/cm2, piemēram, 2,5 vai 3 W/cm2.
 4. Apsildāms virsslānis saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pre-
tenzijai, turklāt spiediena elements (8) satur lokšņu materiālu, kas 
aprīkots ar vienu vai vairākiem spriegošanas elementiem (10).
 5. Apsildāms virsslānis saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pre-
tenzijai, turklāt spiediena elements (8) satur vienu vai vairākas 
cilindriskas cieta materiāla daļas.
 6. Apsildāms virsslānis saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pre-
tenzijai, kas papildus ietver vadības bloku (12), kas savienots ar 
pretestības vadu (4) konstrukciju.
 7. Apsildāms virsslānis saskaņā ar 6. pretenziju, kurā ir uz-
stādīts vadības bloks (12), lai darbības laikā regulētu temperatūru 
diapazonā no 80 līdz 230 °C.
 8. Apsildāms virsslānis saskaņā ar 6. vai 7. pretenziju, kas 
papildus ietver temperatūras sensoru (14), kas savienots ar vadības 
bloku (12).
 9. Paņēmiens uzmavas saraukšanai ap cauruļu mezglu, kas 
ietver apsildāmas savilcējuzmavas (5) nodrošināšanu ap cauruļu 
savienojuma (3) diviem cauruļu galiem, turklāt uzmava (5) satur 
adhēzijas slāni (5a) un pamatnes slāni (5b); apsildāmā virsslāņa (1), 
saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 8. pretenzijai, atbilstošas saslēgšanas 
ap uzmavu nodrošināšanu, un apsildāmā virsslāņa (1) saslēgšanu 
ap cauruļu mezglu (3) uzmavas (5) saraukšanai un piestiprināšanai 
pie uzmavas (5).
 10. Paņēmiens saskaņā ar 9. pretenziju, turklāt pamatslāņa (5b) 
sastāvā ir augsta blīvuma polietilēns, zema blīvuma polietilēns vai 
polipropilēns.
 11. Paņēmiens saskaņā ar 9. vai 10. pretenziju, turklāt adhēzijas 
slānis (5a) satur mastiku vai termolīmi.
 12. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 9. līdz 11. pretenzijai, 
turklāt pamatnes slāņa (5b) biezums ir no 0,5 līdz 5 mm.
 13. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 9. līdz 12. pretenzijai, 
turklāt cauruļu mezgla (3) diametrs ir vismaz 10 collas.
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 (54) ELEKTRISKĀ VADA MARĶIERIS
  CONDUCTOR MARKER
 (57) 1. Elektriskā vada marķējums (1) ar pirmo marķējuma 
pusi (11) un otro marķējuma pusi (12), kas ir savstarpēji savieno-
tas ar plēves iesvītrojuma (16) palīdzību, turklāt vismaz vienai no 
abām marķējuma pusēm (11, 12) uz marķējuma (1) malas (132), 
kura vērsta projām no elektriskā vada, ir marķēšanas virsma (111, 
121),
kas raksturīgs ar to, ka:
uz elektriskā vada marķējuma (1) malas (131), kura vērsta pret 
vadu, lieta izciļņa formā ir izveidota montāžas palīgierīce (161), ar 
kuras palīdzību marķējumā (1) ievietotais elektriskais vads (2) mar-
ķējuma (1) aizvēršanas laikā neslīd; un ar to, ka šādas montāžas 
palīgierīces (161) ir paredzētas uz abām marķējuma pusēm (11, 
12) simetriski katrā plēves iesvītrojuma (16) pusē; turklāt katras 
montāžas palīgierīces (161), kas veidota kā liets izcilnis, galā 
ir rādiuss, un elektriskā vada marķējuma (1) aizvēršanas laikā 
tās vismaz uz laiku atrodas kontaktā ar marķējumā (1) ievietoto 
elektrisko vadu (2).
 2. Elektriskā vada marķējums (1) saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka montāžas pa-
līgierīces (161) ir izveidotas kā lodītes formas izvirzījumi.
 3. Elektriskā vada marķējums (1) saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka uz malas (131), 
kura ir vērsta pret elektrisko vadu, katrā marķējuma pusē (11, 12) ir 
paredzēts kompensācijas mehānisms (15) marķējumā (1) ievietotā 
elektriskā vada (2) diametra (d) kompensācijai.
 4. Elektriskā vada marķējums (1) saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka marķējuma (1) 
aizvēršanas laikā abas montāžas palīgierīces ar saviem brīvajiem 
galiem, kuriem vēlama rādiusa forma, atrodas kontaktā ar marķē-
jumā (1) ievietoto elektrisko vadu (2) vismaz leņķu diapazonā, kas 
pārsniedz 60°.
 5. Elektriskā vada marķējums (1) saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, kas atšķiras ar to, ka marķējuma (1) 
aizvēršanas laikā abas montāžas palīgierīces ar saviem brīvajiem 
galiem, kuriem vēlama izliekta forma, atrodas kontaktā ar marķē-
jumā (1) ievietoto elektrisko vadu (2) vismaz leņķu diapazonā, kas 
pārsniedz 90°.
 6. Elektriskā vada marķējums (1) saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka aizvēršanas 
laikā elektriskais vads (2) ar pieļaujamo diametru Dmin un Dmax 
robežās netiek vai būtiski netiek atstumts no marķējuma.
 7. Elektriskā vada marķējums (1) saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka marķējuma (1), 
kas aptver elektrisko vadu (2), aizvēršanas laikā, spēka/kustības 
virzieni, kuri atbilst elektriskā vada (2) ievietošanai un marķējuma 
pušu (11, 12) virzienam (z), ir vērsti savstarpēji pretējos virzienos 
aizvēršanas leņķī, kas lielāks par 90°, visā aizvēršanas leņķī, līdz 
marķējuma puses viena ar otru saslēdzas kopā.
 8. Elektriskā vada marķējums (1) saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka marķējuma ap-
tveršanas laikā ap elektrisko vadu (2) spēka/kustības virzieni, kuri 
atbilst elektriskā vada (2) ievietošanas un marķējuma pušu (11, 12) 
virzienam (z), ir vērsti savstarpēji pretējos virzienos aizvēršanas 
leņķī, kas lielāks par 130°, visā aizvēršanas leņķī, līdz marķiera 
puses viena ar otru saslēdzas kopā.
 9. Elektriskā vada marķējums (1) saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka kompensācijas 
mehānisms (15) ir mēlīte.
 10. Elektriskā vada marķējums (1) saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka mēlīte ir vērsta 
šķērsvirzienā marķēšanas virsmai (111, 121).
 11. Elektriskā vada marķējums (1) saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka uz pirmās mar-
ķējuma puses (11) un uz otrās marķējuma puses (12) ir paredzēts 
fiksācijas mehānisms (141) marķējuma pušu (11, 12) savienošanai.
 12. Elektriskā vada marķējums (1) saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka tā kontūrām ir 
izliekta forma.
 13. Elektriskā vada marķējums (1) saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka tikai uz vienas 
no abām marķējuma pusēm (12), uz malas, kura vērsta projām 
no elektriskā vada, ir marķēšanas virsma (121); un ar to, ka uz 
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marķējuma otrās puses (11) ir izveidota profilēta virsma (112), kas 
kalpo kā satverošā virsma.
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 (54) KOMPOZĪCIJAS UN METODES HBV UN TTR EKSPRE-

SIJAS MODULĒŠANAI
  COMPOSITIONS AND METHODS FOR MODULATING 

HBV AND TTR EXPRESSION
 (57) 1. Savienojums, kas satur modificētu oligonukleotīdu un 
konjugātu grupu, turklāt modificētais oligonukleotīds sastāv no 
12 līdz 30 saistītiem nukleozīdiem un satur nukleobāzes sekvenci, 
kas ir vismaz par 85 % komplementāra SEQ ID NO: 1, kas kodē 
hepatīta B vīrusu (HBV), un turklāt konjugātu grupa ietver:

 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt modificētais 
oligonukleotīds satur vismaz vienu modificētu cukuru, pēc izvēles 
turklāt:
 a) vismaz viens modificētais cukurs:
 i. ir biciklisks cukurs un/vai
 ii. satur 2’-O-metoksietilgrupu, ierobežotu etilgrupu vai 4’-
(CH2)nO-2’ tiltu, turklāt n ir 1 vai 2;
 b) vismaz viens nukleozīds satur modificētu nukleobāzi, turklāt 
pēc izvēles modificētā nukleobāze ir 5-metilcitozīns;
 c) konjugātu grupa ir saistīta ar modificēto oligonukleotīdu:
 i. modificētā oligonukleotīda 5’ galā vai
 ii. modificētā oligonukleotīda 3’ galā;
 d) katra modificētā oligonukleotīda starpnukleozīdu saite ir 
izvēlēta no fosfodiestera starpnukleozīdu saites un fosfortioāta starp-
nukleozīdu saites, turklāt pēc izvēles modificētais oligo nukleotīds 
satur:
 i. vismaz 5 fosfodiesteru starpnukleozīdu saites vai
 ii. vismaz sešas fosfortioāta starpnukleozīdu saites;
 e) modificētais oligonukleotīds ir:
 i. vienpavediena vai
 ii. divpavedienu;
 f) modificētais oligonukleotīds satur:

spraugas segmentu, kas sastāv no saistītiem dezoksinukleozīdiem;
5’ spārna segmentu, kas sastāv no saistītiem nukleozīdiem;
3’ spārna segmentu, kas sastāv no saistītiem nukleozīdiem;
turklāt spraugas segments ir novietots starp 5’ spārna segmentu 
un 3’ spārna segmentu, turklāt ikviens katra spārna segmenta 
nukleozīds satur 2’-O-metoksietilcukuru vai ierobežotu etilcukuru, 
turklāt katra starpnukleozīdu saite ir fosfortioāta saite; un turklāt 
katrs citozīns ir 5-metilcitozīns;
 g) modificētā oligonukleotīda nukleobāzes sekvence ir:
 i. vismaz par 90 % komplementāra SEQ ID NO: 1;
 ii. vismaz par 95 % komplementāra SEQ ID NO: 1 vai
 iii. par 100 % komplementāra SEQ ID NO: 1;
 h) modificētais oligonukleotīds:
 i. satur nukleobāzes sekvenci no jebkuras no SEQ ID NO: 3-11 
vai
 ii. sastāv no saistītiem nukleozīdiem, kas sastāv no nukleo-
bāzes sekvences no jebkuras no SEQ ID NO: 3-11;
 i. konjugātu grupa satur:

turklāt sadalāmā daļa (CM) ir saite vai grupa, ko var sadalīt fizio-
loģiskos apstākļos; un/vai
 j) konjugātu grupa satur:

 3. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt modificētais 
oligonukleotīds sastāv no 20 saistītiem nukleozīdiem, kuriem ir 
nukleobāzes sekvence, kas sastāv no SEQ ID NO: 3, un turklāt 
modificētais oligonukleotīds satur:
spraugas segmentu, kas sastāv no 10 saistītiem dezoksinukleo-
zīdiem;
5’ spārna segmentu, kas sastāv no 5 saistītiem nukleozīdiem;
3’ spārna segmentu, kas sastāv no 5 saistītiem nukleozīdiem;
turklāt spraugas segments ir novietots starp 5’ spārna segmen-
tu un 3’ spārna segmentu, turklāt katra spārna segmenta katrs 
nukleozīds satur 2’-O-metoksietilcukuru, un turklāt katrs citozīna 
atlikums ir 5-metilcitozīns.
 4. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt modificētais 
oligonukleotīds sastāv no 20 saistītiem nukleozīdiem, kuriem ir 
nukleobāzes sekvence, kas sastāv no SEQ ID NO: 4, un turklāt 
modificētais oligonukleotīds satur:
spraugas segmentu, kas sastāv no 10 saistītiem dezoksi-
nukleozīdiem;
5’ spārna segmentu, kas sastāv no 5 saistītiem nukleozīdiem;
3’ spārna segmentu, kas sastāv no 5 saistītiem nukleozīdiem;
turklāt spraugas segments ir novietots starp 5’ spārna segmen-
tu un 3’ spārna segmentu, turklāt katra spārna segmenta katrs 
nukleozīds satur 2’-O-metoksietilcukuru, un turklāt katrs citozīna 
atlikums ir 5-metilcitozīns.
 5. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt modificētais 
oligonukleotīds sastāv no 20 saistītiem nukleozīdiem, kuriem ir 
nukleobāzes sekvence, kas sastāv no jebkuras no SEQ ID NO: 7, 
6 vai 8, un turklāt modificētais oligonukleotīds satur:
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spraugas segmentu, kas sastāv no 10 saistītiem dezoksi-
nukleozīdiem;
5’ spārna segmentu, kas sastāv no 6 saistītiem nukleozīdiem; un
3’ spārna segmentu, kas sastāv no 4 saistītiem nukleozīdiem;
turklāt spraugas segments ir novietots starp 5’ spārna segmen-
tu un 3’ spārna segmentu, turklāt katra spārna segmenta katrs 
nukleozīds satur 2’-O-metoksietilcukuru, un turklāt katrs citozīna 
atlikums ir 5-metilcitozīns.
 6. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt modificētais 
oligonukleotīds sastāv no 17 saistītiem nukleozīdiem, kuriem ir 
nukleobāzes sekvence, kas sastāv no SEQ ID NO: 5, un turklāt 
modificētais oligonukleotīds satur:
spraugas segmentu, kas sastāv no 10 saistītiem dezoksi-
nukleozīdiem;
5’ spārna segmentu, kas sastāv no 3 saistītiem nukleozīdiem; un
3’ spārna segmentu, kas sastāv no 4 saistītiem nukleozīdiem;
turklāt spraugas segments ir novietots starp 5’ spārna segmen-
tu un 3’ spārna segmentu, turklāt katra spārna segmenta katrs 
nukleozīds satur 2’-O-metoksietilcukuru, un turklāt katrs citozīna 
atlikums ir 5-metilcitozīns.
 7. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt modificētais 
oligonukleotīds sastāv no 16 saistītiem nukleozīdiem, kuriem ir 
nukleobāzes sekvence, kas sastāv no SEQ ID NO: 10, un turklāt 
modificētais oligonukleotīds satur:
spraugas segmentu, kas sastāv no 10 saistītiem dezoksi-
nukleozīdiem;
5’ spārna segmentu, kas sastāv no 2 saistītiem nukleozīdiem; un
3’ spārna segmentu, kas sastāv no 4 saistītiem nukleozīdiem;
turklāt spraugas segments atrodas starp 5’ spārna segmentu un 
3’ spārna segmentu; turklāt 5’ spārna segmenta 2 saistītie nukleo-
zīdi satur 2’-O-metoksietilcukuru un ierobežotu etilcukuru virzienā 
no 5’ uz 3’; turklāt 3’ spārna segmenta 4 saistītie nukleozīdi satur 
ierobežotu etilcukuru, 2’-O-metoksietilcukuru, ierobežotu etilcukuru 
un 2’-O-metoksietilcukuru virzienā no 5’ uz 3’; un turklāt katrs 
citozīna atlikums ir 5-metilcitozīns.
 8. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt modificētais 
oligonukleotīds sastāv no 16 saistītiem nukleozīdiem, kuriem ir 
nukleobāzes sekvence, kas sastāv no SEQ ID NO: 9, un turklāt 
modificētais oligonukleotīds satur:
spraugas segmentu, kas sastāv no 10 saistītiem dezoksi-
nukleozīdiem;
5’ spārna segmentu, kas sastāv no 3 saistītiem nukleozīdiem; un
3’ spārna segmentu, kas sastāv no 3 saistītiem nukleozīdiem;
turklāt spraugas segments atrodas starp 5’ spārna segmentu un 
3’ spārna segmentu; turklāt 5’ spārna segmenta 3 saistītie nukleozīdi 
satur 2’-O-metoksietilcukuru, ierobežotu etilcukuru un ierobežotu 
etilcukuru virzienā no 5’ uz 3’; turklāt 3’ spārna segmenta 3 sais-
tītie nukleozīdi satur ierobežotu etilcukuru, ierobežotu etilcukuru un 
2’-O-metoksietilcukuru virzienā no 5’ uz 3’; un turklāt katrs citozīna 
atlikums ir 5-metilcitozīns.
 9. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt modificētais 
oligonukleotīds sastāv no 18 saistītiem nukleozīdiem, kuriem ir 
nukleobāzes sekvence, kas sastāv no SEQ ID NO: 11, un turklāt 
modificētais oligonukleotīds satur:
spraugas segmentu, kas sastāv no 8 saistītiem dezoksinukleozīdiem;
5’ spārna segmentu, kas sastāv no 5 saistītiem nukleozīdiem; un
3’ spārna segmentu, kas sastāv no 5 saistītiem nukleozīdiem;
turklāt spraugas segments atrodas starp 5’ spārna segmentu un 
3’ spārna segmentu; turklāt 5’ spārna segmenta 5 saistītie nukleozīdi 
satur ierobežotu etilcukuru, dezoksicukuru, ierobežotu etilcukuru, 
dezoksicukuru virzienā no 5’ uz 3’; turklāt katrs no 3’ spārna seg-
menta 5 saistītajiem nukleozīdiem satur 2’-O-metoksietilcukuru; un 
turklāt katrs citozīna atlikums ir 5-metilcitozīns.
 10. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 3. līdz 9. pretenzijai, 
turklāt
 a) katra modificētā oligonukleotīda starpnukleozīdu saite ir 
fosfortioāta saite;
 b) katra modificētā oligonukleotīda starpnukleozīdu saite ir 
izvēlēta no fosfodiestera starpnukleozīdu saites un fosfortioāta 
starpnukleozīdu saites;
 c) modificētais oligonukleotīds satur vismaz 2 fosfodiesteru 
starpukleozīdu saites;
 d) modificētais oligonukleotīds satur mazāk par 14 fosfortioāta 
saitēm, pēc izvēles turklāt modificētais oligonukleotīds satur mazāk 

par 13 fosfortioāta saitēm; vai
 e) modificētais oligonukleotīds ir vienpavediena.
 11. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt savienojumam 
ir formula:

,

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 12. Kompozīcija, kas satur savienojumu saskaņā ar jebkuru 
no 1. līdz 11. pretenzijai un farmaceitiski pieņemamu nesēju vai 
atšķaidītāju.
 13. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 11. pretenzi-
jai vai kompozīcija saskaņā ar 12. pretenziju lietošanai ar HBV 
saistītas slimības, traucējuma vai stāvokļa ārstēšanā, turklāt pēc 
izvēles slimība, traucējums vai stāvoklis ir dzelte, aknu iekaisums, 
aknu fibroze, iekaisums, aknu ciroze, aknu mazspēja, aknu vēzis, 
difūza hepatocelulāra iekaisuma slimība, hemofagocītisks sindroms, 
seruma hepatīts, HBV virēmija vai ar aknu slimību saistīta trans-
plantācija.
 14. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 11. pretenzijai 
vai kompozīcija saskaņā ar 12. pretenziju lietošanai HBV antigēna 
līmeņa samazināšanai indivīdiem, kas inficēti ar HBV, turklāt pēc 
izvēles HBV antigēns ir HBsAG vai HBeAG.
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 (54) OPTISKĀ ŠĶIEDRA AR DOBU KANĀLU GAR ŠĶIEDRAS 

SERDES CENTRU PARAUGA ŅEMŠANAI
  OPTICAL FIBER WITH A HOLLOW CHANNEL ALONG 

THE CENTER OF THE FIBER CORE FOR RECEIVING 
A SAMPLE

 (57) 1. Mēršūna izmantošanai plūsmas citometrijā, ar dobumu 
testa parauga ievietošanai, raksturīga ar to, ka mēršūna ir konfigurēta 
kā optiskais viļņvads gaismas stara vadīšanai, minētais viļņvads (1) 
satur serdi (3), kam ir laušanas koeficients nk un kas stiepjas gar 
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minētā viļņvada (1) garenisko asi (9), kurai šķērsgriezuma platība AK 
ir mazāka nekā 80 µm2 šķērsgriezumā perpendikulāri gareniskajai 
asij (9), un kura ievietota apvalkā (2), kam laušanas koeficients ir 
mazāks nekā nK, kur minētais dobums veido kanālu (4), kurš stiepjas 
gar garenisko asi (9) un izveidots minētajā serdē (3) vai saskaras 
ar to un kuram ir vismaz viens atvērts gals ar atvēruma platību 
AH, mazāku nekā 0,2 µm2, un ar to, ka serde (3) un apvalks (2) ir 
izgatavoti no masīva cieta materiāla.
 2. Mēršūna saskaņā ar 1. pretenziju, raksturīga ar to, ka 
starpība starp serdes (3) un apvalka (2) laušanas koeficientiem, 
serdes (3) šķērsgriezuma platību un vadītā gaismas stara viļņa 
garumu tiek izvēlēta tā, ka gaismas stara pamatrežīms un ne 
vairāk kā 20 turpmākie režīmi var tikt izplatīti.
 3. Mēršūna saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, raksturīga ar to, 
ka serde (3) un apvalks (2) sastāv no augsta silīcija satura stikla.
 4. Mēršūna saskaņā ar 3. pretenziju, raksturīga ar to, ka 
serde (3) sastāv no kvarca stikla, kas leģēts ar germānija oksīdu, 
un ar to, ka apvalks (2) sastāv no kvarca stikla, kurš nav leģēts 
vai kurš ir leģēts ar komponentu – jo īpaši ar fluoru – kurš spēj 
samazināt kvarca stikla laušanas koeficientu.
 5. Mēršūna saskaņā ar 3. pretenziju, raksturīga ar to, ka 
serde (3) sastāv no neleģēta kvarca stikla un ar to, ka apvalks (2) 
sastāv no kvarca stikla, kuram ir laušanas koeficients nc, minētais 
kvarca stikls ir leģēts ar komponentu – jo īpaši ar fluoru – kurš 
spēj samazināt kvarca stikla laušanas koeficientu.
 6. Mēršūna saskaņā ar 5. pretenziju, raksturīga ar to, ka 
starpība nk-nc ir vismaz 16x10-3, labāk vismaz 20x10-3.
 7. Mēršūna saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
raksturīga ar to, ka garenasij perpendikulārajā šķērsgriezumā ka-
nāls (4) ir cilindrisks un tam ir diametrs, kas atbilst diapazonam 
no 20 nm līdz 500 nm, labāk diapazonam no 50 līdz 300 nm.
 8. Mēršūna saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
raksturīga ar to, ka gareniskajai asij perpendikulārajā šķērsgriezu-
mā serde (3) ir cilindriska un tai diametrs ir mazāks nekā 10 µm, 
labāk mazāks nekā 3 µm, un serdes centra punkts, kurš atrodas 
attiecīgā kanāla (4) šķērsgriezuma zonā.
 9. Mēršūna saskaņā ar 8. pretenziju, raksturīga ar to, ka 
kanāls (4) stiepjas pilnīgi serdes (3) iekšpusē, un ar to, ka AK / AH 
proporcija ir lielāka nekā 4, labāk lielāka nekā 20.
 10. Mēršūna saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
raksturīga ar to, ka serde (3), apvalks (2) un kanāls (4) stiepjas 
koaksiāli cits citam.
 11. Mēršūna saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
raksturīga ar to, ka optiskais viļņvads ir konfigurēts kā šķiedra ar 
kāpņveidā mainīgu laušanas koeficientu (1), kura kanālam (4) ir 
atvēruma platums, kurš ir mazāks nekā vadāmā gaismas stara 
viļņa garums.
 12. Mēršūna saskaņā ar vienu no iepriekšējām pretenzijām, 
raksturīga ar to, ka optiskais viļņvads ir konfigurēts kā optiskā 
šķiedra (1) ar apaļu šķērsgriezumu, kur apvalkam (2) ir ārējais 
diametrs, kas atbilst diapazonam 150 µm līdz 300 µm.
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 (54) PORTATĪVA CEĻA BRĪDINĀJUMA IERĪCE
  PORTABLE ROADWAY WARNING DEVICE
 (57) 1. Portatīva ceļa brīdinājuma ierīce, kas satur vienu vai 
vairākas vibrācijas plāksnes, katra vibrācijas plāksne satur vismaz 
divas moduļplāksnes daļas, katra no plāksnes daļām ir veidota no 
polimērmateriāla ar augšējo un apakšējo virsmām (2, 3) un gala 
malām (6, 7), un sānu malām (4, 5), vismaz vienai no katras 
plāksnes daļas gala malām ir vairākas izlīdzinātas alternējošas 
gropes (21, 21’, 21’’) un izciļņi (20), un savienotājposmi (31), kas 
ar pagriešanas iespēju savieno izciļņus vienas no plāksnes daļām 
vienā no gala malām ar attiecīgajiem izlīdzinātajiem izciļņiem citas 
plāksnes daļas vienā no gala malām;
 kas raksturīga ar to, ka izciļņiem vismaz vienā no katras plāksnes 
daļas gala malām ir izlīdzināti laterāli caurejoši caurumi (30), kas 
izvietoti ar atstarpi aksiāli uz iekšpusi no attiecīgajām gala malām, 
un katrs savienotājposms satur divus laterāli izvietotus stieņus (32), 
kas stiepjas caur attiecīgajiem caurejošajiem caurumiem izlīdzināta-
jos izciļņos plāksnes daļu (1) vienās gala malās, stieņiem ir pretēji 
gali, kas stiepjas uz ārpusi aiz attiecīgajiem caurejošo caurumu 
galiem, un savienojošo plākšņu (33, 34) pāris, kas piestiprināts 
pie attiecīgajiem divu stieņu pretējiem galiem, lai saglabātu vēlamo 
laterālo atstarpi starp diviem stieņiem, kas ir nedaudz lielāka nekā 
atstarpe starp caurejošajiem caurumiem attiecīgajos izlīdzinātajos 
izciļņos, kad plāksnes daļu viena gala malas ir būtībā paralēli 
izlīdzinātas savā starpā.
 2. Ierīce saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt viena no katra pāra 
savienojošajām plāksnēm (33) ir nekustīgi piestiprināta pie viena 
no divu stieņu galiem citai katra pāra savienojošajai plāksnei (34) 
ar iestrādātu slīdēšanas iespēju virs cita no divu stieņu galiem un 
ir piestiprināta ar izjaukšanas iespēju pie citiem galiem ar savieno-
jošu tapu (35), lai atvieglotu savienotājposmu piestiprināšanu pie 
plāksnes daļu izlīdzinātajiem izciļņiem.
 3. Ierīce saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt savienojošā tapa ir 
transversāli ar slīdēšanas iespēju ievietota izlīdzinātajās rievās (36) 
divu stieņu citos galos uz citas savienojošās plāksnes ārpusi.
 4. Ierīces saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt katras no savieno-
jošajām plāksnēm platums nav lielāks kā plāksnes daļu biezums.
 5. Ierīce saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt katrai no savienojo-
šajām plāksnēm ir pretējas gala daļas, kas stiepjas radiāli uz ārpusi 
aiz attiecīgajiem stieņiem, kad tie ir savienoti ar daļām, garumā, 
kas nav lielāks kā puse no plāksnes daļu biezuma.
 6. Ierīce saskaņā ar 5. pretenziju, turklāt katras plāksnes daļas 
gala malām ir vismaz divi izciļņi, kas ir savienoti ar pagriešanas 
iespēju ar attiecīgo savienotājposmu palīdzību ar attiecīgajiem 
plāksnes daļu izlīdzinātajiem izciļņiem, un gropju dziļums blakus 
attiecīgo izciļņu pretējo sānu malām ir lielāks nekā savienojošo 
plākšņu, kas stiepjas radiāli uz ārpusi aiz attiecīgajiem stieņiem, 
gala daļu garums, lai atļautu savstarpēji savienoto plākšņu daļu 
salikšanu, pārklājoties attiecībā vienai pret otru.
 7. Ierīce saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt vismaz vienai no 
katras plāksnes daļas gala malām ir vismaz divi izciļņi, kas ir savie-
noti ar pagriešanas iespēju ar attiecīgo savienotājposmu palīdzību 
ar attiecīgajiem citas plāksnes daļas izlīdzinātajiem izciļņiem.
 8. Ierīce saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt vismaz vienai no 
katras plāksnes daļas gala malai ir četri izciļņi, kas ir savienoti 
ar pagriešanas iespēju ar attiecīgo savienotājposmu palīdzību ar 
attiecīgajiem citas plāksnes daļas izlīdzinātajiem izciļņiem.
 9. Ierīce saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt vismaz vienas no 
gropēm starp vismaz diviem vienas plāksnes daļas izciļņiem, kas 
ir savstarpēji savienoti ar citas plāksnes daļas izlīdzinātajiem izciļ-
ņiem, platums ir lielāks nekā divu attiecīgo savienotājposmu stieņu 
garums, lai veicinātu attiecīgo savienotājposmu stieņu brīvo galu 
ievietošanu caur caurejošajām atverēm plāksnes daļu attiecīgajos 
izlīdzinātajos izciļņos.
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 10. Ierīce saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt katra no plāksnes 
daļām ir veidota no gumijas.
 11. Ierīce saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt vairākās metāla 
plāksnes vai stieņi (28) ir iebūvēti vai citādi piestiprināti pie katras 
plāksnes daļas, lai nodrošinātu plāksnes daļu balastu, katra no 
plāksnēm vai stieņiem ar laterālu atstarpi attiecībā vienam pret 
otru stiepjas transversāli starp plāksnes daļu sānu malām.
 12. Ierīce saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt katras plāksnes daļas 
garums ir starp aptuveni piecām un aptuveni sešām pēdām.
 13. Ierīce saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt katras plāksnes 
daļas garums ir aptuveni piecas ar pusi pēdas.
 14. Ierīce saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt katras plāksnes 
daļas platums ir aptuveni divpadsmit collas un biezums ir aptuveni 
trīs ceturtdaļas collas.
 15. Ierīce saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt katras plāksnes daļas 
gala malām ir vairākas izlīdzinātās alternējošās gropes un izciļņi, 
un savienotājposmi, kas ar pagriešanas iespēju savieno izciļņus 
vienas no plāksnes daļām vienā no gala malām ar attiecīgajiem 
izlīdzinātajiem izciļņiem citas plāksnes daļas citā no gala malām;
 un papildus turklāt izciļņiem katras plāksnes daļas attiecīgajās gala 
malās ir izlīdzinātie laterālie caurejošie caurumi, kas izvietoti aksiāli 
uz iekšpusi no attiecīgajām gala malām, un katrs savienotājposms 
satur divus laterāli izvietotus stieņus, kas stiepjas caur attiecīgajiem 
caurejošajiem caurumiem izlīdzinātajos izciļņos vienas un otras 
plāksnes daļas vienā un otrā gala malās, stieņiem ir pretēji gali, 
kas stiepjas uz ārpusi aiz attiecīgajiem caurejošo caurumu galiem, 
un savienojošo plākšņu pāris, kas piestiprinātas pie attiecīgajiem 
divu stieņu pretējiem galiem, lai saglabātu vēlamo laterālo atstarpi 
starp diviem stieņiem, kas ir nedaudz lielāka nekā atstarpe starp 
caurejošajiem caurumiem attiecīgajos izlīdzinātajos izciļņos, kad 
vienas un otras plāksnes daļu viena un otra gala malas ir būtībā 
paralēli izlīdzinātas savā starpā.

 
 
 (51) A61K 39/00(2006.01) (11) 3033101
  A61K 39/395(2006.01)

  G01N 33/48(2006.01)

  C07K 16/24(2006.01)

 (21) 14835826.0  (22) 07.08.2014
 (43) 22.06.2016
 (45) 19.12.2018
 (31) 201361864944 P (32) 12.08.2013 (33) US
 (86) PCT/US2014/050080  07.08.2014
 (87) WO2015/023504  19.02.2015
 (73) AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, SE
 (72) WARD, Christine, US
  ROSKOS, Lorin, US
  WANG, Bing, US
  RAIBLE, Donald, US
 (74) AstraZeneca, Milstein Building, Granta Park, Cambridge 

CB21 6GH, GB
  Aleksandrs SMIRNOVS, Patentu aģentūra A.SMIRNOV & 

Co., Alīses iela 10-69, Rīga, LV-1046, LV
 (54) METODES ASTMAS SAASINĀŠANĀS BIEŽUMA SAMA-

ZINĀŠANAI, IZMANTOJOT BENRALIZUMABU
  METHODS FOR REDUCING EXACERBATION RATES 

OF ASTHMA USING BENRALIZUMAB
 (57) 1. Benralizumaba efektīvs daudzums izmantošanai astmas 
ārstēšanā, turklāt benralizumabs tiek ievadīts astmas pacientam, 

turklāt ievadīšana samazina pacientam astmas saasināšanās ga-
dījumu biežumu un turklāt benralizumabs tiek ievadīts devā 30 mg 
vienreiz katrās četrās nedēļās divpadsmit nedēļu laika posmā un 
pēc tam vienu reizi katrās astoņās nedēļās.
 2. Benralizumabs izmantošanai saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt astma ir eozinofilā astma.
 3. Benralizumabs izmantošanai saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, 
turklāt pacientam ir eozinofilu skaits asinīs vismaz 300 šūnu/µl.
 4. Benralizumabs izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
3. pretenzijai, turklāt pacientam ir forsētas izelpas tilpums (FEV1) 
vismaz 75 % no prognozētā lieluma pirms ievadīšanas.
 5. Benralizumabs izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
4. pretenzijai, turklāt pacientam ir astmas kontroles aptaujas anketas 
vērtējums vismaz 1,5 pirms ievadīšanas.
 6. Benralizumabs izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
5. pretenzijai, kas samazina saasināšanās gadījumu biežumu ik 
gadu pēc antivielas ievadīšanas.
 7. Benralizumabs izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
6. pretenzijai, turklāt saasināšanās gadījumu biežums ik gadu ir 
samazināts vismaz par 35 %, neobligāti vismaz par 40 %, neobligāti 
vismaz par 50 %, neobligāti vismaz par 60 %.
 8. Benralizumabs izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
7. pretenzijai, turklāt pacients lieto lielas inhalējamo kortikosteroīdu 
devas (ICS).
 9. Benralizumabs izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
8. pretenzijai, turklāt pacients lieto prolongētas iedarbības β2 ago-
nistus (LABA).
 10. Benralizumabs izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
9. pretenzijai, turklāt pacientam ir saasināšanās gadījumu vēsture, 
turklāt neobligāti saasināšanās gadījumu vēsture satur vismaz divus 
saasināšanās gadījumus gadā pirms benralizumaba ievadīšanas, 
turklāt neobligāti saasināšanās gadījumu vēsture satur ne vairāk 
kā sešus saasināšanās gadījumus gadā pirms benralizumaba 
ievadīšanas.
 11. Benralizumabs izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
10. pretenzijai, turklāt benralizumabs tiek ievadīts parenterāli, turklāt 
neobligāti benralizumabs tiek ievadīts subkutāni.
 12. Benralizumabs izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
11. pretenzijai, turklāt benralizumabs tiek ievadīts papildus kortiko-
steroīdu terapijai.

 
 
 (51) F23G 5/00(2006.01) (11) 3044510
  F23C 7/00(2006.01)

  F23G 5/12(2006.01)

 (21) 14787242.8  (22) 09.09.2014
 (43) 20.07.2016
 (45) 07.11.2018
 (31) 201315979  (32) 09.09.2013 (33) GB
 (86) PCT/GB2014/052724  09.09.2014
 (87) WO2015/033170  12.03.2015
 (73) MGH Burners Limited, Fairclough House, 105 Redbrook 

Road, Gawber, Barnsley S75 2RG, GB
  Harris, Michael, Woodhouse Grange Farm, Bawtry Road, 

Doncaster DN7 6DU, GB
 (72) HARRIS, Michael, GB
 (74) Loven, Keith James, LOVEN Patents & Trademarks 

Limited, 51 Wragby Road, Sudbrooke, Lincoln, Lincolnshire 
LN2 2QU, GB

  Jevgeņija GAINUTDINOVA, METIDA LAW FIRM, SIA, 
Miera iela 12-1, Rīga, LV-1001, LV

 (54) SADEDZINĀŠANAS IEKĀRTA PĀRSTRĀDĀJAMO MA-
TERIĀLU VAI ATKRITUMU SADEDZINĀŠANAI

  COMBUSTION APPARATUS FOR COMBUSTING RECY-
CLABLE OR WASTE MATERIAL

 (57) 1. Iekārta pārstrādājamo materiālu vai atkritumu sadedzi-
nāšanai, kur iekārta (10) satur cilindrisku sadegšanas kameru (20), 
ventilatoru (32), kameru (20), kas satur pirmo ieplūdes atveri (30) 
sānu sienā, pirmā ieplūdes atvere savienojas ar ventilatoru (32), 
kamera papildus satur izeju (50) otrajā sienas (24) galā uz kameras 
garenvirziena centrālās ass, turklāt pirmās ieplūdes (30) garenvir-
ziena ass ir nobīdīta no centrālās kameras (20) ass, kur kamera 
papildus satur otro ieplūdes atveri (40) pirmajā sienas (22) galā, 
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otrā ieplūdes atvere (40) savienojas ar pārstrādājamo materiālu 
vai atkritumu avotu (42), izmantojot pirmo gliemežtransportieri (44), 
un lietošanas laikā pirmais gliemežtransportieris (44) caur otro 
ieplūdes atveri (40) padod pārstrādājamo materiālu vai atkritumus 
kamerā (20), un ventilators (32) liek pārstrādājamiem materiāliem 
vai atkritumiem cirkulēt kameras (20) iekšpusē, ierīce ir raksturīga 
ar to, ka pirmā ieplūdes atvere savienojas arī ar aizdedzes līdzek-
ļiem (34) un ierīce papildus satur otro gliemežtransportieri (68), 
kas savienojas ar atveri (70) cilindriskās sadegšanas kameras (20) 
apakšējā daļā, otrais gliemežtransportieris (68) ir pozicionēts augšup 
tādā veidā, ka gliemežtransportieris paliek piepildīts ar daļiņām, 
tādējādi nodrošinot gāzi necaurlaidīgu un karstumizturīgu blīvējumu.
 2. Iekārta saskaņā ar 1. pretenziju, ietver kameru, kura (20) 
satur ugunsizturīgu, nedegošu pārklājumu (26).
 3. Iekārta saskaņā ar 2. pretenziju, satur karstum izturīgu 
cementa, keramikas, azbesta vai tamlīdzīgu pārklājumu.
 4. Iekārta saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kur sadegšanas kamera satur izolācijas slāni.
 5. Iekārta saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kur aizdedzes līdzekļi (34), ieslēdzot, ģenerē primāros sadegšanas 
produktus.
 6. Iekārta saskaņā ar 5. pretenziju, kur pārstrādājamie ma-
teriāli vai atkritumi tiek aizdedzināti, saskaroties ar primārajiem 
sadegšanas produktiem.
 7. Iekārta saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kur aizdedzes līdzekļi (34) ir savienoti ar ventilatoru (32).
 8. Iekārta saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kur izplūdes caurule (52) ir pievienota kameras ārpusei aiz izejas.
 9. Iekārta saskaņā ar 8. pretenziju, kur izplūdes caurule (52) 
ir pārklāta ar ugunsizturīgu materiālu.
 10. Iekārta saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kur iekārta (10) ir savienojama ar sekundāro ierīci, kas izmanto 
ierīces radīto enerģiju.
 11. Iekārta saskaņā ar 10. pretenziju, kur sekundārā ierīce 
satur siltummaini, turbīnu vai kausēšanas iekārtu.
 12. Iekārta saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kur kameras sienas ietver siltummaini.
 13. Iekārta saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kur pirmās ieplūdes atveres gareniskā ass ir novirzīta prom no 
kameras centrālās ass.
 14. Iekārta saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, kur 
pirmās ieplūdes atveres gareniskā ass ir būtībā vērsta kā kameras 
sānu sienas pieskare.
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  Jānis LOZE, Zvērinātu advokātu birojs LOZE & PARTNER, 

Kr. Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010, LV
 (54) SAMONTĒTS MĒBEĻU IZSTRĀDĀJUMS
  AN ASSEMBLED FURNITURE PRODUCT
 (57) 1. Samontēts mēbeļu izstrādājums, kas satur vismaz 
trīs elementus, kas izvietoti trīs dažādās plaknēs, kas ir būtībā 
perpendikulāras viena pret otru, kas ietver:
 pirmo elementu (1), kas ir perpendikulāri savienots ar otro ele-
mentu (2), un trešo elementu (4), kas ir perpendikulāri savienots 
ar otro elementu, turklāt samontētais izstrādājums satur vienu vai 
vairākas fiksējošas ierīces, no kurām katra satur lokanu ierievi (30), 
kas izvietots ievietošanas rievā (20) uz viena no vismaz trim ele-
mentiem,
 turklāt minētais lokanais ierievis mijiedarbojas ar ierievja rievu (10) 
uz blakusesoša viena no vismaz trim elementiem, lai savā starpā 
fiksētu vienu elementu un blakusesošo elementu,
 turklāt katra no minētajām fiksējošajām ierīcēm satur malas 
daļas rievu (22) uz viena no elementiem vai blakusesošā viena 
no elementiem,
 turklāt cita viena elementa vai viena blakusesošā elementa malas 
daļa mijiedarbojas ar minēto malas daļas rievu, lai savā starpā 
fiksētu vienu elementu un vienu blakusesošo elementu,
 kas raksturīgs ar to, ka otrā elementa (2) otrā mala ar pirmo no 
minētajām fiksējošajām ierīcēm ir savienota ar trešā elementa (4) 
pirmo malu tā, ka trešā elementa (4) otrā mala ir savienota ar 
pirmā elementa (1) otro malu ar otro no minētajām fiksējošajām 
ierīcēm,
 ar to, ka trešā elementa (4) ceturtā mala ir izvietota piektā 
elementa (6) otrajā malā esošajā rievā, un piektais elements (6) 
ir perpendikulāri savienots ar otro elementu (2) un ceturto elemen-
tu (5),
 ar to, ka piektā elementa (6) pirmā mala ar ceturto no minētajām 
fiksējošajām ierīcēm ir savienota ar otrā elementa trešo malu, un 
piektā elementa trešā mala ar piekto no minētajām fiksējošajām 
ierīcēm ir savienota ar ceturtā elementa (5) trešo malu, un
 ar to, ka pirmā elementa (1) pirmā mala ar sesto no minētajām 
fiksējošajām ierīcēm ir savienota ar otrā elementa (2) pirmo malu, 
un ceturtā elementa (5) pirmā mala ar septīto no minētajām fiksē-
jošajām ierīcēm ir savienota ar pirmā elementa trešo malu.
 2. Samontētais izstrādājums saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt 
ievietošanas rieva vismaz vienā no minētajām fiksējošajām ierīcēm 
stiepjas būtībā gar viena no minētajiem vismaz trim elementiem 
visu malas garumu.
 3. Samontētais izstrādājums saskaņā ar jebkuru no iepriekšē-
jām pretenzijām, turklāt ierievja rieva vismaz vienā no minētajām 
fiksējošajām ierīcēm stiepjas būtībā gar blakusesošā viena no 
vismaz trim elementiem visu malas garumu.
 4. Samontētais izstrādājums saskaņā ar jebkuru no iepriekšē-
jām pretenzijām, turklāt lokanais ierievis vismaz vienā no minētajām 
fiksējošajām ierīcēm ir pārvietojams ievietošanas rievā.
 5. Samontētais izstrādājums saskaņā ar jebkuru no iepriekšē-
jām pretenzijām, turklāt cita viena elementa vai viena blakusesošā 
elementa malas daļa ir nodrošināta ar kalibrēšanas rievu (40).
 6. Samontētais izstrādājums saskaņā ar jebkuru no iepriekšē-
jām pretenzijām, turklāt trešais elements ir nodrošināts ar demon-
tāžas rievu (33) vai padziļinājumu (34), turklāt minētā demontāžas 
rieva ir pielāgota demontāžas ierīces ievietošanai.
 7. Samontētais izstrādājums saskaņā ar jebkuru no iepriekšē-
jām pretenzijām, turklāt samontētais mēbeļu izstrādājums ir virtuves 
ierīce.
 8. Samontētais izstrādājums saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām, turklāt mēbeļu izstrādājums ir viens no skapja, 
plaukta un drēbju skapja.
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  H04N 19/82(2014.01)
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 (21) 16160964.9  (22) 29.07.2011
 (43) 03.08.2016
 (45) 30.01.2019
 (31) 20100074460  (32) 31.07.2010 (33) KR
  20110063288   28.06.2011  KR
 (62) EP11814797.4 / EP2600613
 (73) M&K Holdings Inc., 3rd Floor, Kisan Building, 67, Seocho-

Daero 25-Gil, Seocho-Gu, Seoul 06586, KR
 (72) OH, Soo Mi, KR
  YANG, Moonock, SG
 (74) Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, 

Leopoldstrasse 4, 80802 München, DE
  Artis KROMANIS, PĒTERSONA PATENTS - AAA LAW, 

SIA, Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, LV
 (54) APARĀTS ATTĒLA DEKODĒŠANAI
  APPARATUS FOR DECODING AN IMAGE
 (57) 1. Attēla dekodēšanas aparāts, turklāt aparāts satur:
 entropijas dekoderu (210), kas konfigurēts, lai atjaunotu kvantētus 
atlikušos koeficientus un iekšējās prognozēšanas informāciju;
 prognozēšanas režīma dekoderu (230), kas konfigurēts, lai 
atjaunotu iekšējas prognozēšanas režīmu, balstoties uz iekšējās 
prognozēšanas informāciju;
 atlikušo signālu dekoderu (220), kas konfigurēts, lai atjaunotu 
atlikušo bloku no kvantētiem atlikušajiem koeficientiem;
 references pikseļu ģeneratoru (240), kas konfigurēts, lai ģenerētu 
references pikseļus, kas atbilst nepieejamiem references pikseļiem, 
un, lai adaptīvi filtrētu references pikseļus saskaņā ar iekšējās 
prognozēšanas režīmu;
 prognozēšanas bloka ģeneratoru (250), kas konfigurēts, lai ģe-
nerētu prognozēšanas bloku, izmantojot references pikseļus, kas 
noteikti ar iekšējās prognozēšanas režīmu; un
 attēla atjaunotāju (270), kas konfigurēts, lai ģenerētu atjaunotu 
attēlu, izmantojot prognozēšanas bloku un atlikušo bloku,
 turklāt references pikseļu ģenerators (240) adaptīvi filtrē referen-
ces pikseļus saskaņā ar prognozēšanas bloka izmēru, kas paredzēti 
iekšējās prognozēšanas režīmiem, kas eksistē starp horizontālu 
režīmu un iekšējās prognozēšanas režīmu ar 45° virzienu attiecībā 
pret horizontālo režīmu,
 turklāt, kad references pikseļi ir filtrēti otrajam orientētajam 
iekšējās prognozēšanas režīmam, tad arī ir filtrēti references pik-
seļi pirmajam orientētajam iekšējās prognozēšanas režīmam, kas 
vairāk līdzinās iekšējās prognozēšanas režīmam ar 45° virzienu 
attiecībā pret horizontālo režīmu nekā otrais orientētais iekšējais 
prognozēšanas režīms,
 turklāt otrais un pirmais orientētais iekšējās prognozēšanas re-
žīms eksistē starp horizontālo režīmu un iekšējās prognozēšanas 
režīmu ar 45° virzienu attiecībā pret horizontālo režīmu,
 turklāt iekšējās prognozēšanas režīmu skaits, kuros pielieto filtru, 
palielinās, palielinoties prognozēšanas bloka izmēram,

 turklāt references pikseļu ģenerators (240) nefiltrē aktuālā bloka, 
kas ir mazāks nekā iepriekšnoteikts izmērs, references pikseļus,
 turklāt, kad references pikseļi nav pieejami, visiem references 
pikseļiem tiek noteikta iepriekšnoteikta vērtība.
 2. Aparāts saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt filtrs ir pielietots 
iekšējās prognozēšanas režīmam ar 45° virzienu attiecībā pret 
horizontālo režīmu un nav pielietots horizontālajam režīmam un 
vertikālajam režīmam.

 
 
 (51) B28B 17/00(2006.01) (11) 3052284
  B28B 19/00(2006.01)

  B28B 11/24(2006.01)

  F26B 15/12(2006.01)

 (21) 14783749.6  (22) 29.09.2014
 (43) 10.08.2016
 (45) 20.02.2019
 (31) 201361884618 P (32) 30.09.2013 (33) US
  201414481358   09.09.2014  US
 (86) PCT/US2014/057956  29.09.2014
 (87) WO2015/048611  02.04.2015
 (73) United States Gypsum Company, 550 West Adams Street, 

Chicago, IL 60661-3676, US
 (72) DELLANGELO, Scott M., US
  WYKOFF, Robert, US
 (74) BSB Patentanwälte Schütte & Engelen Partnerschaft mbB, 

Am Markt 10, 59302 Oelde, DE
  Artis KROMANIS, PĒTERSONA PATENTS - AAA LAW, 

SIA, Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, LV
 (54) SISTĒMAS KONVEIJERA SISTĒMAS VADĪBAI PRODUK-

TA MAIŅAS LAIKĀ
  SYSTEMS FOR CONTROLLING A CONVEYOR SYSTEM 

DURING PRODUCT CHANGEOVERS
 (57) 1. Sistēma konveijera sistēmas (12) konveijera lentes (22) 
lineārā ātruma regulēšanai produkta maiņas laikā būvpaneļu ražo-
šanas līnijā (14), kas satur:
 datorprocesoru;
 izvietojuma sensoru (36);
 centrālu vadības moduli (40) minētā izvietojuma sensora (36) 
darbības vadībai un datubāzi (42), minētais izvietojuma sensors (36) 
atrodas transportēšanas galda (18) augšpusē, lai nodrošinātu 
suspensijas galvas (34), kas veidojas minētās konveijera sis-
tēmas (12) formēšanas plāksnes (28) priekšpusē, pozicionālas 
informācijas nodrošināšanai, kas raksturīga ar to, ka tā satur:
 izvietojuma detektēšanas moduli (48) izvietojuma signāla (P) 
uztveršanai no minētā izvietojuma sensora (36), attāluma no-
teikšanai starp minēto suspensijas galvu un minēto izvietojuma 
sensoru konveijera lentes pārvietošanas virzienā, pamatojoties uz 
minēto izvietojuma signālu [P], un, pamatojoties uz minēto noteikto 
attālumu, noteikšanai, vai minētā suspensijas galva (34) atrodas 
iepriekšnoteiktā attāluma robežās attiecībā pret minēto izvietojuma 
sensoru (36) konveijera lentes pārvietošanas virzienā; un
 ātruma pielāgošanas moduli (50) minētās konveijera lentes (22) 
minētā lineārā ātruma regulēšanai, pamatojoties uz minēto izvie-
tojuma signālu (P), izmantojot procesoru, ja ir noteikts, ka minētā 
suspensijas galva ir izvietota iepriekšnoteiktā attāluma robežās.
 2. Sistēma saskaņā ar 1. pretenziju papildus satur neitrālās 
zonas iestatīšanas moduli (47) minētās konveijera lentes (22) mi-
nētā lineārā ātruma un putu veidojoša gaisa daudzuma minētajai 
suspensijai regulēšanai, izmantojot kalibrēšanas programmatūru;
turklāt histerēzes robežvērtību (hysteresis threshold value – HYS) 
kalibrē un nosaka minētais neitrālās zonas iestatīšanas modulis (47), 
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pamatojoties uz ievaddatiem, kas saņemti no minētā izvietojuma 
detektēšanas moduļa (48);
turklāt minētā histerēzes robežvērtība (HYS) ir noteikta, pamatojoties 
uz minēto saņemto ievaddatu statistisku informāciju;
turklāt neitrālās zonas apgabals ir noteikts, pamatojoties uz mi-
nēto histerēzes robežvērtību (HYS) un minētiem saņemtajiem 
ievaddatiem; un
turklāt minētais neitrālās zonas iestatīšanas modulis (47) veic auto-
mātisku minētā neitrālās zonas apgabala iestatīšanu, pamatojoties 
uz minētās histerēzes robežvērtības (HYS) statistisko informāciju 
vai minētajiem saņemtajiem ievaddatiem.
 3. Sistēma saskaņā ar 1. pretenziju papildus satur putu vei-
dojošā gaisa vadības moduli (52) gaisa daudzuma, kas ir iejaukts 
minētajā suspensijā, kontrolei, pamatojoties uz minēto izvietojuma 
signālu.
 4. Sistēma konveijera sistēmas (12) konveijera lentes (22) 
lineārā ātruma regulēšanai produkta maiņas laikā būvpaneļu ra-
žošanas līnijā (14), kas satur:
 datorprocesoru;
 aprēķināšanas moduli (54) pievadītu sastāvdaļu, kas transportē-
tas uz minētās konveijera lentes (22) un nogādātas maisītājā (16) 
produkta maiņas perioda laikā, iepriekšnoteikta īpatnējā masas 
patēriņa (MASS) aprēķināšanai; un
 ātruma pielāgošanas moduli (50) minētās konveijera lentes (22) 
minētā lineārā ātruma regulēšanai, izmantojot procesoru, pamato-
joties uz vismaz vienu no minētā iepriekšnoteiktā īpatnējā masas 
patēriņa (MASS) un minētās konveijera lentes (22) minētā lineārā 
ātruma, lai samazinātu pārregulēšanas iespēju minētā produkta 
maiņas perioda laikā; kas raksturīgs ar to, ka:
 minētais aprēķināšanas modulis [54] aprēķina minēto iepriekš-
noteikto īpatnējo masas patēriņu [MASS], pamatojoties uz vismaz 
vienu no minēto pievadīto sastāvdaļu pirmās sastāvdaļas īpatnējā 
masas patēriņa [IMR1] un konveijera lentes esošā ātruma [CLS];
 minētais aprēķināšanas modulis [54] aprēķina iepriekšnoteikto 
lineāro ātrumu [LNSPD], pamatojoties uz vismaz vienu no minēto 
pievadīto sastāvdaļu pirmās sastāvdaļas minētā īpatnējā masas pa-
tēriņa [IMR1] un otrās sastāvdaļas īpatnējā masas patēriņa [IMR2];
 minētais ātruma pielāgošanas modulis [50] regulē minētās 
konveijera lentes [22] minēto lineāro ātrumu, pamatojoties uz 
vismaz vienu no minētā aprēķinātā iepriekšminētā īpatnējā masas 
patēriņa [MASS] un minētā aprēķinātā iepriekšnoteiktā lineārā 
ātruma [LNSPD].
 5. Sistēma saskaņā ar 4. pretenziju,
turklāt minētais otrās sastāvdaļas īpatnējais masas patēriņš (IMR2) ir 
noteikts, pamatojoties uz pirmās sastāvdaļas minēto īpatnējo masas 
patēriņu (IMR1), minēto iepriekšnoteikto lineāro ātrumu (LNSPD) 
un būvpaneļa (30) platumu (W); un
turklāt minētais iepriekšnoteiktais lineārais ātrums (LNSPD) ir 
noteikts, pamatojoties uz pirmās sastāvdaļas minēto īpatnējo 
masas patēriņu (IMR1), otrās sastāvdaļas minēto īpatnējo masas 
patēriņu (IMR2) un būvpaneļa (30) platumu (W).

 
 
 (51) B65D 33/01(2006.01) (11) 3052396
 (21) 15774853.4  (22) 14.09.2015
 (43) 10.08.2016
 (45) 02.01.2019
 (31) 202014007340 U (32) 15.09.2014 (33) DE

 (86) PCT/EP2015/001834  14.09.2015
 (87) WO2016/041629  24.03.2016
 (73) Bischof + Klein SE & Co. KG, Rahestraße 47, 49525 

Lengerich, DE
 (72) ZUM-DOHME, Rolf, DE
  REINKER, Christoph, DE
 (74) Wischmeyer, André, et al, Busse & Busse Patent- und 

Rechtsanwälte Partnerschaft Großhandelsring 6, 49084 
Osnabrück, DE

  Aleksandra FORTŪNA, FORAL Intelektuālā īpašuma 
aģentūra, SIA, a/k 98, Rīga, LV-1050, LV

 (54) ELASTĪGS IEPAKOJUMA KONTEINERS
  FLEXIBLE PACKAGING CONTAINER
 (57) 1. Elastīgs iepakojuma konteiners plastmasas plēves mai-
siņa vai somas veidā beramām precēm, kas ir izveidots kā FFS 
maisiņš, kam ir priekšējā sieniņa un aizmugurējā sieniņa (2, 3) un 
brīva telpa (15) starp šīm sieniņām (2, 3) ievietojamām precēm, un 
šķērsvirziena šuvi (5.1, 5.2), kas noslēdz iepakojuma konteineru 
tā augšējā un apakšējā galā, turklāt sieniņas (2, 3) vismaz daļēji 
ir izgatavotas no plēves materiāla ar starptelpu (14), kuru veido 
iekšējais slānis (4) un kas ir atdalīta no brīvās telpas (15) ar iekšējo 
slāni (4), un, izmantojot vismaz vienu brīvās telpas ventilācijas 
atveri (7), kas izveidota iekšējā slānī (4), ir iespējams izlaist gaisu 
no brīvās telpas (15) starptelpā (14) un, izmantojot vismaz vienu 
papildu ventilācijas atveri (11), kas pārtrauc šķērsvirziena šuvi, no 
starptelpas (14) izlaist gaisu no iepakojuma konteinera (1), turklāt 
priekšējai sieniņai (2) nav garenvirziena šuves (12), kas noslēdz 
iepakojuma konteineru (1) perifēriskā virzienā, kas raksturīgs ar to, 
ka iekšējais slānis (4) ir izveidots, izmantojot iekšējo slāni (4), kas 
atrodas uz priekšējās sieniņas (2) sāniem, kas ir iespiesta uz etiķe-
tes un/vai reklāmas nolūkiem un kas ir vērsta pret starptelpu (14), 
turklāt iekšējais slānis ir piestiprināts pie priekšējās sieniņas (2) ar 
divām garenām šuvēm, kas stiepjas starp augšējo un apakšējo 
šķērsvirziena šuvi (5.1, 5.2).
 2. Iepakojuma konteiners saskaņā ar 1. pretenziju, kas rakstu-
rīgs ar to, ka slāni (4) veido plēves daļa, kas ir atdalīta no plēves, 
kura veido priekšējo un/vai aizmugurējo sieniņu (2, 3).
 3. Iepakojuma konteiners saskaņā ar 1. pretenziju, kas rak-
sturīgs ar to, ka slānis (4) ir veidots no atšķirīga materiāla, it īpaši 
plānāka nekā priekšējā sieniņa (2).
 4. Iepakojuma konteiners saskaņā ar jebkuru no iepriekšē-
jām pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka slānis (4) stiepjas visā 
iepakojuma konteinera (1) garumā un ir piestiprināts, izmantojot 
augšējo un apakšējo šķērsvirziena šuvi (5.1, 5.2).
 5. Iepakojuma konteiners saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka, lai veidotu ventilācijas atve-
ri (11), ir paredzēts pretizolācijas slānis (6).
 6. Iepakojuma konteiners saskaņā ar 5. pretenziju, kas rak-
sturīgs ar to, ka pretizolācijas slānis (6) stiepjas no apakšējās uz 
augšējo šķērsvirziena šuvi (5.1, 5.2).
 7. Iepakojuma konteiners saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka ventilācijas atvere (11) ir 
izveidota tā, lai tā būtu neatkarīga no pārspiediena.
 8. Iepakojuma konteiners saskaņā ar jebkuru no iepriekšē-
jām pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka, skatoties no slāņa (4) 
garenvirzienā, ventilācijas atvere (11) un brīvās telpas ventilācijas 
atvere (7) ir atdalītas viena no otras.
 9. Iepakojuma konteiners saskaņā ar jebkuru no iepriekšē-
jām pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka, skatoties uz slāni (4) 
šķērsvirzienā, ventilācijas atvere (11) un brīvās telpas ventilācijas 
atvere (7) ir atdalītas viena no otras.
 10. Iepakojuma konteiners saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka starplika, kas vismaz daļēji ir 
izgatavota no plēves materiāla, atdala telpas iekšējo slāni (4) no 
priekšējās sieniņas (2).
 11. Iepakojuma konteiners saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka iepakojuma konteineram ir 
vismaz viens novirzes elements, kas novērš tiešu savienojumu 
starp brīvās telpas ventilācijas atveri (7) un ventilācijas atveri (11).
 12. Iepakojuma konteiners saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka iekšējais slānis (4) ir piestipri-
nāts pie priekšējās sieniņas (2) ar vismaz vienu stiprinājumu starp 
garenvirziena šuvēm.
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 (51) H04N 19/117(2014.01) (11) 3059953
  H04N 19/176(2014.01)

  H04N 19/82(2014.01)

  H04N 19/593(2014.01)

  H04N 19/182(2014.01)

  H04N 19/46(2014.01)

  H04N 19/157(2014.01)

 (21) 16161927.5  (22) 29.07.2011
 (43) 24.08.2016
 (45) 20.02.2019
 (31) 20100074460  (32) 31.07.2010 (33) KR
  20110063288   28.06.2011  KR
 (62) EP11814797.4 / EP2600613
 (73) M&K Holdings Inc., 3rd Floor, Kisan Building, 67, Seocho-

Daero 25-Gil, Seocho-Gu, Seoul 06586, KR
 (72) OH, Soo Mi, KR
  YANG, Moonock, SG
 (74) Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopold-

strasse 4, 80802 München, DE
  Artis KROMANIS, PĒTERSONA PATENTS - AAA LAW, 

SIA, Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, LV
 (54) APARĀTS ATTĒLA KODĒŠANAI
  APPARATUS FOR ENCODING AN IMAGE
 (57) 1. Attēla kodēšanas aparāts, turklāt aparāts satur:
 iekšējas prognozēšanas bloku (150), kas konfigurēts iekšējā 
prognozēšanas režīma noteikšanai, lai ģenerētu references pikseļus, 
kas atbilst nepieejamiem references pikseļiem, lai adaptīvi filtrētu 
references pikseļus saskaņā ar iekšējo prognozēšanas režīmu, un, 
lai ģenerētu prognozēšanas bloku, izmantojot iekšējā prognozēšanas 
režīma noteiktus references pikseļus;
 transformācijas bloku (120), kas konfigurēts, lai transformētu 
atlikušo bloku, kas ir atlikušais signāls starp oriģinālu bloku un prog-
nozēšanas bloku, ko ģenerē iekšējās prognozēšanas bloks (150), 
lai ģenerētu transformācijas bloku;
 kvantēšanas bloku (130), kas konfigurēts, lai noteiktu aktuālā ko-
dēšanas bloka kvantēšanas soļa izmēru un kvantētu transformācijas 
bloku, izmantojot kvantēšanas soļa izmēru, lai ģenerētu kvantētu 
bloku; un entropijas kodēšanas bloku (140), kas konfigurēts, lai 
entropiski kodētu kvantēto bloku,
 turklāt iekšējās prognozēšanas bloks (150) adaptīvi filtrē refe-
rences pikseļus saskaņā ar prognozēšanas bloka izmēru iekšējās 
prognozēšanas režīmiem, kas eksistē starp horizontālu režīmu 
un iekšējās prognozēšanas režīmu ar 45° virzienu attiecībā pret 
horizontālo režīmu,
 turklāt, kad references pikseļi ir filtrēti otrajam orientētajam iekšējās 
prognozēšanas režīmam, tad arī ir filtrēti references pikseļi pirmajam 
orientētam iekšējās prognozēšanas režīmam, kas vairāk līdzinās iekšē-
jās prognozēšanas režīmam ar 45° virzienu attiecībā pret horizontālo 
režīmu nekā otrais orientētais iekšējās prognozēšanas režīms,
 turklāt otrais un pirmais orientētais iekšējās prognozēšanas re-
žīms eksistē starp horizontālo režīmu un iekšējās prognozēšanas 
režīmu ar 45° virzienu attiecībā pret horizontālo režīmu,
 turklāt iekšējās prognozēšanas režīmu skaits, kuros pielieto filtru, 
palielinās, palielinoties prognozēšanas bloka izmēram,
 turklāt iekšējās prognozēšanas bloks (150) nefiltrē prognozēša-
nas bloka, kas ir mazāks nekā iepriekšnoteikts izmērs, references 
pikseļus,

 turklāt kvantēšanas bloks (130) nosaka iepriekšēja kodēšanas 
bloka kvantēšanas soļa izmēru kodēšanas secībā kā aktuāla 
kodēšanas bloka kvantēšanas soļa izmēra prognozētāju, kad abi 
aktuālā kodēšanas bloka kreisā kodēšanas bloka kvantēšanas 
soļa izmēri un aktuālā kodēšanas bloka augšēja kodēšanas bloka 
kvantēšanas soļa izmēri ir nepieejami.
 2. Aparāts saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt filtrs ir pielietots 
iekšējās prognozēšanas režīmam ar 45° virzienu attiecībā pret 
horizontālo režīmu, un netiek pielietots horizontālajam režīmam 
un vertikālajam režīmam.

 
 
 (51) A61K 39/00(2006.01) (11) 3069728
  A61P 35/00(2006.01)

  A61K 38/08(2006.01)

  A61K 38/16(2006.01)

 (21) 16165070.0  (22) 28.09.2009
 (43) 21.09.2016
 (45) 14.11.2018
 (31) 08017305  (32) 01.10.2008 (33) EP
  08017921   13.10.2008  EP
  105928 P   16.10.2008  US
 (62) EP09778750.1 / EP2341927
 (73) Immatics Biotechnologies GmbH, Paul-Ehrlich-Strasse 15, 

72076 Tübingen, DE
 (72) SCHOOR, Oliver, DE
  HILF, Norbert, DE
  WEINSCHENK, Toni, DE
  TRAUTWEIN, Claudia, DE
  WALTER, Steffen, US
  SINGH, Harpreet, DE
 (74) Krauss, Jan, Boehmert & Boehmert, Anwaltspartnerschaft 

mbB, Pettenkoferstrasse 22, 80336 München, DE
  Agneta VEŽENKOVA, PĒTERSONA PATENTS - AAA LAW, 

SIA, Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, LV
 (54) JAUNA IMŪNTERAPIJA PRET VAIRĀKIEM AUDZĒJIEM, 

IESKAITOT NEIRONĀLUS UN SMADZEŅU AUDZĒJUS
  NOVEL IMMUNOTHERAPY AGAINST SEVERAL TUMORS 

INCLUDING NEURONAL AND BRAIN TUMORS
 (57) 1. Peptīds, kas sastāv no aminoskābju secības atbilstoši 
SEQ ID NO: 10.
 2. Peptīds saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt minētais peptīds 
ietver nepeptīdu saites.
 3. Peptīds saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt minētais 
peptīds ir daļa no sapludināta proteīna.
 4. Nukleīnskābe, kas kodē peptīdu saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 3. pretenzijai, vai ekspresijas vektors, kas ir spējīgs eks-
presēt minēto nukleīnskābi.
 5. Peptīds saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai lieto-
šanai medicīnā.
 6. Saimniekšūna, kas satur nukleīnskābi vai ekspresijas vektoru 
saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt minētā saimniekšūna nav cilvēka 
embrionālā cilmes šūna.
 7. Saimniekšūna saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt minētā 
saimniekšūna ir antigēnu prezentējoša šūna.
 8. Metode peptīda saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai 
iegūšanai, kas ietver saimniekšūnas saskaņā ar 6. vai 7. pretenziju, 
kura ekspresē nukleīnskābi vai ekspresijas vektoru saskaņā ar 
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4. pretenziju, kultivēšanu un minētā peptīda izdalīšanu no saim-
niekšūnas vai tās kultūras barotnes.
 9. In vitro metode aktivētu citotoksisku T limfocītu (CTL) 
iegūšanai, metode ietver CTL in vitro kontaktēšanu ar antigēnu 
nesošām cilvēka I klases MHC molekulām, kas ekspresētas uz 
piemērotas antigēnu prezentējošas šūnas virsmas vai antigēnu 
prezentējošo šūnu atdarinošas mākslīgas konstrukcijas virsmas, 
pietiekami ilgu laika periodu, lai aktivētu minētos CTL antigēn-
specifiskā veidā, turklāt minētais antigēns ir peptīds saskaņā ar 
1. vai 3. pretenziju.
 10. Aktivēts citotoksiskais T limfocīts (CTL), kas iegūts saskaņā 
ar 9. pretenziju un selektīvi atpazīst šūnu, kas anomāli ekspresē 
polipeptīdu, kura sastāvā ir 1. pretenzijā minētā aminoskābju secība.
 11. Peptīds saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai vai 
aktivētais citotoksiskais T limfocīts saskaņā ar 10. pretenziju lie-
tošanai vēža ārstēšanā.
 12. Peptīds saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai vai 
aktivētais citotoksiskais T limfocīts saskaņā ar 10. pretenziju lie-
tošanai saskaņā ar 11. pretenziju pretvēža vakcīnas veidā.
 13. Antiviela, kas specifiski saistās ar MHC/peptīda kompleksu, 
kuru veido MHC un peptīds, kas sastāv no SEQ ID NO: 10.
 14. Komplekts, kura sastāvā ir:
 (a) tvertne ar farmaceitisku kompozīciju šķīduma vai liofilizāta 
veidā, kas satur peptīdu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, 
nukleīnskābi vai ekspresijas vektoru saskaņā ar 4. pretenziju, šūnu 
saskaņā ar 6. vai 7. pretenziju vai aktivēto citotoksisko T limfocītu 
saskaņā ar 10. pretenziju; un
 (b) otra tvertne, kas satur šķīdinātāju vai šķīdumu liofilizētā 
preparāta sagatavošanai.
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 (54) METODES ANTIVIELU MEDIĒTAS ATGRŪŠANAS OR-

GĀNA TRANSPLANTĀTA PACIENTIEM ĀRSTĒŠANAI 
AR C1ESTERĀZES INHIBITORU

  METHODS OF TREATING ANTIBODYMEDIATED RE-
JECTION IN ORGAN TRANSPLANT PATIENTS WITH 
C1ESTERASE INHIBITOR

 (57) 1. C1 esterāzes inhibitors (C1-INH) lietošanai antivielu 
mediētas orgāna allotransplantāta atgrūšanas (AMR) ārstēšanas 
metodē pacientam, kam tas nepieciešams, turklāt metode ietver 
C1-INH intravenozu ievadīšanu devā no 5000 līdz 25000 vienībām, 
kas tiek dota dalītās devās 10 līdz 20 dienu laikā.
 2. C1-INH lietošanai saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt metode 
ietver C1-INH ievadīšanu, turklāt C1-INH ievadīšana tiek uzsākta 
1 līdz 90 dienu laikā no orgāna transplantācijas, ārstēšanu ar 
plazmaferēzi, ārstēšanu ar intravenozu imūnglobulīnu (IVIg) vai 
AMR diagnozi.
 3. C1-INH lietošanai saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt 
C1-INH ir iegūts no plazmas vai rekombinanti producēts.
 4. C1-INH lietošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pre-
tenzijām, turklāt pacients ir bijis pakļauts plazmaferēzei vai pašlaik 
tiek pakļauts plazmaferēzei.
 5. C1-INH lietošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt:

 (i) metode papildus ietver pacienta pakļaušanu plazma-
ferēzei;
 (ii) metode papildus ietver svaigas saldētas plazmas ievadī-
šanu;
 (iii) metode papildus ietver intravenozā imūnglobulīna ievadī-
šanu; un/vai
 (iv) metode papildus ietver antilimfocītu preparāta, rituksimaba, 
bortezomiba, ekulizumaba vai to kombinācijas ievadīšanu.
 6. C1-INH lietošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt orgāns ir blīvs orgāns, turklāt pēc izvēles blī-
vais orgāns ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no nieres, aizkuņģa 
dziedzera, zarnas, sirds, plaušas, aknām un to kombinācijas.
 7. C1-INH lietošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt orgāns ir niere.
 8. C1-INH lietošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt C1-INH tiek ievadīts kopējā devā 20000 U.
 9. C1-INH lietošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt C1-INH kopējā deva tiek ievadīta dalītās devās 
13 dienu laika periodā.
 10. C1-INH lietošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt metodes rezultātā tiek panākts terapeitisks 
efekts, kas ilgst vismaz 3 mēnešus pēc terapijas pārtraukšanas.
 11. C1-INH saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt terapeitiskais 
efekts ietver samazinātu hroniskās glomerulopātijas, transplantāta 
glomerulopātijas biežumu vai AMR novēršanu.
 12. C1-INH lietošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt C1-INH tiek ievadīts kopējā devā 20000 U, 
kas sadalīta 13 dienu laikā, turklāt sākotnējā deva ir 5000 U un 
sešas C1-INH papildu devas 2500 U apmērā tiek ievadītas katru 
otro dienu pēc sākotnējās devas.
 13. C1-INH lietošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas papildus ietver plazmaferēzes un/vai intravenozā 
imūnglobulīna (IVIg) pielietošanu.
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 (54) BIKALUTAMĪDU ANALOGI VAI (S)BIKALUTAMĪDI KĀ 

EKSOCITOZES AKTIVĒJOŠI SAVIENOJUMI IZMANTO-
ŠANAI LIZOSOMĀLĀS UZKRĀŠANĀS SLIMĪBAS VAI 
GLIKOGENOZES ĀRSTĒŠANAI

  BICALUTAMIDE ANALOGS OR (S)BICALUTAMIDE AS 
EXOCYTOSIS ACTIVATING COMPOUNDS FOR USE IN 
THE TREATMENT OF A LYSOSOMAL STORAGE DIS-
ORDER OR GLYCOGENOSIS

 (57) 1. (S)-bikalutamīds un/vai strukturāls analogs, kas kopīgi 
definēts ar vispārīgo formulu (II):
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,

to farmaceitiski pieņemami sāļi, to hidrāti un/vai to solvāti, turklāt:
R1 ir ūdeņraža atoms (H), halogēna atoms (F, Cl, Br vai I), 
amino grupa (-NH2), acetamīdgrupa (-NHCOCH3), propion amīd-
grupa (-NHCOEt), N,N-diacetamīdgrupa (-NAc2), N,N-di propion-
amīd grupa (-N(COEt)2), 2-hloracetamīdgrupa (-NHCOCH2Cl), 
nitrilgrupa (-CN) vai izotiocianāta grupa (-NCS);
R4 ir trifluormetilgrupa (-CF3) vai ūdeņraža atoms (H);
R5 ir nitrilgrupa (-CN) vai nitrogrupa (-NO2);
X ir tioētergrupa (-S), sulfoksīdgrupa (-SO), sulfongrupa (-SO2) vai 
skābekļa atoms (O);
izmantošanai klīnisko simptomu profilaksei un/vai lizosomālās 
uzkrāšanās slimību un/vai traucējumu un/vai glikogenozes ārstē-
šanai.
 2. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 1. pretenziju, kurā 
R1 ir fluora atoms (F) para stāvoklī, R4 ir trifluormetilgrupa (-CF3), 
R5 ir nitrilgrupa (-CN) un X ir sulfongrupa (-SO2), kas atbilst (S)-bi-
kalut amīdam.
 3. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 1. pretenziju, kurā 
R1 ir fluora atoms (F) para stāvoklī, R4 ir trifluormetilgrupa (-CF3), 
R5 ir nitrilgrupa (-CN) un X ir sulfoksīdgrupa (-SO).
 4. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 1. pretenziju, kurā 
R1 ir fluora atoms (F) para stāvoklī, R4 ir trifluormetilgrupa (-CF3), 
R5 ir nitrilgrupa (-CN) un X ir tioētergrupa (-S).
 5. Savienojums izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
4. pretenzijai, turklāt lizosomālās uzkrāšanās slimība un/vai 
traucējumi un/vai glikogenoze ir izvēlēta no grupas, kas sastāv 
no: α-mannozīdozes, aspartilglikozaminūrijas, β-mannozidozes, 
cistinozes, α-N-acetilglikozaminidāzes deficīta, Šindlera slimības, 
aspartoacilāzes vai aminoacilāzes deficīta, Kanavana slimības, 
multiplās sulfatāzes deficīta, jeb MSD, steroīdu sulfāzes deficīta, 
holesterila estera uzkrāšanās slimības, Volmaņa slimības, Fabri 
slimības, Farbera slimības, 1., 2. un 3. tipa Gošē slimības, Krabbe 
slimības un tās zīdaiņu slimības un ielaistas formas, A/B un C tipa 
Nīmaņa-Pika slimības, fukozidozes, galaktosialidozes, zīdaiņu, 
zīdaiņu novēlotas, pieaugušo hroniskās GM1 gangliozidozes, 
GM2 gangliozidozes, ieskaitot aktivatora deficītu, Sandhofa 
slimības un tās variantiem, Teja-Saksa slimības, glikogenozes, 
1. tipa glikogenozes jeb fon Girke slimības, 2. tipa glikogenozes 
jeb Pompe slimības, 2b. tipa glikogenozes slimības jeb Danona 
slimības, 5. tipa glikogenozes jeb Makārdla slimības un 7. tipa 
glikogenozes jeb Tarui slimības, metahromatiskās leikodistrofijas 
un visiem tās variantiem un sakarā ar aktivatora deficītu, neironu 
keroīdu lipofuscinozes, ieskaitot visus tās variantus no NCL1 līdz 
NCL10, 1. tipa mukolipidozes, sialidozes un visiem tās variantiem, 
ieskaitot zīdaiņu jeb Salla slimību un juvenīlo, 2. tipa mukolipidozes, 
I-šūnu slimības, 3.A tipa mukolipidozes jeb α/β mukolipidozes, 
pseido-hurlera polidistrofijas, 3.C jeb y tipa mukolipidozes, 4. tipa 
mukolipidozes, 1. tipa mukopolisaharidozes, Hērlera, Šeijes un 
Hērlera-Šeijes sindroma, 2. tipa mukopolisaharidozes, Hantera 
sindroma, 3. tipa mukopolisaharidozes, A/MPS 3A tipa Sanfilipo 
sindroma, B/MPS 3B tipa Sanfilipo sindroma, C/MPS 3.C tipa 
Sanfilipo sindroma un D/MPS 3.D tipa Sanfilipo sindroma, 4. tipa 
mukopolisaharidozes A/MPS 4.A tipa Morkio un B/MPS 4.B tipa 
Morkio, 6. tipa mukopolisaharidozes, Maroto-Lamī slimības, 7. tipa 
glikopolisaharidozes, Sly sindroma, 9. tipa mukopolisaharidozes ar 
hialuronidāzes deficītu un piknodisostozes.
 6. Savienojums izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
5. pretenzijai, turklāt minētais savienojums tiek ievadīts no 0,1 līdz 
2000 mg dienā.

 7. Savienojums izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
5. pretenzijai, turklāt savienojums tiek ievadīts kombinācijā ar 
vismaz vienu adjuvantu.
 8. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt 
adjuvants ir savienojums, kas aktivizē lizosomu eksocitozi, kas 
izvēlēts no grupas, kas sastāv no 8-tokoferola, 2-hidroksipropil-β-
ciklodekstrīna un/vai to maisījumiem.
 9. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt 
adjuvants ir savienojums, kuru izmanto substrāta redukcijas terapijā, 
kas izvēlēts no grupas, kas sastāv no N-butil-dezoksinojirimicīna 
vai miglusta, migalastāta hidrohlorīda, divoglustata hidrohlorīda 
un/vai to maisījumiem.
 10. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 7. pretenziju, tur-
klāt adjuvants ir enzīms, ko izmanto enzīmu aizvietotājterapijā, 
un kas izvēlēts no grupas, kas sastāv no: N-aspartil-p-glikoz-
aminidāzes, acetil-CoA-α-glikozaminīd-N-acetiltransferāzes, N-acetil-
glikozamīn-6-sulfatāzes, N-acetilglikozamīn-1-fosfotransferāzes, 
α-N-acetilglikozaminidāzes, α-N-acetilneiraminidāzes, sialidāzes, 
skābās keramidāzes, skābās α-glikozidāzes, skābās maltāzes, 
aspartoacilāzes, lizosomu skābes lipāzes, skābās sfingo mielināzes, 
arilsulfatāzes A, arilsulfatāzes B, α-L-fukozidāzes, galakto-
cerebro zidāzes, galaktozamīn-6-sulfatāzes, α-galaktozidāzes A, 
α-galaktozidāzes B, β-galaktozidāzes, galaktosilkeramidāzes, 
β-glikoronidāzes, β-glikozidāzes, β-glikocerebrozidāzes, heparān-
N-sulfatāzes, β-heksozaminidāzes A, β-heksozaminidāzes A/B, 
hialuronidāzes-1, α-L-iduronidāzes, iduronāt-2-sulfatāzes, α-D-
mannozidāzes, β-mannozidāzes un α-neiraminidāzes dabiskiem 
enzīmiem un/vai to rekombinantām sintētiskām formām, un/vai to 
rekombinantiem mutantiem, un/vai to maisījumiem.
 11. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt 
adjuvants ir farmakoloģisks šaperons, kas izvēlēts no grupas, kas 
sastāv no: 1-dezoksinojirimicīna, nojirimicīn-1-sulfonskābes, N-(7-
oksadecil)-1-dezoksinojirimicīna, 2-acetamīd-dezoksinojirimicīna, 
2-acetamīd-1,2-didezoksinojirimicīna, 1-dezoksigalaktonojirimicīna, 
N-butildezoksigalaktonojirimicīna, kastanospermīna, N-acetil-
glikoz amīn tiazolīna, galaktozes, nitroindanona, pirimetamīna, 
miglustata, migalastata hidrohlorīda, divoglustathidrohlorīda, 
2,5-didezoksi-2,5-imino-D-altritola, izofagomīna, ambroksola, 
diltiazema, glikozamīna, to strukturāliem analogiem, to sāļiem 
un/vai to maisījumiem.
 12. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt 
adjuvants ir antioksidanta savienojums, kas izvēlēts no grupas, kas 
sastāv no: A vitamīna jeb retinola, C vitamīna jeb askorbīnskābes, 
E vitamīna, tokotrienola un tokoferola, koenzīma Q10, mangāna, 
jodīda, idebenona, melatonīna, α-karotīna, astaksantīna, β-karotīna, 
kanaksantīna, luteīna, likopēna, zeaksantīna, flavona, apigenīna, 
luteolīna, tangeritīna, flavonola, izoramnetīna, kemferola, miricetī-
na, proantocianidīna, kvercetīna, rutīna, flavanoniem, eriodiktola, 
hesperetīna, naringenīna, flavanola un to polimēriem, katehīna, 
gallokatehīna, epikatehīna, epigallokatehīna, tealavīna, tearubigī-
na, fitoestrogēna izoflavoniem, daidzeīna, genisteīna, gliciteīna, 
stilbenoīdiem, resveratola, pterostilbēna, antocianīniem, cianidīna, 
delfinidīna, malvidīna, pelargonidīna, peonidīna, petunidīna, fenol-
skābēm un to esteriem, ciprīnskābes, hlorogēnskābes, kanēļskābes, 
ferulīnskābes, ellagskābes, ellagitannīna, galskābes, gallotannīna, 
rozmarīnskābes, salicilskābes, flavonolignāna, silimarīna, ksanto-
na, eigenola, kapsaicīna, bilirubīna, citronskābes, skābeņskābes, 
fitīnskābes, N-acetilcisteīna, R-α-liposkābes, urīnskābes, karnozīna 
un to atvasinājumiem, karnitīna un to atvasinājumiem, lipohromān-
6-dimetilmetoksihromanola, trolokss-(6-hidroksi)-2,5,7,8-tetra metil-
kroman-2-karbonskābes, terc-butilhidrohinona (TBHQ) un/vai to 
maisījumiem.
 13. Farmaceitiska kompozīcija, kas ietver (S)-bikalutamīdu 
un/vai strukturālu analogu, kas kopīgi definēti ar vispārīgo for-
mulu (ii), to farmaceitiski pieņemamus sāļus, to hidrātus un/vai 
to solvātus saskaņā ar 1. pretenziju, kas pazedzēta lizosomālās 
uzkrāšanās slimības un vai glikogenozes klīnisku simptomu novēr-
šanai un/vai ārstēšanai.
 14. Farmaceitiskā kompozīcija izmantošanai saskaņā ar 
13. pretenziju, turklāt kompozīcija tiek ievadīta lokāli, enterāli vai 
parenterāli.
 15. (S)-bikalutamīda un/vai strukturālo analogu, kas kopīgi 
definēti ar vispārīgo formulu (II), to farmaceitiski pieņemamu sāļu, 
to hidrātu un/vai to solvātu saskaņā ar 1. pretenziju izmantošana 
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lizosomālās uzkrāšanās slimību un/vai traucējumu, un/vai gliko-
genozes diagnostikā, turklāt minētā diagnostika tiek veikta ārpus 
cilvēka organisma.
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 (54) CILVĒKA ANTIVIELAS PRET PDL1
  HUMAN ANTIBODIES TO PDL1
 (57) 1. Izolēta antiviela vai tās antigēnu saistošs fragments, kas 
saistās ar cilvēka programmētās bojāejas liganda 1 (PD-L1) prote-
īnu, turklāt izolētā antiviela vai tās antigēnu saistošais fragments 
satur trīs smagās ķēdes variablā rajona (HCVR) komplementaritāti 
nosakošus rajonus (CDR) ar aminoskābju secību SEQ ID NO: 82, 
un vieglās ķēdes variablā rajona (LCVR) trīs CDR ar aminoskābju 
secību SEQ ID NO: 90.
 2. Izolētā antiviela vai tās antigēnu saistošais fragments sa-
skaņā ar 1. pretenziju, turklāt antiviela vai tās antigēnu saistošais 
fragments satur HCDR1 ar aminoskābju secību SEQ ID NO: 84, 
HCDR2 ar aminoskābju secību SEQ ID NO: 86, HCDR3 ar amino-
skābju secību SEQ ID NO: 88, LCDR1 ar aminoskābju secību 
SEQ ID NO: 92, LCDR2 ar aminoskābju secību SEQ ID NO: 94 
un LCDR3 ar aminoskābju secību SEQ ID NO: 96.
 3. Izolētā antiviela vai antigēnu saistošais fragments saskaņā 
ar 1. vai 2. pretenziju, kas satur HCVR/LCVR aminoskābju secības 
SEQ ID NO: 82/90 pāri.
 4. Izolētā antiviela vai tās antigēnu saistošais fragments 
saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, kas ir IgG1 vai 
IgG4.
 5. Izolētā antiviela vai tās antigēnu saistošais fragments sa-
skaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, turklāt antiviela vai tās 
antigēnu saistošais fragments ir multispecifiska antigēnu saistoša 
molekula.
 6. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur izolētu antivielu vai 
tās antigēnu saistošu fragmentu, kas saistās pie PD-L1, saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai un farmaceitiski pieņemamu 
nesēju vai atšķaidītāju.
 7. Izolēta polinukleotīda molekula, kas kodē antivielu vai 
antigēna saistošo fragmentu saskaņā ar 3. pretenziju.
 8. Vektors, kas satur polinukleotīdu saskaņā ar 7. pretenziju.
 9. Šūna, kas ekspresē vektoru saskaņā ar 8. pretenziju.
 10. Paņēmiens anti-PD-L1 antivielas vai tās antigēnu saistoša 
fragmenta iegūšanai, turklāt minētais paņēmiens ietver šūnas sa-
skaņā ar 9. pretenziju audzēšanu apstākļos, kas pieļauj antivielas 
vai fragmenta iegūšanu, un tādējādi iegūtās antivielas vai fragmenta 
atgūšanu.
 11. Antiviela vai tās antigēnu saistošs fragments saskaņā ar 
jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai vai farmaceitiska kompozīcija sa-
skaņā ar 6. pretenziju izmantošanai imūnatbildes pastiprināšanai 
pacientā vai T šūnu aktivēšanas veicināšanai pacientā.

 12. Antiviela, tās antigēnu saistošais fragments vai farmacei-
tiskā kompozīcija izmantošanai saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt 
pacientam ir audzējs.
 13. Antiviela, tās antigēnu saistošais fragments vai farmacei-
tiskā kompozīcija izmantošanai saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt 
pacientam ir vīrusu infekcija, turklāt neobligāti vīrusu infekcija ir 
HIV, HBV, HCV, HPV, LCMV vai SIV infekcija.
 14. Antiviela saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai vai 
farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 6. pretenziju izmantošanai 
paņēmienā audzēja vai audzēja šūnu augšanas inhibēšanai.
 15. Antiviela, tās antigēnu saistošais fragments vai farmacei-
tiskā kompozīcija izmantošanai saskaņā ar 12. vai 14. pretenziju, 
turklāt audzējs ir nieru šūnu karcinoma, smadzeņu vēzis, galvas 
un kakla zvīņaino šūnu karcinoma, kuņģa vēzis, nieru vēzis, krūts 
dziedzera vēzis, olnīcu vēzis, prostatas vēzis, nesīkšūnu plaušu 
vēzis, kolorektālais vēzis, multiplā mieloma vai melanoma.
 16. Antiviela, tās antigēnu saistošais fragments vai farmaceitiskā 
kompozīcija izmantošanai saskaņā ar 14. vai 15. pretenziju, turklāt 
antiviela vai tās antigēnu saistošais fragments, vai farmaceitiskā 
kompozīcija, kas satur antivielu vai tās antigēnu saistošo fragmentu, 
ir paredzēta ievadīšanai pacientam kombinācijā ar otru terapeitisko 
līdzekli, turklāt neobligāti otrais terapeitiskais līdzeklis ir NSAID, 
kortikosteroīds, antiviela pret T šūnu ko-inhibitoru, antiviela pret 
audzēja specifisko antigēnu, antiviela pret PD-1, indolamīna-2,3-
dioksigelnāzes inhibitors, Ang2 inhibitors, vēža vakcīna, EGFR 
inhibitors, TGFβ inhibitors, diētas piedeva, tāda kā antioksidants, 
VEGF antagonists, tāds kā anti-VEGF antiviela, mazo molekulu 
kināzes VEGF receptors vai VEGF-inhibēšanas saplūšanas proteīna 
inhibitors, ķirurģija, radiācija, ķīmijterapijas līdzeklis, citotoksisks 
līdzeklis vai to kombinācijas.
 17. Antiviela, tās antigēnu saistošs fragments vai farmacei-
tiska kompozīcija izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 11. līdz 
16. pretenzijai, kur antiviela vai tās antigēnu saistošs fragments 
ir ievadīšanai subkutāni, intravenozi, intradermāli, intraperitoneāli, 
perorāli, intramuskulāri vai intrakraniāli.
 18. Antiviela, tās antigēnu saistošais fragments vai farmaceitiskā 
kompozīcija izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 11. līdz 17. pre-
tenzijai, turklāt antiviela vai tās antigēnu saistošais fragments ir 
paredzēts ievadīšanai devā no aptuveni 0,1 mg/pacienta ķermeņa 
masas kg līdz aptuveni 60 mg/pacienta ķermeņa masas kg.
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 (54) ARHITEKTŪRAS REŽĪMA KONFIGURĒŠANA DATOR
SISTĒMĀ

  ARCHITECTURAL MODE CONFIGURATION IN A COM-
PUTING SYSTEM

 (57) 1. Skaitļošanas vides rekonfigurēšanas metode, minētā 
metode ietver:
 noteikšanu ar procesora palīdzību, ka aprīkojuma instalācijas 
indikatoram tiek uzstādīta iepriekšnoteikta vērtība, iepriekšnoteiktā 
vērtība norāda arhitektūras režīma konfigurēšanas aprīkojuma 
instalāciju skaitļošanas vidē, kas konfigurēta vairākiem arhi-
tektūras režīmiem un kurai ir noteikta ieslēgšanas secība, kas 
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ieslēdz skaitļošanas vidi vienā arhitektūras režīmā no vairākiem 
arhitektūras režīmiem, viens arhitektūras režīms ietver pirmo 
instrukciju kopuma arhitektūru un ietver pirmo atbalstītu līdzekļu 
kopumu;
 pamatojoties uz noteikšanu, ka aprīkojuma instalācijas indi-
katoram tiek izvēlēta iepriekšnoteiktā vērtība, skaitļošanas vides 
rekonfigurēšanu ar procesora palīdzību, lai ierobežotu viena arhi-
tektūras režīma izmantošanu, ka viena arhitektūras režīma aspekti 
vairs nav atbalstīti, spēja izmantot šos viena arhitektūras režīma 
aspektus tiek noņemta no skaitļošanas vides, un skaitļošanas vide 
tiek pasargāta no rekonfigurēšanas atpakaļ uz neatbalstītu vienu 
arhitektūras režīmu, turklāt rekonfigurēšana ir jutīga pret noteikšanu, 
ka aprīkojuma instalācijas indikatoram tiek uzstādīta iepriekšnoteikta 
vērtība, un nav jutīga pret atklātu pieprasījumu pārkonfigurēt, un 
turklāt rekonfigurēšana ietver:
 dažādu ieslēgšanas secību izvēli, lai ieslēgtu skaitļošanas vidi 
citā arhitektūras režīmā no vairākiem arhitektūras režīmiem, turklāt 
cits arhitektūras režīms atšķiras no viena arhitektūras režīma, un 
cits arhitektūras režīms ietver otro instrukciju kopuma arhitektūru, 
un kuram ir otrais atbalstītu līdzekļu kopums; un
 dažādu ieslēgšanas secību, lai ieslēgtu skaitļošanas vidi citā 
arhitektūras režīmā viena arhitektūras režīma vietā, izpildīšanu, 
ierobežojot viena arhitektūras režīma izmantošanu, turklāt dažādu 
ieslēgšanas secību izpildīšana ietver jauna programmas statusa 
vārda izveidošanu, lai vadītu skaitļošanas vides operācijas citā 
arhitektūras režīmā, jaunā programmas statusa vārda izveidošana 
ietver jaunā programma statusa vārda izveidošanu ar formātu, 
ko norāda cits arhitektūras režīms, formāts ietver adreses lauka 
paplašināšanu no pirmā izmēra līdz otrajam izmēram un jaunā 
programmas statusa vārda veidošanas laikā arhitektūras režīma 
indikatora invertēšanu jaunajā programmas statusa vārdā, lai no-
rādītu citu arhitektūras režīmu.
 2. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
aprīkojuma instalācijas indikatoram jābūt uzstādītam bez nosacī-
jumiem vai konfigurācijas indikatora kontrolē.
 3. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt rekonfigurēšana papildus ietver vienas vai vairāku operāciju 
atslēgšanu skaitļošanas vidē, lai atbalstītu vienu arhitektūras re-
žīmu, viena vai vairākas operācijas ietver pārslēgšanas operāciju, 
lai pārslēgtu no cita arhitektūras režīma uz vienu arhitektūras 
režīmu, turklāt pārslēgšana atpakaļ uz vienu arhitektūras režīmu 
tiek atslēgta.
 4. Metode saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt atslēgšana ietver 
signāla procesora instrukciju apstrādes maiņu, lai paredzētu kļūdu, 
pamatojoties uz pieprasījumu pārslēgties atpakaļ uz vienu arhitek-
tūras režīmu.
 5. Metode saskaņā ar iepriekšējām pretenzijām, turklāt me-
tode papildus ietver vismaz viena skaitļošanas vides procesora 
atiestatīšanu, turklāt atiestatīšanas veikšana ietver:
 citā arhitektūras režīmā esošās skaitļošanas vides atiestatīšanu, 
atiestatīšana ietver skaitļošanas vides arhitektūras režīma iestatī-
šanu citā arhitektūras režīmā; un
 arhitektūras režīma indikatora invertēšanu programmas statusa 
vārdā, lai norādītu citu arhitektūras režīmu, programmas statusa 
vārds tiek lietots, lai vadītu skaitļošanas vides operācijas.
 6. Metode saskaņā ar iepriekšējām pretenzijām, turklāt rekonfi-
gurēšana ietver signāla procesora darbības apstrādes maiņu, turklāt 
signāla procesora operācija skaitļošanas vides arhitektūras režīma 
uzstādīšanai esošajā arhitektūras režīmā rezultējas statusa, kas 
norāda skaitļošanas vides esošo arhitektūras režīmu, uzglabāšanā, 
signāla procesora operācijas izdevējs pieņem šo statusu.
 7. Metode saskaņā ar iepriekšējām pretenzijām, turklāt viens 
arhitektūras režīms ir mantots režīms un cits arhitektūras režīms 
ir paplašināts režīms, un turklāt pirmais atbalstīto līdzekļu kopums 
ietver 31-bitu adresēšanu un 32-bitu vispārējo reģistru pielietojumu, 
un otrais atbalstīto līdzekļu kopums ietver 64-bitu adresēšanu un 
64-bitu vispārējo reģistru pielietojumu.
 8. Metode saskaņā ar iepriekšējām pretenzijām, turklāt skait-
ļošanas vide ir virtuāla viesa vide ar viesa procesoru, pirmo viesa 
virtuālu datoru virtualizācijas pirmajā līmenī un otro viesa virtuālu 
datoru virtualizācijas otrajā līmenī, un turklāt rekonfigurēšana tiek 
veikta viesa procesoram un pirmajam viesa virtuālajam datoram, bet 
nav veikta otrajam viesa virtuālajam datoram, otrais viesa virtuālais 
dators tiek iniciēts un apstrādāts vienā arhitektūras režīmā.

 9. Datorsistēma skaitļošanas vides rekonfigurēšanai, turklāt 
datorsistēma ietver:
 atmiņu; un
 procesoru savienojuma veidošanai ar atmiņu, turklāt datorsistēma 
ir iestatīta, lai realizētu metodi, minētā metode ietver:
 noteikšanu ar procesora palīdzību, ka aprīkojuma instalācijas 
indikatoram tiek uzstādīta iepriekšnoteikta vērtība, iepriekšnoteiktā 
vērtība norāda arhitektūras režīma konfigurēšanas aprīkojuma 
instalāciju skaitļošanas vidē, kas konfigurēta vairākiem arhitektū-
ras režīmiem un kurai ir noteikta ieslēgšanas secība, kas ieslēdz 
skaitļošanas vidi vienā arhitektūras režīmā no vairākiem arhitektūras 
režīmiem, viens arhitektūras režīms ietver pirmo instrukciju kopuma 
arhitektūru un ietver pirmo atbalstītu līdzekļu kopumu;
 pamatojoties uz noteikšanu, ka aprīkojuma instalācijas indi-
katoram tiek izvēlēta iepriekšnoteiktā vērtība, skaitļošanas vides 
rekonfigurēšanu ar procesora palīdzību, lai ierobežotu viena arhi-
tektūras režīma izmantošanu, ka viena arhitektūras režīma aspekti 
vairs nav atbalstīti, spēja izmantot šos viena arhitektūras režīma 
aspektus tiek noņemta no skaitļošanas vides, un skaitļošanas vide 
tiek pasargāta no rekonfigurēšanas atpakaļ uz neatbalstītu vienu 
arhitektūras režīmu, turklāt rekonfigurēšana ir jutīga pret noteikšanu, 
ka aprīkojuma instalācijas indikatoram tiek uzstādīta iepriekšnoteikta 
vērtība, un nav jutīga pret atklātu pieprasījumu pārkonfigurēt, un 
turklāt rekonfigurēšana ietver:
 dažādu ieslēgšanas secību izvēli, lai ieslēgtu skaitļošanas vidi 
citā arhitektūras režīmā no vairākiem arhitektūras režīmiem, turklāt 
cits arhitektūras režīms atšķiras no viena arhitektūras režīma,
 un cits arhitektūras režīms ietver otro instrukciju kopuma arhi-
tektūru, un kuram ir otrais atbalstītu līdzekļu kopums; un
 dažādu ieslēgšanas secību, lai ieslēgtu skaitļošanas vidi citā 
arhitektūras režīmā viena arhitektūras režīma vietā, izpildīšanu, 
ierobežojot viena arhitektūras režīma izmantošanu, turklāt dažādu 
ieslēgšanas secību izpildīšana ietver jauna programmas statusa 
vārda izveidošanu, lai vadītu skaitļošanas vides operācijas citā 
arhitektūras režīmā, jaunā programmas statusa vārda izveidošana 
ietver jaunā programma statusa vārda izveidošanu ar formātu, 
ko norāda cits arhitektūras režīms, formāts ietver adreses lauka 
paplašināšanu no pirmā izmēra līdz otrajam izmēram un jaunā 
programmas statusa vārda veidošanas laikā arhitektūras režīma 
indikatora invertēšanu jaunajā programmas statusa vārdā, lai no-
rādītu citu arhitektūras režīmu.
 10. Datorsistēma saskaņā ar 9. pretenziju, turklāt rekonfigu-
rēšana papildus satur vienas vai vairāku operāciju atslēgšanu 
skaitļošanas vidē, lai atbalstītu vienu arhitektūras režīmu, 
viena vai vairākas operācijas satur pārslēgšanas operāciju, 
lai pārslēgtu no cita arhitektūras režīma uz vienu arhitektūras 
režīmu, turklāt pārslēgšana atpakaļ uz vienu arhitektūras režīmu 
ir atslēgta.
 11. Datorsistēma saskaņā ar 9. pretenziju, turklāt atslēgšana 
satur signāla procesora instrukciju apstrādes maiņu, lai paredzētu 
kļūdu, pamatojoties uz pieprasījumu pārslēgties atpakaļ uz vienu 
arhitektūras režīmu.
 12. Datorsistēma saskaņā ar jebkuru no 9. līdz 11. pretenzijai, 
turklāt rekonfigurēšana satur signāla procesora darbības apstrādes 
maiņu, turklāt signāla procesora operācija skaitļošanas vides arhi-
tektūras režīma uzstādīšanai esošajā arhitektūras režīmā rezultējas 
statusa, kas norāda skaitļošanas vides esošo arhitektūras režīmu, 
uzglabāšanā, signāla procesora operācijas izdevējs pieņem šo 
statusu.
 13. Datorprogrammas produkts skaitļošanas vides rekonfi-
gurēšanai, datorprogrammas produkts satur: datorlasāmu datu 
uzglabāšanas vidi, ko spēj nolasīt apstrādes shēma, un kas glabā 
instrukcijas, ko izpilda apstrādes shēma saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 8. pretenzijai.
 14. Datorprogramma, kas glabājas datorlasāmā vidē, un ko var 
ielādēt digitāla datora iekšējā atmiņā, kas satur programmatūras 
koda daļas, kad minētā programma ir palaista datorā saskaņā ar 
jebkuru no 1. līdz 8. pretenzijai.
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CANCER
 (57) 1. TGFβ antagonists izmantošanai metodē ar krūts vēzi 
asociēta audzēja augšanas inhibēšanai pacientam, turklāt metode 
ietver TGFβ antagonista terapeitiski efektīva daudzuma ievadīšanu 
minētajam pacientam kombinācijā ar kapecitabīnu un iksabepilonu, 
turklāt minētā TGFβ antagonista ievadīšana pastiprina kapecitabīna 
un iksabepilona efektivitāti, lai inhibētu minēto ar krūts vēzi asociētā 
audzēja augšanu.
 2. TGFβ antagonists izmantošanai saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt minētais TGFβ antagonists ir aģents, kas bloķē TGFβ pro-
teīna saistīšanu pie tā receptora.
 3. TGFβ antagonists izmantošanai saskaņā ar 2. pretenziju, 
turklāt minētais aģents ir proteīns.
 4. TGFβ antagonists izmantošanai saskaņā ar 3. pretenziju, 
turklāt minētais aģents ir anti-TGFβ antiviela.
 5. TGFβ antagonists izmantošanai saskaņā ar 4. pretenziju, 
turklāt minētā antiviela ir plaši neitralizējoša anti-TGFβ antiviela.
 6. TGFβ antagonists izmantošanai saskaņā ar 4. pretenziju, 
turklāt minētā antiviela ir anti-TGFβ monoklonāla antiviela.
 7. TGFβ antagonists izmantošanai saskaņā ar 6. pretenziju, 
turklāt minētā antiviela ir humanizēta antiviela, kas satur vienu vai 
vairākus CDR no 1D11.
 8. TGFβ antagonists izmantošanai saskaņā ar 2. pretenziju, 
turklāt minētais TGFβ proteīns ir TGFβ-1, -2, -3 vai to kombinācija.
 9. TGFβ antagonists izmantošanai saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt minētais TGFβ antagonists ir molekula, kas ir spējīga TGFβ 
aktivitātes samazināšanai.
 10. TGFβ antagonists izmantošanai saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt minētais TGFβ antagonists tiek ievadīts kopā ar kapecitabīnu 
un iksabepilonu.
 11. TGFβ antagonists izmantošanai saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt minētais TGFβ antagonists tiek ievadīts neatkarīgi no kape-
citabīna un iksabepilona ievadīšanas.
 12. TGFβ antagonists izmantošanai saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt minētā TGFβ antagonista ievadīšana kombinācijā ar kape-
citabīnu un iksabepilonu inhibē primāra audzēja augšanu.

 13. TGFβ antagonists izmantošanai saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt minētā TGFβ antagonista ievadīšana kombinācijā ar kape-
citabīnu un iksabepilonu inhibē metastāzes.
 14. TGFβ antagonists izmantošanai saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt minētā TGFβ antagonista ievadīšana kombinācijā ar kape-
citabīnu un iksabepilonu inhibē metastāzes no primārā audzēja 
līdz metastāzēm plaušās.
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 (73) Nippon Shinyaku Co., Ltd., 14, Kisshoin Nishinosho 

Monguchicho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8550, JP
  National Center of Neurology and Psychiatry, 

4-1-1, Ogawahigashi-cho, Kodaira-shi, Tokyo 187-8551, JP
 (72) WAKAYAMA Tatsushi, JP
  SEO Haruna, JP
  SATOU Youhei, JP
  TAKEDA Shin’ichi, JP
  NAGATA Tetsuya, JP
 (74) HGF Limited, Saviour House, 9 St. Saviourgate, York 

YO1 8NQ, GB
  Jevgeņija GAINUTDINOVA, METIDA LAW FIRM, SIA, 

Miera iela 12-1, Rīga, LV-1001, LV
 (54) ANTISENSA NUKLEĪNSKĀBE
  ANTISENSE NUCLEIC ACID
 (57) 1. Antisensa oligomērs, kas izvēlēts no grupas, kas sastāv 
no zemāk norādītiem no (a) līdz (c), vai farmaceitiski pieņemams 
tā sāls vai hidrāts:
 (a) antisensa oligomērs, kas ietver nukleotīda secību 
SEQ ID NO: 1 vai 2;
 (b) antisensa oligomērs, kas sastāv no nukleotīda secības 
ar delēciju, aizvietošanu, inserciju un/vai pievienošanu no 1 līdz 
5 nukleotīdiem nukleotīda secībā SEQ ID NO: 1 vai 2, un kuram 
ir aktivitāte, lai izraisītu 51. eksona pārlēcienu cilvēka distrofīna 
gēnā; un
 (c) antisensa oligomērs, kuram ir nukleotīda secība, kas ir par 
vismaz 80 % identiska ar nukleotīda secību SEQ ID NO: 1 vai 2 
un ir aktivitāte, lai izraisītu 51. eksona pārlēcienu cilvēka distrofīna 
gēnā.
 2. Antisensa oligomērs, kas ir izvēlēts no grupas, kas sastāv 
no zemāk norādītiem no (e) līdz (g), vai farmaceitiski pieņemams 
tā sāls vai hidrāts:
 (e) antisensa oligomērs, kas sastāv no nukleotīda secības 
SEQ ID NO: 1 vai 2;
 (f) antisensa oligomērs, kas sastāv no nukleotīda secības 
ar delēciju, aizvietošanu, inserciju un/vai pievienošanu no 1 līdz 
3 nukleotīdiem nukleotīda secībā SEQ ID NO: 1 vai 2, un kuram 
ir aktivitāte, lai izraisītu 51. eksona pārlēcienu cilvēka distrofīna 
gēnā; un
 (g) antisensa oligomērs, kas sastāv no nukleotīda secības, kas 
ir par vismaz 80 % identiska ar nukleotīda secību SEQ ID NO: 1 
vai 2 un ir aktivitāte, lai izraisītu 51. eksona pārlēcienu cilvēka 
distrofīna gēnā.
 3. Antisensa oligomērs, kas izvēlēts no grupas, kas sastāv no 
zemāk norādītā (j), vai farmaceitiski pieņemams tā sāls vai hidrāts:
 (j) antisensa oligomērs, kuram ir nukleotīda secība, kas ir par 
vismaz 90 % identiska ar nukleotīda secību SEQ ID NO: 1 vai 2 
un kuram ir aktivitāte, lai izraisītu 51. eksona pārlēcienu cilvēka 
distrofīna gēnā.
 4. Antisensa oligomērs saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pre-
tenzijai, kas ir oligonukleotīds vai farmaceitiski pieņemams tā sāls 
vai hidrāts.
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 5. Antisensa oligomērs saskaņā ar 4. pretenziju vai farma-
ceitiski pieņemams tā sāls vai hidrāts, kur cukura daļa un/vai 
fosfāta saistošais rajons no vismaz viena nukleotīda, kas izveido 
oligonukleotīdu, ir modificēts.
 6. Antisensa oligomērs saskaņā ar 4. vai 5. pretenziju vai 
farmaceitiski pieņemams tā sāls vai hidrāts, kur cukura daļa no 
vismaz viena nukleotīda, kas izveido oligonukleotīdu, ir riboze, 
kurā 2’-OH grupa ir aizstāta ar jebkuru, kas izvēlēta no grupas, 
kas sastāv no OR, R, R’OR, SH, SR, NH2, NHR, NR2, N3, CN 
grupām, F, Cl, Br un J atomiem (turklāt R ir alkilgrupa vai arilgrupa 
un R’ ir alkilēngrupa).
 7. Antisensa oligomērs saskaņā ar jebkuru no 4. līdz 
6. pretenzijai vai farmaceitiski pieņemams tā sāls vai hidrāts, kur 
fosfāta saistošais rajons no vismaz viena nukleotīda, kas izveido 
oligonukleotīdu, ir jebkurš, kas atlasīts no grupas, kas sastāv no 
fosfortioāta saites, fosforditioāta saites, alkilfosfonāta saites, fosfor-
amidāta saites un borānfosfāta saites.
 8. Antisensa oligomērs saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pre-
tenzijai, kas ir morfolīna oligomērs vai farmaceitiski pieņemams tā 
sāls vai hidrāts.
 9. Antisensa oligomērs saskaņā ar 8. pretenziju, kas ir fosfor-
diamidāta morfolīna oligomērs vai farmaceitiski pieņemams tā sāls 
vai hidrāts.
 10. Antisensa oligomērs saskaņā ar 8. vai 9. pretenziju vai 
farmaceitiski pieņemams tā sāls vai hidrāts, turklāt 5’ gals ir jebkura 
zemāk norādītā ķīmiskā formula no (1) līdz (3):

.
 11. Farmaceitiska kompozīcija muskuļu distrofijas ārstēšanai, 
kas kā aktīvo sastāvdaļu ietver antisensa oligomēru vai farmacei-
tiski pieņemamu tā sāli vai hidrātu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
10. pretenzijai.
 12. Farmaceitiskā kompozīcija saskaņā ar 11. pretenziju, kas 
ietver farmaceitiski pieņemamu nesēju.
 13. Antisensa oligomērs vai farmaceitiski pieņemams tā sāls vai 
hidrāts saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai izmantošanai 
muskuļu distrofijas ārstēšanā.
 14. Antisensa oligomērs vai farmaceitiski pieņemams tā sāls 
vai hidrāts izmantošanai saskaņā ar 13. pretenziju, turklāt pacients 
ar muskuļu distrofiju minētajā ārstēšanā ir pacients ar nukleotīdu 
delēcijām eksonu 29−50, 50, 45−50, 48−50, 49−50, 52, 52−63, 
13−50, 19−50, 43−50 vai 47−50 robežās.
 15. Antisensa oligomērs vai farmaceitiski pieņemams tā sāls 
vai hidrāts izmantošanai saskaņā ar 13. vai 14. pretenziju, turklāt 
pacients ir cilvēks.

 
 
 (51) C12N 15/113(2010.01) (11) 3133160
 (21) 16172354.9  (22) 23.10.2009
 (43) 22.02.2017
 (45) 12.12.2018
 (31) 108416 P  (32) 24.10.2008 (33) US
 (62) EP14157806.2 / EP2762567
 (73) Sarepta Therapeutics, Inc., 215 First Street, Cambridge, 

MA 02142, US
 (72) SAZANI, Peter, US
  KOLE, Ryszard, US
 (74) D Young & Co LLP, 120 Holborn, London EC1N 2DY, GB
  Aleksandrs SMIRNOVS, Patentu aģentūra A.SMIRNOV & 

Co., Alīses iela 10-69, Rīga, LV-1046, LV
 (54) KOMPOZĪCIJAS EKSONA IZLAIŠANAI DMD ĀRSTĒ

ŠANAI
  EXON SKIPPING COMPOSITIONS FOR DMD
 (57) 1. Antisensa oligonukleotīds, kas satur no 20 līdz 
35 morfolīn grupas apakšvienībām, kas ir savienotas ar fosfor-

saturošām starpapakšvienību saitēm, kuras savieno vienas 
apakšvienības morfolīngrupas slāpekļa atomu ar 5’ eksociklisku 
oglekļa atomu blakus esošā apakšvienībā, kas satur bāzu sekvenci 
SEQ ID NO: 382 vai sekvenci, kas ir tai identiska vismaz par 80 %, 
kurā timīna bāzes ir neobligāti uracila bāzes un turklāt antisensa 
oligonukleotīds ir komplimentārs cilvēka distrofīna pre-mRNS, lai 
inducētu eksona 52 izlaišanu; vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 2. Antisensa oligonukleotīds vai tā farmaceitiski pieņemams 
sāls saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt antisensa oligonukleotīds vai tā 
farmaceitiski pieņemamais sāls satur no 20 līdz 25 morfolīngrupas 
apakšvienībām.
 3. Antisensa oligonukleotīds vai tā farmaceitiski pieņemams 
sāls saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kuram ir uracila bāzes (U) 
timīna bāzu (T) vietā.
 4. Antisensa oligonukleotīds vai tā farmaceitiski pieņemams 
sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, kas satur 5-metil-
citozīna bāzi.
 5. Antisensa oligonukleotīds vai tā farmaceitiski pieņemams 
sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, turklāt oligo-
nukleotīds ir konjugēts ar polietilēnglikola ķēdi.
 6. Antisensa oligonukleotīds vai tā farmaceitiski pieņemams 
sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, turklāt oligo-
nukleotīds ir konjugēts ar trietilēnglikola fragmentu.
 7. Antisensa oligonukleotīds vai tā farmaceitiski pieņemams 
sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, turklāt oligo-
nukleotīds ir konjugēts ar polietilēnglikola ķēdi, kas saistīta caur 
aizvietotu piperazinilfragmentu.
 8. Antisensa oligonukleotīds vai tā farmaceitiski pieņemams 
sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, turklāt antisensa 
oligonukleotīds ir konjugēts ar trietilēnglikola fragmentu, kas saistīts 
caur aizvietotu piperazinilfragmentu.
 9. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur antisensa oligo-
nukleotīdu vai tā farmaceitiski pieņemamu sāli saskaņā ar jebkuru 
no iepriekšējām pretenzijām un farmaceitiski pieņemamu nesēju 
un/vai atšķaidītāju.
 10. Antisensa oligonukleotīds vai tā farmaceitiski pieņemams 
sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 8. pretenzijai vai farmaceitiska 
kompozīcija saskaņā ar 9. pretenziju izmantošanai muskuļu dis-
trofijas ārstēšanā.
 11. Antisensa oligonukleotīds vai farmaceitiska kompozīcija 
izmantošanai saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt muskuļu distrofija 
ir Dišēna muskuļu distrofija (DMD).
 12. Antisensa oligonukleotīds vai farmaceitiska kompozīcija 
izmantošanai saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt muskuļu distrofija 
ir Bekera muskuļu distrofija (BMD).
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 (57) 1. Antivielas-medikamenta konjugāts ar šādu formulu (I):

Ab-(L-D)n     (I),

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls,
turklāt:
Ab ir antiviela vai tās antigēnu saistošais fragments, kas spēj sais-
tīties ar cilvēka IGF-1R, turklāt minētā antiviela satur trīs smagās 
ķēdes CDR ar sekvenci SEQ ID NO: 1, 2 un 3 un trīs vieglās 
ķēdes CDR ar sekvenci SEQ ID NO: 4, 5 un 6;
L ir linkeris;
D ir medikamenta daļa ar šādu formulu (II):

,
kurā:
R2 ir COOH, COOCH3 vai tiazolilgrupa;
R3 ir H vai (C1-C6)alkilgrupa;
R9 ir H vai (C1-C6)alkilgrupa;
m ir vesels skaitlis no 1 līdz 8;
viļņotā līnija apzīmē pievienošanās punktu pie L un
n ir no 1 līdz 12.
 2. Antivielas–medikamenta konjugāts saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt Ab ir izvēlēta no:
 a) antivielas, kas satur trīs smagās ķēdes CDR ar sekvenci 
SEQ ID NO: 7, 2 un 3 un trīs vieglās ķēdes CDR ar sekvenci 
SEQ ID NO: 9, 5 un 11;
 b) antivielas, kas satur trīs smagās ķēdes CDR ar sekvenci 
SEQ ID NO: 7, 2 un 3 un trīs vieglās ķēdes CDR ar sekvenci 
SEQ ID NO: 10, 5 un 11;
 c) antivielas, kas satur trīs smagās ķēdes CDR ar sekvenci 
SEQ ID NO: 7, 2 un 3 un trīs vieglās ķēdes CDR ar sekvenci no 
SEQ ID NO: 9, 5 un 12; un
 d) antivielas, kas satur trīs smagās ķēdes CDR ar sekvenci 
SEQ ID NO: 8, 2 un 3 un trīs vieglās ķēdes CDR ar sekvenci 
SEQ ID NO: 9, 5 un 11.
 3. Antivielas-medikamenta konjugāts saskaņā ar 1. vai 2. pre-
tenziju, turklāt Ab ir izvēlēta no:
 a) antivielas, kas satur smagās ķēdes mainīgo domēnu ar 
sekvenci SEQ ID NO: 13 un trīs vieglās ķēdes CDR ar sekvenci 
SEQ ID NO: 9, 5 un 11;
 b) antivielas, kas satur smagās ķēdes mainīgo domēnu ar 
sekvenci SEQ ID NO: 14 un trīs vieglās ķēdes CDR ar sekvenci 
SEQ ID NO: 10, 5 un 11;
 c) antivielas, kas satur smagās ķēdes mainīgo domēnu ar 
sekvenci SEQ ID NO: 15 un trīs vieglās ķēdes CDR ar sekvenci 
SEQ ID NO: 9, 5 un 12;
 d) antivielas, kas satur smagās ķēdes mainīgo domēnu ar 
sekvenci SEQ ID NO: 16 un trīs vieglās ķēdes CDR ar sekvenci 
SEQ ID NO: 9, 5 un 11; un
 e) antivielas, kas satur smagās ķēdes mainīgo domēnu ar 
sekvenci SEQ ID NO: 17 un trīs vieglās ķēdes CDR ar sekvenci 
SEQ ID NO: 9, 5 un 12.
 4. Antivielas-medikamenta konjugāts saskaņā ar 1. vai 2. pre-
tenziju, turklāt Ab ir izvēlēta no:
 a) antivielas, kas satur vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar 
sekvenci SEQ ID NO: 18 un trīs smagās ķēdes CDR ar sekvenci 
SEQ ID NO: 7, 2 un 3;
 b) antivielas, kas satur vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar 
sekvenci SEQ ID NO: 19 un trīs smagās ķēdes CDR ar sekvenci 
SEQ ID NO: 7, 2 un 3;
 c) antivielas, kas satur vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar 
sekvenci SEQ ID NO: 20 un trīs smagās ķēdes CDR ar sekvenci 
SEQ ID NO: 7, 2 un 3;
 d) antivielas, kas satur vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar 
sekvenci SEQ ID NO: 21 un trīs smagās ķēdes CDR ar sekvenci 

SEQ ID NO: 8, 2 un 3; un
 e) antivielas, kas satur vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar 
sekvenci SEQ ID NO: 22 un trīs smagās ķēdes CDR ar sekvenci 
SEQ ID NO: 7, 2 un 3.
 5. Antivielas-medikamenta konjugāts saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt Ab ir izvēlēta no 208F2, 212A11, 214F8, 219D6 un 213B10 
antivielām.
 6. Antivielas-medikamenta konjugāts saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt Ab satur:
 a) smagās ķēdes mainīgo domēnu (VH) ar sekvenci 
SEQ ID NO: 33, turklāt minētā sekvence SEQ ID NO: 33 satur 
vismaz 1 atgriezenisku mutāciju, kas izvēlēta no 20., 34., 35., 38., 
48., 50., 59., 61., 62., 70., 72., 74., 76., 77., 79., 82. un 95. atli-
kuma; un
 b) vieglās ķēdes mainīgo domēnu (VL) ar sekvenci 
SEQ ID NO: 35, turklāt minētā sekvence SEQ ID NO: 35 satur 
vismaz 1 atgriezenisku mutāciju, kas izvēlēta no 22., 53., 55., 65., 
71., 72., 77. vai 87. atlikuma.
 7. Antivielas–medikamenta konjugāts saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt Ab ir izvēlēts no:
 a) antivielas, kas satur smagās ķēdes mainīgo domēnu ar 
sekvenci, kas izvēlēta no SEQ ID NO: 56, 62, 64, 66, 68, 70, 
72, 74, 76, 78 un 80 vai jebkuras sekvences, kas ir par vismaz 
80 % identiska SEQ ID NO: 56, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 
78 vai 80; un trīs vieglās ķēdes CDR ar sekvenci SEQ ID NO: 9, 
5 un 11;
 b) antivielas, kas satur vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar 
sekvenci, kas izvēlēta no SEQ ID NO: 57 vai 60, vai jebkuras 
sekvences, kas ir par vismaz 80 % identiska SEQ ID NO: 57 vai 
60; un trīs smagās ķēdes CDR ar sekvenci SEQ ID NO: 7, 2 un 
3; un
 c) antivielas, kas satur smagās ķēdes mainīgo domēnu ar 
sekvenci, kas izvēlēta no SEQ ID NO: 56, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 
74, 76, 78 un 80 vai jebkuras sekvences, kas ir par vismaz 80 % 
identiska SEQ ID NO: 56, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 vai 
80; un vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci, kas izvēlēta no 
SEQ ID NO: 57 vai 60 vai jebkuras sekvences, kas ir par vismaz 
80 % identiska SEQ ID NO: 57 vai 60.
 8. Antivielas-medikamenta konjugāts saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt Ab satur:
 a) smago ķēdi ar sekvenci, kas izvēlēta no SEQ ID NO: 58, 
63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 un 81 vai jebkuras sekvences, 
kas ir par vismaz 80 % identiska SEQ ID NO: 58, 63, 65, 67, 69, 
71, 73, 75, 77, 79 vai 81; un
 b) vieglo ķēdi ar sekvenci, kas izvēlēta no SEQ ID NO: 59 
un 61 vai jebkuras sekvences, kas ir par vismaz 80 % identiska 
SEQ ID NO: 59 vai 61.
 9. Antivielas-medikamenta konjugāts saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, turklāt L ir linkeris ar šādu formulu (III):

,
kurā:
L2 ir (C4-C10)cikloalkilkarbonilgrupa, (C2-C6)alkilgrupa, (C2-C6)alkil-
karbonil grupa,
W ir aminoskābes vienība; w ir vesels skaitlis no 0 līdz 5;
Y ir PAB-karbonilgrupa, kurā PAB ir:

y ir 0 vai 1;
zvaigznīte apzīmē pievienošanās punktu pie D un
viļņotā līnija apzīmē pievienošanās punktu pie Ab.
 10. Antivielas-medikamenta konjugāts saskaņā ar 9. pretenziju, 
turklāt L2 ir ar šādu formulu:
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,
kurā:
zvaigznīte apzīmē pievienošanās punktu pie (W)w un
viļņotā līnija apzīmē pievienošanās punktu pie maleimīda daļas 
slāpekļa atoma.
 11. Antivielas–medikamenta konjugāts saskaņā ar 9. pretenziju, 
turklāt (W)w ir izvēlēts no: vienkāršas saites,

un

turklāt:
zvaigznīte apzīmē pievienošanās punktu pie (Y)y un
viļņotā līnija apzīmē pievienošanās punktu pie L2.
 12. Antivielas-medikamenta konjugāts saskaņā ar 9. pretenziju, 
turklāt w = 0; vai w = 2 un (W)w ir izvēlēts no:

un

turklāt:
zvaigznīte apzīmē pievienošanās punktu pie (Y)y un
viļņotā līnija apzīmē pievienošanās punktu pie L2.
 13. Antivielas-medikamenta konjugāts saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, turklāt (L-D) ir izvēlēts no:

,

,

,

,

,

,

,
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,

,

,

un

,

turklāt viļņotā līnija apzīmē pievienošanās punktu pie Ab.
 14. Antivielas–medikamenta konjugāts saskaņā ar 1. pretenziju 
ar formulu, kas izvēlēta no:

,

,

,

,

,

,

,

,
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,

,

,

un tā farmaceitiski pieņemami sāļi,
turklāt Ab ir izvēlēta no grupas, kas sastāv no 208F2, 212A11, 
214F8, 219D6 un 213B10 antivielām.
 15. Antivielas-medikamenta konjugāts saskaņā ar 14. pretenziju, 
turklāt Ab ir izvēlēta no grupas, kas sastāv no:
 - antivielas ar smagās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 56 un vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 57;
 - antivielas ar smagās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 56 un vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 60;
 - antivielas ar smagās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 62 un vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 57;
 - antivielas ar smagās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 64 un vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 57;
 - antivielas ar smagās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 64 un vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 60;
 - antivielas ar smagās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 66 un vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 57;
 - antivielas ar smagās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 68 un vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 57;
 - antivielas ar smagās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 68 un vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 60;
 - antivielas ar smagās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 70 un vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 57;
 - antivielas ar smagās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 72 un vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 57;

 - antivielas ar smagās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 74 un vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 57;
 - antivielas ar smagās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 76 un vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 57;
 - antivielas ar smagās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 78 un vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 57;
 - antivielas ar smagās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 78 un vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 60 un
 - antivielas ar smagās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 80 un vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 57.
 16. Antivielas-medikamenta konjugāts saskaņā ar 15. pretenziju, 
turklāt Ab ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no:
 - antivielas ar smago ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 58 un 
vieglo ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 59;
 - antivielas ar smago ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 58 un 
vieglo ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 61;
 - antivielas ar smago ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 63 un 
vieglo ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 59;
 - antivielas ar smago ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 65 un 
vieglo ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 59;
 - antivielas ar smago ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 65 un 
vieglo ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 61;
 - antivielas ar smago ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 67 un 
vieglo ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 59;
 - antivielas ar smago ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 69 un 
vieglo ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 59;
 - antivielas ar smago ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 69 un 
vieglo ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 61;
 - antivielas ar smago ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 71 un 
vieglo ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 59;
 - antivielas ar smago ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 73 un 
vieglo ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 59;
 - antivielas ar smago ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 75 un 
vieglo ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 59;
 - antivielas ar smago ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 77 un 
vieglo ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 59;
 - antivielas ar smago ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 79 un 
vieglo ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 59;
 - antivielas ar smago ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 79 un 
vieglo ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 61 un
 - antivielas ar smago ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 81 un 
vieglo ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 59.
 17. Antivielas-medikamenta konjugāts saskaņā ar 14. pretenziju 
ar šādu formulu:

,

turklāt Ab ir izvēlēta no grupas, kas sastāv no:
 - antivielas ar smagās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 70 un vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 57;
 - antivielas ar smagās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 74 un vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 57;
 - antivielas ar smagās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 80 un vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 57 un
 - antivielas ar smagās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 34 un vieglās ķēdes mainīgo domēnu ar sekvenci 
SEQ ID NO: 36.
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 18. Antivielas-medikamenta konjugāts saskaņā ar 17. pretenziju, 
turklāt Ab ir izvēlēta no grupas, kas sastāv no:
 - antivielas ar smago ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 71 un 
vieglo ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 59;
 - antivielas ar smago ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 75 un 
vieglo ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 59;
 - antivielas ar smago ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 81 un 
vieglo ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 59 un
 - antivielas ar smago ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 38 un 
vieglo ķēdi ar sekvenci SEQ ID NO: 40.
 19. Antivielas-medikamenta konjugāts saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt n ir 2.
 20. Antivielas-medikamenta konjugāts saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt n ir 4.
 21. Antivielas-medikamenta konjugāts saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām lietošanai par medikamentu.
 22. Kompozīcija, kas satur vismaz vienu antivielas-medikamenta 
konjugātu saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām.
 23. Kompozīcija saskaņā ar 22. pretenziju, kas papildus satur 
farmaceitiski pieņemamu nesēju.
 24. Kompozīcija saskaņā ar 22. vai 23. pretenziju lietošanai 
tāda vēža ārstēšanā, kas ekspresē IGF-1R.
 25. Kompozīcija saskaņā ar 24. pretenziju, turklāt minētais 
vēzis, kas ekspresē IGF-1R, ir vēzis, kas izvēlēts no krūts vēža, 
resnās zarnas vēža, barības vada karcinomas, hepatocelulārā vēža, 
kuņģa vēža, gliomas, plaušu vēža, melanomas, osteosarkomas, 
olnīcu vēža, prostatas vēža, rabdomiosarkomas, nieru vēža, vairog-
dziedzera vēža, dzemdes endometrija vēža, mezoteliomas, mutes 
dobuma plakanšūnu karcinomas un jebkura pret zālēm rezistenta 
vēža.
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 (54) DEGĻA PANEĻI, IEGREMDĒTAS KAUSĒŠANAS KRĀS-

NIS UN ATBILSTOŠI PAŅĒMIENI
  BURNER PANELS, SUBMERGED COMBUSTION MELT-

ERS, AND METHODS
 (57) 1. Iegremdēts degļa panelis (100, 200, 300, 400, 500, 
600, 700, 1100, 1200, 1300, 1400), kas ietver:
 (a) paneļa korpusu (2), kam ir pirmā (8) un otrā (10) galvenā 
virsma;
 (b) vismaz vienu oksidētāja caurplūdes kanālu paneļa korpu-
sā (2), kurš stiepjas no tā pirmās (8) līdz otrajai (10) galvenajai 
virsmai;
 (c) vismaz vienu degvielas caurplūdes kanālu paneļa korpu-
sā (2), kurš stiepjas no tā pirmās (8) līdz otrajai (10) galvenajai 
virsmai;
 (d) vismaz vienu oksidētāja padeves cauruli (6), kas ievietota 
vismaz vienā oksidētāju caurlaidošajā kanālā;

 (e) vismaz vienu degvielas padeves cauruli (4), kas ievietota 
vismaz vienā degvielu caurlaidošajā kanālā;
turklāt katra oksidētāja padeves caurule (6) un degvielas padeves 
caurule (4) satur proksimālo (34, 30) un distālo (32, 28) galu, 
turklāt vismaz daži distālie gali (32, 28) ir vērsti prom no paneļa 
korpusa (2) pirmās galvenās virsmas (8).
 2. Degļa panelis (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1100, 
1200, 1300, 1400) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt vismaz viens 
oksidētāju caurlaidošais kanāls satur vairākus oksidētāju caur-
laidošos kanālus, vismaz viena oksidētāja padeves caurule (6) 
satur vairākas oksidētāja padeves caurules, vismaz viens degvielu 
caurlaidošais kanāls satur vairākus degvielu caurlaidošos kanālus, 
vismaz viena degvielas padeves caurule (4) satur vairākas deg-
vielas padeves caurules, un turklāt vairāki oksidētāju caurlaidošie 
kanāli un oksidētāja padeves caurules (6) var būt lielākā skaitā, 
vienādā skaitā vai mazāk nekā vairāki degvielu caurlaidošie kanāli 
un degvielas padeves caurules (4).
 3. Degļa panelis (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1100, 
1200, 1300, 1400) saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt vismaz 
dažas no degvielas un oksidētāja padeves caurulēm (4, 6) ir 
izgatavotas no viena metāla stieņa, kurā ir izveidots viens vai 
vairāki degvielas vai oksidētāja kanāli, un kurā ir izveidots viens 
vai vairāki dzesēšanas šķidruma kanāli.
 4. Degļa panelis (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1100, 
1200, 1300, 1400) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt katra oksidētāja padeves caurule (6) ir perpendikulāra paneļa 
korpusam (2).
 5. Degļa panelis (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1100, 
1200, 1300, 1400) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt katra degvielas padeves caurule (4) ir perpendikulāra paneļa 
korpusam (2).
 6. Degļa panelis (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900, 
1000, 1100, 1200, 1300, 1400) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt vismaz viena oksidētāja padeves caurule (6) ir 
sadalīta starp vismaz divām degvielas padeves caurulēm (4).
 7. Iegremdēta degļa un karkasa kombinācija (900, 1000), kas 
satur:
 (a) karkasu (50);
 (b) vismaz vienu atveres sprauslu (60, 62, 64), stiprinātu pie 
karkasa, turklāt katra atveres sprausla (60, 62, 64) satur vismaz 
vienu degvielas atveri un katra degvielas atvere ir ievietota vienā 
oksidētāja atverē.
 8. Degļa un karkasa kombinācija (900, 1000) saskaņā ar 
7. pretenziju, turklāt karkass (50) satur ārējo sienu un vismaz vienu 
iekšējo sienu, turklāt iekšējā un ārējā sienas veido vismaz vienu 
nodalījumu vismaz vienai atveres sprauslai (60, 62, 64).
 9. Iegremdēts degļa panelis (1420, 1430, 1440, 1450), kas 
satur:
 (a) sienu konstrukciju, kas noteikta ar iekšējās telpas garumu, 
platumu un biezumu;
 (b) iekšējo telpu, kas pilnībā ir piepildīta ar materiālu, kas 
satur tajā brīvi izvēlētu vai apzināti izveidotu kanālu sakārtojumu, 
turklāt vismaz pirmā kanālu daļa ir oksidētāja kanāli, bet vismaz 
otrā kanālu daļa ir degvielas kanāli, proti, karkass ietver vienu no 
grupām:
 - porainu materiālu, kuru var sadalīt trīs pārklājošās zonās: 
zonā (1422) degvielai vai oksidētājam, zonās (1424), kurā kā 
degviela, tā oksidētājs ir iepildīti, un zonā (1426), kurā pārsvarā 
oksidētājs vai degviela var būt iepildīta,
 - mainīgām skujiņas raksta zonām degvielas un/vai oksidē-
tāja iepildīšanai, turklāt raksta zonas katrā zonā ir izveidotas no 
tā paša vai atšķirīga poraina materiāla, un turklāt viena skujiņas 
raksta komplekta zona ļauj plūst cauri oksidētājam, turpretī otra 
komplekta zona ļauj plūst cauri degvielai,
 - mainīgām kvadrātu vai rombu raksta zonām degvielas un/vai 
oksidētāja iepildīšanai, turklāt raksta zonas katrā zonā ir izveidotas 
no tā paša vai atšķirīga poraina materiāla, turklāt viena kvadrātu 
vai rombu raksta komplekta zona ļauj plūst cauri oksidētājam, 
turpretī otra komplekta zona ļauj plūst cauri degvielai, un
 - mainīgu līniju raksta zonām degvielas un/vai oksidētāja iepil-
dīšanai, turklāt raksta zonas katrā zonā ir izveidotas no tā paša 
vai atšķirīga poraina materiāla, turklāt viena līniju raksta komplekta 
zona ļauj plūst cauri oksidētājam, turpretī otra komplekta zona ļauj 
plūst cauri degvielai.
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 10. Degļa panelis (1420, 1430, 1440, 1450) saskaņā ar 
9. pretenziju, turklāt vismaz lielākā daļa no kanāliem stiepjas no 
pirmās galvenās materiāla virsmas līdz otrajai galvenajai materiāla 
virsmai.
 11. Degļa panelis (1420, 1430, 1440, 1450) saskaņā ar 9. vai 
10. pretenziju, turklāt sienu konstrukcija veido formu, kas izvēlēta 
no grupas, kura sastāv no taisnstūra, trīsstūra un neregulārām 
formām, kas savienotas kopā bez atstarpēm.
 12. Iegremdēta kausēšanas krāsns (450), kas satur vismaz 
vienu iegremdēta degļa paneli (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1420, 1430, 1440, 1450) 
saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām.
 13. Paņēmiens nemetāliskas neorganiskas izejvielas kausē-
šanai, izmantojot iegremdētu kausēšanas krāsni (450), turklāt 
paņēmiens ietver:
 (a) izejvielas padošanu iegremdētā kausēšanas krāsnī, kas 
izvēlēta no grupas, kura sastāv no kausēšanas krāsnīm (100, 200, 
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 
1420, 1430, 1440, 1450) saskaņā ar 12. pretenziju; un
 (b) izejvielu kausēšanu.
 14. Iegremdēts degļa panelis (1500), kas satur:
 (a) paneļa korpusu (2);
 (b) vienu vai vairākus brīvi izvēlētus vai apzināti panelī (2) 
sakārtotus degļus, turklāt katrs deglis satur:
 (i) degļa korpusu, kas būtībā satur, plakanu vāku un ārējo sienu 
un vismaz divas iekšējās sienas, turklāt ārējā siena, plakanais vāks 
un iekšējās sienas ir izvietotas tā, lai veidotu degvielas (124), oksi-
dētāja kameru (126) un dzesētāja kameru (122), turklāt plakanajam 
vākam ir vairākas degvielas un oksidētāja izplūdes atveres (504, 
506);
 (ii) vismaz vienu degvielas cauruli (4), kas ar šķidruma plūsmu 
savieno degvielas kameru (124) ar pirmās galvenās ārējās virsmas 
plakano vāku;
 (iii) vismaz vienu oksidētāja cauruli, kas ar šķidruma plūsmu 
savieno oksidētāja kameru (126) ar pirmās galvenās ārējās virsmas 
plakano vāku (502), un
 iv) turklāt dzesētāja kamera (122) atrodas tuvāk plakanajam 
vākam nekā abas kameras – degvielas un oksidētāja kamera.
 15. Paņēmiens (750) iegremdēta degļa paneļa saskaņā ar 
14. pretenziju izgatavošanai, kas ietver:
 (a) komponentu izgatavošanu bez konkrētas secības:
 (i) plakanā vāka un ārējas sienas kā vienota komponenta 
izgatavošanu;
 (ii) cauruļu plāksnes izgatavošanu, kura satur šķidruma cau-
rules, oksidētāja caurules un pirmo horizontālo sienu ar divām 
vertikālām sienām pie horizontālās sienas, turklāt degvielas un 
oksidētāja caurules ir dažāda garuma;
 (iii) otrās horizontālās sienas, kurai ir caurlaidoši kanāli oksi-
dētāja un degvielas caurulēm un trešajai vertikālajai sienai, izga-
tavošanu; un
 (iv) trešās vertikālās sienas izgatavošanu, kura ir viena pieka-
rama vertikāla siena;
 (b) komponentu (i)-(iv) samontēšanu kopā, veidojot degļa 
apakšsistēmu;
 (c) dzesētāja padeves un atpakaļplūsmas cauruļu samontēšanu 
ar degļa apakšsistēmu;
 (d) degvielas un oksidētāja padeves cauruļu samontēšanu ar 
degļa apakšsistēmu;
soļos (a)-(d) veidojot degļa korpusu; un
 (e) degļa korpusa samontēšanu vai piestiprināšanu pie paneļa 
korpusa.
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 (54) PLADIENOLĪDA PIRIDĪNA SAVIENOJUMI UN TO IZMAN-
TOŠANAS METODES

  PLADIENOLIDE PYRIDINE COMPOUNDS AND METHODS 
OF USE

 (57) 1. Savienojums, kas izvēlēts no savienojuma ar formulu 1:

savienojuma ar formulu 2:

savienojuma ar formulu 3:

savienojuma ar formulu 4:
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un to farmaceitiski pieņemami sāļi.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas izvēlēts no 
savienojuma ar formulu 1:

un tā farmaceitiski pieņemami sāļi.
 3. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas izvēlēts no 
savienojuma ar formulu 2:

un tā farmaceitiski pieņemami sāļi.
 4. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas izvēlēts no 
savienojuma ar formulu 3:

un tā farmaceitiski pieņemami sāļi.
 5. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas izvēlēts no 
savienojuma ar formulu 4:

un tā farmaceitiski pieņemami sāļi.
 6. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, 
turklāt minētais savienojums ir stereoizomēra tīrā formā vai tā 
farmaceitiski pieņemams sāls.
 7. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, 
turklāt minētais savienojums satur vairāk nekā aptuveni 97 masas % 
savienojuma viena stereoizomēra un mazāk nekā 3 masas % 

savienojuma cita stereoizomēra vai tā farmaceitiski pieņemams 
sāls.
 8. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur savienojumu vai tā 
farmaceitiski pieņemamu sāli saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pre-
tenzijai.
 9. Farmaceitiskā kompozīcija saskaņā ar 8. pretenziju, turklāt 
minētā kompozīcija ir formulēta intravenozai, perorālai, subkutānai 
vai intramuskulārai ievadīšanai.
 10. Farmaceitiskā kompozīcija saskaņā ar 9, pretenziju, turklāt 
minētā kompozīcija ir formulēta perorālai ievadīšanai.
 11. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai izmantošanai mielodisplastiskā 
sindroma, hroniskas limfocītiskas leikēmijas, akūtas limfocītiskas 
leikēmijas, hroniskas mielomonocītiskas leikēmijas, akūtas mielo-
īdas leikēmijas, resnās zarnas vēža, aizkuņģa dziedzera vēža, 
endometrija vēža, olnīcu vēža, krūts vēža, uveālas melanomas, 
kuņģa vēža, holangiokarcinomas vai plaušu vēža terapeitiskajā 
ārstēšanā.
 12. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls izman-
tošanai saskaņā ar 11. pretenziju akūtas mieloīdas leikēmijas 
ārstēšanā.
 13. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls izmantoša-
nai saskaņā ar 11. pretenziju mielodisplastiskā sindroma ārstēšanā.
 14. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls izmanto-
šanai saskaņā ar 11. pretenziju hroniskas limfocītiskas leikēmijas 
ārstēšanā.
 15. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls izmanto-
šanai saskaņā ar 11. pretenziju akūtas limfoblastiskas leikēmijas 
ārstēšanā.
 16. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls izman-
tošanai saskaņā ar 11. pretenziju hroniskas mielomonocītiskas 
leikēmijas ārstēšanā.
 17. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls izman-
tošanai saskaņā ar 11. pretenziju resnās zarnas vēža ārstēšanā.
 18. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls izmanto-
šanai saskaņā ar 11. pretenziju aizkuņģa dziedzera vēža ārstēšanā.
 19. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls izman-
tošanai saskaņā ar 11. pretenziju endometrija vēža ārstēšanā.
 20. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls izman-
tošanai saskaņā ar 11. pretenziju olnīcu vēža ārstēšanā.
 21. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls izman-
tošanai saskaņā ar 11. pretenziju krūts vēža ārstēšanā.
 22. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls izman-
tošanai saskaņā ar 11. pretenziju uveālas melanomas ārstēšanā.
 23. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls izman-
tošanai saskaņā ar 11. pretenziju kuņģa vēža ārstēšanā.
 24. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls izman-
tošanai saskaņā ar 11. pretenziju holangiokarcinomas ārstēšanā.
 25. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls izman-
tošanai saskaņā ar 11. pretenziju plaušu vēža ārstēšanā.
 26. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls saskaņā 
ar 11. pretenziju, turklāt minētais mielodisplastiskais sindroms, 
hroniska limfocītiska leikēmija, akūta limfocītiska leikēmija, hroniska 
mielomonocītiska leikēmija, akūta mieloīda leikēmija, resnās zarnas 
vēzis, aizkuņģa dziedzera vēzis, endometrija vēzis, olnīcu vēzis, 
krūts vēzis, uveāla melanoma, kuņģa vēzis, holangiokarcinoma vai 
plaušu vēzis ir pozitīvi attiecībā pret vienu vai vairākām mutācijām 
splaisosomas gēnā vai proteīnā.
 27. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls izman-
tošanai saskaņā ar 26. pretenziju, turklāt minētais splaisosomas 
gēns vai proteīns ir izvēlēts no splaisinga faktora 3B apakšvienī-
bas 1 (SF3B 1), U2 mazās kodola RNS palīgfaktora 1 (U2AF1), 
serīna/arginīna bagāta splaisinga faktora 2 (SRSF2), cinka 
pirksta (CCCH tipa) RNS saistoša motīva un serīna/arginīna 
bagāta 2 (ZRSR2), pre-mRNS procesēšanas splaisinga fakto-
ra 8 (PRPF8), U2 mazās kodola RNS palīgfaktora 2 (U2AF2), 
splaisinga faktora 1 (SF1), splaisinga faktora 3a apakšvienī-
bas 1 (SF3A1), PRP40 pre-mRNS procesēšanas faktora 40 homo-
loga B (PRPF40B), RNS saistoša motīva proteīna 10 (RBM10), 
poli(rC) saistoša proteīna 1 (PCBP1), greizā kakla pre-mRNS 
splaisinga faktora 1 (CRNKL1), DEAH (Asp-Glu-Ala-His) boksa helik-
āzes 9 (DHX9), peptidil-prolil cis-trans izomerāzei līdzīga 2 (PPIL2), 
RNS saistoša motīva proteīna 22 (RBM22), mazā kodola ribo-
nukleo proteīna Sm D3 (SNRPD3), domājamās ATP-atkarīgas RNS 
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helikāzes DDX5 (DDX5), pre-mRNS splaisinga faktora ATP-atka-
rīgas RNS helikāzes DHX15 (DHX15) un poliadenilātu saistoša 
proteīna 1 (PABPC1).
 28. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls izman-
tošanai saskaņā ar 27. pretenziju, turklāt minētais splaisosomas 
gēns vai proteīns ir splaisinga faktora 3B apakšvienība 1.
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  RISKSTRATIFICATION OF BPRECURSOR ACUTE 
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 (57) 1. Paņēmiens riska stratifikācijai indivīdiem, kas cieš no
B-prekursoru akūtas limfoblastiskās leikēmijas (ALL), minētie indivīdi 
ir paredzēti terapijai, kas ietver T-šūnu novirzīšanu pret mērķšūnām, 
turklāt minētā terapija iekļauj bispecifisku antivielu, kas ietver CD3 
saistīšanas domēnu vai ģenētiski konstruētu T-šūnu ar himērisku 
antigēna receptoru (CAR), kas ietver:
 (a) blastu šūnu daudzuma noteikšanu minētā indivīda kaulu 
smadzeņu paraugā un/vai blastu šūnu skaita noteikšanu 1 µl minētā 
indivīda cerebrospinālā šķidruma (CSF) paraugā,
 (b) minēto indivīdu riska stratifikāciju vienā no tālāk minētām 
kategorijām:
 (i) indivīdi ar vismaz 20 % blastu šūnu daudzumu 200 sa-
skaitītās kaulu smadzeņu šūnās minēto indivīdu kaulu smadzeņu 
paraugā;
 (ii) indivīdi ar 5 vai mazāk blastu šūnām minēto indivīdu 1 µl 
CSF paraugā;
 (iii) indivīdi ar aptuveni mazāk nekā 20 % blasta šūnu daudzu-
mu 200 saskaitītās kaulu smadzeņu šūnās minēto indivīdu kaulu 
smadzeņu paraugā, tajā laikā kad minētiem indivīdiem ir 5 vai 
mazāk blastu šūnas minēto indivīdu 1 µl CSF paraugā;
 (iv) indivīdi ar aptuveni mazāk nekā 20 % blastu šūnu daudzu-
mu 200 saskaitītās kaulu smadzeņu šūnās minēto indivīdu kaulu 
smadzeņu paraugā;
 (v) indivīdi ar vairāk par 5 blastu šūnām minēto indivīdu 1 µl 
CSF paraugā; vai
 (vi) indivīdi ar aptuveni mazāk nekā 20 % blastu šūnu daudzu-
mu 200 saskaitītās kaulu smadzeņu šūnās minēto indivīdu kaulu 
smadzeņu paraugā, tajā laikā kad minētiem indivīdiem ir vairāk 
par 5 blastu šūnām minēto indivīdu 1 µl CSF paraugā,
turklāt riska stratifikācija atļauj prognozēt, vai indivīdam attīstīsies 
potenciāli nelabvēlīga neiroloģiska reakcija vai mazināsies potenciāli 
nelabvēlīga neiroloģiskā reakcija.
 2. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju,
 (i) kur vismaz 20 % blastu šūnu daudzums 200 saskaitītās 
kaulu smadzeņu šūnās minētā indivīda kaulu smadzeņu paraugā ir 
indikatīvs samazinātam vai bez potenciāli nelabvēlīgās neiroloģiskās 
reakcijas riskam minētam indivīdam, kad tiek pakļauts terapijai, kas 
ietver T-šūnu atkārtotu virzīšanu pret mērķšūnām;
 (ii) kur 5 vai mazāks blastu šūnu skaits minētā indivīda 1 µl 
CSF paraugā ir indikatīvs samazinātam vai bez potenciāli nelab-
vēlīgās neiroloģiskās reakcijas riskam minētam indivīdam, kad tiek 
pakļauts terapijai, kas ietver T-šūnu novirzīšanu pret mērķšūnām;

 (iii) kur aptuveni mazāks nekā 20 % blastu šūnu daudzums 
200 saskaitītās kaulu smadzeņu šūnās smadzeņu šūnu paraugā, 
kamēr līdztekus 5 vai mazāk blastu šūnu skaits minētā indivīda 
1 µl CSF paraugā ir indikatīvs samazinātam vai bez potenciāli 
nelabvēlīgās neiroloģiskās reakcijas riskam minētam indivīdam, 
pēc tam kad tiek pakļauts terapijai, kas ietver T-šūnu novirzīšanu 
pret mērķšūnām;
 (iv) kur aptuveni mazāk nekā 20 % blastu šūnu daudzums 
200 saskaitītās kaulu smadzeņu šūnās minētā indivīda kaulu sma-
dzeņu paraugā ir indikatīvs potenciāli nelabvēlīgās neiroloģiskās 
reakcijas palielinātam riskam minētam indivīdam, kad tiek pakļauts 
terapijai, kas ietver T-šūnu novirzīšanu pret mērķšūnām;
 (v) kur vairāk par 5 blasta šūnu skaits minētā indivīda 1 µl CSF 
paraugā ir indikatīvs potenciāli nelabvēlīgās neiroloģiskās reakcijas 
palielinātam riskam minētam indivīdam, kad tiek pakļauts terapijai, 
kas ietver T-šūnu novirzīšanu pret mērķšūnām;
 (vi) kur aptuveni mazāk nekā 20 % blastu šūnu daudzums 
200 saskaitītās kaulu smadzeņu šūnās kaulu smadzeņu paraugā, 
kamēr līdztekus vairāk par 5 blastu šūnu skaits minētā indivīda 
1 µl CSF paraugā ir indikatīvs potenciāli nelabvēlīgās neiroloģiskās 
reakcijas palielinātam riskam minētam indivīdam, kad tiek pakļauts 
terapijai, kas ietver T-šūnu novirzīšanu pret mērķšūnām.
 3. Paņēmiens saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kur (v) un 
(vi) kategoriju indivīdi ir jāpakļauj intratekālai ķīmijterapijai pirms 
ārstēšanas ar terapiju, kas ietver T-šūnu novirzīšanu pret mērķ-
šūnām.
 4. Paņēmiens saskaņā ar 1.vai 2. pretenziju, kur (i) kategorijas 
indivīdi ir jāpakļauj ķīmijterapijai un/vai ārstēšanai ar kortizonu pirms 
ārstēšanas ar terapiju, kas ietver T-šūnu novirzīšanu pret mērķ-
šūnām, ja minētiem indivīdiem ir 50 % vai lielāks blastu daudzums.
 5. Bispecifiska vienas ķēdes antiviela, kas ietver CD3 sais-
tīšanas domēnu vai ģenētiski konstruētu T-šūnu ar himērisku 
antigēna receptoru (CAR), izmantošanai paņēmienā B-prekursora 
ALL ārstēšanai indivīdam, minētais indivīds ir:
 (a) indivīds ar 5 vai mazāk blastu šūnām minētā indivīda 1 µl 
CSF paraugā;
 (b) indivīds ar vismaz 20 % blastu šūnu daudzumu 200 sa-
skaitītās kaulu smadzeņu šūnās minētā indivīda kaulu smadzeņu 
paraugā; vai
 (c) indivīds ar mazāk par 20 % blastu šūnu daudzumu 200 sa-
skaitītās kaulu smadzeņu šūnās minētā indivīda kaulu smadzeņu 
paraugā un ar 5 vai mazāk blastu šūnām minētā indivīda 1 µl CSF 
paraugā.
 6. Izmantošana saskaņā ar 5. pretenziju, kur bispecifiskā 
vienas ķēdes antiviela ir CD19 x CD3 bispecifiskā vienas ķēdes 
antiviela, turklāt minētā CD19 x CD3 bispecifiskā vienas ķēdes 
antiviela labāk ir blinatumomabs (AMG 103).
 7. Izmantošana saskaņā ar 5. vai 6. pretenziju, kur minētais 
indivīds ir cilvēks.
 8. Tāda indivīda kaulu smadzeņu parauga izmantošana, par 
kuru ir aizdomas vai kuram ir B-prekursoru ALL, lai prognozētu 
potenciāli nelabvēlīgās neiroloģiskās reakcijas attīstīšanās risku 
minētam indivīdam, pēc tam kad tiek pakļauts terapijai, kas ietver 
T-šūnu novirzīšanu, turklāt minētā terapija iekļauj bispecifisku anti-
vielu, kas ietver CD3 saistīšanas domēnu vai ģenētiski konstruētu 
T-šūnu ar himērisku antigēna receptoru (CAR), kur vismaz 20 % 
blastu šūnu daudzums 200 saskaitītās kaulu smadzeņu šūnās 
minētā indivīda kaulu smadzeņu paraugā ir indikatīvs samazinā-
tam vai bez potenciāli nelabvēlīgās neiroloģiskās reakcijas riskam 
minētam indivīdam.
 9. Indivīda CSF parauga izmantošana, kur ir aizdomas, 
ka varētu būt vai ir B-prekursoru ALL, lai prognozētu potenciāli 
nelabvēlīgās neiroloģiskās reakcijas attīstīšanās risku minētam 
indivīdam, kad tiek pakļauts terapijai, kas ietver T-šūnu novirzīšanu, 
turklāt minētā terapija iekļauj bispecifisku antivielu, kas ietver CD3 
saistīšanas domēnu vai ģenētiski konstruētu T-šūnu ar himērisku 
antigēna receptoru (CAR), kur 5 vai mazāk blastu šūnas minētā 
indivīda 1 µl CSF paraugā ir indikatīvas samazinātajam vai bez 
potenciāli nelabvēlīgās neiroloģiskās reakcijas riska minētam indi-
vīdam.
 10. Blastu šūnu daudzuma kaulu smadzeņu paraugā cilvēkam, 
par kuru ir aizdomas vai kuram ir B-prekursora ALL, izmantoša-
na, lai prognozētu potenciāli nelabvēlīgās neiroloģiskās reakcijas 
attīstīšanās risku minētam indivīdam, pēc tam kad tiek pakļauts 
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terapijai, kas ietver T-šūnu novirzīšanu, turklāt minētā terapija ie-
kļauj bispecifisku antivielu, kas ietver CD3 saistīšanas domēnu vai 
ģenētiski konstruētu T-šūnu ar himērisku antigēna receptoru (CAR), 
kur vismaz 20 % blasta šūnu daudzums 200 saskaitītās kaulu 
smadzeņu šūnās minētā indivīda kaulu smadzeņu paraugā ir indi-
katīvs samazinātajam vai bez potenciāli nelabvēlīgās neiroloģiskās 
reakcijas riskam minētam indivīdam.
 11. Blastu šūnu skaita CSF paraugā cilvēkam, kur ir aizdomas, 
ka varētu būt vai ir B-prekursoru ALL, izmantošana, lai prognozētu 
potenciāli nelabvēlīgās neiroloģiskās reakcijas attīstīšanās risku 
minētam indivīdam, pēc tam kad tiek pakļauts terapijai, kas ietver 
T-šūnu novirzīšanu, turklāt minētā terapija iekļauj bispecifisku anti-
vielu, kas ietver CD3 saistīšanas domēnu vai ģenētiski konstruētu 
T-šūnu ar himērisku antigēna receptoru (CAR), kur 5 vai mazāk 
blastu šūnu skaits minētā indivīda 1 µl CSF paraugā ir indikatīvs 
samazinātajam vai bez potenciāli nelabvēlīgās neiroloģiskās reak-
cijas riskam minētam indivīdam.
 12. Paņēmiens, lai prognozētu indivīda ar B-prekursoru ALL 
potenciāli nelabvēlīgās neiroloģiskās reakcijas attīstīšanās risku 
minētam indivīdam, pēc tam kad tiek pakļauts terapijai, kas ietver 
T-šūnu novirzīšanu, turklāt minētā terapija iekļauj bispecifisku anti-
vielu, kas ietver CD3 saistīšanas domēnu vai ģenētiski konstruētu 
T-šūnu ar himērisku antigēna receptoru (CAR), kas ietver blastu 
šūnu daudzuma noteikšanu indivīda kaulu smadzeņu paraugā, kur 
vismaz 20 % blastu šūnu daudzums 200 saskaitītās kaulu sma-
dzeņu šūnās minētā indivīda kaulu smadzeņu paraugā ir indikatīvs 
samazinātam vai bez potenciāli nelabvēlīgās neiroloģiskās reakcijas 
riskam minētam indivīdam.
 13. Paņēmiens, lai prognozētu indivīda ar B-prekursoru ALL 
potenciāli nelabvēlīgās neiroloģiskās reakcijas attīstīšanās risku 
minētam indivīdam, pēc tam kad tiek pakļauts terapijai, kas ietver 
T-šūnu novirzīšanu, turklāt minētā terapija iekļauj bispecifisku anti-
vielu, kas ietver CD3 saistīšanas domēnu vai ģenētiski konstruētu 
T-šūnu ar himērisku antigēna receptoru (CAR), kas ietver blastu 
šūnu skaita noteikšanu indivīda CSF paraugā, kur 5 vai mazāk 
blastu šūnu skaits minētā indivīda 1 µl CSF paraugā ir indikatīvs 
samazinātam vai bez potenciāli nelabvēlīgās neiroloģiskās reakcijas 
riskam minētam cilvēkam.
 14. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, 
izmantošana saskaņā ar jebkuru no 8. līdz 11. pretenzijai vai pa-
ņēmiens saskaņā ar 12. vai 13. pretenziju, kur kaitīgā neiroloģiskā 
reakcija ir viena vai vairākas, kas atlasītas no grupas, kas sastāv 
no: neskaidras apziņas, ataksijas, dezorientācijas, disfāzijas, afā-
zijas, runas pasliktināšanās, smadzenīšu sindroma simptomiem, 
trīces, apraksijas, lēkmes, lieliem (grand mal) krampjiem, triekas 
un līdzsvara traucējuma.
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TURES
 (57) 1. Metode rekombinanta proteīna savākšanai, kas ietver:

 i) šūnu kultūras izveidi, inokulējot bioreaktoru ar zīdītāju 
šūnām, kas ekspresē rekombinantu proteīnu,
 ii) šūnu kultūras uzturēšanu, apsmidzinot šūnu kultūru ar 
svaigu šūnu barotni, kas veidota vai papildināta, lai sasniegtu 
koncentrāciju vismaz 5 g/l nejoniska blokkopolimēra,
 iii) šūnu kultūras padevi caur dobu šķiedru filtru ar tādu poru 
izmēru vai robežu, kas aiztur komponentus atkarībā no molekul-
masas, kas nepatur rekombinanto proteīnu bioreaktorā, un
 iv) filtrāta, kas satur rekombinanto proteīnu, savākšanu.
 2. Metode rekombinanta proteīna savākšanai, kas ietver:
 i) šūnu kultūras izveidi, inokulējot bioreaktoru ar zīdītāju 
šūnām, kas ekspresē rekombinantu proteīnu,
 ii) šūnu kultūras uzturēšanu, apsmidzinot šūnu kultūru ar svaigu 
šūnu barotni, kas veidota vai papildināta, lai sasniegtu koncentrāciju 
vismaz 1 g/l nejoniska blokkopolimēra, un šūnu kultūras padevi 
caur dobu šķiedru filtru ar tādu poru izmēru vai robežu, kas aiztur 
komponentus atkarībā no molekulmasas, kas patur rekombinanto 
proteīnu bioreaktorā, un filtrāta savākšanu,
 iii) sasniedzot iepriekš noteiktu parametru, šūnu kultūras ap-
smidzināšanu ar svaigu šūnu barotni, kas veidota vai papildināta, 
lai sasniegtu koncentrāciju vismaz 5 g/l nejoniska blokkopolimēra, 
un šūnu kultūras padevi caur dobu šķiedru filtru ar tādu poru izmēru 
vai robežu, kas aiztur komponentus atkarībā no molekulmasas, kas 
nepatur rekombinanto proteīnu bioreaktorā, un
 iv) filtrāta, kas satur rekombinanto proteīnu, savākšanu.
 3. Metode saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt dobais šķiedru filtrs 
ar tādu poru izmēru vai robežu, kas aiztur komponentus atkarībā 
no molekulmasas, kas patur rekombinanto proteīnu bioreaktorā 
un dobais šķiedru filtrs ar tādu poru izmēru vai robežu, kas aiztur 
komponentus atkarībā no molekulmasas, kas nepatur rekombinanto 
proteīnu bioreaktorā, ir vienas vienības filtra sistēmas sastāvdaļas.
 4. Metode saskaņā ar 1. līdz 3. pretenziju, turklāt dobais 
šķiedru filtrs ar tādu poru izmēru vai robežu, kas aiztur komponen-
tus atkarībā no molekulmasas, kas nepatur rekombinanto proteīnu 
bioreaktorā, ir mikrofiltrs.
 5. Metode saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt mikrofiltra robe-
ža, kas aiztur komponentus atkarībā no molekulmasas, ir vismaz 
500 kDa.
 6. Metode saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt mikrofiltra robeža, 
kas aiztur komponentus atkarībā no molekulmasas, ir 750 kDa.
 7. Metode saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt mikrofiltra poru 
izmērs ir 0,1 līdz 10 mikrometri.
 8. Metode saskaņā ar 2. vai 3. pretenziju, turklāt dobais 
šķiedru filtrs ar tādu poru izmēru vai robežu, kas aiztur komponen-
tus atkarībā no molekulmasas, kas patur rekombinanto proteīnu 
bioreaktorā, ir ultrafiltrs.
 9. Metode saskaņā ar 8. pretenziju, turklāt ultrafiltra robeža, 
kas aiztur komponentus atkarībā no molekulmasas, ir 300 kDa vai 
mazāk.
 10. Metode saskaņā ar 8. pretenziju, turklāt ultrafiltra robeža, 
kas aiztur komponentus atkarībā no molekulmasas, ir 30 kDa.
 11. Metode saskaņā ar 8. pretenziju, turklāt ultrafiltra poru 
izmērs ir 0,01 līdz 0,1 mikrometri.
 12. Metode saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt vienas vienības 
filtra sistēma ir ietverta korpusā.
 13. Metode saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt vienas vienības 
filtra sistēma papildus satur starpliku starp vismaz divām no dobā 
šķiedru filtra sastāvdaļām.
 14. Metode saskaņā ar 1. līdz 3. pretenziju, turklāt nejonu 
blokkopolimērs ir polioksipropilēna–polioksietilēna blokkopolimērs.
 15. Metode saskaņā ar 1. līdz 3. pretenziju, turklāt nejonu 
blokkopolimērs ir poloksamērs 188.
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 (21) 16198841.5  (22) 12.09.2011
 (43) 12.04.2017
 (45) 26.12.2018
 (31) 201161469548 P (32) 30.03.2011 (33) US
  201113136458   01.08.2011  US
 (62) EP11862244.8 / EP2675759
 (73) Crystal Lagoons (Curaçao) B.V., Kaya W.F.G. (Jombi), 

Mensing 14, CW
 (72) FISCHMANN, T. Fernando, CL
 (74) Frick, Robert, Lorenz Seidler Gossel, Rechtsanwälte 

Patentanwälte, Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 23, 
80538 München, DE

  Aleksandrs SMIRNOVS, Patentu aģentūra A.SMIRNOV & 
Co., Alīses iela 10-69, Rīga, LV-1046, LV

 (54) ILGTSPĒJĪGA SISTĒMA BAKTĒRIJU UN MIKROAĻĢU 
SKARTU ŪDENSTILPŅU APSTRĀDĀŠANAI AR MAZIEM 
IZDEVUMIEM

  SUSTAINABLE SYSTEM FOR TREATING WATER BOD-
IES AFFECTED BY BACTERIA AND MICROALGAE AT 
LOW COST

 (57) 1. Liela mākslīga baktēriju un mikroaļģu skarta ūdenstilpne 
un sistēma tās apstrādāšanai un uzturēšanai ar maziem izdevu-
miem, kas satur:
 - vismaz vienu tvertni (12), kuras tilpums ir vismaz 15 000 m3, 
ūdens ar 45 °C temperatūru uzglabāšanai tā, lai izveidotu minēto 
mākslīgo lielo ūdenstilpni, kas satur uztveršanas līdzekli (2), kas ir 
piestiprināts pie tvertnes (12) dibena virsmas, un turklāt uztveršanas 
līdzeklis (2), kas nosedz tvertnes pamatni, ir izgatavots no bezporu 
materiāla, ko var notīrīt, un turklāt bezporu materiāls ir izvēlēts 
no membrānas, ģeomembrānas, ģeotekstila membrānas, betona, 
pārklāta betona, plastmasas oderējuma vai to kombinācijas, kas 
ļauj neintruzīviem mobiliem sūkšanas līdzekļiem (3) pārvietoties 
pa visu tvertnes (12) virsmu un uzsūkt nosēdumu daļiņas;
 - vismaz vienu padeves līniju (13), pa kuru padod pieplūdes 
ūdeni uz vismaz vienu tvertni (12);
 - vismaz vienu ķimikāliju pielietošanas līdzekli (6);
 - vismaz vienu neintruzīvo mobilo sūkšanas līdzekli (3), turklāt 
mobilais sūkšanas līdzeklis ir konfigurēts tā, ka tas veic rūpīgu 
uztveršanas līdzekļa (2) virsmas tīrīšanu uz tvertnes (12) dibena 
virsmas, pārvietojoties pa minētās vismaz vienas tvertnes (12) 
dibenu un sūcot ūdeni, kas satur nosēdumu daļiņas;
 - vismaz vienu piedziņas līdzekli (4) vismaz viena neintruzīva 
mobilā sūkšanas līdzekļa (3) pārvietošanai pa minētās vismaz 
vienas tvertnes (12) dibenu;
 - vismaz vienu sakabes līdzekli (5), kas savieno minēto vis-
maz vienu piedziņas līdzekli (4) ar minēto vismaz vienu sūkšanas 
līdzekli (3);
 - vismaz vienu filtrēšanas līdzekli (7) minētā ūdens, kas satur 
nosēdumu daļiņas, kas ir iesūknētas ar neintruzīvo mobilo sūkšanas 
līdzekli (3), filtrēšanai;
 - vismaz vienu savākšanas līniju (10), kas ir saslēgta starp 
minēto vismaz vienu pārvietojamu sūkšanas līdzekli (3) un minēto 
vismaz vienu filtrēšanas līdzekli (7);
 - vismaz vienu atgriezenisku līniju (11) no minētā vismaz viena 
filtrēšanas līdzekļa (7) uz minēto vismaz vienu tvertni (12); un
 - vismaz vienu koordinēšanas līdzekli (1), kas satur elektroniskas 
ierīces,
 turklāt koordinēšanas līdzeklis (1) ir konfigurēts tā, lai saņemtu 
informāciju (8) par ūdens kvalitātes parametriem, apstrādātu šādu 
informāciju (8) un savlaicīgi aktivizētu procesus, kas ir nepiecie-
šami ūdens parametru regulēšanai iepriekš noteiktu ierobežojumu 
ietvaros, turklāt minētie procesi ietver mobilā sūkšanas līdzekļa (3) 
savlaicīgu aktivizēšanu (9), lai nepieļautu, ka nosēdumu daļiņu 
vidējais biezums pārsniedz 3 mm, kas vienlaikus aktivizē filtrē-
šanas līdzekli (7) tā, lai sistēma būtu konfigurēta tikai nelielas 
minētās lielās mākslīgās ūdenstilpnes visa ūdens tilpuma daļas 
filtrēšanai, un turklāt šādi procesi papildus ietver arī ķimikāliju 
pielietošanas līdzekļa (6) savlaicīgu aktivizēšanu dezinfekcijas 
līdzekļu pielietošanai ūdenī tā, lai saglabātu oksidācijas-redukcijas 
potenciālu (ORP) vismaz 500 mV līmenī tikai uz minimālu laika 
posmu, kas ir noteikts atbilstoši ūdens temperatūrai, turklāt šāds 
minimālais laika posms tiek noteikts atbilstoši ūdens temperatūrai 
un ir 1 stunda uz 7 dienām katram ūdens temperatūras grādam 
pēc Celsija; turklāt sistēma ir konfigurēta minētā ūdens apstrādei 

tā, lai ūdens būtu piemērots izmantošanai zemas intensitātes 
atpūtas nolūkiem.
 2. Sistēma saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt ķimikāliju pielieto-
šanas līdzeklis (6) satur inžektoru, sprinkleru, dozatoru pēc masas, 
cauruļvadus vai to kombināciju.
 3. Sistēma saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt piedziņas līdzeklis (4) satur sliežu sistēmu, kabeļu sistēmu, 
pašgājēja sistēmu, robotu sistēmu, distances vadības sistēmu, laivu 
ar motoru, peldošu ierīci ar motoru vai to kombināciju.
 4. Sistēma saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt sakabes līdzeklis (5) satur elastīgu auklu, virvi, vadu, kabeli, 
stiegru vai to kombināciju.
 5. Sistēma saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, turklāt 
sakabes līdzeklis (5) satur stingru stieni, spraisli, mastu, vārpstu 
vai to kombināciju.
 6. Sistēma saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt filtrēšanas līdzeklis (7) satur patronas filtru, smilšu filtru, 
mikrofiltru, ultrafiltru, nanofiltru vai to kombināciju.
 7. Sistēma saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt mobilais sūkšanas līdzeklis (3) ir konfigurēts tā, lai veiktu 
uztveršanas līdzekļa (2) virsmas tīrīšanu tādā veidā, lai uztveršanas 
līdzekļa (2) virsmas krāsa paliktu redzama.
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 (54) HETEROARILSAVIENOJUMI KINĀZES INHIBĒŠANAI
  HETEROARYL COMPOUNDS FOR KINASE INHIBITION
 (57) 1. Savienojums, kas izvēlēts no:
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un

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt savienojums 
ir:

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 3. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur savienojumu saskaņā 
ar 2. pretenziju vai tā farmaceitiski pieņemamu sāli un vienu vai 
vairākas farmaceitiski pieņemamas palīgvielas.
 4. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt savienojums 
ir:

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.

 5. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur savienojumu saskaņā 
ar 4. pretenziju vai tā farmaceitiski pieņemamu sāli un vienu vai 
vairākas farmaceitiski pieņemamas palīgvielas.
 6. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt savienojums 
ir:

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 7. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur savienojumu saskaņā 
ar 6. pretenziju vai tā farmaceitiski pieņemamu sāli un vienu vai 
vairākas farmaceitiski pieņemamas palīgvielas.
 8. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt savienojums 
ir:

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 9. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur savienojumu saskaņā 
ar 8. pretenziju vai tā farmaceitiski pieņemamu sāli un vienu vai 
vairākas farmaceitiski pieņemamas palīgvielas.
 10. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt savienojums 
ir:

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 11. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur savienojumu saskaņā 
ar 10. pretenziju vai tā farmaceitiski pieņemamu sāli un vienu vai 
vairākas farmaceitiski pieņemamas palīgvielas.
 12. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt savienojums 
ir:

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 13. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur savienojumu saskaņā 
ar 12. pretenziju vai tā farmaceitiski pieņemamu sāli un vienu vai 
vairākas farmaceitiski pieņemamas palīgvielas.
 14. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt savienojums 
ir:
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,

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 15. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur savienojumu saskaņā 
ar 14. pretenziju vai tā farmaceitiski pieņemamu sāli un vienu vai 
vairākas farmaceitiski pieņemamas palīgvielas.
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 (54) DZĪVNIEKI, KAS NAV CILVĒKI, AR HUMANIZĒTU SIG-

NĀLU REGULĒJOŠU PROTEĪNA GĒNU
  NONHUMAN ANIMALS HAVING A HUMANIZED SIGNAL

REGULATORY PROTEIN GENE
 (57) 1. Grauzējs, kura genoms satur grauzēja SIRPα gēna 
endogēnajā grauzēja SIRPα lokusā 2., 3. un 4. eksona nomaiņu 
ar cilvēka SIRPα gēna 2., 3. un 4. eksonu, lai veidotu humanizētu 
SIRPα gēnu, turklāt minētais humanizētais SIRPα gēns ir funkcionāli 
saistīts ar grauzēja SIRPα promoteru minētajā endogēnajā grauzēja 
SIRPα lokusā un minētajā grauzējā ekspresē humanizētu SIRPα 
proteīnu, kas satur ekstracelulāru cilvēka SIRPα proteīna, ko kodē 
minētais cilvēka SIRPα gēns, daļu un intracelulāru grauzēja SIRPα 
proteīna, ko kodē minētais grauzēja SIRPα gēns, daļu.
 2. Grauzējs saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt humanizētais 
SIRPα gēns satur minētā grauzēja SIRPα gēna 1., 5., 6., 7. un 
8. eksonu.
 3. Grauzējs saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt minētais 
cilvēka SIRPα proteīns satur aminoskābju sekvenci, kā parādīts 
SEQ ID NO: 4.
 4. Grauzējs saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt minētais hu-
manizētais SIRPα proteīns satur SEQ ID NO: 4 aminoskābju 
atlikumus 28−362.
 5. Grauzējs saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, turklāt 
grauzējs neekspresē grauzēja SIRPα proteīnu.
 6. Izdalīta grauzēja šūna vai audi, kuru genoms satur grauzēja 
SIRPα gēna endogēnā grauzēja SIRPα lokusā 2., 3. un 4. eksona 
nomaiņu ar cilvēka SIRPα gēna 2., 3. un 4. eksonu, lai veidotu 
humanizētu SIRPα gēnu, turklāt minētais humanizētais SIRPα 
gēns ir funkcionāli saistīts ar grauzēja SIRPα promoteru minētajā 
endogēnajā grauzēja SIRPα lokusā un kodē humanizētu SIRPα 
proteīnu, kas satur ekstracelulāru cilvēka SIRPα proteīna, ko kodē 
minētais cilvēka SIRPα gēns, daļu un intracelulāru grauzēja SIRPα 
proteīna, ko kodē minētais grauzēja SIRPα gēns, daļu.
 7. Izdalītā šūna vai audi saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt 
humanizētais SIRPα gēns satur minētā grauzēja SIRPα gēna 1., 
5., 6., 7. un 8. eksonu.
 8. Izdalītā šūna vai audi saskaņā ar 6. vai 7. pretenziju, turklāt 
šūna vai audi neekspresē grauzēja SIRPα proteīnu.
 9. Izdalītā grauzēja šūna saskaņā ar jebkuru no 6. līdz 8. pre-
tenzijai, turklāt grauzēja šūna ir grauzēja embrioniska cilmes šūna.

 10. Metode grauzēja iegūšanai, kas ietver:
 (a) grauzēja SIRPα gēna endogēnajā grauzēja SIRPα lokusā 2., 
3. un 4. eksona grauzēja ES šūnā nomainīšanu ar cilvēka SIRPα 
gēna 2., 3. un 4. eksonu, lai veidotu humanizētu SIRPα gēnu, turklāt 
minētais humanizētais SIRPα gēns ir funkcionāli saistīts ar grauzēja 
SIRPα promoteru minētajā endogēnajā grauzēja SIRPα lokusā un 
kodē humanizētu SIRPα proteīnu, kas satur ekstra celulāru cilvēka 
SIRPα proteīna, ko kodē minētais cilvēka SIRPα gēns, daļu un 
intracelulāru grauzēja SIRPα proteīna, ko kodē minētais grauzēja 
SIRPα gēns, daļu; tādējādi iegūstot modificētu grauzēja ES šūnu, 
kas satur minēto humanizēto SIRPα gēnu; un
 (b) grauzēja radīšanu, izmantojot (a) solī iegūto modificēto ES 
šūnu.
 11. Metode saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt humanizētais 
SIRPα gēns satur minētā grauzēja SIRPα gēna 1., 5., 6., 7. un 
8. eksonu.
 12. Metode saskaņā ar 10. vai 11. pretenziju, turklāt minētais 
cilvēka SIRPα proteīns satur aminoskābju sekvenci, kā parādīts 
SEQ ID NO: 4.
 13. Grauzējs saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt minētais hu-
manizētais SIRPα proteīns satur SEQ ID NO: 4 aminoskābju 
atlikumus 28−362.
 14. Metode zāļu, kas mērķētas uz cilvēka šūnām, terapeitiskā 
iedarbīguma novērtēšanai, kas ietver:
 (a) grauzēja saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai, kurā 
transplantēta viena vai vairākas cilvēka šūnas, nodrošināšanu;
 (b) potenciālo zāļu ievadīšanu minētajam grauzējam un
 (c) cilvēka šūnu monitoringu grauzējā, lai noteiktu potenciālo 
zāļu terapeitisko iedarbīgumu.
 15. Grauzējs saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, izdalītā 
grauzēja šūna vai audi saskaņā ar jebkuru no 6. līdz 9. pretenzijai 
vai metode saskaņā ar jebkuru no 10. līdz 14. pretenzijai, turklāt 
grauzējs ir žurka.
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 (54) IERĪCE LĀDIŅA IZŅEMŠANAI NO IEROČA STOBRA 

IZEJAS PUSES
  DEVICE FOR UNLOADING A PROJECTILE FROM THE 

MUZZLE OF THE BARREL OF A WEAPON
 (57) 1. Ierīce (1) lādiņa (5), kurš nejauši nepareizi ielādēts 
ieroča stobrā, izņemšanai no stobra izejas puses, kas satur kau-
jas galviņu (3) un astes stabilizatoru (4); turklāt lādiņa (5) astes 
stabilizatoram (4) ir spārniņi (6-6’’’), kas sadalīti sekcijās (7); 
turklāt:
 a) ierīce (1) satur galveno korpusu (8), kuru var ievadīt stob-
ra (2) caurumā, līdz gala stāvoklim un pagriezt ap tā garenasi (100); 
minētajam galvenajam korpusam (8) ir vismaz viens cilindrisks 
vadotnes elements (10), kas no ārpuses balstās uz stobra (2) 
iekšējās virsmas;
 b) galvenā korpusa (8) galā (11), kurš vērsts uz aplūkojamā 
lādiņa (5) astes stabilizatora (4) pusi, ir paredzētas fiksējošās 
konsoles (12-16), kas aksiāli iebīdītas stobrā (2);
 c) fiksējošās konsoles (12-16) ar galu, kurš vērsts projām no 
galvenā korpusa (8), ir savienotas ar fiksējošiem izcilnīšiem (17), lai 
radītu sakabi ar astes stabilizatora spārniņu (6-6’’’) gala virsmām, 
vēlams, sekciju (7) sašaurinājuma zonā;
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 d) galvenā korpusa (8) galā, kurš vērsts projām no astes stabi-
lizatora (4), ir paredzēts vismaz viens elements (20, 24) ierīces (1) 
ievadīšanai stobrā (2) un ierīces (1) izvilkšanai no stobra (2);
kas raksturīga ar to, ka
 e) katras fiksējošās konsoles (12-16) pirmajā galā (18), kas 
vērsts perifēriskā virzienā, ir virzošā virsma (19), kura sašaurinās 
virzienā uz fiksējošās konsoles (12-16) priekšējo galu; turklāt mi-
nētā virzošā virsma (19) ir izraudzīta tāda, ka tad, kad stobrā (2) 
tiek ievadīts galvenais korpuss (8), virzošā virsma (19) atbalstās 
uz tai blakus esošā astes stabilizatora spārniņa (6-6’’’) un izraisa 
galvenā korpusa (8) pagrieziena kustību ap tā garenasi (100).
 2. Ierīce (1) saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
sekcija (7) ir sekcija, kas sašaurinās kaujas galviņas (3) virzienā.
 3. Ierīce saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kas raksturīga ar 
to, ka pēc ierīces (1) ievadīšanas gala stāvoklī katras fiksējošās 
konsoles (12-16) fiksējošais izcilnītis (17) nonāk sakabē ar astes 
stabilizatora spārniņu (6-6’’’, 6), kurš katrā gadījumā atrodas tam 
blakus griešanas virzienā, vēlams, tā sekcijas (7) sašaurinājuma 
zonā; turklāt pašas fiksējošās konsoles (12) paliek zonās starp 
astes stabilizatora spārniņiem (6-6’’’).
 4. Ierīce saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, kas rak-
sturīga ar to, ka fiksējošās konsoles (12-16) ir vienmērīgi izvietotas 
pa aploci, un to skaits atbilst astes stabilizatora spārniņu (6-6’’’) 
skaitam.
 5. Ierīce saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka uz fiksējošo izcilnīšu (17) malas, kura vērsta 
pret konkrēto spārniņu (6-6’’’), ir izveidotas rievas, lai radītu sakabi 
ar astes stabilizatora spārniņu (6-6’’’), vēlams, sekcijas (7) sašau-
rinājuma zonā.
 6. Ierīce saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka apskatāmā fiksējošā izcilnīša (17) virsmai (22), 
kas atrodas sakabē ar konkrēto astes stabilizatora spārniņu (6-6’’’), 
ir forma, kura atbilst astes stabilizatora spārniņa (6-6’’’) formai 
sakabinājumā zonā, tā, ka gadījumā, kad ierīce (1) ir izvilkta no 
stobra (2), starp fiksējošiem izcilnīšiem (17) un spārniņiem (6-6’’’) 
ir formai atbilstošs savienojums.
 7. Ierīce saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka galvenais korpuss (8) satur aksiālu ventilācijas 
caurumu (25).
 8. Ierīce saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka aukla (20) ierīces (1) ievadīšanai stobrā (2) un 
tās izvilkšanai no stobra (2) ir piestiprināta pie galvenā korpusa (8) 
tā gala, kurš ir attālināts no fiksējošām konsolēm (12-16).
 9. Ierīce saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 8. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka galvenā korpusa (8) galā, kurš attālināts no 
fiksējošām konsolēm (12-16), atrodas gredzenveida rokturis (24).
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 (54) SISTĒMA LĀDIŅA PIESTIPRINĀŠANAI ZEMŪDENS 
MUNĪCIJAI UN AR TO SAISTĪTA SISTĒMA IERĪCES 
IZVIETOŠANAI

  SYSTEM FOR ATTACHING A CHARGE TO UNDERWA-
TER ORDNANCE, AND ASSOCIATED SYSTEM FOR 
DEPLOYING THE DEVICE

 (57) 1. Zemūdens munīcijas lādiņa (700) piestiprināšanas 
sistēma, kas ietver:
 piestiprināšanas līdzekli (102) lādiņa (700) piestiprināšanai zem-
ūdens munīcijai, turklāt minētais piestiprināšanas līdzeklis (102) ir 
konfigurēts tā, lai būtu piestiprināms pie lādiņa (700);

 sprūdierīces mehānismu (108) piestiprināšanas līdzekļa (102) 
aktivizēšanai; un
 sakabes sistēmu (104), kas konfigurēta izvietošanas sistē-
mas (400) uzmontēšanai pie piestiprināšanas līdzekļa (102) un 
atvienojama savienojuma ar izvietošanas sistēmu (400),
 turklāt minētā savienošanas sistēma (400) ietver pirmo daļu (114), 
kas konfigurēta tā, lai būtu nekustīgi uzstādāma uz izvietošanas 
sistēmas (400), otro daļu (118), kura ir atvienojami savienota ar 
piestiprināšanas līdzekli (102), turklāt sistēma ir raksturīga ar to, 
ka minētā savienošanas sistēma (400) papildus ietver elastīgu sa-
slēgšanas elementu (126) pirmās daļas (114) un otrās daļas (118) 
elastīgai savienošanai un atvienojamu saslēgšanas elementu (120) 
pirmās daļas (114) un otrās daļas (118) nekustīgai savienošanai,
 turklāt minētā sakabes sistēma (104) ir konfigurēta tā, lai būtu:
 pirmajā konfigurācijā, kurā pirmā daļa (114) un otrā daļa (118) ir 
nekustīgi savienotas ar minēto elastīgo saslēgšanas elementu (126) 
un minēto atvienojamo saslēgšanas elementu (120); vai
 otrajā konfigurācijā, kurā pirmā daļa (114) un otrā daļa (118) ir 
tikai elastīgi savienotas ar elastīgo saslēgšanas elementu (126),
 turklāt sistēma ietver līdzekli (110) kontrolējamai sakabes līdzek-
ļa (104) konfigurācijas maiņai no pirmās konfigurācijas uz otro 
konfigurāciju, atbrīvojot atvienojamo saslēgšanas elementu (120), 
turklāt sprūdierīces mehānisms (108) aktivizē sakabes līdzekļa (104) 
konfigurāciju, mainot no pirmās konfigurācijas uz otro konfigurāciju.
 2. Sistēma saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt sakabes sistē-
ma (104) papildus ietver trešo konfigurāciju, kurā lādiņš (700) ir 
atbrīvots no izvietošanas sistēmas (400).
 3. Sistēma saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kurā sprūdierīces 
mehānisms (108) un sakabes sistēma (104) atrodas korpusā (410), 
turklāt korpuss ir piemontēts pie izvietošanas sistēmas, kurā pie-
stiprināšanas līdzeklis (102) ievietots korpusā, kas ir savienots ar 
lādiņu (700), turklāt pievienošanas līdzekļa korpuss ar sakabes 
sistēmu (104) ir atvienojami pievienots pie izvietošanas sistēmas.
 4. Sistēma saskaņā ar 1., 2. vai 3. pretenziju, turklāt sakabes 
sistēma (104) papildus ietver:
 saslēgšanas elementu (120), kas slīdoši savienots ar pirmo 
daļu (114) vai otro daļu (118);
 turklāt kā pirmā daļa (114), tā otrā daļa (118) ietver padziļināju-
mu (124), kas konfigurēts, lai uzņemtu saslēgšanas elementu (120), 
ja sakabes sistēma (104) ir pirmajā konfigurācijā, lai nekustīgi 
savienotu pirmo daļu (114) un otro daļu (118).
 5. Sistēma saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt pirmā daļa (114) un 
otrā daļa (118) ir savienotas ar vismaz vienu elastīgu saslēgšanas 
elementu (126), turklāt katrs saslegšanas elements, vēlams, satur 
spirālveida atsperi, turklāt sakabes sistēmas (104) konfigurācija 
mainās no pirmās konfigurācijas uz otro konfigurāciju, saslēgšanas 
elementam (120) slīdot no stāvokļa, kurā tas ir saistīts ar padziļinā-
jumu (124), stāvoklī, kurā tas ir atvienots no padziļinājuma (124), 
tā, ka pirmā daļa (114) un otrā daļa (118) ir savienotas tikai ar 
vienu vai katru elastīgo saslēgšanas elementu (126).
 6. Sistēma saskaņā ar 5. pretenziju, turklāt viens vai katrs 
elastīgais saslēgšanas elements (126) ietver:
 turētāju, kam ir vārpsta un turēšanas daļa; un
 elastīgu elementu (122), kas novietots ap vārpstu,
 turklāt, vārpstas pirmais gals ir piestiprināts pie sakabes līdzek-
ļa (104) pirmās daļas (114) vai otrās daļas (118), turklāt vārpsta 
iet cauri otrās konfigurācijas un pirmās konfigurācijas caurumam, 
un vārpstas otrais gals satur fiksēšanas daļu, kas neļauj pirmajai 
konfigurācijai un otrajai konfigurācijai pilnībā atdalīties,
 turklāt elastīgā saslēgšanas elementa (126) pirmais gals iedarbo-
jas uz pirmo daļu (114), bet elastīgā saslēgšanas elementa (126) 
otrais gals iedarbojas uz otro daļu (118), tā, ka pirmā konfigurācija 
un otrā konfigurācija ir nobīdītas.
 7. Sistēma saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt pirmajā konfigurā-
cijā saslēgšanas elements (120) nospriego vienu vai katru vārpstu.
 8. Sistēma saskaņā ar jebkuru no 4. līdz 7. pretenzijai, turklāt 
saslēgšanas elementam (120) ir nošķelta konusa formas gals un 
arī padziļinājums, attiecīgi, ir nošķelta konusa formā.
 9. Sistēma saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt sprūdierīces mehānisms (108) ietver:
 tapu (128), vēlams, fiksētu tapu, kurai ir pirmais gals un otrais 
gals; un
 potenciālās enerģijas krātuvi (130), vēlams, saspiestu atsperi, 
kas atrodas blakus tapas (128) pirmajam galam, kas konfigurēta, 



961

Apstiprinātie Eiropas patenti Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2020

lai pārveidotu tapas uzkrāto potenciālo enerģiju kinētiskajā enerģijā, 
mainot sakabes līdzekļa (104) konfigurāciju no pirmās konfigurācijas 
uz otro konfigurāciju,
 turklāt tapas (128) otrais gals ir konfigurēts tā, lai ar sprūdierīces 
mehānismu iedarbotos uz pievienošanas līdzekli.
 10. Lādiņa izvietošanas sistēma (400) munīcijas dezaktivēšanai, 
kas ietver:
vismaz vienu izvietošanas bloku (402, 404, 406), turklāt katrs 
bloks ietver:
 korpusu (410) lādiņa (700) ievietošanai ievietotā stāvoklī; un
 sistēmu lādiņa (700) piestiprināšanai zemūdens munīcijai saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 8. pretenzijai; un
 līdzekli lādiņa (700) kontrolētai kustībai (600) no ievietotās po-
zīcijas izvietošanas pozīcijā; un
 kontrolieri, kas kontrolē katru kustīgo līdzekli, vai katru saslēg-
šanas elementu.
 11. Sistēma saskaņā ar 10. pretenziju, kas papildus ietver 
vismaz vienu izpildmehānismu, kas konfigurēts, lai mainītu saslēg-
šanas elementa konfigurāciju no pirmās uz otro konfigurāciju.
 12. Sistēma saskaņā ar 10. vai 11. pretenziju, turklāt katrs 
korpuss (410) lādiņa ievietošanai ir atvienojams.
 13. Sistēma saskaņā ar 10., 11. vai 12. pretenziju, kas papildus 
ietver līdzekli lādēšanas ierīces ieslēgšanai, kas ietver savienojumu 
starp korpusu (410) lādiņa ievietošanai, turklāt lādēšanas ierīce 
ielādē lādiņu, ja savienojums starp lādiņa korpusu (410) un lādiņu 
ir bojāts.
 14. Bezpilota transportlīdzeklis (900), kas ietver lādiņa izvieto-
šanas sistēmu (400) munīcijas dezaktivēšanai saskaņā ar jebkuru 
no 10. līdz 13. pretenzijai.
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 (54) PAŠGRIEZOŠĀ SKRŪVE
  DRILLING SCREW
 (57) 1. Pašgriezoša skrūve, kas ražota no austenīta vai cita 
nerūsējoša pamatmateriāla (1), kas satur kātu (12), kam ir grie-
šanas vai formēšanas urbja gals, vai vītņots gals (16, 18), kas 
izvietots vienā kāta galā, un kam ir ciets virsslānis (2), kas veidots 
uz kāta (12) virsmas urbja gala vai vītņotā gala (16) apgabalā un 
vismaz tam blakus esošā vītnes (15) apgabalā, raksturīga ar to, 
ka cietais pārklājums (3) ir galvaniski uzklāts vismaz uz urbja gala 
vai vītņotā gala (16, 18) cietā virsslāņa (2), turklāt minētais cietais 
pārklājums satur slāni, kas satur pārejas elementu, un ar to, ka uz 
cietā pārklājuma (3) ir uzklāts virsējais pārklājums (4), kas veidots 
no eļļojoša un siltumu atdodoša materiāla.

 2. Pašgriezošā skrūve saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga 
ar to, ka eļļojošais un siltumu atdodošais materiāls satur metālu, 
vasku un/vai laku.
 3. Pašgriezošā skrūve saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kas 
raksturīga ar to, ka cietajam pārklājumam (3) kopā ar virsējo pār-
klājumu (4) siltumvadītspēja ir λ > 9 W/mK.
 4. Pašgriezošā skrūve saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas raksturīga ar to, ka virsējais pārklājums (4) satur 
slāni, kas sākotnēji atšķiras +/-60 % no maksimālā slāņa biezuma.
 5. Pašgriezošā skrūve saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas raksturīga ar to, ka virsējais slānis (4) satur slāni, 
kas sākotnēji atšķiras +/-30 % no maksimālā slāņa biezuma.
 6. Pašgriezošā skrūve saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas raksturīga ar to, ka virsējais slānis (4) ir sajaukts 
ar metāla daļiņām.
 7. Pašgriezošā skrūve saskaņā ar 6. pretenziju, kas raksturīga 
ar to, ka metāla daļiņas satur MoS2, Au, Ag or Cu.
 8. Pašgriezošā skrūve saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas raksturīga ar to, ka pamata materiāla (1) cietība 
ir 100 līdz 300 H0,1 un vēlams 150 līdz 200 H0,1.
 9. Pašgriezošā skrūve saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas raksturīga ar to, ka cietā virsslāņa (2) cietība ir 
300 līdz 600 H0,1.
 10. Pašgriezošā skrūve saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas raksturīga ar to, ka cietajam pārklājumam (3) ir 
rievota vai robota topogrāfija.
 11. Pašgriezošā skrūve saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas raksturīga ar to, ka cietajam pārklājumam (3) 
cietība ir vismaz 700 H0,1.
 12. Pašgriezošā skrūve saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas raksturīga ar to, ka cietajam pārklājumam (3) 
cietība ir robežās no 800 līdz 1400 H0,1.
 13. Pašgriezošā skrūve saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas raksturīga ar to, ka cietā pārklājuma (3) maksi-
mālais biezums ir 60 µm.
 14. Pašgriezošās skrūves saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām lietošana savienojuma veidošanai ar vismaz vienu no 
tērauda veidotu savienojumelementu, kas tiek caururbts ar minēto 
pašgriezošo skrūvi.
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 (74) J A Kemp LLP, 14 South Square, Gray’s Inn, London 
WC1R 5JJ, GB

  Aleksandrs SMIRNOVS, Patentu aģentūra A.SMIRNOV & 
Co., Alīses iela 10-69, Rīga, LV-1046, LV

 (54) PIRAZOLOPIRIMIDĪNA SAVIENOJUMI KĀ KINĀZES 
INHIBITORI

  PYRAZOLOPYRIMIDINE COMPOUNDS AS KINASE 
INHIBITORS

 (57) 1. Savienojums un/vai tā farmaceitiski pieņemams sāls, 
turklāt savienojums ir izvēlēts no:
(R)-2-(3-(4-amino-3-(2-fluor-4-fenoksifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimid-
in-1-il)piperidīn-11-karbonil)-4-metil-4-(4-(oksetan-3-il)piperazin-
1-il)pent-2-enenitrila;
(S)-2-(3-(4-amino-3-(2-fluor-4-fenoksifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimid-
in-1-il)piperidīn-11-karbonil)-4-metil-4-(4-(oksetan-3-il)piperazin-
1-il)pent-2-enenitrila;
2-((R)-3-(4-amino-3-(2-fluor-4-fenoksifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimid-
in-1-il)piperidīn-1-karbonil)-4-((R)-heksahidropirazino[2,1-c][1,4]oks-
azin-8(1H)-il)-4-metilpent-2-enenitrila;
2-((S)-3-(4-amino-3-(2-fluor-4-fenoksifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimid-
in-1-il)piperidīn-1-karbonil)-4-((R)-heksahidropirazino[2,1-c][1,4]oks-
azin-8(1H)-il)-4-metilpent-2-enenitrila;
2-((R)-3-(4-amino-3-(2-fluor-4-fenoksifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimid-
in-1-il)piperidīn-1-karbonil)-4-((S)-heksahidropirazino[2,1-c][1,4]oks-
azin-8(1H)-il)-4-metilpent-2-enenitrila;
2-((S)-3-(4-amino-3-(2-fluor-4-fenoksifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimid-
in-1-il)piperidīn-1-karbonil)-4-((S)-heksahidropirazino[2,1-c][1,4]oks-
azin-8(1H)-il)-4-metilpent-2-enenitrila;
(R)-2-(3-(4-amino-3-(2-fluor-4-fenoksifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]piri-
midin-1-il)piperidīn-1-karbonil)-4-(5,6-dihidroimidazo[1,2-a]pirazin-
7(8H)-il)-4-metilpent-2-enenitrila; un
(S)-2-(3-(4-amino-3-(2-fluor-4-fenoksifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]piri-
midin-1-il)piperidīn-1-karbonil)-4-(5,6-dihidroimidazo[1,2-a]pirazin-
7(8H)-il)-4-metilpent-2-enenitrila,
vai tā R un S izomēru maisījums; vai
jebkura no iepriekš minētājiem savienojumiem (E) vai (Z) izomērs.
 2. Savienojums un/vai tā farmaceitiski pieņemams sāls saskaņā 
ar 1. pretenziju, turklāt savienojums ir:
(R)-2-(3-(4-amino-3-(2-fluor-4-fenoksifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimid-
in-1-il)piperidīn-11-karbonil)-4-metil-4-(4-(oksetan-3-il)piperazin-
1-il)pent-2-enenitrils;
(S)-2-(3-(4-amino-3-(2-fluor-4-fenoksifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimid-
in-1-il)piperidīn-11-karbonil)-4-metil-4-(4-(oksetan-3-il)piperazin-
1-il)pent-2-enenitrils; vai
(R)-2-(3-(4-amino-3-(2-fluor-4-fenoksifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]piri-
midin-1-il)piperidīn-1-karbonil)-4-metil-4-(4-(oksetan-3-il)piperazin-
1-il)pent-2-enenitrila un (S)-2-(3-(4-amino-3-(2-fluor-4-fenoksifenil)-
1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-1-il)piperidīn-1-karbonil)-4-metil-4-(4-
(oksetan-3-il)piperazin-1-il)pent-2-enenitrila maisījums;
vai jebkura no iepriekš minētājiem savienojumiem atsevišķs (E) vai 
(Z) izomērs.
 3. Savienojums un/vai tā farmaceitiski pieņemams sāls saskaņā 
ar 1. pretenziju, turklāt savienojums ir (R)-2-(3-(4-amino-3-(2-fluor-
4-fenoksifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-1-il)piperidīn-1-karbonil)-
4-metil-4-(4-(oksetan-3-il)piperazin-1-il)pent-2-enenitrila ar šādu 
struktūru:

(E) izomēra un (Z) izomēra maisījums.
 4. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur:

savienojumu un/vai tā farmaceitiski pieņemamu sāli saskaņā ar 
jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai; un
farmaceitiski pieņemamu ekscipientu;
vēlams savienojumu un/vai tā farmaceitiski pieņemamu sāli saskaņā 
ar 2. vai 3. pretenziju un farmaceitiski pieņemamu ekscipientu.
 5. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt 
farmaceitiskā kompozīcija ir zarnās šķīstošā kompozīcija vai kom-
pozīcija ar palēninātu atbrīvošanu.
 6. Savienojums un/vai tā farmaceitiski pieņemams sāls saska-
ņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai izmantošanai slimības, kas 
izvēlēta no autoimūnām slimībām, heteroimūniem stāvokļiem vai 
heteroimūnām slimībām, iekaisīgām slimībām un vēžiem, ārstē šanā, 
vēlams savienojums un/vai tā farmaceitiski pieņemams sāls saska-
ņā ar 2. vai 3. pretenziju izmantošanai slimības, kas izvēlēta no 
autoimūnām slimībām, heteroimūniem stāvokļiem vai heteroimūnām 
slimībām, iekaisīgām slimībām un vēžiem, ārstēšanā.
 7. Savienojums un/vai tā farmaceitiski pieņemams sāls iz-
mantošanai saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt slimība ir izvēlēta no 
autoimūnām slimībām, heteroimūniem stāvokļiem vai hetero imūnām 
slimībām un iekaisīgām slimībām, turklāt: autoimūnā slimība 
ir izvēlēta no iekaisīgas zarnu slimības, čūlaina kolīta, artrīta, 
vilkēdes, reimatoīdā artrīta, psoriātiskā artrīta, osteoartrīta, Stilla 
slimības, juvenilā artrīta, diabēta, myasthenia gravis, Hašimoto 
tireoidīta, Orda tireoidīta, Greivsa slimības, Šēgrēna sindroma, 
Šēgrēna sausās acs, ne-Šēgrēna sausās acs slimības, multiplās 
sklerozes, Gijēna-Barē sindroma, akūta diseminēta encefalomielīta, 
Adisona slimības, opsoklonāla-mioklonāla sindroma, ankilozējošā 
spondilīta, antifosfolipīdu antivielu sindroma, aplastiskas anēmijas, 
autoimūna hepatīta, celiakijas, Gudpāsčera sindroma, idiopātis-
kas trombocitopēniskas purpuras, optiskā neirīta, sklerodermas, 
primāras biliāras cirozes, Reitera sindroma, Takajasu arterīta, 
temporāla arterīta, siltuma antivielu izraisītas autoimūnas hemolī-
tiskas anēmijas, Vegenera granulomatozes, psoriāzes, universālas 
alopēcijas, Behčeta slimības, hroniska noguruma, disautonomijas, 
endometriozes, intersticiāla cistīta, neiromiotonijas, sklerodermas 
un vulvodinijas; heteroimūnais stāvoklis vai heteroimūnā slimība 
ir izvēlēts/izvēlēta no reakcijas „transplantāts pret saimnieku”, 
transplantācijas, transfūzijas, anafilaksijas, alerģijas, I tipa hiper-
sensitivitātes, alerģiska konjunktivīta, alerģiska rinīta un atopiskā 
dermatīta; un iekaisīgā slimība ir izvēlēta no astmas, apendicīta, 
blefarīta, bronhiolīta, bronhīta, bursīta, cervicīta, holangīta, ho-
lecistīta, kolīta, konjunktivīta, cistīta, dakrioadenīta, dermatīta, 
urtikārijas, dermatomiozīta, encefalīta, endokardīta, endometrīta, 
enterīta, enterokolīta, epikondilīta, epididimīta, fasciīta, fibrozīta, 
gastrīta, gastroenterīta, hepatīta, suporatīvā hidradenīta, laringīta, 
mastīta, meningīta, myelitis myocarditis, miozīta, nefrīta, ooforīta, 
orhīta, osteīta, otīta, pankreatīta, parotīta, perikardīta, peritonīta, 
faringīta, pleirīta, flebīta, pneimonīta, pneimonijas, proktīta, pros-
tatīta, pielonefrīta, rinīta, salpingīta, sinusīta, stomatīta, sinovīta, 
tendonīta, tonzilīta, uveīta, vaginīta, vaskulīta un vulvīta.
 8. Savienojums un/vai tā farmaceitiski pieņemams sāls iz-
mantošanai slimības saskaņā ar 7. pretenziju ārstēšanā, turklāt 
slimība ir izvēlēta no reimatoīdā artrīta, psoriātiskā arthrīta, vilk-
ēdes, sistēmiskās sarkanās vilkēdes, uveīta, urtikārijas, atopiskā 
dermatīta, vaskulīta, ieskaitot Vegenera granulomatozi, Šēgrēna 
sindroma, ankilozējošā spondilīta un astmas.
 9. Savienojums un/vai tā farmaceitiski pieņemams sāls iz-
mantošanai saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt slimība ir vēzis, kas 
ir izvēlēts no difūzas lielo B šūnu limfomas, follikulāras limfomas, 
hroniskas limfocītiskas limfomas, hroniskas limfocītiskas leikēmijas, 
B-ALL, B šūnu prolimfocītu leikēmijas, mazo šūnu limfocītiskas 
limfomas (SLL), multiplās mielomas, B šūnu ne-Hodžkina limfomas, 
limfoplazmacītiskas limfomas/Valdenstrēma makroglobulinēmijas, 
liesas marginālo zonu limfomas, plazmas šūnu mielomas, plazma-
citomas, ekstranodālas marginālo zonu B šūnu limfomas, nodālas 
marginālo zonu B šūnu limfomas, mantijšūnu limfomas, mediasti-
nālas (thymus) lielo B šūnu limfomas, intravaskulāras lielo B šūnu 
limfomas, primārās efūzijas limfomas, Bērkita limfomas/leikēmijas 
un limfomatoīdas granulomatozes.
 10. Savienojums un/vai tā farmaceitiski pieņemams sāls izmanto-
šanai saskaņā ar jebkuru no 6. līdz 9. pretenzijai, turklāt savienojums 
un/vai tā farmaceitiski pieņemamais sāls tiek ievadīts kombinācijā 
ar vienu vai vairākiem pretvēža vai pretiekaisuma līdzekļiem.
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 (51) C04B 40/02(2006.01) (11) 3186210
  C04B 18/00(2006.01)

  B28B 11/24(2006.01)

 (21) 15757245.4  (22) 28.08.2015
 (43) 05.07.2017
 (45) 26.12.2018
 (31) 14182955  (32) 29.08.2014 (33) EP
 (86) PCT/EP2015/069797  28.08.2015
 (87) WO2016/030531  03.03.2016
 (73) ORBIX SOLUTIONS, Rue du Dria 46, 6240 Farciennes, BE
 (72) MAYELLE, Nick, BE
  BOUILLOT, Frédérique, BE
  VAN MECHELEN, Dirk, BE
 (74) Gevers Patents, Intellectual Property House, Holidaystraat 5, 

1831 Diegem, BE
  Ņina DOLGICERE, Patentu aģentūra KDK, a/k 185, Rīga, 

LV-1084, LV
 (54) METODE AR KARBONĀTIEM SAISTĪTA, AR PRESI 

FORMĒTA IZSTRĀDĀJUMA IZGATAVOŠANAI 
  METHOD FOR PRODUCING A CARBONATE BONDED, 

PRESSMOULDED ARTICLE
 (57) 1. Metode ar karbonātiem saistīta, ar presi formēta izstrā-
dājuma izgatavošanai, kur šī metode ietver:
 • daļiņu materiāla, kas ir karbonizējams un satur ūdeni, nodro-
šināšanu;
 • daļiņu materiāla formēšanu ar presi briketes iegūšanai;
 • daļiņu materiāla karbonizēšanu minētajā briketē karbonātu 
iegūšanai, tādējādi pārveidojot briketi ar minētajiem karbonātiem 
saistītā, ar presi formētā izstrādājumā, kur daļiņu materiāls tiek 
karbonizēts, liekot briketei nonākt saskarē ar gāzi, kas satur oglekļa 
dioksīdu vismaz 1 % apjomā no tilpuma,
kas raksturīga ar to, ka
pirms daļiņu materiāla formēšanas ar presi minētās briketes iegū-
šanai tiek veikta virkne testu, kur pie katra kompresijas spiediena 
tiek veikta vairāku pārbaužu sērija, sākot no viszemākā līdz vis-
augstākajam kompresijas spiedienam, vismaz viens daļiņu materiāla 
paraugs tiek formēts ar presi pie minētā kompresijas spiediena, un 
pēc kompresijas spiediena pazemināšanas tiek noteikts parametrs, 
kas norāda ar presi formētā parauga blīvumu; un
daļiņu materiāls tiek formēts ar presi minētās briketes iegūšanai 
pie kompresijas spiediena, kas ir izvēlēts diapazonā, ko ierobežo 
zemāka un augstāka kompresijas spiediena robeža, turklāt zemākā 
kompresijas spiediena robeža ir lielāka par 5 MPa un augšējā 
kompresijas spiediena robeža ir vienāda ar vai mazāka par minēto 
augstāko kompresijas spiedienu, un gadījumā, ja blīvums samazi-
nās, kad minētajā testu sērijā kompresijas spiediens tiek palielināts 
no mazāka kompresijas spiediena minētajā kompresijas spiedienu 
sērijā līdz lielākam kompresijas spiedienam minētajā kompresijas 
spiedienu sērijā, minētā augšējā kompresijas spiediena robeža 
ir mazāka par minēto lielāko kompresijas spiedienu, un, vēlams, 
vienāda ar vai mazāka par minēto mazāko kompresijas spiedienu.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar to, 
ka pirms daļiņu materiāla formēšanas ar presi minētās briketes 
iegūšanai vismaz viens no tā paraugiem tiek pakļauts testam, kurā 
paraugs tiek saspiests ar pieaugošu kompresijas spiedienu, ieskaitot 
vismaz tādus kompresijas spiedienus, kas atrodas robežās starp 
minēto viszemāko un visaugstāko kompresijas spiedienu, līdz tiek 
sasniegts iepriekš noteikts kompresijas spiediens, vai gadījumā, 
ja daļiņu materiāls ir ar tik augstu ūdens saturu, ka, saspiežot 
paraugu, no minētā parauga sāk izdalīties ūdens pie zemāka 
kompresijas spiediena, kas ir zemāks par iepriekš noteikto kom-
presijas spiedienu, vismaz līdz brīdim, kad tiek sasniegts minētais 
zemākais kompresijas spiediens; un minētā augšējā kompresijas 
spiediena ierobežojums ir vismaz par 7 MPa mazāks par minēto 
iepriekš noteikto kompresijas spiedienu un vismaz par 7 MPa 
mazāks par minēto zemāko kompresijas spiedienu gadījumā, ja 
daļiņu materiālam ir minētais augstais ūdens saturs.
 3. Metode ar karbonātiem saistīta, ar presi formēta izstrādā-
juma izgatavošanai, kur šī metode ietver:
 • daļiņu materiāla, kas ir karbonizējams un satur ūdeni, nodro-
šināšanu;
 • daļiņu materiāla formēšanu ar presi briketes iegūšanai; un
 • daļiņu materiāla karbonizēšanu minētajā briketē karbonātu 
iegūšanai, tādējādi pārveidojot briketi ar minētajiem karbonātiem 

saistītā, ar presi formētā izstrādājumā, kur daļiņu materiāls tiek 
karbonizēts, liekot briketei nonākt saskarē ar gāzi, kas satur oglekļa 
dioksīdu vismaz 1 % apjomā no tilpuma,
kas raksturīga ar to, ka
pirms daļiņu materiāla formēšanas ar presi minētās briketes ie-
gūšanai vismaz viens no tā paraugiem tiek pakļauts testam, kurā 
paraugs tiek saspiests ar pieaugošu kompresijas spiedienu, līdz tiek 
sasniegts iepriekš noteikts kompresijas spiediens, vai gadījumā, ja 
daļiņu materiāls ir ar tik augstu ūdens saturu, ka, saspiežot paraugu, 
no minētā parauga sāk izdalīties ūdens pie zemāka kompresijas 
spiediena, kas ir zemāks par iepriekš noteikto kompresijas spiedienu, 
vismaz līdz brīdim, kad tiek sasniegts minētais zemākais kompresijas 
spiediens; un daļiņu materiāls tiek formēts ar presi minētās briketes 
iegūšanai pie kompresijas spiediena, kas ir izvēlēts diapazonā, 
ko ierobežo zemākā un augstākā kompresijas spiediena robeža, 
turklāt zemākā kompresijas spiediena robeža ir lielāka par 5 MPa 
un augšējā kompresijas spiediena robeža ir vismaz par 7 MPa 
mazāka par iepriekš noteikto kompresijas spiedienu un vismaz 
par 7 MPa mazāka par minēto zemāko kompresijas spiedienu 
gadījumā, ja daļiņu materiālam ir minētais augstais ūdens saturs.
 4. Metode saskaņā ar 2. vai 3. pretenziju, kas raksturīga ar 
to, ka minētais augšējā kompresijas spiediena ierobežojums ir 
vismaz par 10 MPa mazāks par minēto iepriekš noteikto kompre-
sijas spiedienu un vismaz par 10 MPa mazāks par minēto zemāko 
kompresijas spiedienu gadījumā, ja daļiņu materiālam ir minētais 
augstais ūdens saturs.
 5. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka minētais augšējā kompresijas spiediena iero-
bežojums ir mazāks par 60 MPa, vēlams, mazāks par 50 MPa un, 
vēl vēlamāk, mazāks par 40 MPa.
 6. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka minētais zemākā kompresijas spiediena iero-
bežojums ir lielāks par 7 MPa, vēlams, lielāks par 10 MPa un, vēl 
vēlamāk, lielāks par 15 MPa.
 7. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka daļiņu materiāls satur izdedžus no metāla 
ražošanas procesa, izdedžus, kas rodas fosfora, smago pelnu 
un/vai vieglo pelnu ražošanā, kur daļiņu materiāls, vēlams, satur 
tērauda izdedžus, jo īpaši nerūsējošā tērauda izdedžus.
 8. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka minētais daļiņu materiāls tiek sagatavots, sa-
jaucot pirmo daļiņu materiālu, kas ir karbonizējams, ar otro daļiņu 
materiālu, kas nav karbonizējams.
 9. Metode saskaņā ar 8. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
minētais otrais daļiņu materiāls satur putekļus, kas ir iegūti no 
dūmgāzēm no tērauda konvertora un/vai atkritumiem, kas rodas 
no tērauda detaļu apdeguma noņemšanas, kur šis otrs daļiņu 
materiāls jo īpaši satur metālisku dzelzi vairāk nekā 30 %, vēlams, 
vairāk nekā 40 % un, vēl vēlamāk, vairāk nekā 50 % apmērā no 
sausās masas, un dzelzs oksīdus vairāk nekā 1 %, vēlams, vairāk 
nekā 4 % un, vēl vēlamāk, vairāk nekā 8 % apmērā no sausnas 
masas, un iegūtais ar karbonātiem saistītais, ar presi formētais 
izstrādājums tiek, vēlams, padots uz domnas krāsni.
 10. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka tā ietver posmu ūdens satura palielināšanai 
daļiņu materiālā, kas tiek nodrošināts formēšanai ar presi un karbo-
nizēšanai līdz iepriekš noteiktam ūdens saturam, tādējādi palielinot 
minētās briketes kompresijas spēku pirms karbonizēšanas, jo īpaši 
līdz kompresijas stiprībai, kas ir lielāka par 1 MPa, vēlams, lielāka 
par 2 MPa un, vēl vēlamāk, lielāka par 3 MPa.
 11. Metode saskaņā ar 10. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
ūdens saturs minētajā daļiņu materiālā tiek palielināts līdz minētajam 
iepriekš noteiktajam ūdens saturam, pievienojot ūdeni minētajam 
daļiņu materiālam un/vai veidojot minēto daļiņu materiālu kā pirmā 
daļiņu materiāla daudzuma ar pirmo ūdens saturu un otrā daļiņu 
materiāla daudzuma ar otro ūdens saturu, kas ir zemāks par minēto 
pirmo ūdens saturu, maisījumu, un palielinot proporciju starp minētā 
pirmā daļiņu materiāla daudzumu un minētā otrā daļiņu materiāla 
daudzumu.
 12. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 11. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka tā ietver posmu ūdens satura samazināšanai 
daļiņu materiālā, kas tiek nodrošināts formēšanai ar presi un karbo-
nizēšanai, līdz iepriekš noteiktam ūdens saturam, kas ir lielāks par 
3 % no sausnas masas, vēlams, lielāks par 5% no sausnas masas.
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 13. Metode saskaņā ar 12. pretenziju, kas raksturīga ar to, 
ka ūdens saturs minētajā daļiņu materiālā tiek samazināts līdz 
minētajam iepriekš noteiktajam ūdens saturam, žāvējot daļiņu 
materiālu un/vai veidojot minēto daļiņu materiālu kā pirmā daļiņu 
materiāla daudzuma ar pirmo ūdens saturu un otrā daļiņu materiāla 
daudzuma ar otro ūdens saturu, kas ir zemāks par minēto pirmo 
ūdens saturu, maisījumu, un samazinot proporciju starp minētā 
pirmā daļiņu materiāla daudzumu un minētā otrā daļiņu materiāla 
daudzumu.
 14. Metode saskaņā ar 11. vai 13. pretenziju, kas raksturīga ar 
to, ka minētais pirmais daļiņu materiāls satur nerūsējoša tērauda 
izdedžu materiālu, kas satur γ-dikalcija silikātu vismaz 3 % apmērā 
no sausnas svara, jo īpaši vismaz 5 % apmērā no sausnas svara, 
un vēl vēlamāk vismaz 7 % apmērā no sausnas svara.
 15. Metode saskaņā ar 14. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
minētais otrais daļiņu materiāls satur nerūsējoša tērauda izdedžu 
materiālu, kas satur mazāk γ-dikalcija silikāta nekā minētais pirmais 
daļiņu materiāls.
 16. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 15. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka minētā gāze satur oglekļa dioksīdu vismaz 
3 % apmērā no tilpuma, vēlams, vismaz 5 % apmērā no tilpuma 
un, vēl vēlamāk, vismaz 7 % apmērā no tilpuma.
 17. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 16. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka minētās gāzes manometriskais spiediens ir 
mazāks par 0,5 MPa, vēlams, tās manometriskais spiediens ir 
mazāks par 0,2 MPa un, vēl vēlamāk, tās manometriskais spiediens 
ir mazāks par 0,1 MPa.
 18. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 17. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka daļiņu materiāla, kas ir formēts ar presi minētās 
briketes iegūšanai, ūdens saturs ir vismaz 1 % apmērā, vēlams, 
vismaz 3 % apmērā un, vēl vēlamāk, vismaz 5 % apmērā no 
sausnas svara.
 19. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 18. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka minētā daļiņu materiāla daļiņu izmērs vismaz 
50 % apmērā no tilpuma ir mazāks par 1000 μm, vēlams, mazāks 
par 500 μm, vēl vēlamāk, mazāks par 250 μm un, visvēlamāk, 
mazāks par 100 μm, un minētā daļiņu materiāla daļiņu izmērs 
vismaz 50 % apmērā no tilpuma ir lielāks par 1 μm, vēlams, lielāks 
par 5 μm un, vēl vēlamāk, lielāks par 10 μm.
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 (54) TETRAHIDRONAFTALĪNA ATVASINĀJUMI, KAS INHIBĒ 

MCL1 PROTEĪNU
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INHIBIT MCL1 PROTEIN

 (57) 1. Savienojums ar formulu (I):

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls,
turklāt:
turklāt b, apzīmēts ar simbolu , ir vienkārša vai divkārša 
ķīmiskā saite, kas var būt cis vai trans konfigurācijā;
R ir halogēna atoms;
R1 ir H, C1-6alkilgrupa vai -(CH2CH2O)nCH3, turklāt n ir vesels 
skaitlis no 1 līdz 4;
R2 ir H vai C1-6alkilgrupa;
R2A ir H vai C1-6alkilgrupa;
R3 ir H vai C1-6alkilgrupa; un
R3A ir H, C1-6alkilgrupa, C3-6cikloalkilgrupa vai (CH2)m-C3-6ciklo alkil-
grupa, turklāt m ir vesels skaitlis no 1 līdz 4.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt b  
apzīmē divkāršu saiti.
 3. Savienojums saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt R ir Cl.
 4. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt R1 ir C1-6alkil-
grupa.
 5. Savienojums saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt R1 ir CH3.
 6. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, 
turklāt R2 ir H un R2A ir C1-6alkilgrupa.
 7. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai, 
turklāt R3 ir H un R3A ir C1-6alkilgrupa.
 8. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt savienojums 
ar formulu (I) ir ar formulu (II):

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls,
turklāt:
R1, R2, R2A, R3 un R3A ir definēti iepriekš.
 9. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt savienojums 
ir ar struktūru, kas ir izvēlēta no:
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vai

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 10. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt savienojums 
ir ar struktūru, kas ir izvēlēta no:

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 11. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas ir savienojums 
ar struktūru:

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
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 12. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur savienojumu saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 11. pretenzijai vai tā farmaceitiski pieņemamu 
sāli un farmaceitiski pieņemamu palīgvielu.
 13. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt 
savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls ir savienojums, 
kas attēlots 11. pretenzijā, vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 14. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 11. pretenzijai 
lietošanai šūnas mieloīdo šūnu leikēmijas proteīna 1 (Mcl-1) inhi-
bēšanas metodē, kas ietver šūnu kontaktēšanu ar savienojumu 
saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 11. pretenzijai pietiekamā daudzumā, 
lai inhibētu Mcl-1.
 15. Savienojums lietošanai šūnas mieloīdo šūnu leikēmijas 
proteīna 1 (Mcl-1) inhibēšanas metodē saskaņā ar 14. pretenziju, 
turklāt kontaktēšana ietver savienojuma ievadīšanu indivīdam.
 16. Savienojums lietošanai šūnas mieloīdo šūnu leikēmijas 
proteīna 1 (Mcl-1) inhibēšanas metodē saskaņā ar 15. pretenziju, 
turklāt ievadīšana ir perorāla, parenterāla, injekcijas veidā, inhalāciju 
veidā, transdermāla vai transmukoza.
 17. Savienojums lietošanai šūnas mieloīdo šūnu leikēmijas 
proteīna 1 (Mcl-1) inhibēšanas metodē saskaņā ar 15. pretenziju, 
turklāt indivīds slimo ar vēzi.
 18. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 11. pretenzijai 
lietošanai vēža ārstēšanas metodē, turklāt metode ietver savieno-
juma saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 11. pretenzijai vai tā farma-
ceitiski pieņemama sāls terapeitiski efektīva daudzuma ievadīšanu 
pacientam, kam tas ir nepieciešams.
 19. Savienojums lietošanai vēža ārstēšanas metodē saskaņā 
ar 18. pretenziju, turklāt vēzis ir hematoloģisks ļaundabīgs audzējs.
 20. Savienojums lietošanai vēža ārstēšanas metodē saskaņā 
ar 18. pretenziju, turklāt vēzis ir izvēlēts no grupas, kas sastāv 
no krūts vēža, kolorektālā vēža, ādas vēža, melanomas, olnīcu 
vēža, nieru vēža, plaušu vēža, nesīkšūnu plaušu vēža, limfomas, 
ne-Hodžkina limfomas, mielomas, multiplās mielomas, leikēmijas 
un akūtas mieloleikozes.
 21. Savienojums lietošanai vēža ārstēšanas metodē saskaņā 
ar 18. pretenziju, turklāt vēzis ir multiplā mieloma.
 22. Savienojums lietošanai vēža ārstēšanas metodē saskaņā 
ar 18. pretenziju, turklāt metode papildus ietver farmaceitiski aktīva 
papildu savienojuma terapeitiski efektīva daudzuma ievadīšanu 
pacientam, kam tas ir nepieciešams.
 23. Savienojums lietošanai vēža ārstēšanas metodē saskaņā 
ar 22. pretenziju, turklāt papildu farmaceitiski aktīvais savienojums 
ir karfilzomibs.
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 (54) PAŠGĀJĒJA DARBA MAŠĪNA
  A SELFPROPELLED WORKING MACHINE
 (57) 1. Pašgājēja darba mašīna (1), kas satur:
 - pārvietošanas līdzekļus (2), kas konfigurēti tā, ka ļauj mašīnai 
pārvietoties uz nesošās virsmas (3),
 - piedziņas līdzekļus (4), kas funkcionāli sastatīti ar pārvieto-
šanas ierīci un konfigurēti tā, ka izraisa un uztur darba mašīnas 
pārvietošanu uz nesošās virsmas,
 - rāmi (5), uz kura balstās pārvietošanas ierīce un piedziņas 
ierīce,
 - vismaz vienu darba elementu (6) un ar to saistītas iedarbinā-
šanas ierīces, minētais darba elements un minētās iedarbināšanas 
ierīces tieši vai netieši balstās uz minētā rāmja (5),

 - operatora kabīni (7), kas tieši vai netieši samontēta uz 
rāmja (5) un satur vismaz vienas piekļuves durvis (8), turklāt mi-
nētā operatora kabīne (7) un minētais rāmis (5) nosaka mašīnas 
norobežojošo apjomu, un kāpnes (11), kas samontētas pie ope-
ratora kabīnes (7) piekļuves durvīm (8), un savienojošiem līdzek-
ļiem (13, 17), ir funkcionāli saistītas ar darba mašīnas operatora 
kabīni (7) un/vai rāmi (5) minēto kāpņu (11) balstīšanai, kā arī 
minētā savienojošā ierīce ir konfigurēta tā, ka padara iespējamu 
minēto kāpņu izvilkšanas kustību no ievilkta stāvokļa, un minētās 
kāpnes (11) jopro jām paliek noteiktajā norobežojošajā apjomā, arī 
izvilktā stāvoklī, kurā tās ir izvirzītas, līdz ar to nosakot balstīšanas 
virsmu, pa kuru var kāpt operators, padarot iespējamu iekāpšanu 
kabīnē (7); kur minētie savienojošie līdzekļi ir konfigurēti tā, ka 
padara iespējamu kāpņu (11) rotējošās darbināšanas kustību 
ap rotēšanas asi (12); lai minētās kāpnes (11) ieņemtu perpen-
dikulāru konfigurāciju, veidojot atbalsta virsmu izvilktā stāvoklī, 
pa kuru var kāpt operators, un kur minētā rotēšanas ass (12) ir 
būtībā perpendikulāra minētajām kāpnēm (11); tai skaitā mašīna 
satur iedarbināšanas ierīces (17), kas funkcionāli ir saistītas ar 
minētajām kāpnēm (11) un piemērotas minētās iedarbināšanas 
kustības nodošanai kāpnēm (11), kā rezultātā minētās kāpnes 
no ievilktā stāvokļa pāriet to izvilktajā stāvoklī, vienlaicīgi attaisot 
vaļā operatora kabīnes piekļuves durvis, un no izvilktā stāvokļa 
pāriet to ievilktajā stāvoklī, vienlaicīgi aiztaisot operatora kabīnes 
piekļuves durvis (8); raksturīgas ar to, ka iedarbināšanas ierīces 
satur vismaz vienu savienojošo elementu, kurš funkcionāli ir ielikts 
starp minētajām kāpnēm (11) un minētajām piekļuves durvīm (8), 
tā, ka kāpnes (11) ir stingri norobežotas ar piekļuves durvīm (8) 
tādā veidā, ka piekļuves durvju (8) attaisīšana/aiztaisīšana izraisa 
kāpņu plāksnes (11) darbināšanas kustību.
 2. Pašgājēja darba mašīna saskaņā ar iepriekšējo pretenziju, 
kur minēto rotēšanas asi (12) nosaka rotēšanas tapa (13), kas 
savienota ar darba mašīnas operatora kabīni (7) un/vai rāmi (5).
 3. Pašgājēja darba mašīna saskaņā ar 2. pretenziju, kur 
minētās piekļuves durvis (8) ir pievienotas pie operatora kabīnes 
konstrukcijas ar vismaz vienu šarnīru (9), kurš satur rotējošo 
daļu (9a), kas piestiprināta pie piekļuves durvīm (8), kura samon-
tēta uz šarnīra tapas, nodrošinot rotējošu kustību (10), kur šarnīra 
tapa (10) ir piestiprināta pie operatora kabīnes konstrukcijas un 
kur minētā rotējošā tapa (13) satur minētās šarnīra tapas (10) 
turpinājumu.
 4. Pašgājēja darba mašīna saskaņā ar vismaz vienu no ie-
priekšējām pretenzijām, kur minētajām kāpnēm (11) ir izliekta forma 
vai tām ir diska apļa sektora forma, kas satur lokveida profilu (14), 
kura veidojošais ārējais izliekums sakrīt ar centrālo asi
 5. Pašgājēja darba mašīna saskaņā ar 3. pretenziju un 
4. pretenziju, kur minētā rotēšanas ass (12) atrodas kāpņu (11) 
izlieces iekšējā daļā.
 6. Pašgājēja darba mašīna saskaņā ar vismaz vienu no 
iepriekšējām pretenzijām, kas satur balstošo elementu (15), kurš 
ir saistīts ar darba mašīnas rāmi un/vai operatora kabīni, un kur 
minētās kāpnes (11) ir samontētas tā, ka balstās uz minētā balstošā 
elementa (15).
 7. Pašgājēja darba mašīna saskaņā ar iepriekšējo pretenziju, 
kur minētais balstošais elements (15) un/vai minētās kāpnes (11) 
satur vismaz vienu bloku (16) no materiāla ar zemu berzes koefi-
cientu, piemēram, no Teflon®, kurš ir ielikts starp minēto balstošo 
elementu (15) un minētajām kāpnēm (11).
 8. Pašgājēja darba mašīna saskaņā ar 1. pretenziju, kurā 
minētais savienojošais elements satur sviru (17), kurai ir pirmā 
daļa (17a), kas piestiprināta pie piekļuves durvīm (8) vai veidota 
kopā ar piekļuves durvīm kā vienota detaļa, un otrā daļa (17b), 
kas piestiprināta pie kāpnēm (11) vai veidota kopā ar kāpnēm kā 
vienota detaļa (11).
 9. Pašgājēja darba mašīna saskaņā ar iepriekšējo pretenziju, 
kur minētā pirmā daļa (17a) un minētā otrā daļa (17b) ir izliektas 
tā, ka minētās kāpnes (11) veido balstošo virsmu, kas veidojas zem 
piekļuves durvīm (8) normālā darba mašīnas darba konfigurācijā.
 10. Pašgājēja darba mašīna saskaņā ar 8. vai 9. pretenziju, kur 
minētās piekļuves durvis (8) ir pievienotas pie operatora kabīnes 
konstrukcijas ar vismaz viena šarnīra (9) palīdzību un kur minētā 
sviras (17) pirmā daļa (17a) ir piestiprināta pie piekļuves durvīm 
vismaz vienā savienojuma punktā (8) un samontēta uz šarnīra 
rotējošās daļas (9a).
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 11. Pašgājēja darba mašīna saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt 
minētās kāpnes (11) veido plakanu konstrukciju, veidojot, izvilktajā 
stāvoklī, balstošo virsmu, pa kuru var kāpt operators, un kur minētā 
rotēšanas ass (12) ir noteikti paralēla minētajām kāpnēm (11).
 12. Pašgājēja darba mašīna saskaņā ar vismaz vienu no iepriek-
šējām pretenzijām, kur minētās piekļuves durvis (8) ir pievienotas 
pie operatora kabīnes konstrukcijas ar vismaz vienu šarnīru (9), 
kurš samontēts uz piekļuves durvju (8) priekšpuses.
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 (54) TETRAHIDROPIROLO[3,4D][1,3]TIAZĪNA ATVASINĀ-
JUMS KĀ BACE INHIBITORS

  A TETRAHYDROPYRROLO[3,4D][1,3]THIAZINEDERIV-
ATIVE AS BACE INHIBITOR

 (57) 1. Savienojums ar formulu:

,
kurš ir kristāliskā formā.
 2. Kristālisks savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurš ir 
atšķirīgs ar būtisku līknes virsotni rentgenstaru difrakcijas spektrā 
pie difrakcijas leņķa 2θ vērtības 11,8°, kombinācijā ar vienu vai 
vairākām virsotnēm, izvēlētām no grupas, kurā ietilpst 18,6°, 19,3° 
un 26,7°, ar difrakcijas leņķu pielaidi 0,2 grādi.
 3. Kristālisks savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurš ir 
atšķirīgs ar būtisku līknes virsotni rentgenstaru difrakcijas spektrā 
pie difrakcijas leņķa 2θ vērtības 15,7°, kombinācijā ar vienu vai 
vairākām virsotnēm, izvēlētām no grupas, kurā ietilpst 18,1°, 27,0° 
un 19,7°, ar difrakcijas leņķu pielaidi 0,2 grādi.
 4. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai 
lietošanai terapijā.
 5. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai 
lietošanai Alcheimera slimības ārstēšanā.

 6. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai 
lietošanai, lai novērstu vieglu kognitīvu traucējumu attīstību līdz 
Alcheimera slimībai.
 7. Farmaceitiska kompozīcija, kas ietver savienojumu saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai kopā ar vienu vai vairākiem 
farmaceitiski pieņemamiem nesējiem, atšķaidītājiem vai palīgvielām.

 
 
 (51) A43B 13/14(2006.01) (11) 3195750
  A43B 7/24(2006.01)

  A43B 3/30(2006.01)

  A43B 3/00(2006.01)

 (21) 17152122.2  (22) 19.01.2017
 (43) 26.07.2017
 (45) 09.01.2019
 (31) UB20160288  (32) 21.01.2016 (33) IT
 (73) Artsana S.p.A., Via Saldarini Catelli, 1, 22070 Grandate 

(CO), IT
 (72) TESTA, Mauro, IT
 (74) Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123 

Milano, IT
  Ņina DOLGICERE, Patentu aģentūra KDK, a/k 185, Rīga, 

LV-1084, LV
 (54) ZĪDAIŅU APAVU ZOLE
  SOLE FOR INFANT FOOTWEAR
 (57) 1. Zole zīdaiņu apaviem, kas ir paredzēti agrīnajam 
staigāšanas posmam un kas satur sānmalu (2) savienošanai ar 
augšdaļu un protektoru (4) pretējā pusē, turklāt protektors (4) 
stiepjas garenvirzienā (XX) un satur saskarē ar zemi nonākošus 
laukumus, kurus nosaka un atdala līklīniju spraugas (5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13), turklāt minētie saskarē ar zemi nonākošie laukumi 
nosaka papēža zonu, pirkstu zonu un vidējo zonu starp papēža 
zonu un pirkstu zonu, un ietver:
 - iekšējo saskarē ar zemi nonākošu laukumu grupu (A, B, C, 
L), kas ir izvietota gar zoles iekšējo malu (8), turklāt minētā iekšējā 
grupa satur pirmo iekšējo grupu (A, B. C), kas atrodas papēža 
zonā un vidējā zonā, un otro iekšējo grupu (L), kas atrodas pirkstu 
zonā,
 - ārējo, saskarē ar zemi nonākošu, laukumu grupu (D, E, F, 
G, H, I), kas ir izvietota gar zoles ārējo malu (14), turklāt minētā 
ārējā grupa satur pirmo ārējo grupu (D, E, F, G, H), kas atrodas 
papēža zonā un vidējā zonā, un otru ārējo grupu (I), kas atrodas 
pirkstu zonā,
kas raksturīga ar to, ka
pirmās iekšējās grupas (A, B, C) un otrās ārējās grupas (I) saskarē 
ar zemi nonākošo laukumu biezums ir lielāks par pirmās ārējās 
grupas (D, E, F, G, H) un otrās iekšējās grupas (L), saskarē ar 
zemi nonākošo, laukumu biezumu tādā veidā, ka pirmās iekšējās 
grupas un otrās ārējās grupas (A, B, C, I) saskarē ar zemi nonā-
košo laukumu lielākais biezums un pirmās ārējās grupas (D, E, 
F, G, H), un otrās iekšējās grupas (L) saskarē ar zemi nonākošo 
laukumu mazākais biezums piespiež bērnu veikt pēdas stāvokļa 
fāzes kustību uz pirmās ārējās grupas (D, E, F, G, H) un otrās 
iekšējās grupas (L) saskarē ar zemi nonākošajiem laukumiem.
 2. Zole saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka pir-
mās iekšējās grupas un otrās ārējās grupas (A, B, C, I) saskarē ar 
zemi nonākošie laukumi garenvirzienā stiepjas no iekšējās papēža 
zonas līdz ārējai pirkstu zonai S veida profilā.
 3. Zole saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kas raksturīga ar 
to, ka pirmās iekšējās grupas un otrās ārējās grupas (A, B, C, I) 
minēto saskarē ar zemi nonākošo laukumu biezums tiek palielināts 
attiecībā pret pirmās ārējās grupas un otrās iekšējās grupas (D, 
E, F, G, H, L) minēto saskarē ar zemi nonākošo laukumu biezumu 
par 0,5 mm līdz 1 mm.
 4. Zole saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, kas rak-
sturīga ar to, ka minēto līklīniju spraugu (5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
13) dziļums ir no 1 līdz 3 mm.
 5. Zole saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka tā satur pirmo rievu (18), kas ir izveidota uz 
zoles ārējās malas (14) un garenvirzienā stiepjas gar šādu ārējo 
malu (14) no vienas vietas (19) papēža zonas (16) tuvumā uz 
vienu vietu (20) pēdas–zoles atbalsta laukuma tuvumā, turklāt 
minētā pirmā rieva (18) ir veidota zoles biezumā.
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 6. Zole saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, kas rak-
sturīga ar to, ka tā satur otru rievu (21), kas ir izveidota uz zoles 
iekšējās malas (8) un garenvirzienā stiepjas gar šādu malu (14) no 
vienas vietas (22) pirkstu zonas (16) tuvumā uz vienu vietu (23) 
pēdas–zoles atbalsta laukuma tuvumā, turklāt minētā otrā rieva (21) 
ir veidota zoles biezumā.
 7. Zole saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai, kas rak-
sturīga ar to, ka minētā pirmā rieva (18) un minētā otrā rieva (21) ir 
atvērtas zoles kontūra ārējā daļā un to dziļums ir no 1 līdz 3 mm.
 8. Zole saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai, kas rak-
sturīga ar to, ka tai ir kontūru loks (3), kas ir izvirzīts uz āru no 
zoles plaknes (2), savienošanai ar apavu augšpusi.

 
 
 (51) E02D 27/42(2006.01) (11) 3196363
 (21) 16152036.6  (22) 20.01.2016
 (43) 26.07.2017
 (45) 21.11.2018
 (73) RWE Renewables International GmbH, Kruppstr. 74, 45145 

Essen, DE
 (72) SCHWEGMANN, Dominik, DE
 (74) Glawe, Delfs, Moll, Partnerschaft mbB von Patent- und 

Rechtsanwälten, Postfach 13 03 91, 20103 Hamburg, DE
  Ņina DOLGICERE, Patentu aģentūra KDK, a/k 185, Rīga, 

LV-1084, LV
 (54) PAMATU MONTĒJUMS UN UZSTĀDĪŠANAS METODE 

PIEKRASTA ZONĀ
  ASSEMBLY AND METHOD FOR INSTALLATION OF 

OFFSHORE FOUNDATIONS
 (57) 1. Montējums (1) pamatu uzstādīšanai jūras piekrasta 
zonā, kas sastāv no pamatnes korpusa (10) ar peldspēju, kam ir 
vismaz viena balasta kamera (11), kas peldošā stāvoklī ir piepildīta 
ar gaisu un ko var piepildīt ar balastu, lai nolaistu lejā pamatnes 
korpusu (10),
 kas raksturīgs ar to, ka
 ir nodrošināts vismaz viens enkurs (20, 20’), kas ir izvietots jūras 
dibenā (90) vēlamajā pamatnes korpusa (10) uzstādīšanas vietā, un 
vismaz viena kabeļu vilkšanas ierīce (40, 40’), turklāt katra vismaz 
viena kabeļa vilkšanas ierīce (40, 40’) ir paredzēta, lai zem stiepes 
sprieguma katrā gadījumā noturētu vilcējkabeli (30), kas tiek vadīts 
starp kopīgu vai citā gadījumā atsevišķu enkuru(-iem) (20, 20’) un 
pamatnes korpusu (10) pamatnes korpusa (10) nolaišanas laikā tā, 
lai stiepes spēks, kas palielina peldēšanas stabilitāti, iedarbotos 
uz pamatnes korpusu (10).
 2. Montējums saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīgs ar to, 
ka
 vismaz viens no enkuriem (20, 20’) ir balasta enkurs (20), kas 
satur balasta korpusu, ko vēlams turēt atstatus no jūras dibena ar 
vismaz vienu vilcējkabeli (30) uz peldošā pamatnes korpusa (10) un 
ko var nolaist lejā no peldošā pamatnes korpusa (10), izmantojot 
vismaz vienu kabeļa vilkšanas ierīci (40, 40’).
 3. Montējums saskaņā ar 2. pretenziju, kas raksturīgs ar to, 
ka
 balasta enkuram (20) ir vismaz viena balasta kamera (21) vai 
balasta sile, kuru var piepildīt ar balastu.
 4. Montējums saskaņā ar 2. vai 3. pretenziju, kas raksturīgs 
ar to, ka

 balasta enkura (20) apakšpusē (25), kas ir paredzēta gulēšanai 
jūras dibenā (90), ir periferāls pārsegs (26) un negatīva spiediena 
modulis (27), vēlams, vienvirziena vārsts un/vai sūknis, turklāt 
negatīvā spiediena modulis (27) ir paredzēts negatīva spiediena 
radīšanai balasta enkura (20) novietošanas laikā, vai pēc tā no-
vietošanas jūras dibenā (90), starp balasta enkuru (20) un jūras 
dibenu (90), pārsega iekšpusē (26).
 5. Montējums saskaņā ar jebkuru no 2. līdz 4. pretenzijai, 
kas raksturīgs ar to, ka
 balasta enkura (20) augšpusē (22), pavērsta pret pamatnes 
korpusu (10), ir forma, kas centrē pamatnes korpusu (10) un kas 
mijiedarbojas ar attiecīgi invertētu pamatnes korpusa (10) formu 
tā apakšējā daļā (12), kas ir vērsta pret balasta enkuru (20).
 6. Montējums saskaņā ar jebkuru no 2. līdz 5. pretenzijai, 
kas raksturīgs ar to, ka
 balasta enkura (20) augšpusē (22), kas pavērsta pret pamatnes 
korpusu (10), ir savienojošs elements (28), ar kura palīdzību balasta 
enkuru (20), pēc pilnīgas pamatnes korpusa (10) nolaišanas lejā, 
var pie tā piestiprināt tādā veidā, ka balasta enkura (20) smaguma 
spēks ar savienojošā elementa palīdzību vismaz daļēji tiek pārnests 
uz pamatnes korpusu (10).
 7. Montējums saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīgs ar to, ka
 vismaz viens no enkuriem (20, 20’) ir grunts enkurs (20’) vai ar 
javu pildīts enkurs.
 8. Montējums saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīgs ar to, ka
 vismaz vienam enkuram (20, 20’) uz katra vilcējkabeļa (30), 
kas tiek caur to vadīts, ir novirzītājveltnis (24) vaļīga veltņa veidā 
vilcēlkabeļa (20) caurvadīšanai.
 9. Montējums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai, 
kas raksturīgs ar to, ka
 starp vilcējkabeli (30) un enkuru (20, 20’) ir nodrošināts pie-
stiprināšanas līdzeklis (31), kas sadala vilcējkabeļa (30) balsta 
spēku.
 10. Montējums saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīgs ar to, ka
 vismaz viena no kabeļa vilkšanas ierīces (40, 40’) ir kabeļu 
vinča (40), turklāt kabeļu vinča (40) ir, vēlams, piestiprināta pie 
pamatnes korpusa (10).
 11. Montējums saskaņā ar jebkuru pretenziju no iepriekšējām 
pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka
 ir nodrošināti vismaz trīs vilcējkabeļi (30), kas ir izvietoti ar 
atstarpi viens no otra zonā starp pamatnes korpusu (10) un en-
kuru (20, 20’).
 12. Montējums saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīgs ar to, ka
 pamatnes korpusam (10) ir vairākas balasta kameras (11), kuras 
katru atsevišķi var aizpildīt ar balastu, turklāt balasta kameras (11) 
var izveidot pašā pamatnes korpusā (10) vai korpusos ar peldspēju, 
kas ir savienoti ar pamatnes korpusu (10).
 13. Montējums saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīgs ar to, ka
 ir nodrošināta vadības ierīce, kas ir paredzēta vismaz vienas 
pamatnes korpusa (10) balasta kameras (11) piepildīšanas un, 
vismaz vienas kabeļa vilkšanas ierīces (40, 40’), vadībai tā, lai 
vismaz viens vilcējkabelis (30) pamatnes korpusa (10) nolaišanas 
operācijas laikā būtu zem iepriekš noteikta nomināla stiepes sprie-
guma.
 14. Montējums saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīgs ar to, ka
 pamatnes korpuss (10), kas paredzēts jūras virspuses pamatiem 
vai dziļuma pamatiem, ir izgatavots betona, tērauda vai hibrīda 
struktūras veidā.
 15. Metode pamatu uzstādīšanai jūras piekrasta zonā ar mon-
tējumu saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, turklāt 
vismaz viens vilcējkabelis (30) pamatnes korpusa (10) nolaišanas 
operācijas laikā ar kabeļa vilkšanas ierīces (40, 40’) palīdzību tiek 
turēts zem iepriekš noteikta nomināla stiepes sprieguma.
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 (51) B60L 11/18(2006.01) (11) 3197707
  H02J 7/00(2006.01)

 (21) 15778233.5  (22) 25.09.2015
 (43) 02.08.2017
 (45) 20.02.2019
 (31) 1459052  (32) 25.09.2014 (33) FR
 (86) PCT/EP2015/072160  25.09.2015
 (87) WO2016/046392  31.03.2016
 (73) Bluetram, 31-32 quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux, FR
 (72) DANIEL, Ronan, FR
  GOUZERH, Jean Marc, FR
  LOUVEL, Christian, FR
 (74) Regimbeau, 20, rue de Chazelles, 75847 Paris Cedex 17, 

FR
  Artis KROMANIS, PĒTERSONA PATENTS - AAA LAW, 

SIA, Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, LV
 (54) IZBĪDĀMA ELEKTROSAVIENOJUMA IERĪCE ELEKTRIS-

KA TRANSPORTLĪDZEKĻA UZLĀDES STACIJAI
  EXTENSIBLE ELECTRIC COUPLING DEVICE FOR A 

CHARGING STATION OF AN ELECTRIC VEHICLE
 (57) 1. Elektrosavienojuma ierīce elektriska transportlīdzekļa 
uzlādes stacijai, kas satur cilindru/sajūgu (310), kas apgādāts ar 
izbīdāmu roku (320), kas piemērota pārvietošanai starp iebīdītu 
pozīciju un izbīdītu pozīciju, kurā izbīdāmā roka (320) ir piemērota 
elektriskā savienojuma nodrošināšanai, un cilindra/sajūga (310) 
atbalsta līdzekļus (100, 200), kas pieļauj cilindra/sajūga (310) divas 
rotācijas brīvības pakāpes attiecībā pret atbalsta pamatni (100) 
apkārt divām savā starpā transversālām un rokas stiepšanas (322) 
virzienā ortogonālām asīm (202, 302), cilindrs/sajūgs (310) ir 
izvietots aizsargkorpusā (300), kas spējīgs leņķiski pārvietoties 
gar vertikālu asi (202) un gar horizontālu asi (302) perpendikulāri 
izbīdāmās rokas (320) stiepšanas (322) virzienam attiecībā pret 
atbalsta pamatni (100),
ierīce ir raksturīga ar to, ka izbīdāmā roka (320) ir uzstādīta uz 
līdzekļiem, kas savienoti ar pirmo siksnas (360) ķīlrievu (366), ko 
piedzen motorreduktors (340), pretsvars (350) ir savienots ar otro 
pretējo siksnas (360) ķīlrievu (368), un ar to, ka aizsargkorpuss (300) 
ir nodrošināts ar lūku (330), kas pārvietojama starp aizvērtu pozī-
ciju, izbīdāmās rokas (320) iebīdītajā pozīcijā, un atvērtu pozīciju, 
izbīdāmās rokas (320) izbīdītajā pozīcijā, un lūka (330) automātiski 
atveras izbīdāmās rokas (320) izbīdīšanas komandas laikā.
 2. Ierīce saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
izbīdāmā roka (320) ir vismaz daļēji lokana.
 3. Ierīce saskaņā ar jebkuru no 1. vai 2. pretenzijas, kas rak-
sturīga ar to, ka lūka (330) ir elastīgi noturēta aizvērtajā pozīcijā ar 
pirkstu (352), kas izvietots uz pretsvara (350), un pakļauta elastīgai 
iedarbībai atvērtajā pozīcijā, lai atgrieztos tās miera stāvoklī.
 4. Ierīce saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka tā satur atbalsta pamatni (100), kas pielāgota 
nostiprināšanai uz atbalsta punkta, un starpelementu (200), kas 
uzstādīts ar iespēju leņķiski pārvietoties gar vertikālu asi (202) uz 
atbalsta pamatnes (100), cilindra/sajūga (310) aizsargkorpuss (300) 
ir uzstādīts ar iespēju leņķiski pārvietoties gar otro asi (202) uz 
starpelementa (200).
 5. Ierīce saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, kas rakstu-
rīga ar to, ka tā satur gala slēdžus (130, 230), kas ierobežo cilindra/
sajūga (310) atbalsta līdzekļu (100, 200) leņķisko pārvietošanos.

 6. Ierīce saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka tā satur amortizācijas līdzekļus (140, 240), kas 
ierobežo cilindra/sajūga (310) atbalsta līdzekļu (100, 200) leņķisko 
pārvietošanos.
 7. Ierīce saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai, kas rak-
sturīga ar to, ka cilindrs/sajūgs (310) ir uzstādīts uz slīd rāmja (370), 
kas pārvietojuma kustībā pārvietojas pa sliedēm (314).
 8. Elektriska transportlīdzekļa uzlādes stacija, kas raksturīga 
ar to, ka tā ir aprīkota ar elektrosavienojuma ierīci saskaņā ar 
jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai.
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 (21) 16201500.2  (22) 30.11.2016
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 (31) UB20160363  (32) 29.01.2016 (33) IT
 (73) Manitou Italia S.r.l., Via Cristoforo Colombo 2, Localita’ 

Cavazzona, 41013 Castelfranco Emilia (Modena), IT
 (72) IOTTI, Marco, IT
 (74) Gagliardelli, Fabrizio, Bugnion S.p.A., Via M. Vellani 

Marchi 20, 41124 Modena, IT
  Jevgeņija GAINUTDINOVA, METIDA LAW FIRM, SIA, 

Miera iela 12-1, Rīga, LV-1001, LV
 (54) TELESKOPISKA IZLIECE DARBA PAŠGĀJĒJMAŠĪNĀM
  A TELESCOPIC ARM FOR SELFPROPELLED OPERAT-

ING MACHINES
 (57) 1. Teleskopiska paceļama svira (1) darba pašgājējmašī-
nām (10), tādām kā pacēlāji, teleskopiski krāvēji un tamlīdzīgi, kas 
satur: vismaz trīs cilindriskus elementus (21, 22, 23, 24, 25, 26) 
ar sekcijām, kas samazinās cita attiecībā pret citu, bet cilindriskie 
elementi cits ar citu savienoti teleskopiski, tā, ka nosaka balsta 
konstrukciju, kas spēj pārvietoties starp ievilktu konfigurāciju, kur 
minētie cilindriskie elementi (21, 22, 23, 24, 25, 26) ir ielikti cits 
citā, un pagarinātu konstrukciju, kur vismaz divi cilindriskie elementi 
ir daļēji izvilkti; hidraulisku aktuatoru (4), kas savienots ar minēto 
balsta konstrukciju (21, 22, 23, 24, 25, 26) un aprīkots ar vismaz 
trīs hidrauliskajiem elementiem (41, 42, 43), kuri teleskopiski savie-
noti cits ar citu un katrs no kuriem ir savienots ar attiecīgo balsta 
konstrukcijas cilindrisko elementu; vismaz četrus no minētajiem 
cilindriskajiem elementiem (21, 22, 23, 24, 25, 26) un kustības 
pārneses mehānismu (3), kas savieno vismaz divus cilindriskos 
elementus un satur vienu vai vairākus elastīgos elementus un vienu 
vai vairākus skriemeļus, uz kuriem minētie elementi slīd, minētais 
mehānisms (3) spēj izraisīt cilindriskā elementa izvilkšanu/ievilkšanu 
attiecībā pret citu cilindrisko elementu, izvelkot/ievelkot minēto citu 
elementu; un
kur minētais hidrauliskais aktuators satur teleskopisko hidraulisko 
cilindru (4), kas aprīkots ar tvertni (41) un vismaz diviem stie-
ņiem (42, 43), ko nosaka attiecīgie hidrauliskie elementi;
raksturīgs ar to, ka hidrauliskais cilindrs (4) sevī ietver:
vismaz pirmo stieni (42), kas slīdošā veidā ielikts tvertnē (41);
vismaz pirmo darbināšanas kameru (51), kas izveidota tvertnē (41);
vismaz vienu stiepjamo kanālu (50) minētās pirmās darbināšanas 
kameras (51) savienošanai ar ārpusi;
vismaz otro darbināšanas kameru (52), kas izveidota pirmajā 
stienī (42); un
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vismaz pirmo ievilkšanas kameru (53), kas izveidota starp tvert-
ni (41) un pirmo stieni (42) un savienojas ar otro darbināšanas 
kameru (52);
pirmā darbināšanas kamera (51), otrā darbināšanas kamera (52) 
un pirmā ievilkšanas kamera (53) ir konstruētas tā, ka padara 
iespējamu tvertnes (41) un pirmā stieņa (42) savstarpējo izvilkša-
nu/ievilkšanu, kad darba šķidrums tiek ielaists/izlaists no minētā 
teleskopiskā kanāla (50).
 2. Svira (1) saskaņā ar iepriekšējo pretenziju, kur minētais 
aktuators (4) ir samontēts minētajā balsta konstrukcijā (21, 22, 
23, 24, 25, 26).
 3. Svira (1) saskaņā ar vismaz vienu no iepriekšējām preten-
zijām, kur minētā teleskopiskā konstrukcija (21, 22, 23, 24, 25, 26) 
satur tuvāko cilindrisko elementu (21), kas paredzēts šarnīrveida 
piekāršanai uz minētās darba mašīnas (10) rāmja vai torņa (20), 
un vismaz divus izvelkamos elementus, kas sastāv no tikpat liela 
balsta konstrukcijas cilindrisko elementu skaita, tālāko izvelkamo 
elementu (26), kas paredzēts darba aprīkojuma balstīšanai un ir 
izvelkams un ievietojams, vismaz daļēji, turpmākajā izvelkamajā 
elementā (25), vismaz divi izvelkamie elementi (22, 23) ir savienoti 
ar attiecīgo minētā aktuatora (4) hidraulisko elementu (41, 42).
 4. Svira (1) saskaņā ar 3. pretenziju, kur minētais tuvākais 
cilindriskais elements (21) ir savienots ar minētā cilindra (4) gala 
stieni (43).
 5. Svira (1) saskaņā ar 1. pretenziju vai 4. pretenziju, kur 
teleskopiskais cilindrs (4) ir piemērots situācijai atbilstošās un ne-
secīgās stieņu (42, 43) izvilkšanas un ievilkšanas nodrošināšanai.
 6. Svira saskaņā ar vismaz vienu no iepriekšējām pretenzijām, 
kur minētais cilindrs (4) ir dubultotā efekta tipa cilindrs.
 7. Svira (1) saskaņā ar vismaz vienu no iepriekšējām preten-
zijām, kur hidrauliskais cilindrs (4) satur:
vismaz otro stieni (43), kas slīdošā veidā ielikts pirmajā stienī (42);
vismaz vienu pārejas kameru (56), kas izveidota otrajā stienī (43); un
vismaz otro ievilkšanas kameru (57), kas izveidota starp pirmo un 
otro stieni (42, 43) un savienojas ar minēto pārejas kameru (56);
kur minētā otrā darbināšanas kamera (52), pārejas kamera (56) 
un minētā otrā ievilkšanas kamera (57) konstruētas tā, ka padara 
iespējamu pirmā un otrā stieņa (42, 43) savstarpējo izvilkša-
nu/ievilkšanu, kad darba šķidrums tiek ielaists/izlaists no minētā 
teleskopiskā kanāla (50).
 8. Svira (1) saskaņā ar vismaz vienu no iepriekšējām preten-
zijām, kur hidrauliskais cilindrs (4) satur:
vismaz vienu gala stieni (43), kas slīdošā veidā ielikts cilindra (4) 
starpstienī (42); un
vismaz vienu gala pārejas kameru (56), kas izveidota gala stienī (43) 
un savienojas ar ārpusi un ar vismaz gala ievilkšanas kameru (57), 
kas izveidota starp minēto gala stieni (43) un minēto starpstieni (42);
kur minētā gala pārejas kamera (56) un minētā gala ievilkšanas 
kamera (57) konstruētas tā, ka padara iespējamu gala stieņa (43) 
un starpstieņa (42) savstarpējo izvilkšanu/ievilkšanu, kad darba 
šķidrums tiek ielaists/izlaists no minētā teleskopiskā kanāla (50) 
un gala pārejas kameras (56).
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 (54) CIKLISKAS DARBĪBAS MAISĪTĀJA EKSPLUATĀCIJA UN 

CIKLISKAS DARBĪBAS MAISĪTĀJA EKSPLUATĀCIJAS 
PAŅĒMIENA ĪSTENOŠANA

  METHOD OF OPERATING A BATCH MIXER AND BATCH 
MIXER FOR PERFORMING THE METHOD

 (57) 1. Paņēmiens cikliskas darbības maisītāja (10) darbināšanai, 
lai ražotu pirmās un otrās grupas maisījumus no pirmās un otrās 
grupas materiāliem, kas jāsamaisa minētajā cikliskas darbības mai-
sītājā (10), turklāt minētais cikliskas darbības maisītājs (10) ietver:
maisīšanas kameru (16),
maisīšanas elementu (60), kas ievietots minētajā maisīšanas ka-
merā (16), turklāt minētais maisīšanas elements (60) un minētā 
maisīšanas kamera (16) ir konfigurēti, lai nodrošinātu minēto 
materiālu identisku plūsmu, kas jāsamaisa minētajā maisīšanas 
kamerā (16) un ap minēto maisīšanas elementu (60) neatkarīgi 
no tā, kurā no pretējiem virzieniem - pirmājā (A) vai otrajā (B) 
minētais maisīšanas elements (60) tiek griezts,
turklāt minētais maisīšanas elements (60) ietver vismaz divas mai-
sīšanas lāpstiņas (70) minēto maisīšanas materiālu samaisīšanai, 
turklāt minētās maisīšanas lāpstiņas (70) ir ievietotas minētajā 
maisīšanas elementā (60) tā, ka minētā maisīšanas elementa (60) 
griešana, vai nu pirmajā virzienā (A) vai otrajā virzienā (B), izraisa 
maisāmo materiālu plūsmu vienādā ātrumā, neatkarīgi no griešanas 
virziena, virzienā uz minētās maisīšanas kameras (16) centru vai 
minētās maisīšanas kameras (16) pretējiem galiem (26, 28),
motora bloku (22, 24), kas savienots ar minēto maisīšanas elemen-
tu (60) minētā maisīšanas elementa (60) griešanai, lai samaisītu 
minētos pirmās un otrās grupas materiālus, kas ir samaisāmi 
minētās pirmās un otrās grupas maisījumu ražošanai,
turklāt paņēmiens ietver šādus soļus:
 - minētā motora bloka (22, 24) ieslēgšanu minētā maisīšanas 
elementa (60) griešanai minētajā pirmajā virzienā (A), katra no 
minēto samaisāmo pirmās grupas materiālu samaisīšanai:
 - viena no pirmās grupas samaisāmo materiālu iekraušanu 
minētajā maisīšanas kamerā (16),
 - viena no minētās pirmās grupas materiālu samaisīšanu viena 
no minētās pirmās grupas maisījumiem iegūšanai, un
 - viena no minētās pirmās grupas maisījumu izvadīšanu no 
minētās maisīšanas kameras (16),
 - minētā motora bloka (22, 24) ieslēgšanu minētā maisīšanas 
elementa (60) griešanai minētajā otrajā virzienā (B), katra, no 
minēto samaisāmo otrās grupas, materiāla samaisīšanai:
 - viena no otrās grupas samaisāmo materiālu iekraušanu 
minētajā maisīšanas kamerā (16),
 - viena no minētās otrās grupas materiālu samaisīšanu viena 
no minētās otrās grupas maisījuma iegūšanai, un
 - viena no minētās otrās grupas maisījumu izvadīšanu no 
minētās maisīšanas kameras (16), kas raksturīgs ar to, ka katra 
minētā maisīšanas lāpstiņa (70) satur slēgtu iegarenu prizmu (76) 
ar pirmo virsmu (78), kas ir taisnā virzienā pret griešanās asi (60), 
un otro un trešo virsmu (80, 82), kas ar minēto pirmo virsmu (78) 
veido identisku pirmo un otro leņķi.
 2. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt paņēmiena soļi tiek 
veikti vairākiem minētajiem maisāmajiem pirmās grupas materiāliem 
un vairākiem minētajiem maisāmajiem otrās grupas materiāliem.
 3. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzi-
jām, turklāt minētā pirmā un otrā grupa ietver vienas un tās pašas 
kompozīcijas un vienādu samaisāmo materiālu daudzumu.
 4. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt minētie samaisāmie materiāli satur sastāvdaļas dzīvnieku 
barības ražošanai.
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 5. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt minētais cikliskas darbības maisītājs (10) ietver augšējo ieva-
du (50), kas plūstoši savienots ar minēto maisīšanas kameru (16), 
lai uzņemtu minētos pirmās un otrās grupas samaisāmos materiālus 
minētajā maisīšanas kamerā (16), turklāt minētais cikliskas darbī-
bas maisītājs (10) papildus ietver vismaz vienu iesmi dzināšanas 
sprauslu (52), lai iesmidzinātu minētajā maisīšanas kamerā (16) 
vismaz vienu piedevu, turklāt minētā iesmidzināšanas sprausla (52) 
ir ierīkota minētā augšējā ievada (50) sieniņā vai uz sieniņas,
minētais paņēmiens papildus ietver šādus soļus:
 - minētās piedevas iesmidzinašanu maisīšanas kamerā (16) pa 
minēto iesmidzināšanas sprauslu (52) minētās piedevas samaisī-
šanai ar vismaz vienu no pirmās grupas materiāliem, un
 - minētās piedevas iesmidzinašanu minētajā maisīšanas kame-
rā (16) pa minēto iesmidzināšanas sprauslu (52) minētās piedevas 
samaisīšanai ar vismaz vienu no minētās otrās grupas materiāliem,
turklāt minēto, viena no minētās pirmās un otrās grupas samaisāmo, 
materiālu iekraušana minētajā maisīšanas kamerā (16) ietver katra, 
no minēto pirmās un otrās grupas, materiāla iekraušanu minētajā 
maisīšanas kamerā (16) caur minēto augšējo ievadu (50) tā, ka 
minētais samaisāmais materials plūst apkārt un garām minētajai 
iesmidzināšanas sprauslai (52), vismaz daļējai minēto samaisāmo 
materiālu vai minētās pirmās vai otrās grupas maisījumu nosēdumu 
izvadīšanai no minētās iesmidzināšanas sprauslas (52).
 6. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt maisīšanas elementa (60) griešanās ilgums, ātrums un/vai 
griešanās intensitāte minētajā pirmajā virzienā ir vienāds ar minētā 
maisīšanas elementa griešanās ilgumu, ātrumu un/vai griešanās 
intensitāti (60) otrajā virzienā.
 7. Cikliskas darbības maisītājs (10) pirmās un otrās grupas 
maisījumu iegūšanai no pirmās un otrās grupas samaisāmiem ma-
teriāliem minētajā cikliskas darbības maisītājā (10), turklāt minētais 
cikliskas darbības maisītājs (10) ietver:
maisīšanas kameru (16),
maisīšanas elementu (60), kas ievietots minētajā maisīšanas ka-
merā (16), turklāt minētais maisīšanas elements (60) un minētā 
maisīšanas kamera (16) ir konfigurēti, lai nodrošinātu minēto 
materiālu identisku plūsmu, kas jāsamaisa minētajā maisīšanas 
kamerā (16) un ap minēto maisīšanas elementu (60) neatkarīgi 
no tā, kurā no pretējiem virzieniem - pirmājā (A) vai otrajā (B) 
minētais maisīšanas elements (60) tiek griezts,
turklāt minētais maisīšanas elements (60) ietver vismaz divas mai-
sīšanas lāpstiņas (70) minēto maisīšanas materiālu samaisīšanai, 
turklāt minētās maisīšanas lāpstiņas (70) ir ievietotas minētajā 
maisīšanas elementā (60) tā, ka minētā maisīšanas elementa (60) 
griešana, vai nu pirmajā virzienā (A) vai otrajā virzienā (B), izraisa 
maisāmo materiālu plūsmu vienādā ātrumā neatkarīgi no griešanas 
virziena, virzienā uz minētās maisīšanas kameras (16) centru vai 
minētās maisīšanas kameras (16) pretējiem galiem (26, 28),
turklāt katra minētā maisīšanas lāpstiņa (70) satur slēgtu iegarenu 
prizmu (76) ar pirmo virsmu (78), kas ir taisnā virzienā pret grie-
šanās asi (60), un otro un trešo virsmu (80, 82), kas ar minēto 
pirmo virsmu (78), veido identisku pirmo un otro leņķi un
motora bloku (22, 24), kas savienots ar minēto maisīšanas elemen-
tu (60) minētā maisīšanas elementa (60) griešanai, lai samaisītu 
minētos pirmās un otrās grupas materiālus, kas ir samaisāmi minētās 
pirmās un otrās grupas maisījumu ražošanai, kas raksturīgs ar to, 
ka minētais cikliskas darbības maisītājs papildus ietver:
vadības ierīci (46) minētā motora bloka (22, 24) ieslēgšanai minētā 
maisīšanas elementa (60) griešanai minētajā pirmajā virzienā (A) 
minētās pirmās grupas maisījumu iegūšanai, un minētā motora 
bloka (22, 24) ieslēgšanai minētā maisīšanas elementa (60) grie-
šanai minētajā otrajā virzienā (B) minētās otrās grupas maisījumu 
iegūšanai,
turklāt minētā vadības ierīce (46) vēlams papildus ir konfigurēta 
tā, ka izraisa minētā motora bloka (22, 24) minēto maisīšanas 
elementu (60) vienādu griešanās ilgumu, griešanās ātrumu un/vai 
griešanās intensitāti ar griešanu pirmajā griešanās virzienā (A), kā 
arī otrajā virzienā (B).
 8. Cikliskās darbības maisītājs (10) saskaņā ar 7. pretenziju, 
turklāt minētais ,pirmais un otrais identiskais, leņķis ir no 30 līdz 
80°, vēlams no 45 līdz 70°, bet vēlamāk 60°.
 9. Cikliskās darbības maisītājs (10) saskaņā ar 8. preten-
ziju, turklāt minētais maisīšanas elements (60) ietver maisītāja 

vārpstas (62) ar pretvērstiem pirmo galu (64) un otro galu (66), 
turklāt minētais maisīšanas elements (60) papildus ietver vismaz 
4 maisīšanas lāpstiņas (70, 701), kas pa divām ievietotas pirmajā 
un otrajā grupā, turklāt minētās pirmās grupas maisīšanas lāpsti-
ņas (70) ir izvietotas tuvāk minētās maisītāja vārpstas (62) otrajam 
galam (66) un ir orientētas, lai izraisītu to, ka samaisāmie materiāli 
plūst uz pirmo galu (64), bet minētās otrās grupas maisīšanas 
lāpstiņas (701) ir izvietotas tuvāk minētam maisītāja vārpstas (62) 
pirmajam galam (64) un ir orientētas, lai izraisītu to, ka minētie 
samaisāmie materiāli plūst uz minēto otro galu (66).
 10. Cikliskās darbības maisītājs (10) saskaņā ar jebkuru no 
7. līdz 9. pretenzijai, turklāt minētais cikliskas darbības maisī-
tājs (10) ietver augšējo ievadu (50), kas plūstoši savienots ar 
minēto maisīšanas kameru (16) minētās pirmas un otrās grupas 
samaisāmo materiālu iekraušanai minētajā maisīšanas kamerā (16), 
turklāt minētais cikliskas darbības maisītājs (10) papildus ietver 
vismaz vienu iesmidzināšanas sprauslu (52) vismaz vienas pie-
devas iesmidzināšanai minētajā maisīšanas kamerā (16), turklāt 
minētā iesmidzināšanas sprausla (52) ir ierīkota minētā augšējā 
ievada (50) sieniņā vai uz sieniņas tā, ka minētais samaisāmais 
materiāls plūst apkārt un garām minētajai iesmidzināšanas spraus-
lai (52), ja ir iekrauts minētajā maisīšanas kamerā (16) vismaz 
daļējai minēto samaisāmo materialu vai minētās pirmās vai otrās 
grupas maisījuma nosēdumu izvadīšanai no minētās iesmidzinā-
šanas sprauslas (52).
 11. Cikliskās darbības maisītājs (10) saskaņā ar jebkuru no 
7. līdz 10. pretenzijai, turklāt minētajam cikliskas darbības maisī-
tājam (10) ir pārbaudes un tīrīšanas atveres (42), turklāt minētās 
iesmidzināšanas un tīrīšanas atveres (42) ir izvietotas minētās 
maisīšanas kameras (16) vienā galā (26).
 12. Cikliskās darbības maisītājs (10) saskaņā ar 11. pretenziju, 
turklāt minētais cikliskās darbības maisītājs (10) minētās maisīšanas 
kameras (16) galā (26) ietver kustīgu korpusa daļu (32), turklāt 
minētā kustīgā korpusa daļa (32) svārstās ap šarnīra asi (40) no 
slēgta stāvokļa, kurā lielākā daļa no svārstīgās korpusa daļas (32) 
atrodas virs minētās šarnīra ass (40), kas pakļauj kustīgās korpusa 
daļas (32) pirmo pusi (34) atvērtā stāvoklī, kurā lielākā daļa no 
minētā korpusa daļas (32) atrodas zem šarnīra ass (40), lai atklātu 
kustīgās korpusa daļas (32) otro pusi (36); (34) un ietver pakāpie-
nus (38), kas ļauj cikliskas darbības maisītāja (10) operatoram (2) 
pakāpties uz minētajiem pakāpieniem (38), lai piekļūtu pārbaužu 
un tīrīšanas atverēm (42) vai piekļūtu minētajam augšējam ieva-
dam (50).
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 (72) RONDELLI, Patrick, FR
 (74) Hautier IP, 1, Rue du Gabian, Le Thalès - 12 Etg – Bloc A, 

98000 Monaco, MC
  Jevgeņija GAINUTDINOVA, METIDA LAW FIRM, SIA, 

Miera iela 12-1, Rīga, LV-1001, LV
 (54) DURVJU APLODA, KAS APRĪKOTA AR VISMAZ VIENU 

STŪRA UZLIKU
  CASEMENT FRAME PROVIDED WITH AT LEAST ONE 

CORNER PIECE
 (57) 1. Durvju aploda (1), kas satur vairākus durvju profilus (2), 
kas samontēti ar galu pie gala, lai veidotu aplodas (1) kontūru, 
aplodai (1) ir, tās iekšpusē, uzņemšanas telpa (3), kas konfigurēta, 
lai uzņemtu durvju apdari tādu, kā vismaz viens stikls, šo uzņem-
šanas telpu (3) nosaka durvju profili (2) un stiklojuma līstes (4), 
kas respektīvi savienotas ar katru no durvju profiliem (2) un ir 
paralēlas tiem, katra stiklojuma līste (4) un tai atbilstošais durvju 
profils (2) nofiksē apdari starp tiem, aploda (1) satur vismaz vienu 
stūra detaļu (5), kas uzstādīta starp divām blakus esošajām stiklo-
juma līstēm (4) un stingi savienota ar diviem durvju profiliem (2), 
kas savienoti ar minētajām divām blakus esošajām stiklojuma 
līstēm (4), minētajai, vismaz vienai stūra, detaļai (5) ir divi zari (5a, 
5b), kas veido leņķi starp tiem, katra zara (5a, 5b) brīvais gals (8) 
ir savienots ar attiecīgo stiklojuma līsti (4), raksturīga ar to, ka 
minētajai, vismaz vienai stūra, detaļai (5) ir atvērums (6) hidrau-
liskam savienojumam, kas nodrošina hidraulisko savienojumu no 
minētās aplodas (1) uzņemšanas telpas (3) uz aplodas (1) ārpusi, 
un ar to, ka atvērums (6) atrodas minētās, vismaz vienas stūra, 
detaļas (5) ārējā daļā, atvērums (6) stiepjas no minētā leņķa, ko 
veido divi zari (5a, 5b), un nepārtraukti pāri divu, vismaz vienas 
stūra, detaļu (5) minēto leņķi veidojošo zaru (5a, 5b) daļām, kas 
atrodas cita citai blakus.
 2. Durvju aploda (1) saskaņā ar iepriekšējo pretenziju, kur 
katra stiklojuma līste (4) ir izjaucamā veidā stingi savienota ar 
tai atbilstošo durvju profilu (2) ar savienojošo profilu (7), minētā 
vismaz viena stūra detaļa (5) ir izjaucamā veidā stingi savienota 
ar savienojošajiem profiliem (7), kas respektīvi savienoti ar katru 
no to stiklojuma līstēm (4), tās atvērumu (6) nosaka minētā vismaz 
viena stūra detaļa (5) un katrs ar to savienotais savienojošais 
profils (7).
 3. Durvju aploda (1) saskaņā ar iepriekšējo pretenziju, kur 
savienojošais profils (7) satur materiālu, kurš nodrošina termopār-
rāvumu starp durvju profilu (2) un stiklojuma līsti (2), kas savienota 
ar minēto profilu.
 4. Durvju aploda (1) saskaņā ar jebkuru no divām iepriekšējām 
pretenzijām, kur minēto stūra detaļas (5) atvērumu (6) ierobežo 
ārējais paaugstinājums (17), kuru balsta minētā, vismaz viena stūra, 
detaļa (5) un kurš stiepjas iekšā līdz minētajai, vismaz vienai stūra, 
detaļai (5) katrā atvēruma (6) pusē pa iekšējo daļu, kas kontaktējas 
ar attiecīgo savienojošo profilu (7).
 5. Durvju aploda (1) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pre-
tenzijām, kur minētā, vismaz viena stūra, detaļa (5) ir izgatavota 
no viena gabala.
 6. Durvju aploda (1) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kur stūra detaļa (5) satur vismaz vienu nostiprinošo 
elementu (14, 16), kas konfigurēts tā, lai sadarbotos, vēlams ar 
piestiprinājuma palīdzību, ar vienu no profiliem (2), lai stingri sa-
vienotu stūra detaļu (5) ar durvju profilu (2).
 7. Durvju aploda (1) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kur stūra detaļa (5) satur vismaz divus nostiprinošos 
elementus (14, 16), no kuriem katrs ir konfigurēts tā, ka sadarbojas 
ar profilu (2), lai stingi savienotu stūra detaļu (5) ar katru no diviem 
durvju profiliem (2).
 8. Durvju aploda (1) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kurai minētās, vismaz vienas stūra, detaļas (5) vismaz 
viena zara (5a, 5b) brīvajā galā (8) ir izliekts elements (9), kas ir 
izvirzīts no brīvā galā (8) un paredzēts sadarbībai ar papildinošo 
elementu, kas atrodas gareniskajā galā pretēji attiecīgajai stiklo-
juma līstei (4), stiklojuma līstes (4) gareniskais gals ir savienots 
ar minēto vismaz vienu stūra detaļu (5), kura atrodas plaknē, kas 
ir perpendikulāra galvenajam virzienam, kurā stiepjas stiklojuma 
līste (4).
 9. Durvju aploda (1) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kur katra, no minētajiem diviem, zara (5a, 5b) brīvais 
gals (8) ir savienots ar attiecīgo stiklojuma līsti (4).

 10. Durvju aploda (1) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kur minētā, vismaz viena stūra, detaļa (5) ir lokana 
un elastīgi deformējama.
 11. Durvju aploda (1) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pre-
tenzijām, kas satur vismaz divas stūra detaļas (5), kas, respektīvi, 
ir uzstādītas aplodas (1) stūrī, kuru veido divi durvju profili (2), 
kas samontēti ar galu pie gala, durvju profils (2) un tā atbilstošā 
stiklojuma līste (4) stiepjas starp divām stūra detaļām (5) un kon-
figurēti tā, ka veido iekšējo vēdināšanas kanālu, kas stiepjas starp 
minētajām, vismaz divām, stūra detaļām (5) un atveras katras, no 
minētajām divām, stūra detaļas (5) atvērumā (6).
 12. Durvju aploda (1) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kur minētajai, vismaz vienai stūra, detaļai (5) ir ārējais 
kontūrs, kurš ir vienlaidu kontūrs ar to divu stiklojuma līstu (4) 
kontūru, kuras ir saistītas ar minēto stūra detaļu, vai kur daļa no 
minētās vismaz vienas stūra detaļas (5) kontaktējas ar uzņemšanas 
telpu (3) aplodā (1).
 13. Metode stūra detaļas ražošanai durvju aplodai saskaņā 
ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, raksturīga ar to, ka stūra 
detaļas (5) atvērums (6) tiek veidots tieši stūra detaļas (5) veido-
šanas laikā.
 14. Metode durvju aplodas (1) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
12. pretenzijai montāžai, kur minētā vismaz viena stūra detaļa (5) 
tiek stingi savienota ar tai atbilstošiem durvju profiliem (2) pirms 
stiklojuma līstu (4) montāžas uz durvju aplodas (1) un pēc durvju 
aplodas apdares (2) uzstādīšanas, tādā veidā, ka pirms stiklojuma 
līstu (4) montāžas uz durvju aplodas (1), apdare tiek turēta starp 
stūra detaļu (5) un tai atbilstošajiem durvju profiliem (2).
 15. Metode durvju aplodas (1) saskaņā ar iepriekšējo preten-
ziju montāžai, savienojošais profils (7) ir paredzēts katram durvju 
profilam (2), lai izjaucamā veidā stingi savienotu katru stiklojuma 
līsti (4) ar tai atbilstošo durvju profilu (2), minētā metode satur 
šādus posmus, kuros:
 - katru durvju profilu (2) stingi savieno ar savienojošo profilu (7), 
kas paredzēts topošajam stingajam durvju profila (2) savienojumam 
ar tam atbilstošo stiklojuma līsti (4), šī stingā savienošana ir veica-
ma pirms durvju profilu (2) griešanas līdz vajadzīgam garumam un 
ar durvju profilu (2) gareniskajiem galiem, kas ir piemēroti durvju 
aplodas (1) veidošanai,
 - samontē durvju profilus (2), kas jau ir stingi savienoti ar 
tiem atbilstošo savienojošo profilu (7), savienojot galu ar galu, lai 
izveidotu durvju aplodu (1),
 - durvju apdari novieto uz durvju profiliem (2) vietā, kas atbilst 
uzņemšanas telpai (3), kura jāizveido starp durvju profilu (2) un 
tam atbilstošo stiklojuma līsti (4),
 - vismaz vienu stūra detaļu (5) nostiprina uz katra, divu durvju 
profilu (2) savienojošā, profila (7), veidojot aplodas stūru, minētā, 
vismaz viena stūra, detaļa (5) tur durvju apdari uzņemšanas tel-
pā (3) kopā ar attiecīgajiem durvju profiliem (2) un savienojošajiem 
profiliem (7) stiklojuma līstu (4) neesamībā,
 - uzstāda stiklojuma līstes (4), kas ir respektīvi saistītas ar 
minētajiem durvju profiliem (2) attiecībā pret minēto, vismaz vienu 
stūra, detaļu (5),
 - stiklojuma līstes (4) nostiprina uz attiecīgajām stūra deta-
ļām (5) un nostiprina stiklojuma līstes (4) uz to durvju profilu (2) 
savienojošajiem profiliem (7), ar kuriem minētās stiklojuma līstes 
ir respektīvi savienotas.
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 (51) E02B 15/10(2006.01) (11) 3204560
 (21) 15778351.5  (22) 28.09.2015
 (43) 16.08.2017
 (45) 05.12.2018
 (31) 20145877  (32) 07.10.2014 (33) FI
 (86) PCT/FI2015/050642  28.09.2015
 (87) WO2016/055692  14.04.2016
 (73) Lamor Corporation Ab, Rihkamatori 2, 06100 Porvoo, FI
 (72) NORDSTRÖM, Lauri, FI
 (74) Boco IP Oy Ab, Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki, FI
  Vladimirs ANOHINS, Patentu aģentūra TRIA ROBIT, 

Vīlandes iela 5, Rīga, LV-1010, LV
 (54) SUKAS RITENIS EĻĻAS SAVĀKŠANAI NO ŪDENS 

VIRSMAS
  BRUSH WHEEL FOR COLLECTING OIL FROM A SUR-

FACE OF WATER
 (57) 1. Sukas ritenis eļļas savākšanai no ūdens virsmas, 
turklāt sukas ritenis satur gredzenveidīgu sukas daļu (30), kas 
satur sarus (31), kuri stiepjas uz āru no gredzenveidīgās sukas 
daļas (30) gredzena centra (32), raksturīgs ar to, ka sukas ritenis 
satur izvirzījumus (33) kontaktēšanai ar uz ūdens virsmas peldošu 
ledu un ledus pārvietošanai griezes kustības (R) virzienā, kad sukas 
ritenis tiek griezts.
 2. Sukas ritenis atbilstoši 1. pretenzijai, raksturīgs ar to, ka 
izvirzījumi (33) gar gredzenveidīgā sukas riteņa perimetru ir izkārtoti 
vienmērīgi.
 3. Sukas ritenis atbilstoši 1. vai 2. pretenzijai, raksturīgs ar 
to, ka izvirzījumi (33) ir tapiņas, kas ierīkotas radiāli pie gredzen-
veidīgās sukas daļas (30).
 4. Sukas ritenis atbilstoši 1. vai 2. pretenzijai, raksturīgs ar 
to, ka gredzenveidīgā sukas daļa (30) satur vismaz divas koaksiāli 
novietotas sukas sekcijas (34).
 5. Sukas ritenis atbilstoši 4. pretenzijai, raksturīgs ar to, ka 
izvirzījumi (33) ir starp gredzenveidīgajām sukas sekcijām (34) 
ierīkotās plākšņu daļās.
 6. Sukas ritenis atbilstoši 4. pretenzijai, raksturīgs ar to, ka 
gredzenveidīgā sukas daļa (30) satur starp gredzenveidīgajām 
sukas sekcijām (34) ierīkotu gredzenveidīgu plāksni (35), turklāt 
gredzenveidīgā plāksne (35) satur izvirzījumus (33).
 7. Sukas ritenis atbilstoši 5. vai 6. pretenzijai, raksturīgs ar 
to, ka plākšņu daļu vai gredzenveidīgās plāksnes (35) biezums ir 
no 2 līdz 5 mm.
 8. Sukas ritenis atbilstoši jebkurai no iepriekšējām pretenzijām, 
raksturīgs ar to, ka izvirzījumi (33) stiepjas par 1 līdz 8 cm tālāk 
no gredzenveidīgās sukas daļas (30) gredzena centra (32) nekā 
sari (31).
 9. Sukas ritenis atbilstoši jebkurai no iepriekšējām pretenzi-
jām, raksturīgs ar to, ka izvirzījumi (33) ir izgatavoti no gumijas 
vai metāla.
 10. Sukas ritenis atbilstoši 9. pretenzijai, raksturīgs ar to, ka 
izvirzījumi (33) ir izgatavoti no tērauda.
 11. Sukas ritenis atbilstoši jebkurai no iepriekšējām pretenzi-
jām, raksturīgs ar to, ka sukas ritenis satur sildīšanas līdzekli (40) 
vismaz sukas riteņa daļas sildīšanai.
 12. Sukas ritenis atbilstoši jebkurai no iepriekšējām pretenzijām, 
raksturīgs ar to, ka sukas ritenis satur rāmi (10) un asi (20), kas 
balsta rāmi (10), turklāt gredzenveidīgo sukas daļu (30) balsta 
rāmis (10) un tā ir ierīkota koaksiāli ar asi (20).
 13. Sukas ritenis atbilstoši 12. pretenzijai, raksturīgs ar to, ka 
sukas ritenis satur tvaika pārvadīšanas līdzekli (41), lai pārvadītu 
tvaiku pa asi (20) uz gredzenveidīgo sukas daļu (30).
 14. Sukas ritenis atbilstoši 12. vai 13. pretenzijai, raksturīgs 
ar to, ka sukas ritenis satur ūdens pārvadīšanas līdzekli (42), 
lai aizvadītu ūdeni no gredzenveidīgās sukas daļas (30) pa 
asi (20).
 15. Paņēmiens eļļas savākšanai no ūdens virsmas, kas satur 
ledu, raksturīgs ar to, ka paņēmiens satur
 jebkurai no 1. līdz 14. pretenzijai atbilstoša, vismaz daļēji ūdenī 
iegremdēta sukas riteņa ierīkošanu;
vismaz daļēji iegremdētā sukas riteņa griešanu;
 vismaz daļēji uz ūdens virsmas peldošā un ar sukas riteni 
kontaktā esošā ledus spiešanu zem ūdens virsmas ar rotējošajā 
sukas ritenī esošo izvirzījumu (33) palīdzību, lai atdalītu eļļu no 
ledus virzienā uz ūdens virsmu;

 eļļas savākšanu pie rotējošā sukas riteņa sariem (31) un eļļas 
nokasīšanu no rotējošā sukas riteņa sariem (31).
 16. Paņēmiens atbilstoši. 15. pretenzijai, raksturīgs ar to, ka pa-
ņēmiens tālāk satur ūdens vai tvaika uzsmidzināšanu uz ledus pirms, 
ar sukas riteni kontaktā esošā, ledus iespiešanas zem ūdens virsmas.
 17. Paņēmiens atbilstoši. 15. vai 16. pretenzijai, raksturīgs ar to, 
ka paņēmiens tālāk satur vismaz daļas no sukas riteņa sildīšanas.
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  A61P 25/16(2006.01)

 (21) 15791424.3  (22) 21.10.2015
 (43) 30.08.2017
 (45) 24.04.2019
 (31) 201462066771 P (32) 21.10.2014 (33) US
 (86) PCT/US2015/056686  21.10.2015
 (87) WO2016/065019  28.04.2016
 (73) AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, North Chicago, 

IL 60064, US
 (72) CARDINAL-DAVID, Benoit, US
  CHAN, Vincent S., US
  DEMPAH, Kassibla E., US
  ENRIGHT, Brian P., US
  HENRY, Rodger F., US
  HO, Raimundo, US
  HUANG, Ye, US
  HUTERS, Alexander D., US
  KLIX, Russell C., US
  KRABBE, Scott W., US
  KYM, Philip R., US
  LAO, Yanbin, US
  LOU, Xiaochun, US
  MACKEY, Sean E., US
  MATULENKO, Mark A., US
  MAYER, Peter T., US
  MILLER, Christopher P., US
  STAMBULI, James, US
  VOIGHT, Eric A., US
  WANG, Zhi, US
  ZHANG, Geoff G., US
  STELLA, Valentino J., US
 (74) Garner, Stephen, et al, Mathys & Squire LLP, The Shard, 

32 London Bridge Street, London SE1 9SG, GB
  Vladimirs ANOHINS, Patentu aģentūra TRIA ROBIT, 

Vīlandes iela 5, Rīga, LV-1010, LV
 (54) CARBIDOPA UN LDOPA PROMEDIKAMENTI UN TO 

LIETOŠANA PĀRKINSONA SLIMĪBAS ĀRSTĒŠANĀ
  CARBIDOPA AND LDOPA PRODRUGS AND THEIR USE 

TO TREAT PARKINSON’S DISEASE
 (57) 1. Farmaceitiska kompozīcija, kas ietver pirmo savieno-
jumu, atbilstošu struktūrai formulā (I):
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vai farmaceitiski pieņemamu tā sāli, turklāt R1 un R2 ir katrs neatka-
rīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst H atoms, -P(O)(OH)2 un -R5-O-
P(O)(OH)2; R5 ir C1-4alkilgrupa, R6 ir H atoms vai C1-4alkilgrupa; un
ar nosacījumu, ka vismaz viens no R1 un R2 ir -P(O)(OH)2 vai 
-R5-O-P(O)(OH)2; un
otro savienojumu, atbilstošu struktūrai formulā (II):

vai farmaceitiski pieņemamu tā sāli, turklāt R3 un R4 ir katrs neatka-
rīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst H atoms, -P(O)(OH)2 un -R5-O-
P(O)(OH)2; R5 ir C1-4alkilgrupa, R6 ir H atoms vai C1-4alkilgrupa; un
ar nosacījumu, ka vismaz viens no R1 un R2 ir -P(O)(OH)2 vai 
-R5-O-P(O)(OH)2.
 2. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt 
pirmais savienojums ir:

.

 3. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, 
turklāt pirmais savienojums ir savienojums, atbilstošs struktūrai 
formulā (I-b):

vai farmaceitiski pieņemams tā sāls.
 4. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
3. pretenzijai, turklāt otrais savienojums ir:

 5. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
4. pretenzijai, turklāt otrais savienojums ir savienojums, atbilstošs 
struktūrai ar formulu (II-b):

vai farmaceitiski pieņemams tā sāls.
 6. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
5. pretenzijai, kompozīcija papildus ietver farmaceitiski pieņemamu 
nesēju.
 7. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
6. pretenzijai, turklāt pirmais savienojums vai farmaceitiski pie-
ņemams tā sāls ir ar šķīdību vismaz 200 mg/ml ūdens šķīduma 
pie aptuveni neitrāla pH, un otrais savienojums vai farmaceitiski 
pieņemams tā sāls ir ar šķīdību vismaz aptuveni 400 mg/ml ūdens 
šķīduma pie aptuveni neitrāla pH.
 8. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
7. pretenzijai, turklāt kompozīcija papildus ietver ūdeni un ir pie-
mērota infūzijai.
 9. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
8. pretenzijai, turklāt kompozīcija ir kompozīcija ūdens vidē, un ir 
piemērota subkutānai ievadīšanai.
 10. Farmaceitiska kompozīcija, kas ietver pirmo savienojumu, 
atbilstošu struktūrai formulā (I-b):

vai farmaceitiski pieņemamu tā sāli, un otro savienojumu, atbilstošu 
struktūrai formulā (II-b):
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vai farmaceitiski pieņemamu tā sāli,
turklāt kompozīcija ir kompozīcija ūdens vidē, piemērota subkutānai 
ievadīšanai.
 11. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
10. pretenzijai lietošanai Pārkinsona slimības ārstēšanā pacienta 
organismā, kuram ir tāda nepieciešamība, un/vai glābšanas terapijā 
pacientam ar Pārkinsona slimību, metode ietver farmaceitiskās 
kompozīcijas terapeitiski iedarbīga daudzuma ievadīšanu pacientam.
 12. Kompozīcija lietošanai saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt 
metode ietver pirmā savienojuma un otrā savienojuma vismaz 
aptuveni 12 stundas ilgu faktiski pastāvīgu ievadīšanu.
 13. Kompozīcija lietošanai saskaņā ar 11. vai 12. pretenziju, 
metode papildus ietver cita līdzekļa pret Pārkinsona slimību ieva-
dīšanu pacientam.
 14. Savienojums, atbilstošs struktūrai ar formulu (I):

vai farmaceitiski pieņemams tā sāls, turklāt R1 un R2 ir katrs neat-
karīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst H atoms, -P(O)(OH)2 un -R5-
O-P(O)(OH)2; R5 ir C1-4alkilgrupa, R6 ir H atoms vai C1-4alkil grupa; un
ar nosacījumu, ka vismaz viens no R1 un R2 ir -P(O)(OH)2 vai 
-R5-O-P(O)(OH)2.
 15. Savienojums vai sāls saskaņā ar 14. pretenziju, turklāt 
savienojums atbilst struktūrai ar formulu (I-b):
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 (54) BAKTĒRIJU CELMUS SATUROŠAS KOMPOZĪCIJAS
  COMPOSITIONS COMPRISING BACTERIAL STRAINS
 (57) 1. Kompozīcija, kas satur Erysipelatoclostridium ramosum 
sugas baktērijas celmu, lietošanai iekaisīgas vai autoimūnas slimības 
ārstēšanas vai profilakses metodē.
 2. Kompozīcija lietošanai saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt 
kompozīcija ir paredzēta lietošanai tādas slimības vai stāvokļa, kas 
izvēlēta(-ts) no grupas, kas sastāv no uveīta, multiplās sklerozes, 
artrīta, piemēram, reimatoīdā artrīta, osteoartrīta, psoriātiska artrīta 
vai juvenila idiopātiska artrīta, optiskā neiromielīta (Devika slimī-
bas), ankilozējoša spondilīta, spondiloartrīta, psoriāzes, sistēmiskas 
sarkanās vilkēdes, iekaisīgas zarnu slimības, piemēram, Krona 
slimības vai čūlainā kolīta, celiakijas, astmas, piemēram, alerģiskas 
astmas vai neitrofilas astmas, hroniskas obstruktīvas plaušu slimī-
bas (HOPS), sklerīta, vaskulīta, Behčeta slimības, aterosklerozes, 
atopiskā dermatīta, emfizēmas, periodontīta, alerģiska rinīta un 
allotransplantāta atgrūšanas, ārstēšanas vai profilakses metodē.
 3. Kompozīcija lietošanai saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt 
kompozīcija ir paredzēta lietošanai uveīta ārstēšanas vai profilak-
ses metodē un turklāt kompozīcija ir paredzēta lietošanai tīklenes 
bojājuma samazināšanas vai novēršanas metodē uveīta gadījumā.
 4. Kompozīcija lietošanai saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt 
kompozīcija ir paredzēta lietošanai astmas, piemēram, neitrofilas 
astmas vai alerģiskas astmas, ārstēšanas vai profilakses metodē 
un turklāt kompozīcija ir paredzēta lietošanai neitrofilijas vai eozi-
nofilijas samazināšanas metodē astmas ārstēšanā.
 5. Kompozīcija lietošanai saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt 
kompozīcija ir paredzēta lietošanai reimatoīdā artrīta ārstēšanas 
vai profilakses metodē un turklāt kompozīcija ir paredzēta lietoša-
nai locītavu pietūkuma samazināšanas metodē reimatoīdā atrīta 
gadījumā.
 6. Kompozīcija lietošanai saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt 
kompozīcija ir paredzēta lietošanai multiplās sklerozes ārstēšanas 
vai profilakses metodē un turklāt kompozīcija ir paredzēta lietošanai 
slimības incidences vai slimības smaguma samazināšanas metodē.
 7. Kompozīcija lietošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt kompozīcija ir paredzēta lietošanai IL-17 ražo-
šanas samazināšanas vai Th17 šūnu diferenciācijas samazināšanas 
metodē iekaisīgas vai autoimūnas slimības ārstēšanā vai profilaksē.
 8. Kompozīcija lietošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt kompozīcija ir paredzēta lietošanai pacientam 
ar paaugstinātu IL-17 vai Th17 šūnu līmeni.
 9. Kompozīcija lietošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
8. pretenzijai, turklāt baktēriju celmam ir 16s rRNS sekvence, kas 
ir vismaz par 95 %, 96 %, 97 %, 98 %, 99 %, 99,5 % vai 99,9 % 
identiska Erysipelatoclostridium ramosum sugas baktēriju celma vai 
SEQ ID NO: 1, 2 vai 3 16s rRNS sekvencei.
 10. Kompozīcija lietošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt kompozīcija ir paredzēta iekšķīgai lietošanai, 
turklāt kompozīcija satur vienu vai vairākas farmaceitiski pieņe-
mamas palīgvielas vai nesējus un/vai turklāt baktērijas celms ir 
liofilizēts.
 11. Kompozīcija lietošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt baktērijas celms ir dzīvotspējīgs un spēj daļēji 
vai pilnībā kolonizēt zarnas.
 12. Kompozīcija lietošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt kompozīcija satur vienu Erysipelatoclostridium 
ramosum sugas celmu un nesatur citus baktēriju celmus vai sugas, 
vai satur tikai de minimis vai bioloģiski nenozīmīgus citu baktēriju 
celmu vai sugu daudzumus.
 13. Kompozīcija lietošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
11. pretenzijai, kas satur Erysipelatoclostridium ramosum baktērijas 
celmu kā daļu no mikrobu kopas, pēc izvēles lietošanai terapijā.
 14. Pārtikas produkts vai vakcīna, kas satur kompozīciju sa-
skaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, lietošanai saskaņā 
ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām.
 15. Šūna vai bioloģiski tīra Erysipelatoclostridium ramosum 
MRX027 celma kultūra, kas uzglabāta kā NCIMB 42688 lietoša-
nai terapijā, turklāt neobligāti šūna ir paredzēta lietošanai metodē 
saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 8. pretenzijai.
 16. Kompozīcija, kas satur šūnu vai bioloģiski tīru kultūru lie-
tošanai saskaņā ar 15. pretenziju, turklāt kompozīcija pēc izvēles 
satur farmaceitiski pieņemamu nesēju vai palīgvielu.
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 (54) IERĪCES IDENTIFICĒJOŠA VĀRSTA SAVIENOŠANAI 

AR ZEM SPIEDIENA ESOŠĀ CILINDRA UN ATLOKA 
KOMPLEKTU

  DEVICES FOR ENGAGING INDEXED VALVE AND PRES-
SURIZED CANISTER ASSEMBLY WITH COLLAR

 (57) 1. Identificējoša zāļu uzglabāšanas ierīce (24), kas pa-
redzēta identificējošai zāļu izvadīšanas ierīcei (10), lai izmantotu 
identificējošu zāļu piegādi un kontroles ierīcei (70), kur identificējošā 
zāļu uzglabāšanas ierīce (24) satur:
 korpusu (26) un vārstu (42), turklāt vārsts (42) ir izvietots kor-
pusā (26),
 gāzes cilindru (28), kas savienots plūsmā ar vārstu (42), kur 
cilindrs (28) satur aktīvu farmaceitisku sastāvdaļu un neaktīvu 
nesējgāzi, turklāt cilindrs (28) ir salāgots ar garenasi (21), kur 
vārsts (42) ir iedarbināms garenvirzienā pa garenasi (21),
 pirmo identificējošo elementu, kas ir viengabala ar korpusu (26), 
un trešo identificējošo elementu, kas ir viengabala ar korpusu (26), 
turklāt pirmais identificējošais elements ir piemērots salāgošanai ar 
otro identificējošo elementu, kas ir viengabalains ar identificējamās 
zāļu izvadīšanas ierīces (10) atloku (12), turklāt otrais identificējošais 
elements ir pirmā atslēga (18); trešo identificējošo elementu, kas 
ir piemērots salāgošanai ar ceturto identificējošo elementu, kas ir 
viengabalains ar identificējošās zāļu izvadīšanas ierīces (10) atlo-
ku (12), turklāt ceturtais identificējošais elements ir otrā atslēga, 
turklāt pirmais identificējošais elements nav salāgojams ar ceturto 
identificējošo elementu, un trešais identificējošais elements nav 
salāgojams ar otro identificējošo elementu,
 kur pirmais identificējošais elements ir pirmā atvere (36), kas 
izvietota korpusa (26) vienā pusē, un trešais identificējošais ele-
ments ir otrā atvere (36’), kas izvietota korpusa (26) pretējā pusē 
attiecībā pret gāzes cilindra (28) garenasi (21),
 kur korpuss (26) ir savienojams ar identificējošās zāļu izvadīšanas 
ierīces (10) atloku (12) virzienā, kas perpendikulārs garenasij (21),
 kur viens vai vairāki, no pirmā un trešā identificējošā elementa, 
ir iepriekšnolemti un pielāgoti, lai norādītu aktīvās farmaceitiskās 
sastāvdaļas identitāti, turklāt identificējošās iezīmes, kas atbilst 
aktīvās farmaceitiskās sastāvdaļas identitātei, tiek nodrošinātas ar 
vienu vai vairākiem platumiem ass virzienā, pretnostatījumu ass 
virzienā vai atšķirīgām, pirmā un trešā identificējošā elementa, 
šķērsgriezuma formām, kas ir tādas, ka identificējošais atloks (12) 
savienojas tikai ar identificējošo zāļu uzglabāšanas ierīci (24), 
turklāt identifikācija nodrošina pilnībā salāgojamus elementus, kas 
identificēti iepriekš noteiktai aktīvai farmaceitiskai sastāvdaļai.
 2. Identificējošā zāļu uzglabāšanas ierīce (24) saskaņā ar 
1. pretenziju, kur identificējošā zāļu uzglabāšanas ierīce satur lielāku 
skaitu identificējošu elementu, turklāt katrs identificējošais elements 
ir piemērots salāgošanai ar atbilstošu identificējošo elementu un 
nav salāgojams ar neatbilstošu identificējošo elementu.
 3. Zāļu uzglabāšanas ierīce (24) saskaņā ar 2. pretenziju, kur:
 aktīvo farmaceitisko sastāvdaļu veido slāpekļa oksiduls, neaktīvo 
nesējgāzi veido N2, un koncentrācija cilindrā ir intervālā no aptuveni 
50 milj. d. līdz 10 000 milj. d.,
 aktīvo sastāvdaļu veido oglekļa monoksīds, neaktīvo nesējgāzi 
veido O2, un koncentrācija cilindrā (28) ir intervālā no aptuveni 
500 milj. d. līdz 20 000 milj. d. vai
 aktīvā farmaceitiskā sastāvdaļa ir halkogēna savienojums pie-
mērotā koncentrācijā.

 4. Identificējošā zāļu uzglabāšanas ierīce (24) saskaņā ar 
jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, kur pirmā un trešā atvere (36, 
36’) ir atlasīta no rievas, spraugas, kanāla, apertūras vai cauruma, 
un pirmā un otrā atslēga (18, 20) ir atlasīta no mēlītes, dakšas, 
stabiņa, kores, izvirzījuma vai sliedes.
 5. Identificējošā zāļu uzglabāšanas ierīce (24) saskaņā ar 
jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, kur identificēšanas funkcijas, kas 
atbilst aktīvās farmaceitiskās sastāvdaļas identitātei, tiek nodroši-
nātas ar dažādiem aksiāliem platumiem un aksiālu pretstatījumu.
 6. Identificējošā zāļu uzglabāšanas ierīce (24) saskaņā ar jebkuru 
no 1. līdz 5. pretenzijai, kas papildus satur ar radiofrekvenci identi-
ficējamu ierīci (50), piemērotu saziņai ar radiofrekvences uztvērēju.
 7. Identificējošā zāļu uzglabāšanas ierīce (24) saskaņā ar 
6. pretenziju, kur ar radiofrekvenci identificējamā ierīce (50) ir 
izvietota ap cilindra (28) kakliņu.
 8. Identificējošā zāļu izvadīšanas ierīce (10) lietošanai iden-
tificējošā zāļu piegādes un kontroles ierīcē (70), kas satur:
 identificējošu zāļu uzglabāšanas ierīci (24) saskaņā ar jebkuru 
no 1. līdz 7. pretenzijai un
 atloku (12), kur atloks satur otro identificējošo elementu, kas ir 
pirmā atslēga (18), un ceturto identificējošo elementu, kas ir otrā 
atslēga (20), turklāt identificējošās zāļu uzglabāšanas ierīces (24) 
pirmais identificējošais elements ir piemērots salāgošanai ar atlo-
ka (12) otro identificējošo elementu, zāļu uzglabāšanas ierīces (24) 
trešais identificējošais elements ir piemērots salāgošanai ar atlo-
ka (12) ceturto identificējošo elementu, kur pirmais identificējošais 
elements nav salāgojams ar ceturto identificējošo elementu un, kur 
trešais identificējošais elements nav salāgojams ar otro identificē-
jošo elementu, turklāt otrais identificējošais elements un ceturtais 
identificējošais elements ir viengabalains ar atloku (12).
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 (54) APARĀTS ATTĒLA KODĒŠANAI
  APPARATUS FOR ENCODING AN IMAGE
 (57) 1. Attēla kodēšanas aparāts, turklāt aparāts satur:
 iekšējās prognozēšanas bloku (150), kas konfigurēts, lai ģenerētu 
prognozēšanas bloku, kas atbilst aktuālajam blokam, saskaņā ar 
iekšējās prognozēšanas režīmu, kas izvēlēts no vairākiem iekšējās 
prognozēšanas režīmiem;
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 transformācijas bloku (120), kas konfigurēts, lai transformētu 
atlikušo bloku, kas iegūts, aprēķinot starpību starp aktuālā bloka 
oriģinālo bloku un prognozēšanas bloku, lai ģenerētu transformācijas 
bloku;
 kvantēšanas bloku (130), kas konfigurēts transformācijas bloka 
kvantēšanai, lai ģenerētu kvantētu transformācijas bloku, izmantojot 
kvantēšanas soļa izmēru;
 skenēšanas bloku (131), kas konfigurēts, kvantētā transformācijas 
bloka, kvantētu transformācijas koeficientu skenēšanai, lai ģenerētu 
viendimensionālus (1D) kvantētus transformācijas koeficientus,
 entropijas kodēšanas bloku (140), kas konfigurēts, lai entropijas 
kodētu 1D kvantētos transformācijas koeficientus,
 turklāt, kad transformācijas bloka izmērs ir lielāks par 4x4, 
skenēšanas bloks (131) sadala kvantētos transformācijas koefi-
cientus vairākos apakšblokos, un skenē vairākus apakšblokus, un 
katra apakšbloka kvantētos transformācijas koeficientus, izmantojot 
skenēšanas modeli, kas noteikts saskaņā ar izvēlēto iekšējo prog-
nozēšanas režīmu,
 turklāt, kad izvēlētais iekšējais prognozēšanas režīms ir horizon-
tāls režīms, skenēšanas modelis ir vertikāla skenēšana,
 turklāt informācija, kas norāda transformācijas bloka pēdējās 
nenulles vērtības koeficienta pozīciju, ir pārraidīta dekoderam, un
 turklāt iekšējās prognozēšanas bloks (150) satur:
 references pikseļu ģenerēšanas bloku (151), kas konfigurēts, lai 
ģenerētu references pikseļus, izmantojot aktuālā bloka pieejamos 
references pikseļus, kad eksistē nepieejami references pikseļi;
 references pikseļu filtrēšanas bloku (152), kas konfigurēts, lai 
adaptīvi filtrētu references pikseļus, kas atrodas blakus aktuālajam 
blokam, balstoties uz izvēlēto iekšējās prognozēšanas režīmu un 
aktuālā bloka izmēru;
 prognozēšanas bloka ģenerēšanas bloku (153), kas konfigurēts, 
lai ģenerētu aktuālā bloka prognozēšanas bloku saskaņā ar izvēlēto 
iekšējās prognozēšanas režīmu;
 prognozēšanas bloka filtrēšanas bloku (154), kas konfigurēts, 
lai adaptīvi filtrētu dažus prognozēšanas bloka prognozēšanas 
pikseļus, balstoties uz izvēlēto iekšējās prognozēšanas režīmu un 
aktuālā bloka izmēru; un
 prognozēšanas režīma kodēšanas bloku (156), kas konfigurēts, 
lai kodētu izvēlēto aktuālā bloka iekšējās prognozēšanas režīmu, 
izmantojot aktuālajam blokam blakusesoša augšējā bloka augšējo 
iekšējās prognozēšanas režīmu un aktuālajam blokam blakusesoša 
kreisā bloka kreiso iekšējās prognozēšanas režīmu,
 turklāt, kas augšējais iekšējās prognozēšanas režīms vai kreisais 
iekšējās prognozēšanas režīms nav pieejams, prognozēšanas 
režīma kodēšanas bloks nosaka DC režīmu kā augšējo iekšējās 
prognozēšanas režīmu vai kreiso iekšējās prognozēšanas režīmu.
 2. Aparāts saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt kvantēšanas 
bloks (130) kā kvantēšanas soļa izmēra prognozētāju nosaka 
vidējo no diviem derīgiem kvantēšanas soļa izmēriem no aktuālā 
kodēšanas bloka kreisā kodēšanas bloka kvantēšanas soļa izmēra, 
aktuālā kodēšanas bloka augšējā kodēšanas bloka kvantēšanas 
soļa izmēra un aktuālā kodēšanas bloka iepriekšējā kodēšanas 
bloka kvantēšanas soļa izmēra, un pārraida starpību starp kvantē-
šanas soļa izmēru un kvantēšanas soļa izmēra prognozi entropijas 
kodēšanas blokam (140).
 3. Aparāts saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt vairāki apakšbloki 
ir skenēti atpakaļejošā virzienā.
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 (54) TRIFLUORMETILSPIRTI KĀ RORGAMMAT MODULA-

TORI
  TRIFLUOROMETHYL ALCOHOLS AS MODULATORS OF 

RORGAMMAT
 (57) 1. Savienojums ar formulu (I):

,
turklāt:
X ir CH, CR1 vai N;
A1 ir C1-2alkilgrupa;
A2 ir ciklobutilgrupa vai C1-4alkilgrupa, turklāt minētā C1-4alkilgrupa 
ir pēc izvēles aizvietota ar OCH3 vai līdz trim fluora atomiem;
vai A1 un A2 ir ņemti kopā ar tiem pievienoto slāpekļa atomu, lai 
veidotu gredzenu, kas izvēlēts no grupas, kas sastāv no azetidinil-
gredzena, piperidinilgredzena, pirolidinilgredzena,

 un 

turklāt minētais gredzens ir pēc izvēles aizvietots ar ne vairāk kā 
trim aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kas sastāv 
no F, CF3, CH3, -CN un CH2OH;
R1 ir Cl, C(CH3)3, CH2CH3, OCF3, CF3, OCH(CH3)2, CHF2, OCHF2, 
OCH3, F, CH3 vai -CN;
R2 ir H, F vai Cl;
vai R1 un R2 var tikt ņemti kopā ar tiem pievienoto fenilgrupu, lai 
veidotu naftalenilgrupu vai hinolinilgrupu;
R3 ir CF3 vai CH2CH3;
A3 ir H;
A4 ir H, C1-5alkilgrupa;
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turklāt minētā C1-5alkilgrupa ir pēc izvēles aizvietota ar vienu līdz 
diviem aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no COOH, CONH2, 
-CN un OH;
vai A3 un A4 var tikt ņemti kopā ar tiem pievienoto slāpekļa atomu, 
lai veidotu gredzenu, kas izvēlēts no grupas, kas sastāv no:

un

vai tā farmaceitiski pieņemami sāļi.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt:
R1 ir Cl, C(CH3)3, CH2CH3, OCF3, CF3, OCH(CH3)2, CHF2, OCHF2, 
OCH3, F vai CH3;
A4 ir H, C1-5alkilgrupa;

turklāt minētā C1-5alkilgrupa ir pēc izvēles aizvietota ar vienu līdz 
diviem aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no CONH2, -CN un OH;
un tā farmaceitiski pieņemami sāļi.
 3. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju ar formulu (II):

un tā farmaceitiski pieņemami sāļi.
 4. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju, kas izvēlēts no 
grupas, kas sastāv no:



982

Apstiprinātie Eiropas patenti Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2020



983

Apstiprinātie Eiropas patenti Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2020

un tā farmaceitiski pieņemami sāļi.
 5. Savienojums saskaņā ar 3. pretenziju, kas izvēlēts no 
grupas, kas sastāv no:
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un tā farmaceitiski pieņemami sāļi.
 6. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas izvēlēts no 
grupas, kas sastāv no:

un

;
un tā farmaceitiski pieņemami sāļi.
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 7. Savienojums saskaņā ar 5. pretenziju, kas izvēlēts no 
grupas, kas sastāv no:

un tā farmaceitiski pieņemami sāļi.
 8. Savienojums saskaņā ar 7. pretenziju, kas ir:

un tā farmaceitiski pieņemami sāļi.
 9. Savienojums saskaņā ar 7. pretenziju, kas ir:

un tā farmaceitiski pieņemami sāļi.
 10. Savienojums saskaņā ar 7. pretenziju, kas ir:

;
un tā farmaceitiski pieņemami sāļi.
 11. Savienojums saskaņā ar 7. pretenziju, kas ir:

un tā farmaceitiski pieņemami sāļi.

 12. Savienojums saskaņā ar 7. pretenziju, kas ir:

un tā farmaceitiski pieņemami sāļi.
 13. Savienojums saskaņā ar 7. pretenziju, kas ir:

un tā farmaceitiski pieņemami sāļi.
 14. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur savienojumu saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 13. pretenzijai un farmaceitiski pieņemamu 
nesēju.
 15. Farmaceitiska kompozīcija, kas izveidota, sajaucot savieno-
jumu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 13. pretenzijai un farmaceitiski 
pieņemamu nesēju.
 16. Farmaceitiskas kompozīcijas veidošanas process, kas 
ietver savienojuma saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 13. pretenzijai 
un farmaceitiski pieņemama nesēja sajaukšanu.
 17. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 13. pretenzijai 
lietošanai tāda indivīda ārstēšanas metodē, kurš slimo ar vai kuram 
diagnosticēts RORyt mediēts iekaisuma sindroms, traucējums vai 
slimība.
 18. Savienojums lietošanai saskaņā ar 17. pretenziju, turklāt 
slimība ir izvēlēta no grupas, kas sastāv no iekaisīgām zarnu sli-
mībām, reimatoīdā artrīta, psoriāzes, hroniskas obstruktīvas plaušu 
slimības, psoriātiskā artrīta, ankilozējošā spondilīta, neitrofilās 
astmas, pret steroīdiem rezistentas astmas, multiplās sklerozes 
un sistēmiskās sarkanās vilkēdes.
 19. Savienojums lietošanai saskaņā ar 18. pretenziju, turklāt 
slimība ir psoriāze.
 20. Savienojums lietošanai saskaņā ar 18. pretenziju, turklāt 
slimība ir reimatoīdais artrīts.
 21. Savienojums lietošanai saskaņā ar 18. pretenziju, turklāt 
iekaisīgā zarnu slimība ir čūlainais kolīts.
 22. Savienojums lietošanai saskaņā ar 18. pretenziju, turklāt 
iekaisīgā zarnu slimība ir Krona slimība.
 23. Savienojums lietošanai saskaņā ar 18. pretenziju, turklāt 
slimība ir multiplā skleroze.
 24. Savienojums lietošanai saskaņā ar 18. pretenziju, turklāt 
slimība ir neitrofilā astma.
 25. Savienojums lietošanai saskaņā ar 18. pretenziju, turklāt 
slimība ir pret steroīdiem rezistenta astma.
 26. Savienojums lietošanai saskaņā ar 18. pretenziju, turklāt 
slimība ir psoriātiskais artrīts.
 27. Savienojums lietošanai saskaņā ar 18. pretenziju, turklāt 
slimība ir ankilozējošais spondilīts.
 28. Savienojums lietošanai saskaņā ar 18. pretenziju, turklāt 
slimība ir sistēmiskā sarkanā vilkēde.
 29. Savienojums lietošanai saskaņā ar 18. pretenziju, turklāt 
slimība ir hroniska obstruktīva plaušu slimība.
 30. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 13. pretenzijai 
vai tā kompozīcija vai medikaments kombinācijā ar vienu vai vai-
rākiem pretiekaisuma līdzekļiem vai imūnsupresīviem līdzekļiem 
lietošanai tāda indivīda ārstēšanas metodē, kurš slimo ar vai kuram 
diagnosticēts sindroms, traucējums vai slimība, kas izvēlēta no 
grupas, kurā ietilpst reimatoīdais artrīts un psoriāze.
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 (54) ADAPTĪVA BATERIJAS UZLĀDĒŠANAS METODE UN 
SISTĒMA

  AN ADAPTIVE BATTERY CHARGING METHOD AND 
SYSTEM

 (57) 1. Metode otras baterijas (126) uzlādēšanai elektroniskā 
smēķēšanas ierīcē (102) no pirmās baterijas (106) uzlādes ierī-
cē (100), kas satur:
 pirmās baterijas (106) izejas sprieguma (410) salīdzināšanu ar 
sliekšņa spriegumu; un
 kad izejas spriegums (410) no pirmās baterijas (106) ir vienāds 
vai lielāks nekā sliekšņa spriegums, tiek uzlādēta otrā baterija (126), 
izmantojot pirmo strāvu (420); un
 kad izejas spriegums (410) no pirmās baterijas (106) ir mazāks 
par sliekšņa spriegumu, tiek samazināta pirmā strāva (420), līdz 
pirmās baterijas (106) izejas spriegums (410) ir vienāds vai lielāks 
nekā otrais sliekšņa spriegums.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt otrais sliekšņa 
spriegums ir vienāds ar pirmo sliekšņa spriegumu.
 3. Metode saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt strāvas 
samazināšanas solis satur transformatoram (205), kas pievienots 
starp pirmo bateriju (106) un otro bateriju (126), padoto sprieguma 
impulsu darba cikla samazināšanu.
 4. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt salīdzināšanas solis otrās baterijas (126) lādēšanas laikā tiek 
veikts vairākkārtīgi, un turklāt samazināšanas solis satur sprieguma 
impulsu nepadošanu uz transformatoru (205), kas pievienots starp 
pirmo bateriju (106) un otro bateriju (126), atkarībā no salīdzinā-
šanas soļa rezultāta.
 5. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas satur, kad izejas spriegums (410) no pirmās baterijas (106) ir 
vienāds vai lielāks par sliekšņa spriegumu, otrās baterijas (126) 
uzlādēšanu, izmantojot konstantu pirmo strāvu (420) un uzlādes 
sprieguma samazināšanu, kad gan uzlādes spriegums (430), ko 
nodrošina otrajai baterijai (126), sasniedz maksimāli atļauto sprie-
gumu, gan izejas spriegumus (410) no pirmās baterijas (106) ir 
mazāks nekā sliekšņa spriegums.
 6. Metode saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt, kad uzlādes 
spriegums (430), kas pielikts otrajai baterijai (126), sasniedz mak-
simāli atļauto spriegumu, vai izejas spriegums (410) no pirmās 
baterijas (106) ir mazāks nekā sliekšņa spriegums, uzlādes strāvai, 
lai uzturētu uzlādes spriegumu, kas pielikts pirmajai baterijai (106) 
tuvu maksimāli pieļaujamajam spriegumam.
 7. Uzlādes ierīce (100), kas satur:
pirmo bateriju (106), kas konfigurēta, lai uzlādētu otro bateri-
ju (126) elektroniskā smēķēšanas ierīcē (102), kas savienota ar 
uzlādes ierīci (100), un vadības ķēdi (128), kas konfigurēta, lai 
vadītu otrās baterijas (126) uzlādi, turklāt vadības ķēde (128) ir 
konfigurēta, lai:
 salīdzinātu pirmās baterijas (106) izejas spriegumu (410) ar 
sliekšņa spriegumu; un
 ja izejas spriegums (410) no pirmās baterijas (106) ir vienāds 
ar vai lielāks par sliekšņa spriegumu, uzlādētu otro bateriju (126), 
izmantojot pirmo strāvu (420); un
 ja izejas spriegums (410) no pirmās baterijas (106) ir mazāks 
par sliekšņa spriegumu, samazinātu pirmo strāvu līdz pirmās ba-
terijas (106) izejas spriegums (410) ir vienāds ar vai lielāks par 
otro sliekšņa spriegumu.
 8. Uzlādes ierīce (100) saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt 
vadības ķēde (128) ir konfigurēta tā, kad izejas spriegums (410) 

no pirmās baterijas (106) ir vienāds ar vai lielāks par sliekšņa 
spriegumu, lai uzlādētu otro bateriju (126), izmantojot konstantu 
pirmo strāvu (420) un samazinātu uzlādes spriegumu, kad gan 
uzlādes spriegums (430), ko padod otrajai baterijai (126), sasniedz 
maksimāli atļauto spriegumu, gan izejas spriegumus no pirmās 
baterijas (106) ir mazāks nekā sliekšņa spriegums.
 9. Uzlādes ierīce (100) saskaņā ar 8. pretenziju, turklāt va-
dības ķēde (128) ir konfigurēta, lai samazinātu uzlādes strāvu, lai 
uzturētu uzlādes spriegumu, kas padots uz pirmo bateriju (106), 
atbilstošu maksimāli atļautajam spriegumam vai tuvu tam, kad 
uzlādes spriegums (430), ko padod otrajai baterijai (126), sasniedz 
maksimāli atļauto spriegumu vai izejas spriegums (410) no pirmās 
baterijas (106) ir mazāks nekā sliekšņa spriegums.
 10. Uzlādes ierīce (100) saskaņā ar 7., 8. vai 9. pretenziju, 
kas satur strāvas pārveidotāju (205), kas savienots starp pirmo 
bateriju (106) un otro bateriju (126), un turklāt vadības ķēde (128) 
ir konfigurēta, lai samazinātu pirmo strāvu (420), samazinot sprie-
guma impulsu darba ciklu, kas padoti uz transformatoru (205) no 
pirmās baterijas (106).
 11. Uzlādes ierīce (100) saskaņā ar 7., 8., 9. vai 10. pretenziju, 
turklāt, vadības ķēde (128) ir konfigurēta, lai periodiski salīdzinātu 
pirmās baterijas (106) izejas spriegumu (410) ar sliekšņa spriegumu 
otrās baterijas (126) uzlādes laikā.
 12. Uzlādes ierīce (100) saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt va-
dības ķēde (128) ir konfigurēta, lai samazinātu pirmo strāvu (420), 
nepiegādājot sprieguma impulsus transformatoram (205), kas pie-
vienots starp pirmo bateriju (106) un otro bateriju (126), sekojot 
salīdzināšanas soļa rezultātiem.
 13. Datorprogrammas produkts, kas izveidots procesora uzlādes 
ierīcei (100), kur uzlādes ierīcei ir pirmā baterija (106), kas konfi-
gurēta, lai uzlādētu otro bateriju (126) elektroniskajā smēķēšanas 
ierīcē (102), kas savienota ar uzlādes ierīci (100) un procesors ir 
konfigurēts, lai vadītu otrās baterijas (126) uzlādi, liek procesoram 
realizēt metodi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai.
 14. Datorā nolasāma atmiņas vide, kurā glabājas datorprog-
rammas produkts saskaņā ar 13. pretenziju.

 
 
 (51) H04N 19/117(2014.01) (11) 3214838
  H04N 19/176(2014.01)

  H04N 19/82(2014.01)

  H04N 19/593(2014.01)

  H04N 19/159(2014.01)

  H04N 19/61(2014.01)

 (21) 17160956.3  (22) 29.07.2011
 (43) 06.09.2017
 (45) 27.02.2019
 (31) 20100074462  (32) 31.07.2010 (33) KR
  20110062603   28.06.2011  KR
 (62) EP15187283.5 / EP2988501
 (73) M&K Holdings Inc., 3rd Floor, Kisan Building, 67, Seocho-

Daero 25-Gil, Seocho-Gu, Seoul 06586, KR
 (72) OH, Soo Mi, KR
  YANG, Moonock, SG
 (74) Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopold-

strasse 4, 80802 München, DE
  Artis KROMANIS, PĒTERSONA PATENTS - AAA LAW, 

SIA, Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, LV



988

Apstiprinātie Eiropas patenti Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2020

 (54) APARĀTS ATTĒLA KODĒŠANAI
  APPARATUS FOR ENCODING AN IMAGE
 (57) 1. Attēla kodēšanas aparāts, turklāt aparāts satur:
 iekšējās prognozēšanas bloku (150), kas konfigurēts, lai ģenerētu 
prognozēšanas bloku, kas atbilst aktuālajam blokam, saskaņā ar 
iekšējas prognozēšanas režīmu, kas izvēlēts no vairākiem iekšējiem 
prognozēšanas režīmiem;
 transformācijas bloku (120), kas konfigurēts, lai transformētu 
atlikušo bloku, kas iegūts, aprēķinot starpību starp aktuālā bloka 
oriģinālo bloku un prognozēšanas bloku, lai ģenerētu transformācijas 
bloku;
 kvantēšanas bloku (130), kas konfigurēts transformācijas bloka 
kvantēšanai, lai ģenerētu kvantētu transformācijas bloku, izmantojot 
kvantēšanas soļa izmēru;
 skenēšanas bloku (131), kas konfigurēts kvantētā transfor-
mācijas bloka kvantētu transformācijas koeficientu skenēšanai, 
lai ģenerētu viendimensionālus (1D) kvantētus transformācijas 
koeficientus; un
 entropijas kodēšanas bloku (140), kas konfigurēts, lai entropiski 
kodētu 1D kvantētus transformācijas koeficientus,
 turklāt, kad transformācijas bloka izmērs ir lielāks par 4x4, 
skenēšanas bloks (131) sadala kvantētos transformācijas koefi-
cientus vairākos apakšblokos un skenē vairākus apakšblokus, un 
katra apakšbloka kvantētos transformācijas koeficientus, izmantojot 
skenēšanas moduli, kas noteikts saskaņā ar izvēlēto iekšējās 
prognozēšanas režīmu,
 turklāt, kad izvēlētais iekšējās prognozēšanas režīms ir horizontāls 
režīms, skenēšanas modulis ir vertikālā skenēšana, un
 turklāt iekšējās prognozēšanas bloks (150) satur:
 references pikseļu ģenerēšanas bloku (151), kas konfigurēts, lai 
ģenerētu references pikseļus, izmantojot aktuālā bloka pieejamos 
references pikseļus, kad eksistē nepieejami references pikseļi;
 references pikseļu filtrēšanas bloku (152), kas konfigurēts, lai 
adaptīvi filtrētu references pikseļus, kas atrodas blakus aktuālajam 
blokam, balstoties uz izvēlēto iekšējās prognozēšanas režīmu un 
aktuālā bloka izmēru;
 prognozēšanas bloka ģenerēšanas bloku (153), kas konfigurēts, 
lai ģenerētu aktuālā bloka prognozēšanas bloku saskaņā ar izvēlēto 
iekšējo prognozēšanas režīmu;
 prognozēšanas bloka filtrēšanas bloku (154), kas konfigurēts, 
lai adaptīvi filtrētu dažus prognozēšanas bloka prognozēšanas 
pikseļus, balstoties uz izvēlēto iekšējo prognozēšanas režīmu un 
aktuālo bloka izmēru; un
 prognozēšanas režīma kodēšanas bloku (156), kas konfigurēts, 
lai kodētu aktuālā bloka izvēlēto iekšējo prognozēšanas režīmu, 
izmantojot aktuālajam blokam blakusesoša augšēja bloka augšējo 
iekšējo prognozēšanas režīmu un aktuālajam blokam blakusesoša 
kreisā bloka kreiso iekšējo prognozēšanas režīmu,
 turklāt, kas augšējais iekšējais prognozēšanas režīms vai 
kreisais iekšējais prognozēšanas režīms nav pieejams, progno-
zēšanas režīma kodēšanas bloks nosaka DC režīmu kā augšējo 
iekšējo prognozēšanas režīmu vai kreiso iekšējo prognozēšanas 
režīmu.
 2. Aparāts saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt, kad izvēlētais iek-
šējais prognozēšanas režīms ir viens no vairākiem iepriekšnoteikta 
skaita iekšējiem prognozēšanas režīmiem blakus horizontālajam 
režīmam, tad skenēšanas modulis ir vertikālā skenēšana.
 3. Aparāts saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt iepriekšnoteiktais 
skaits ir 8.
 4. Aparāts saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt kvantēšanas 
bloks (130), kā kvantēšanas soļa izmēra prognozētāju, nosaka 
vidējo no diviem derīgiem kvantēšanas soļa izmēriem no aktuālā 
kodēšanas bloka kreisā kodēšanas bloka kvantēšanas soļa izmēra, 
aktuālā kodēšanas bloka augšējā kodēšanas bloka kvantēšanas 
soļa izmēra un aktuālā kodēšanas bloka iepriekšējā kodēšanas 
bloka kvantēšanas soļa izmēra, un pārraida starpību starp kvantē-
šanas soļa izmēru un kvantēšanas soļa izmēra prognozi entropijas 
kodēšanas blokam (140).
 5. Aparāts saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt vairāki apakšbloki 
ir skenēti atpakaļejošā virzienā.
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 (54) PARAZITICĪDAS PERORĀLAS VETERINĀRAS KOM-

POZĪCIJAS AR SISTĒMISKAS IEDARBĪBAS AKTĪVĀM 
VIELĀM, TO LIETOŠANA UN METODES TO LIETOŠANAI

  PARASITICIDAL ORAL VETERINARY COMPOSI-
TIONS COMPRISING SYSTEMICALLYACTING ACTIVE 
AGENTS, METHODS AND USES THEREOF

 (57) 1. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija parazītiskas 
infekcijas vai invāzijas ārstēšanai un/vai novēršanai dzīvnieka 
organismā, kompozīcija ietver:
 a) kombināciju no:
 (i) vismaz vienas izoksazolīna klases aktīvās vielas ar formu-
lu (I):

,
turklāt:
A1, A2, A3, A4, A5 un A6 ir neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst 
CR3 un N atoms, ar nosacījumu, ka vismaz trīs no A1, A2, A3, A4, 
A5 un A6 ir N atoms;
B1, B2 un B3 ir neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst CR2 un 
N atoms;
W ir O vai S atoms;
R1 ir (C1-C6)alkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, 
(C3-C6)cikloalkilgrupa, (C4-C7)alkilcikloalkilgrupa vai (C4-C7)ciklo-
alkil alkil grupa, katra neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem 
aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no R6;
katrs R2 ir neatkarīgi H vai halogēna atoms, (C1-C6)alkilgrupa, 
(C1-C6)halogēnalkilgrupa, (C1-C6)alkoksigrupa, (C1-C6)halogēn-
alkoksi grupa, (C1-C6)alkiltiogrupa, (C1-C6)halogēnalkiltiogrupa, 
(C1-C6)alkilsulfinilgrupa, (C1-C6)halogēnalkilsulfinilgrupa, (C1-C6)alkil-
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sulfonil grupa, (C1-C6)halogēnalkilsulfonilgrupa, (C1-C6)alkil amino-
grupa, (C2-C6)dialkilaminogrupa, (C2-C4)alkoksikarbonilgrupa, -CN 
vai -NO2 grupa;
katrs R3 ir neatkarīgi H vai halogēna atoms, (C1-C6)alkilgrupa, 
(C1-C6)halo gēn alkil grupa, (C3-C6)cikloalkilgrupa, (C3-C6)halogēn-
ciklo alkil grupa, (C1-C6)alkoksigrupa, (C1-C6)halo gēn alk oksi grupa, 
(C1-C6)alkiltiogrupa, (C1-C6)halogēnalkiltiogrupa, (C1-C6)alkil sulfinil-
grupa, (C1-C6)halogēnalkilsulfinilgrupa, (C1-C6)alkil sulfonil grupa, 
(C1-C6)halogēn alkil sulfonil grupa, (C1-C6)alkilaminogrupa, (C2-C6)di-
alkil amino grupa, -CN vai -NO2 grupa;
R4 ir H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinil-
grupa, (C3-C6)cikloalkilgrupa, (C4-C7)alkilcikloalkilgrupa, (C4-C7)ciklo-
alkil alkil grupa, (C2-C7)alkilkarbonilgrupa vai (C2-C7)alkoksi karbonil-
grupa;
R5 ir H atoms, OR10, NR11R12 vai Q1 grupa; vai (C1-C6)alkilgrupa, 
(C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, (C3-C6)cikloalkilgrupa, 
(C4-C7)alkilcikloalkilgrupa vai (C4-C7)cikloalkilalkilgrupa, katra ne-
obligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem aizvietotājiem, neatkarīgi 
izvēlētiem no R7; vai
R4 un R5 kopā ar N atomu, pie kura tie pievienoti, veido gredzenu 
ar 2 līdz 6 C atomiem un neobligāti vienu papildu atomu, izvēlētu 
no neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, 
(C1-C2)alkilgrupa, (C1-C2)alkoksigrupa, -CN un -NO2 grupa;
katrs R6 ir neatkarīgi halogēna atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)alk-
oksi grupa, (C1-C6)alkiltiogrupa, (C1-C6)alkilsulfinilgrupa, (C1-C6)alkil-
sulfonil grupa, -CN vai -NO2 grupa;
katrs R7 ir neatkarīgi halogēna atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C3-C6)ciklo-
alkil grupa, (C1-C6)alkoksigrupa, (C1-C6)alkiltiogrupa, (C1-C6)alkil sulfinil-
grupa, (C1-C6)alkilsulfonilgrupa, (C1-C6)alkil amino grupa, (C2-C8)di-
alkil amino grupa, (C3-C6)cikloalkilaminogrupa, (C2-C7)alkil karbonil-
grupa, (C2-C7)alkoksikarbonilgrupa, (C2-C7)alkil amino karbonil-
grupa, (C1-C6)alkilaminogrupa, (C3-C9)di alkil amino karbonil grupa, 
(C2-C7)halogēn alkil karbonil grupa, (C2-C7)halogēn alkoksi karbonil-
grupa, (C2-C7)halogēnalkilaminokarbonilgrupa, (C3-C9)di halogēn alkil-
amino karbonil grupa, hidroksilgrupa, -NH2, -CN vai -NO2 grupa; vai Q2;
katrs R8 ir neatkarīgi halogēna atoms, (C1-C6)alkoksigrupa, 
(C1-C6)halogēnalkoksigrupa, (C1-C6)alkiltiogrupa, (C1-C6)halogēn-
alkil tio grupa, (C1-C6)alkilsulfinilgrupa, (C1-C6)halogēn alkil sulfinil-
grupa, (C1-C6)alkilsulfonilgrupa, (C1-C6)halogēnalkilsulfonilgrupa, 
(C1-C6)alkil amino grupa, (C2-C6)dialkilaminogrupa, (C2-C4)alkoksi-
karbonil grupa, -CN vai -NO2 grupa;
katrs R9 ir neatkarīgi halogēna atoms, (C1-C6)alkilgrupa, 
(C1-C6)halogēn alkil grupa, (C3-C6)cikloalkilgrupa, (C3-C6)halogēn-
ciklo alkil grupa, (C1-C6)alkoksigrupa, (C1-C6)halogēnalkoksigrupa, 
(C1-C6)alkiltiogrupa, (C1-C6)halogēnalkiltiogrupa, (C1-C6)alkil sulfinil-
grupa, (C1-C6)halogēnalkilsulfinilgrupa, (C1-C6)alkilsulfonilgrupa, 
(C1-C6)halogēnalkilsulfonilgrupa, (C1-C6)alkilaminogrupa, (C2-C6)di-
alkil amino grupa, -CN, -NO2 grupa, fenilgrupa vai piridinilgrupa;
R10 ir H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinil-
grupa, (C3-C6)cikloalkilgrupa vai (C4-C7)cikloalkilalkilgrupa, katra 
neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem halogēna atomiem;
R11 ir H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinil-
grupa, (C3-C6)cikloalkilgrupa, (C4-C7)alkilcikloalkilgrupa, (C4-C7)ciklo-
alkil alkil grupa, (C2-C7)alkilkarbonilgrupa vai (C2-C7)alkoksi karbonil-
grupa;
R12 ir H atoms, Q3; vai (C1-C6)alkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, 
(C2-C6)alkinilgrupa, (C3-C6)cikloalkilgrupa, (C4-C7)alkilcikloalkilgrupa 
vai (C4-C7)cikloalkilalkilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar vienu vai 
vairākiem aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no R7; vai
R11 un R12 kopā ar N atomu, pie kura tie pievienoti, veido gredzenu 
ar 2 līdz 6 C atomiem un neobligāti vienu papildu atomu, izvēlētu 
no grupas, kurā ietilpst N, S un O atomi, minētais gredzens ir 
neobligāti aizvietots ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlē-
tiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, (C1-C2)alkilgrupa, 
(C1-C2)alkoksigrupa, -CN un -NO2 grupa;
Q1 ir fenilgredzens, 5 vai 6 locekļu heterociklisks gredzens vai 
8-, 9- vai 10-locekļu kondensēta bicikliska gredzenu sistēma, kas 
neobligāti satur vienu līdz trīs heteroatomus, izvēlētus no: līdz 
1 O atomam, līdz 1 S atomam un līdz 3 N atomiem, katrs gredzens 
vai gredzenu sistēma ir neobligāti aizvietoti ar vienu vai vairākiem 
aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no R8;
katrs Q2 ir neatkarīgi fenilgredzens vai 5- vai 6-locekļu heterociklisks 
gredzens, katrs gredzens neobligāti aizvietots ar vienu vai vairākiem 
aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no R9; un

Q3 ir fenilgredzens vai 5- vai 6-locekļu heterociklisks gredzens, katrs 
gredzens neobligāti aizvietots ar vienu vai vairākiem aizvietotājiem, 
neatkarīgi izvēlētiem no R9; un
n ir 0, 1 vai 2; un
 (ii) vismaz vienas sistēmiski iedarbīgas aktīvās vielas, turklāt 
sistēmiski iedarbīgā aktīvā viela ir viens vai vairāki makrocikliski 
laktoni, viens vai vairāki spinozīna savienojumi, viens vai vairāki 
spinozoīda savienojumi, viens vai vairāki benzimidazoli, levamisols, 
pirantels, morantels, prazikvantels, kolsantels, klorsulons, viena vai 
vairākas aminoacetonitrila klases aktīvās vielas, viens vai vairāki 
kukaiņu augšanas regulatori, viens vai vairāki neonikotinoīdi vai 
viena vai vairākas ariloazol-2-il-ciānetilamino klases aktīvās vielas, 
viens vai vairāki arilpirazoli, viens vai vairāki depsipeptīdi, vai to 
kombinācija; un
 b) farmaceitiski pieņemamu nesēju, turklāt farmaceitiski pie-
ņemamais nesējs ietver vienu vai vairākas virsmaktīvās vielas, 
turklāt virsmaktīvā viela ir izvēlēta no polietilēnglikola stearāta un 
polietilēnglikola hidroksistearāta.
 2. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 1. pre-
tenziju, turklāt:
W ir O atoms;
R4 ir H atoms vai (C1-C6)alkilgrupa;
R5 ir -CH2C(O)NHCH2CF3 grupa;
katrs no A1, A2, A3, A4, A5 un A6 ir CH grupa;
R1 ir (C1-C6)alkilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar vienu vai vai-
rākiem aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no R6;
R6 ir halogēna atoms vai (C1-C6)alkilgrupa; un
B1, B2 un B3 ir neatkarīgi CH, C-halogēns, (C-C1-C6)alkilgrupa, 
(C-C1-C6)halogēnalkilgrupa vai (C-C1-C6)alkoksigrupa.
 3. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 1. pre-
tenziju, turklāt izoksazolīns ar formulu (I) ir savienojums A:

.

 4. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 1. pre-
tenziju, turklāt farmaceitiski pieņemamais nesējs ietver vienu vai 
vairākas pildvielas.
 5. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 1. pre-
tenziju, turklāt farmaceitiski pieņemamais nesējs ietver vienu vai 
vairākas saistvielas.
 6. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 1. pre-
tenziju, turklāt farmaceitiski pieņemamais nesējs ietver vienu vai 
vairākus šķīdinātājus.
 7. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 1. pre-
tenziju, turklāt farmaceitiski pieņemamais nesējs ietver vienu vai 
vairākus mitrinātājus.
 8. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 1. pre-
tenziju, turklāt farmaceitiski pieņemamais nesējs ietver vienu vai 
vairākas smērvielas.
 9. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 1. pre-
tenziju, turklāt farmaceitiski pieņemamais nesējs papildus ietver:
 (i) vienu vai vairākas pildvielas,
 (ii) vienu vai vairākas saistvielas, un
 (iii) vienu vai vairākus šķīdinātājus.
 10. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 1. pre-
tenziju, turklāt farmaceitiski pieņemamais nesējs papildus ietver:
 (i) vienu vai vairākas pildvielas,
 (ii) vienu vai vairākas saistvielas, un
 (iii) vienu vai vairākas smērvielas.
 11. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 1. pre-
tenziju, turklāt farmaceitiski pieņemamais nesējs papildus ietver:
 (i) vienu vai vairākas pildvielas,
 (ii) vienu vai vairākas saistvielas, un
 (iii) vienu vai vairākus mitrinātājus.
 12. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 
1. pretenziju, turklāt nesējs ietver vienu vai vairākas pildvielas, 
vismaz vienu smaržvielu, vismaz vienu saistvielu, vienu vai vairākus 
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šķīdinātājus, vienu vai vairākas virsmaktīvas vielas, vismaz vienu 
mitrinātāju, neobligāti antioksidantu un neobligāti konservantu.
 13. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar jeb-
kuru iepriekšējo pretenziju, turklāt virsmaktīvā viela ir izvēlēta no 
polioksil-8-stearāta (PEG 400 monostearāta), polioksil-40-stearāta 
(PEG 1750 monostearāta), polietilēnglikola 12-hidroksistearāta un 
polietilēnglikola-15 12-hidroksistearāta.
 14. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar jebkuru 
no 1. līdz 13. pretenzijai, turklāt virsmaktīvā viela ir polietilēn glikola 
hidroksistearāts.
 15. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 14. pre-
tenziju, turklāt virsmaktīvā viela ir polietilēnglikola 12-hidroksi stearāta 
vai polietilēnglikola-15 12-hidroksistearāts.
 16. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 
4. pretenziju, turklāt viena vai vairākas pildvielas ir sojas proteīna 
smalkumi, kukurūzas ciete vai to maisījums.
 17. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 
5. pretenziju, turklāt saistviela ir polivinilpirolidons, šķērssašūts 
polivinilpirolidons, vinilacetāta un vinilpirolidona kopolimērs vai 
polietilēnglikols, vai to kombinācija, vēlams polivinilpirolidons vai 
polietilēnglikols vai to kombinācija.
 18. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 
6. pretenziju, turklāt šķīdinātājs ir šķidrs polietilēnglikols vai kapril-
skābes/kaprīn skābes triglicerīds, vai to maisījums.
 19. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 7. pre-
tenziju, turklāt mitrinātājs ir glicerīns, propilēnglikols, cetilspirts vai 
glicerīna monostearāts, vēlamāks glicerīns.
 20. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 12. pre-
tenziju, turklāt smaržviela ir mākslīga gaļas vai liellopu gaļas smarža.
 21. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 1. pre-
tenziju, turklāt kompozīcija ietver:
 a) pildvielu, izvēlētu no kukurūzas cietes, preželatinizētas 
kukurūzas cietes, kukurūzas glutēna miltiem un sojas proteīna 
miltiem vai to kombinācijas;
 b) šķīdinātāju, izvēlētu no šķidra polietilēnglikola, propilēn-
glikola, propilēnkarbonāta, kaprilskābes/kaprīnskābes trig licerīdiem, 
kapril skābes/kaprīnskābes/linolskābes triglicerīdiem, kapril skā-
bes/kaprīn skābes/dzintar skābes triglicerīdiem, propilēnglikola 
dikaprilāta/dikaprāta, glicerīna kaprilāta/kaprāta un poliglikolizētiem 
glicerīdiem vai to kombinācijas;
 c) saistvielas, izvēlētas no polivinilpirolidona, polietilēn glikoliem, 
vinilacetāta un vinilpirolidona kopolimēriem, kartupeļu cietes un 
kukurūzas cietas vai to kombinācijas;
 d) mitrinātāja, izvēlēta no glicerīna, propilēnglikola, cetilspirta, 
glicerīna monostearāta un polietilēnglikoliem vai to kombinācijas; 
un
 e) dabīgas vai mākslīgas gaļas vai liellopu gaļas smaržas.
 22. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 
1. pretenziju, turklāt kompozīcija ietver savienojumu ar formulu (I) 
koncentrācijā aptuveni 1 % līdz aptuveni 20 % pēc masas.
 23. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 1. pre-
tenziju, turklāt:
 a) pildviela ir kukurūzas cietes un sojas proteīnu smalkumu 
kombinācija un tā ir sastāvā koncentrācijā no aptuveni 30 % līdz 
aptuveni 50 % (masas);
 b) šķīdinātājs ir šķidra polietilēnglikola un kaprilskābes/kaprīn-
skābes maisījums un tas ir koncentrācijā no aptuveni 5 % līdz 
aptuveni 20 % (masas);
 c) saistviela ir polietilēnglikols vai polivinilpirolidons vai to 
kombinācija, un tā ir koncentrācijā no aptuveni 5 % līdz aptuveni 
15 % (masas);
 d) mitrinātājs ir glicerīns un tas ir koncentrācijā no aptuveni 
5 % līdz aptuveni 20 % (masas);
 e) virsmaktīvā viela ir polietilēnglikola 12-hidroksistearāts un 
tas ir koncentrācijā no aptuveni 1 % līdz aptuveni 5 % (masas).
 24. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 
1. pretenziju, turklāt savienojums ar formulu (I) ir koncentrācijā no 
aptuveni 1 % līdz aptuveni 5 % pēc masas.
 25. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 
1. pretenziju, turklāt savienojums ar formulu (I) ir koncentrācijā no 
aptuveni 10 % līdz aptuveni 20 % pēc masas.
 26. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 1. pre-
tenziju, turklāt sistēmiski iedarbīga aktīvā viela ir viens vai vairāki 
makrocikliski laktoni.

 27. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 
26. pretenziju, turklāt makrocikliskais laktons ir eprinomektīns, 
ivermektīns, selamektīns, abamektīns, dimadektīns, doramektīns, 
emamektīns, latidektīns, lepimektīns, milbemektīns, milbemicīns D, 
milbemicīns A3, milbemicīns A4, milbemicīna oksīms, moksidektīns 
vai nemadektīns, vai to kombinācija.
 28. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 26. pre-
tenziju, turklāt makrocikliskais laktons ir eprinomektīns, ivermektīns, 
selamektīns, milbemektīns, milbemicīns D, milbemicīna oksīms vai 
moksidektīns, vai to kombinācija.
 29. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 26. pre-
tenziju, turklāt makrocikliskais laktons ir ivermektīns, milbemektīns, 
milbemicīna oksīms vai moksidektīns, vai to kombinācija.
 30. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 
1. pretenziju, turklāt izoksazolīna klases aktīvā viela ir 4-[5-[3-hlor-
5-(tri fluor metil)fenil]-4,5-dihidro-5-(trifluormetil)-3-izoksazolil]-N-[2-
okso-2-[(2,2,2-trifluoretil)amino]etil]-1-naftalīnkarboksamīds, un 
sistēmiski iedarbīgā aktīvā viela ir avermektīns, milbemicīna oksīms 
vai moksidektīns, vai to kombinācija.
 31. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 1. pre-
tenziju, turklāt sistēmiski iedarbīgā aktīvā viela ir depsipeptīds, un 
minētais depsipeptīds ir emodepsīds.
 32. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar 1. pre-
tenziju, kompozīcija ir izvēlēta no grupas, kurā ietilpst:

Sastāvdaļas Funkcija % 
(masas)

4-[5-[3-hlor-5-(tri fluor metil)fenil]-
4,5-dihidro-5-(trifluormetil)-3-
izoksazolil]-N-[2-okso-2-[(2,2,2-
tri fluor etil)amino]etil]-1-naftalīn-
karboks amīds 

Aktīvā viela 1,89

Milbemicīna oksīms Aktīvā viela 0,375
Sojas proteīnu smalkumi Pildviela 20,0 (QS)
Kukurūzas ciete Pildviela 24,7
Liellopu gaļas smarža Smaržviela 20,2
Povidons K-30 Saistviela 2,7
PEG 400 Šķīdinātājs 7,1
PEG 4000 Saistviela 6,3
Polietilēnglikola 12-hidroksistearāts Virsmaktīva 

viela
3,0

Glicerīns Mitrinātājs 10,1
Kaprilskābes/kaprīnskābes 
triglicerīds

Šķīdinātājs/ 
Smērviela

3,15

Kālija sorbāts Konservants 0,3
BHT Antioksidants 0,14

Sastāvdaļas Funkcija % 
(masas)

4-[5-[3-hlor-5-(tri fluor metil)fenil]-
4,5-di hidro-5-(trifluormetil)-3-
izoksazolil]-N-[2-okso-2-[(2,2,2-
tri fluor etil)amino]etil]-1-naftalīn-
karboks amīds 

Aktīvā viela 1,875

Milbemicīna oksīms Aktīvā viela 0,375
Sojas proteīnu smalkumi Pildviela 19,4 (QS)
Kukurūzas ciete Pildviela 25,0
Liellopu gaļas smarža Smaržviela 20,0
Povidons K-30 Saistviela 2,75
PEG 400 Šķīdinātājs 7,1
PEG 4000 Saistviela 6,35
Polietilēnglikola 12-hidroksistearāts Virsmaktīva 

viela
3,1

Glicerīns Mitrinātājs 10,0
Kaprilskābes/kaprīnskābes 
triglicerīds

Šķīdinātājs/ 
Smērviela

3,15

Kālija sorbāts Konservants 0,3
BHT Antioksidants 0,14
Citronskābes monohidrāts pH 

modificētājs
0,50
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Sastāvdaļas Funkcija % 
(masas)

4-[5-[3-hlor-5-(tri fluor metil)fenil]-
4,5-dihidro-5-(tri fluor metil)-3-
izoksazolil]-N-[2-okso-2-[(2,2,2-
tri fluor etil)amino]etil]-1-naftalīn-
karboks amīds 

Aktīvā viela 1,875

Milbemicīna oksīms Aktīvā viela 0,375
Kukurūzas ciete Pildviela 20,0 
Sojas proteīnu smalkumi Pildviela 28,3 (QS)
Liellopu gaļas smarža Smaržviela 25,0
Povidons K-30 Saistviela 6,0
PEG 400 Šķīdinātājs 12,0
Polietilēnglikola 12-hidroksistearāts Virsmaktīva 

viela
3,0

Kaprilskābes/kaprīnskābes 
triglicerīds

Šķīdinātājs/ 
Smērviela

3,0

Kālija sorbāts Konservants 0,3
BHT Antioksidants 0,14

Sastāvdaļas Funkcija % 
(masas)

Moksidektīns Aktīvā viela 0,03
Milbemicīna oksīms Aktīvā viela 0,375
4-[5-[3-hlor-5-(tri fluor metil)fenil]-
4,5-dihidro-5-(trifluormetil)-3-
izoksazolil]-N-[2-okso-2-[(2,2,2-
tri fluor etil)amino]etil]-1-naftalīn-
karboks amīds 

Aktīvā viela 1,875

Sojas proteīnu smalkumi Pildviela 23 (QS)
Kukurūzas ciete Pildviela 21 
Liellopu gaļas smarža Smaržviela 20
Povidons K-30 Saistviela 2,75
PEG 400 Šķīdinātājs 7,1
Polietilēnglikola 12-hidroksistearāts Virsmaktīva 

viela
3,1

Peg 4000 Saistviela 6,35
Kaprilskābes/kaprīnskābes 
triglicerīds 

Šķīdinātājs/ 
Smērviela

3,15

Glicerīns Mitrinātājs 10,0
Kālija sorbāts Konservants 0,3
BHT Antioksidants 0,14
Citronskābes monohidrāts pH 

modificētājs
0,50

Sastāvdaļas Funkcija % 
(masas)

Ivermektīns Aktīvā viela 0,015
Milbemicīna oksīms Aktīvā viela 0,375
4-[5-[3-hlor-5-(tri fluor metil)fenil]-
4,5-dihidro-5-(trifluormetil)-3-
izoksazolil]-N-[2-okso-2-[(2,2,2-
tri fluor etil)amino]etil]-1-naftalīn-
karboks amīds 

Aktīvā viela 1,875

Sojas proteīnu smalkumi Pildviela 19,3 (QS)
Kukurūzas ciete Pildviela 25 
Liellopu gaļas smarža Smaržviela 20
Povidons K-30 Saistviela 2,75
PEG 400 Šķīdinātājs 7,1
Polietilēnglikola 12-hidroksistearāts Virsmaktīva 

viela
3,1

PEG 4000 Saistviela 6,35
Glicerīns Mitrinātājs 10,0
Kaprilskābes/kaprīnskābes 
triglicerīds

Šķīdinātājs/ 
Smērviela

3,15

Kālija sorbāts Konservants 0,3

BHT Antioksidants 0,14
Citronskābes monohidrāts pH 

modificētājs
0,5

Sastāvdaļas Funkcija % 
(masas)

Moksidektīns Aktīvā viela 0,03
Milbemicīna oksīms Aktīvā viela 0,375
4-[5-[3-hlor-5-(tri fluor metil)fenil]-
4,5-di hidro-5-(tri fluor metil)-3-
izoksazolil]-N-[2-okso-2-[(2,2,2-
tri fluor etil)amino]etil]-1-naftalīn-
karboks amīds 

Aktīvā viela 1,875

Sojas proteīnu smalkumi Pildviela 19,3 (QS)
Kukurūzas ciete Pildviela 25
Liellopu gaļas smarža Smaržviela 20
Povidons K-30 Saistviela 2,75
PEG 400 Šķīdinātājs 7,1
Polietilēnglikola 12-hidroksistearāts Virsmaktīva 

viela
3,1

PEG 4000 Saistviela 6,35
Glicerīns Mitrinātājs 10,0
Kaprilskābes/kaprīnskābes 
triglicerīds

Šķīdinātājs/ 
Smērviela

3,15

Kālija sorbāts Konservants 0,3
BHT Antioksidants 0,14
Citronskābes monohidrāts pH 

modificētājs
0,5

.

 33. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija saskaņā ar jeb-
kuru no 1. līdz 32. pretenzijai lietošanai parazītisku invāziju un/vai 
infekciju ārstēšanā un novēršanā dzīvnieka organismā.
 34. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija lietošanai saskaņā 
ar 33. pretenziju, turklāt parazīti ir blusas vai ērces.
 35. Mīksta košļājama veterināra kompozīcija lietošanai saskaņā 
ar 33. pretenziju, turklāt parazīti ir nematodes, cestodes, trematodes 
vai apaļtārpi Filarioidea.

 
 
 (51) G01D 7/10(2006.01) (11) 3218675
  G07C 3/00(2006.01)

 (21) 15788407.3  (22) 02.11.2015
 (43) 20.09.2017
 (45) 09.01.2019
 (31) 102014223251  (32) 14.11.2014 (33) DE
 (86) PCT/EP2015/075443  02.11.2015
 (87) WO2016/074967  19.05.2016
 (73) Deutsche Bahn AG, Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin, DE
 (72) NEUJAHR, Gerd, DE
 (74) Ņina DOLGICERE, Patentu aģentūra KDK, a/k 185, Rīga, 

LV-1084, LV
 (54) METODE UN APARĀTS ELEKTROPIEDZIŅAS MOTORU 

IZMĒRĪTO VĒRTĪBU NOTEIKŠANAI, NOVĒRTĒŠANAI 
UN ATTĒLOŠANAI

  METHOD AND APPARATUS FOR DETECTING, AS-
SESSING AND DISPLAYING MEASURED VALUES OF 
MOTORS OF ELECTRIC DRIVES

 (57) 1. Metode elektropiedziņas motoru mērījumu vērtību no-
teikšanai, novērtēšanai un attēlošanai, kuras ietvaros tiek mērītas 
vismaz viena devēja mērījumu vērtības, kas tiek pārraidītas uz 
datu apstrādes bloku, kas raksturīga ar to, ka tiek ņemtas vērā 
divas laika koordinātas, turklāt mērījumu vērtības tiek aprakstītas 
piedziņas rotācijas ciklā atbilstoši vienai laika koordinātai, ko sauc 
par rotācijas laiku, un secīgās piedziņas rotācijas tiek aprakstītas 
atbilstoši otrai laika koordinātai, ko sauc par salīdzinājuma laiku, 
turklāt elektropiedziņas rotācijas cikla mērījumu vērtības tiek 
saglabātas un attiecīgos gadījumos apstrādātas, izmantojot no-
vērtēšanas funkciju, pēc tam šie dati tiek salīdzināti ar atskaites 
līniju, kurā novirzēm starp datiem un atskaites līniju tiek piešķirts 
krāsu kods un tās tiek parādītas izvades blokā tādā veidā, ka šīs 
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divas laika koordinātas tiek parādītas perpendikulāri viena otrai, 
un ar krāsu kodu apzīmētie datu punkti katrs tiek norādīti kādā 
pozīcijā uz divdimensiju displeja virsmas, kas atbilst saistītajām 
koordinātām uz rotācijas laika ass un salīdzinājuma laika ass tā, 
ka vairāku mērījumu ciklu gadījumā tiek izveidots secīgs ar krāsu 
kodu apzīmētu datu punktu izvietojums.
 2. Metode elektropiedziņas motoru mērījumu vērtību noteik-
šanai, novērtēšanai un attēlošanai saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt 
datu noviržu no atsauces vērtībām krāsu vērtību kodējums tiek 
izvēlēts saskaņā ar pielaides diapazoniem tā, lai ar atsauci uz datu 
punkta krāsu datu izvades laikā varētu identificēt pielaides robežu, 
kuru mērījumu vērtības ir pārsniegušas attiecīgajā datu punktā.
 3. Metode elektropiedziņas motoru mērījumu vērtību noteikšanai, 
novērtēšanai un attēlošanai saskaņā ar jebkuru iepriekšējo 1. vai 
2. pretenziju, turklāt prasība pārbaudīt piedziņu tiek norādīta, kad 
datu punkts ir sasniedzis pielaides robežu, ko ir paredzēts definēt 
vismaz vienu reizi, vai tad, kad datu punktu salīdzinājums uz para-
lēlas līnijas attiecībā uz salīdzinājuma laika asi rada izmaiņas datu 
punktos tās pieļaujamās robežas virzienā, kuru ir paredzēts definēt.
 4. Ierīce elektropiedziņas motoru mērījumu vērtību noteik-
šanai, novērtēšanai un attēlošanai, turklāt vismaz viens devējs 
mēra mērījumu vērtības un pārraida tās uz datu apstrādes bloku, 
kas raksturīga ar to, ka datu apstrādes bloks ir konfigurēts tā, ka 
tas novērtēšanai izmanto laika koordinātas, turklāt tas apraksta 
mērīšanas vērtības piedziņas rotācijas ciklā atbilstoši vienai laika 
koordinātai, ko sauc par rotācijas laiku, un apraksta piedziņas 
secīgās rotācijas atbilstoši otrai laika koordinātai, ko sauc par 
salīdzināšanas laiku, turklāt tā saglabā elektropiedziņas rotācijas 
cikla mērījumu vērtības un attiecīgos gadījumos apstrādā tās, 
izmantojot novērtēšanas funkciju, pēc tam salīdzina šos datus ar 
atskaites līniju, kurā novirzēm starp datiem un atskaites līniju tiek 
piešķirts krāsu kods, un parāda tās izvades blokā tādā veidā, ka 
šīs divas laika koordinātas tiek parādītas perpendikulāri viena otrai, 
un šajā gadījumā parāda ar krāsu kodu apzīmētos datu punktus 
pozīcijā uz divdimensiju displeja virsmas, kas atbilst saistītajām 
koordinātām uz rotācijas laika ass un salīdzinājuma laika ass tā, 
ka vairāku mērījumu ciklu gadījumā tiek izveidots secīgs ar krāsu 
kodu apzīmētu datu punktu izvietojums.
 5. Ierīce elektropiedziņas motoru mērījumu vērtību noteikšanai, 
novērtēšanai un attēlošanai saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt datu 
apstrādes bloks ir konfigurēts tā, ka tas izvēlas krāsu vērtību ko-
dējumu datu novirzēm no atsauces vērtībām saskaņā ar pielaides 
diapazoniem tā, ka attiecībā uz izvades bloka datu punkta krāsu, 
var redzēt pielaides robežu, kuru mērījumu vērtības pārsniedz 
attiecīgajā datu punktā.
 6. Ierīce elektropiedziņas motoru mērījumu vērtību noteikšanai, 
novērtēšanai un attēlošanai saskaņā ar jebkuru iepriekšējo 4. vai 
5. pretenziju, turklāt apstrādes datu bloks ir konfigurēts tā, ka tas 
ar paziņojumu norāda pieprasījumu veikt piedziņas pārbaudi tad, 
kad datu punkts ir sasniedzis pielaides robežu, ko ir paredzēts 
definēt vismaz vienu reizi, vai tad, kad datu punktu salīdzinājums 
uz paralēlas līnijas ar salīdzinājuma laika asi rada izmaiņas datu 
punktos tās pieļaujamās robežas virzienā, kuru ir paredzēts definēt.

 
 
 (51) F26B 5/06(2006.01) (11) 3222952
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 (45) 02.01.2019
 (31) 1039026  (32) 06.09.2011 (33) NL
 (62) EP12756835.0 / EP2745064
 (73) RV Holding B.V., High Tech Campus 9, 5656 AE Eindhoven, 

NL
 (72) CORVER, Jozef Antonius Willem Maria, NL
 (74) DeltaPatents B.V., Fellenoord 370, 5611 ZL Eindhoven, NL
  Aleksandrs SMIRNOVS, Patentu aģentūra A.SMIRNOV & 

Co., Alīses iela 10-69, Rīga, LV-1046, LV
 (54) METODE UN SISTĒMA INJICĒJAMU KOMPOZĪCIJU, IT 

ĪPAŠI FARMACEITISKU KOMPOZĪCIJU, ŽĀVĒŠANAI AR 
SASALDĒŠANU

  METHOD AND SYSTEM FOR FREEZEDRYING INJECT-
ABLE COMPOSITIONS, IN PARTICULAR PHARMACEU-
TICAL COMPOSITIONS

 (57) 1. Metode injicējamu kompozīciju žāvēšanai ar sasaldē-
šanu, kas ietver:
 a) injicējamas kompozīcijas dispersijas daudzuma ievietošanu 
ūdens dispersijas vidē vismaz vienā mēģenē (91);
 b) mēģenes rotēšanu zināmu laika periodu dispersijas 
slāņa izveidošanai uz mēģenes (91) perifērās sieniņas iekšējās 
virsmas;
 c) rotējošās mēģenes atdzesēšanu ledus kristālu izveidošanai 
uz mēģenes (91) perifērās sieniņas iekšējās virsmas;
 d) spiediena samazināšanu mēģenē un enerģijas novadīšanu 
uz mēģeni (91) termiskā siltuma veidā; un
 e) atdzesētas kompozīcijas žāvēšanu vismaz daļējai dispersijā 
izveidoto ledus kristālu sublimēšanai, būtībā viendabīgi karsējot 
mēģenes (91) perifēro sieniņu un/vai dispersiju,
kas ir raksturīga ar to, ka e) posmā uz perifērās sieniņas iekšējās 
virsmas izveidotais dispersijas slānis tiek uzraudzīts, izmantojot 
vismaz vienu optisku devēju (9) un turklāt žāvēšanas process tiek 
kontrolēts, izmantojot vadības bloku, kas ir savienots ar minēto 
optisko devēju (9).
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt vismaz viens optis-
kais devējs (9) ir konfigurēts tā, lai noteiktu kompozīcijas mitruma 
saturu un/vai temperatūru dispersijas slānī.
 3. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt metode papildus 
ietver sublimācijas procesa vadīšanas posmu, pielāgojot ener-
ģijas padevi, transportēšanas ātrumu vai vakuuma spiediena 
lielumu.
 4. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt katra mēģene tiek 
uzraudzīta, izmantojot vismaz vienu optisko devēju.
 5. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt c) posma laikā 
mēģene tiek atdzesēta saskaņā ar iepriekš noteiktu temperatūras 
profilu.
 6. Metode saskaņā ar 5. pretenziju, turklāt vismaz viens 
optiskais devējs ir konfigurēts dispersijas slāņa fiziskā stāvokļa 
uztveršanai sasaldēšanas procesā.
 7. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt metode papildus ietver papildu karsēšanas posmu ar joniem 
saistīta ūdens izvadīšanai no kompozīcijas.
 8. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt termiskais siltums tiek padots ar elektromagnētisko staro-
jumu.
 9. Sistēma kompozīciju žāvēšanai ar sasaldēšanu, kas satur:
 a) vismaz vienu rotējošu elementu (30) injicējamai kompo-
zīcijai paredzētas mēģenes (91) rotēšanai ūdens dispersijas vidē 
dispersijas slāņa izveidošanai uz mēģenes (91) perifērās sieniņas 
iekšējās virsmas;
 b) vismaz vienu dzesēšanas moduli (50) minētās mēģenes 
dzesēšanai ledus kristālu izveidošanai uz mēģenes (91) iekšējās 
sieniņas;
 c) vismaz vienu sublimācijas moduli (51), kas ir aprīkots ar 
vismaz vienu sildīšanas avotu vismaz daļējai dispersijā izveidoto 
ledus kristālu sublimēšanai, būtībā viendabīgi karsējot mēģenes 
perifēro sieniņu, kas raksturīga ar to, ka sistēma papildus satur:
 d) vismaz vienu optisko devēju (9) uz mēģenes (91) perifērās 
sieniņas iekšējās virsmas izveidotā dispersijas slāņa uzraudzībai, 
un
 e) vadības sistēmu signālu saņemšanai no vismaz viena 
optiskā sensora (9) un vadības signālu ģenerēšanai žāvēšanas 
ar sasaldēšanu procesa vadībai.
 10. Sistēma saskaņā ar 9. pretenziju, turklāt moduļi ir savstarpēji 
atdalīti ar starpposma nodalījumiem.
 11. Sistēma saskaņā ar 9. pretenziju, turklāt sistēma satur 
transportēšanas līdzekļus (37; 38; 80) vismaz vienas mēģenes (91) 
transportēšanai caur dažādiem moduļiem.
 12. Sistēma saskaņā ar 9. pretenziju, turklāt sistēma ir konfi-
gurēta katras atsevišķas mēģenes uzraudzībai.
 13. Sistēma saskaņā ar 9. pretenziju, turklāt optiskais devējs 
ir konfigurēts tā, lai uzraudzītu mitruma saturu un/vai kompozīcijas 
temperatūru, un/vai turklāt optiskais devējs (9) ir konfigurēts procesa 
vadīšanai.
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 (54) SKRŪVE
  SCREW
 (57) 1. Skrūve (10), kas satur:
 kātu (12) ar ārējo aploci (16), ieliekamo smaili (20) un galvas 
galu (18), kas atrodas gar garenisko asi (X1) atstatus no ieliekamās 
smailes (20) gar kātu (12);
 vītni (14), kas izveidota spirālveidā kāta (12) ārējā aplocē (16) 
un satur vairākus vītnes vijumus (24), kura raksturīga ar vairākām 
ribām (26), kas izveidotas starp diviem blakus esošiem vītnes (14) 
vītnes vijumiem (24) un atrodas atstatus viena no otras kāta (12) 
ārējā aplocē (16); un
 spirālveida rievu (28), kas izveidota kāta (12) ārējā aplocē (16) 
un nepārtraukti stiepjas caur vismaz vītnes (14) daļējās vītnes vi-
jumiem (24), kur spirālveida rieva (28) šķērso atsevišķas ribas (26) 
un tās platums (W2) ir 1,5-2,5 reizes lielāks nekā katras ribas (26) 
platums (W1).
 2. Skrūve saskaņā ar 1. pretenziju, kur spirālveida rieva (28) 
nepārtraukti stiepjas līdz vītnes (14) visaugstākajam vītnes viju-
mam (24) no vītnes (14) viszemākā vītnes vijuma (24), turklāt 
slīpuma leņķis (A2), kuru veido spirālveida rieva (28), kas stiepjas 
līdz galvas galam (18), attiecībā pret horizontālo asi (X2), kas ir 
perpendikulāra gareniskajai asij (X1), sastāda no 60 līdz 80 grādiem.
 3. Skrūve saskaņā ar 2. pretenziju, kur slīpuma leņķis (A1), 
ko veido katra no ribām (26), kas stiepjas līdz galvas galam (18), 
sastāda no 50 līdz 70 grādiem, attiecībā pret horizontālo asi (X2).
 4. Skrūve saskaņā ar 2. pretenziju, kur katras ribas (26) 
vērpšanās virziens uz augšu ir tāds pats kā virziens uz augšu 
vītnei (14), kas stiepjas līdz galvas galam (18), katrai no vairākām 
ribām (26) augstums (H) ir mazāks nekā katra vītnes vijuma (24) 
vītnes augstums, kur spirālveida rievas (28) spirāles virziens uz 
augšu ir pretējs vītnes (14) virzienam, kas stiepjas līdz galvas ga-
lam (18), virzienā uz augšu, turklāt spirālveida rievai (28) dziļums (D) 
ir 1,5-2,5 reizes lielāks nekā katras ribas (26) augstums (H).
 5. Skrūve saskaņā ar 1. pretenziju, kur skaidrieva (34) ir pa-
redzēta kātā (12) blakus ieliekamajai smailei (20), kur spirālveida 
rieva (34) nepārtraukti stiepjas spirālveidā no skaidrievas (34) 
augšējā gala līdz vītnes (14) visaugstākajam vītnes vijumam (24), 
kur slīpuma leņķis (A2), ko veido spirālveida rieva (28), kas stiepjas 
līdz galvas galam (18), attiecībā pret horizontālo asi (X2), kas ir 
perpendikulāra gareniskajai asij (X1), ir diapazonā starp 60 un 
80 grādiem.
 6. Skrūve saskaņā ar 5. pretenziju, kur slīpuma leņķis (A1), 
ko veido katra no ribām (26), kas stiepjas līdz galvas galam (18) 
ir diapazonā starp 50 un 70 grādiem, attiecībā pret horizontālo 
asi (X2)
 7. Skrūve saskaņā ar 5. pretenziju, kur katras ribas (26) 
vērpšanās virziens uz augšu ir tāds pats kā virziens uz augšu 

vītnei (14), kas stiepjas līdz galvas galam (18), katrai no vairākām 
ribām (26) augstums (H) ir mazāks nekā katra vītnes vijuma (24) 
vītnes augstums, kur spirālveida rievas (28) spirāles virziens uz 
augšu ir pretējs attiecībā pret vītnes (14), kas stiepjas līdz galvas 
galam (18), virzienu uz augšu, turklāt spirālveida rievai (28) dziļums 
ir (D) 1,5-2,5 reizes lielāks par katras ribas (26) augstumu (H).
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 (54) METODE UN IERĪCE VADĪTSPĒJĪGA METĀLA PĀRVIE-

TOŠANAI
  METHOD AND DEVICE FOR DRIVING CONDUCTIVE 

METAL
 (57) 1. Metode elektrovadītspējīga kausēta metāla virzīšanai, 
turklāt metode satur:
 līdzstrāvas plūsmas veidošanu vertikālā virzienā starp pirmo elek-
trodu (14a, 44a), kas tiek ierīkots tā, lai būtu atklāts pret kausēšanas 
krāsns korpusa (5) kausēšanas kameras (1A) iekšējo virsmu, kas 
uzņem elektrovadītspējīgo kausēto metālu un otru elektrodu (15a, 
45a), kas tiek ierīkots tā, lai būtu atklāts pret kausēšanas krāsns 
korpusa (5) kausēšanas kameras (1A) iekšējo virsmu, un kas tiek 
ierīkots zem pirmā elektroda (14a, 44a) caur elektrovadītspējīgo 
kausēto metālu, ko uzņem kausēšanas kamera (1A);
 magnētiskā lauka veidošanu radiāli virzienā uz kausēšanas kame-
ras (1A) centru no kausēšanas krāsns (1) ārpuses vai virzienā uz 
kausēšanas krāsns (1) ārpusi no kausēšanas kameras (1A) centra, 
lai uz kausēto metālu, kas atrodas kausēšanas krāsnī (1), radītu 
griezes momentu, kas tiek ģenerēts ap vertikālo asi ar elektro-
magnētiskā spēka palīdzību, ko izraisa līdzstrāvas un magnētiskā 
lauka pārklāšanās; un
 kausētā metāla rotēšanu griezes momenta ietekmē, lai izdotu 
kausēto metālu uz noturkrāsni (2), kas tiek ierīkota uz kausēšanas 
kameras (1A), no dalītājplates (7), kas ierīkota starp kausēšanas 
kameru (1A) un noturkrāsni (1), izplūdes atveres (7B) un lai sūknētu 
kausēto metālu, kas ir noturkrāsnī (1), no dalītājplates (7) ieplūdes 
atveres (7A),
 turklāt elektrodi, kas tiek veidoti integrāli ar kausēšanas krāsns 
korpusu (5) kā daļu no kausēšanas krāsns korpusa (5), tiek izmantoti 
gan kā pirmie, gan kā otrie elektrodi (14a, 44a) (15a, 45a), un
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 elektrods, kura elektriskā pretestība ir augstāka nekā kausēta me-
tāla elektriskā pretestība, tiek izmantots kā pirmais elektrods (14a, 
44a), un
 turklāt kausēšanas krāsns korpusa (5) sānu sienas augšējā gala 
virsma tiek veidota kā pirmais elektrods (14a, 44a),
 gropveida dobums (14b) zema kušanas punkta sakausējuma 
uzņemšanai tiek veidots uz pirmā elektroda (14a, 44a),
 zema kušanas punkta sakausējums, kura kušanas temperatūra 
ir zemāka par kausēta metāla kušanas temperatūru un elektroda 
komponents, kas ir veidots no metāla un tiek izmantots savienojumā 
ar līdzstrāvu veidojošu barošanas avotu, tiek uzņemti dobumā (14b), 
saglabājot atstarpes, un
 pirmais elektrods (14a, 44a) un elektroda komponents ir elek-
triski savienojami viens ar otru caur kausētu zema kušanas punkta 
sakausējumu.
 2. Metode elektrovadītspējīga kausēta metāla virzīšanai 
saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt kausēšanas krāsns korpusa (5) 
apakšējā siena tiek veidota kā otrais elektrods (15a, 45a),
otrais elektrods (15a, 45a) tiek savienots ar barošanas avotu caur 
termiskās izplešanas absorbētāju, kas absorbē uz leju vērstu otrā 
elektroda (15a, 45a) termisko izplešanos,
konstrukcija, kurā vairākas lodītes (32), kas veidotas no elektro-
vadīt spējīga metāla, vai vairāki rullīši, kas krautņoti sāniski, tiek 
uzņemti apvalkā (31), kas veidots no elektrovadītspējīga metāla, 
tiek izmantoti kā termiskās izplešanās absorbētāji, un
otrais elektrods (15a, 45a) tiek elektriski savienots ar barošanas 
avotu.
 3. Metode elektrovadītspējīga kausēta metāla virzīšanai, turklāt 
metode satur:
 līdzstrāvas veidošanu vertikālā virzienā starp pirmo elektro-
du (14a, 44a), kas tiek ierīkots tā, lai būtu atklāts pret kausēšanas 
krāsns korpusa (5) kausēšanas kameras (1A) iekšējo virsmu, 
kas uzņem vadītspējīgo kausēto metālu, un otro elektrodu (15a, 
45a), kas tiek ierīkots tā, lai būtu atklāts pret kausēšanas krāsns 
korpusa (5) kausēšanas kameras (1A) iekšējo virsmu, un kas tiek 
ierīkots zem pirmā elektroda (14a, 44a) caur elektrovadītspējīgo 
kausēto metālu, ko uzņem kausēšanas kamera (1A);
 magnētiskā lauka veidošanu radiāli virzienā uz kausēšanas kame-
ras (1A) centru no kausēšanas krāsns (1) ārpuses vai virzienā uz 
kausēšanas krāsns (1) ārpusi no kausēšanas kameras (1A) centra, 
lai uz kausēto metālu, kas atrodas kausēšanas krāsnī (1), radītu 
griezes momentu, kas tiek ģenerēts ap vertikālo asi ar elektro-
magnētiskā spēka palīdzību, ko izraisa līdzstrāvas un magnētiskā 
lauka pārklāšanās; un
 kausētā metāla rotēšanu griezes momenta ietekmē, lai izdotu 
kausēto metālu noturkrāsnī (2), kas ir ierīkota uz kausēšanas 
kameras (1A), no dalītājplates (7), kas ierīkota starp kausēšanas 
kameru (1A) un noturkrāsns (1) izplūdes atveres (7B), lai sūknētu 
kausēto metālu, kas ir noturkrāsnī (1), no dalītājplates (7) ieplūdes 
atveres (7A),
 turklāt kausēšanas krāsns korpusa (5) apakšējā siena tiek veidota 
kā otrais elektrods (15a, 45a),
 otrais elektrods (15a, 45a) tiek savienots ar barošanas avotu 
caur termiskās izplešanas absorbētāju, kas absorbē uz leju vērstu 
otrā elektroda (15a, 45a) termisko izplešanos,
 konstrukcija, kurā vairākas lodītes (32), kas veidotas no elektro-
vadītspējīga metāla, vai vairāki rullīši, kas krautņoti sāniski, tiek 
uzņemti apvalkā (31), kas veidots no elektrovadītspējīga metāla, 
un tiek izmantots kā termiskās izplešanās absorbētājs, un
 otrais elektrods (15a, 45a) tiek elektriski savienots ar barošanas 
avotu.
 4. Metode elektrovadītspējīga kausēta metāla virzīšanai sa-
skaņā ar 3. pretenziju, turklāt elektrodi, kas tiek veidoti integrāli 
ar kausēšanas krāsns korpusu (5) kā daļu no kausēšanas krāsns 
korpusa (5), tiek izmantoti kā pirmie un otrie elektrodi (14a, 
44a) (15a, 45a), un
elektrods, kura elektriskā pretestība ir augstāka nekā kausēta metāla 
elektriskā pretestība, tiek izmantots kā pirmais elektrods (14a, 44a).
 5. Metode elektrovadītspējīga kausēta metāla virzīšanai sa-
skaņā ar 3. pretenziju, turklāt elektrodi, kas tiek veidoti atsevišķi 
no kausēšanas krāsns korpusa (5) tiek izmantoti kā pirmie un otrie 
elektrodi (14a, 44a) (15a, 45a), un
elektrods, kura elektriskā pretestība ir augstāka nekā kausēta metāla 
elektriskā pretestība, tiek izmantots kā pirmais elektrods (14a, 44a).

 6. Kausēšanas krāsns elektrovadītspējīgam metālam, kas ir 
ierīkota uz noturkrāsns elektrovadītspējīga kausēta metāla notu-
rēšanai, turklāt kausēšanas krāsns satur:
 kausēšanas krāsns korpusu (5); un
 magnētiskā lauka ierīci (19),
 turklāt kausēšanas krāsns korpuss (5) satur kausēšanas kame-
ru (1A), kas savienota ar noturkrāsni (2), un dalītājplati (7), kas 
ierīkota kausēšanas kamerā (1A),
 turklāt kausēšanas kamera (1A) savienota ar noturkrāsni (2) 
caur izplūdes atveri (7B) un dalītājplates (7) ieplūdes atveri (7A),
 turklāt kausēšanas krāsns korpuss (5) satur pirmo elektrodu (14a, 
44a), kas veido līdzstrāvas plūsmu, kas iet vertikāli caur elektro-
vadīt spējīgu kausētu metālu, ko uzņem kausēšanas kamerā (1A), 
un otru elektrodu (15a, 45a), kas ir ierīkots zem pirmā elektro-
da (14a, 44a),
 magnētiskā lauka ierīci (19), kas satur pastāvīgo magnētu, kas 
veido magnētisko lauku radiāli virzienā uz kausēšanas kameras (1A) 
centru no kausēšanas krāsns (1) ārējās perifērijas vai virzienā uz 
kausēšanas krāsns (1) ārpusi no kausēšanas kameras (1A) centra, 
lai uz kausēto metālu, kas atrodas kausēšanas krāsnī (1), radītu 
griezes momentu, kas ir ģenerēts ap vertikālo asi ar elektro magnē-
tiskā spēka palīdzību, ko izraisa līdzstrāvas un magnētiskā lauka 
pārklāšanās, un lai iegrieztu kausēto metālu un izdotu kausēšanās 
kamerā (1A) esošo kausēto metālu uz noturkrāsni (2), uz kuras 
ir ierīkota kausēšanas krāsns (2), caur dalītājplates (7) izplūdes 
atveri (7B), un sūknētu noturkrāsnī (2) esošo kausēto metālu kau-
sēšanas kamerā (1A) no dalītājplates (7) ieplūdes atveres (7A),
 turklāt pirmais un otrais elektrods (14a, 44a) (15a, 45a) ir veidoti 
integrāli ar daļu no kausēšanas krāsns korpusa (5) un ir pielāgoti 
kausēt kausētu metālu, kura elektriskā pretestība ir zemāka par 
pirmā elektroda (14a, 44a) elektrisko pretestību, un
 turklāt kausēšanas krāsns korpusa (5) sānu sienas augšējā gala 
virsma ir veidota kā pirmais elektrods (14a, 44a),
 turklāt uz pirmā elektroda (14a, 44a) ir veidots gropveida do-
bums (14b) zema kušanas punkta sakausējuma uzņemšanai,
 turklāt zema kušanas punkta sakausējums, kura kušanas tem-
peratūra ir zemāka par kausēta metāla kušanas temperatūru, un 
elektroda komponents, kas ir veidots no metāla un ir izmantojams 
savienojumā ar līdzstrāvu veidojošu barošanas avotu, ir uzņemti 
dobumā (14b), saglabājot atstarpes, un
 pirmais elektrods (14a, 44a) un elektroda komponents ir elek-
triski savienojami viens ar otru caur kausētu zema kušanas punkta 
sakausējumu.
 7. Kausēšanas krāsns elektrovadītspējīgam kausētam metālam 
saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt kausēšanas krāsns korpusa (5) 
apakšējā siena ir veidota kā otrais elektrods (15a, 45a),
otrais elektrods (15a, 45a) ir savienots ar barošanas avotu caur 
termiskās izplešanas absorbētāju, kas absorbē uz leju vērstu otrā 
elektroda (15a, 45a) termisko izplešanos,
konstrukcija, kurā vairākas lodītes (32), kas veidotas no elektro-
vadītspējīga metāla, vai vairāki rullīši, kas krautņoti sāniski, atro-
das apvalkā (31), kas veidots no elektrovadītspējīga metāla, tiek 
izmantota kā termiskās izplešanās absorbētājs, un
otrais elektrods (15a, 45a) ir elektriski savienots ar barošanas avotu.
 8. Kausēšanas krāsns elektrovadītspējīgam metālam, kas ir 
ierīkota uz noturkrāsns vadītspējīga kausēta metāla noturēšanai, 
turklāt kausēšanas krāsns satur:
 kausēšanas krāsns korpusu (5); un
 magnētiskā lauka ierīci (19),
 turklāt kausēšanas krāsns korpuss (5) satur kausēšanas kame-
ru (1A), kas savienota ar noturkrāsni (2), un dalītājplati (7), kas 
ierīkota kausēšanas kamerā (1A),
 turklāt kausēšanas kamera (1A) savienota ar noturkrāsni (2) 
caur dalītājplates (7) izplūdes atveri (7B) un ieplūdes atveri (7A),
 turklāt kausēšanas krāsns korpuss (5) satur pirmo elektro-
du (14a, 44a), kas veido līdzstrāvas plūsmu, kas iet vertikāli 
caur vadītspējīgu kausētu metālu, kas uzņemts kausēšanas 
kamerā (1A), un otru elektrodu (15a, 45a), kas ir ierīkots zem 
pirmā elektroda (14a, 44a),
 magnētiskā lauka ierīci (19), kas satur pastāvīgo magnētu, kas 
veido magnētisko lauku radiāli virzienā uz kausēšanas kame-
ras (1A) centru no kausēšanas krāsns (1) ārējās perifērijas vai 
virzienā uz kausēšanas krāsns (1) ārpusi no kausēšanas kame-
ras (1A) centra, lai uz kausēto metālu, kas atrodas kausēšanas 
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krāsnī (1), radītu griezes momentu, kas ir ģenerēts ap vertikālo 
asi ar elektro magnē tiskā spēka palīdzību, ko izraisa līdzstrāvas 
un magnētiskā lauka pārklāšanās, un lai iegrieztu kausēto metā-
lu un izdotu kausēšanās kamerā (1A) esošo kausēto metālu uz 
noturkrāsni (2), uz kuras ir ierīkota kausēšanas krāsns (2), caur 
dalītājplates (7) izplūdes atveri (7B), un sūknētu noturkrāsnī (2) 
esošo kausēto metālu kausēšanas kamerā (1A) no dalītājplates (7) 
ieplūdes atveres (7A),
 turklāt kausēšanas krāsns korpusa (5) apakšējā siena ir veidota 
kā otrais elektrods (15a, 45a),
 turklāt otrais elektrods (15a, 45a) ir savienots ar barošanas avotu 
caur termiskās izplešanas absorbētāju, kas absorbē uz leju vērstu 
otrā elektroda (15a, 45a) termisko izplešanos,
 turklāt konstrukcija, kurā vairākas lodītes (32), kas veidotas no 
vadītspējīga metāla, vai vairāki rullīši, kas krautņoti sāniski, atrodas 
apvalkā (31), kas veidots no vadītspējīga metāla, tiek izmantota 
kā termiskās izplešanās absorbētājs, un
 otrais elektrods (15a, 45a) ir elektriski savienots ar barošanas 
avotu.
 9. Kausēšanas krāsns elektrovadītspējīgam kausētam metālam 
saskaņā ar 8. pretenziju, turklāt pirmais un otrais elektrods (14a, 
44a) (15a, 45a) ir veidoti integrāli ar daļu no kausēšanas krāsns 
korpusa (5) un ir pielāgoti, lai izkausētu kausētu metālu, kura 
elektriskā pretestība ir zemāka par pirmā elektroda (14a, 44a) 
elektrisko pretestību.
 10. Kausēšanas krāsns elektrovadītspējīgam kausētam metālam 
saskaņā ar 8. pretenziju, turklāt pirmais un otrais elektrods (14a, 
44a) (15a, 45a) ir veidoti atsevišķi no kausēšanas krāsns korpu-
sa (5) un ir pielāgoti, lai izkausētu kausētu metālu, kura elektriskā 
pretestība ir zemāka par pirmā elektroda (14a, 44a) elektrisko 
pretestību.
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 (54) METODE LĪMES UZKLĀŠANAI UZ VISMAZ PIRMĀ KOKA 

FINIERA, IZMANTOJOT PĀRKLĀŠANAS RULLĪTI, UN 
PĀRKLĀŠANAS RULLĪTIS

  A METHOD FOR APPLYING ADHESIVE ON AT LEAST 
A FIRST WOODEN VENEER USING A ROLL COATER 
AND A ROLL COATER

 (57) 1. Metode līmes (330) uzklāšanai uz vismaz pirmā koksnes 
finiera (101, 101a, 101b), izmantojot pārklāšanas rullīti (500), kur 
pārklāšanas rullītis (500) sastāv no:
 - primārā pārklāšanas rullīša (210),
 - sekundārā pārklāšanas rullīša (220), kas ir būtībā paralēls 
primārajam pārklāšanas rullītim (210) tā, ka starp primāro pārklā-
šanas rullīti (210) un sekundāro pārklāšanas rullīti (220) ir atstāta 
pārklāšanas sprauga (215),
 - primārā rakeļa rullīša (230), kas ir būtībā paralēls primārajam 
pārklāšanas rullītim (210), kur starp primāro rakeļa rullīti (230) 
un primāro pārklāšanas rullīti (210) ir atstāta primārā padeves 
sprauga (g1), turklāt primārās padeves spraugas (g1) platums ir 
ne vairāk kā 0,2 mm, un
 - sekundārā rakeļa rullīša (240), kas ir būtībā paralēls sekundā-
rajam pārklāšanas rullītim (220) tā, ka starp sekundāro rakeļa rullī-
ti (240) un sekundāro pārklāšanas rullīti (220) ir atstāta sekundārā 
padeves sprauga (g2), turklāt sekundārās padeves spraugas (g2) 
platums ir ne vairāk kā 0,2 mm; turklāt šī metode ietver:

 - līmes (330) padevi primārā padeves spraugā (g1) uz primāro 
pārklāšanas rullīti (210),
 - līmes (330) padevi sekundārā padeves spraugā (g2) uz se-
kundāro pārklāšanas rullīti (220), un
 - pirmā koksnes finiera (101, 101a, 101b) padošanu pārklāšanas 
spraugā (215), vienlaikus rotējot primāro pārklāšanas rullīti (210) 
un sekundāro pārklāšanas rullīti (220) tā, ka ar primāro pārklāša-
nas rullīti (210) tiek uzklāta līme (330) uz pirmā koksnes finiera 
primārās virsmas (111), un ar sekundāro pārklāšanas rullīti (220) 
tiek uzklāta līme (330) uz pirmā kosnes finiera (101) sekundārās 
virsmas (121),
kur šī metode ietver:
 - pirmajā reizē (t1):
 • primārā pārklāšanas rullīša (210) rotēšanu ar pirmo pārklāša-
nas rullīša ātrumu (va1(t1)), kas ir vienāds ar primārā pārklāšanas 
rullīša (210) aploces ātrumu pirmajā reizē (t1), un
 • primārā rakeļa rullīša (230) rotēšanu ar pirmo rakeļa rullīša 
ātrumu (vd1(t1)), kas ir vienāds ar primārā rakeļa rullīša aploces 
ātrumu (230) pirmajā reizē (t1) un
 - otrajā reizē (t2):
 • primārā pārklāšanas rullīša (210) rotēšanu ar otro pārklāša-
nas rullīša ātrumu (va1(t2)), kas ir vienāds ar primārā pārklāšanas 
rullīša (210) aploces ātrumu otrajā reizē (t2), un
 • primārā rakeļa rullīša (230) rotēšanu ar otro rakeļa rullīša 
ātrumu (vd1(t2)), kas ir vienāds ar primārā rakeļa rullīša aploces 
ātrumu (230) otrajā reizē (t2), turklāt
 - pirmā rakeļa rullīša ātruma (vd1(t1)) attiecība (vd1(t1)/va1(t1)) 
pret pirmo pārklāšanas rullīša ātrumu (va1(t1)) atšķiras no otrā 
rakeļa rullīša ātruma (vd1(t2)) attiecības (vd1 (t2)/va1(t2)) pret otro 
pārklāšanas rullīša ātrumu (va1(t2)),
ko raksturo
 - primārā rakeļa rullīša (230) un primārā pārklāšanas rullī-
ša (210) rotēšana tādā veidā, ka primārās padeves spraugas (g1) 
tuvumā primārā rakeļa rullīša (230) aploce virzās tajā pašā virzienā 
kā primārā pārklāšanas rullīša (210) aploce, turklāt
 - pirmā rakeļa rullīša ātruma (vd1(t1)) attiecība (vd1(t1)/va1(t1)) 
pret pirmo pārklāšanas rullīša ātrumu (va1(t1)) ir robežās no 10 % 
līdz 30 %, un
 - otrā rakeļa rullīša ātruma (vd1(t2)) attiecība (vd1(t2)/va1(t2)) 
pret otro pārklāšanas rullīša ātrumu (va1(t2)) ir robežās no 10 % 
līdz 30 %.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt
 - pirmā rakeļa rullīša ātruma (vd1(t1)) attiecībai (vd1(t1)/va1(t1)) 
pret pirmo pārklāšanas rullīša ātrumu (va1(t1)) ir pirmā vērtība (r1), 
un
 - otrā rakeļa rullīša ātruma (vd1(t2)) attiecībai (vd1(t2)/va1(t2)) 
pret otro pārklāšanas rullīša ātrumu (va1(t2)) ir otrā vērtība (r2), 
turklāt
 - starpība starp otro vērtību (r2) un pirmo vērtību (r1) ir vismaz 
3 procenta punkti.
 3. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. vai 2. pretenzijas, turklāt
 - pirms līmes (330) uzklāšanas pirmajam koksnes finierim (101, 
101a, 101b) ir biezums (tv) un
 - pārklāšanas spraugas (215) platums (wg) biezuma (tv) virzienā 
līmes (330) uzklāšanas laikā ir par 0,05 mm līdz 0,5 mm mazāks 
nekā biezums (tv), un metode ietver:
 - pirmā koksnes finiera (101, 101a, 101b) padošanu pārklāšanas 
spraugā (215) ar ātrumu (v), kas ir vienāds ar primārā pārklāšanas 
rullīša atloces ātrumu (va1(t1), va1(t2));
vēlams
 - pirmā koknses finiera (101, 101a, 101b) biezums (tv) ir 1 mm 
līdz 4 mm.
 4. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, turklāt
 - pirmais koksnes finieris (101, 101a, 101b) satur šķiedru (130) 
ar šķiedras virzienu (132), un šī metode ietver
 - pirmā koksnes finiera (101, 101a, 101b) padošanu pārklāša-
nas spraugas (215) padeves virzienā (fd), kas būtībā ir paralēla 
šķiedras virzienam (132).
 5. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, turklāt
 - līmes (330) viskozitāte ir robežās no 15 s līdz 45 s, mērot 
saskaņā ar ISO 2431:2011 standartu, izmantojot piltuvi, kuras 
atveres diametrs ir 6 mm, un/vai
 - pirmais pārklāšanas ruļļa ātrums (va1(t1)) ir 50 m/s līdz 
500 m/s un/vai
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 - metode ietver līmes (330) uzklāšanu daudzumā 120 g/m2 
  līdz līdz 200 g/m2 vismaz uz primārās virsmas (111), vēlams, 
arī uz pirmā koksnes finiera (101) sekundārās virsmas (121) 
un/vai
 - līme (330) satur vismaz vienu no šīm vielām: fenola sveķus, 
fenola formaldehīdu, ureamelamīnu, melamīna formaldehīdu, re-
zorcīnu un līmi uz lignīna bāzes.
 6. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, kurā 
ietilpst:
 - noteikšana, ka pirmā koksnes finiera (101, 101a, 101b) kva-
litāte nepārsniedz robežvērtību,
 - noteikšana, ka otrā koksnes finiera (102a, 102b) kvalitāte 
pārsniedz robežvērtību, un
 - pirmā koksnes finiera (101, 101a, 101b) un otrā koksnes 
finiera (102a, 102b) uzlikšana vienu uz otra, lai izveidotu daļu no 
koka lamināta paneļa (100) tā, ka
 - otrais koksnes finierējums (102a, 102b) satur koka lamināta 
paneļa (100) galveno virsmu (110), turklāt koka lamināta pane-
ļa (100) galvenās virsmas (110) virsmas normāle (Nsp) ir paralēla 
koka lamināta paneļa (100) biezumam (tp), un
 - līme (330) netiek uzklāta uz koka lamināta paneļa (100) 
galvenās virsmas (110) ar pārklāšanas rullīti (500).
 7. Metode saskaņā ar 6. pretenziju, kurā ietilpst
 - noteikšana, ka trešā koksnes finiera (103) kvalitāte ir zemāka 
par pirmā koksnes finierējuma (101, 101a, 101b) kvalitāti, un šī 
metode papildus ietver:
 - pirmā koksnes finiera (101, 101a, 101b), otrā koksnes finie-
ra (102a, 102b) un trešā koksnes finiera (103) uzlikšana vienu uz 
otra tā, ka
 - pirmais koksnes finieris (101, 101a, 101b) ir izvietots starp 
trešo koksnes finieri (103) un otro koksnes finieri (102a, 102b), 
turklāt
 - līme (330) netiek uzklāta uz trešā koksnes finiera (103) 
virsmas ar pārklāšanas rullīti (500).
 8. Pārklāšanas rullītis (500), kas ir piemērots līmes (330) uz-
klāšanai uz koksnes finiera (101, 101a, 101b), turklāt pārklāšanas 
rullītis (500) sastāv no:
 - primārā pārklāšanas rullīša (210),
 - sekundārā pārklāšanas rullīša (220), kas būtībā ir paralēls 
primārajam pārklāšanas rullītim (210) tādā veidā, ka starp primāro 
pārklāšanas rullīti (210) un sekundāro pārklāšanas rullīti (220) ir 
atstāta pārklāšanas sprauga (215),
 - primārā rakeļa rullīša (230), kas būtībā ir paralēls primārajam 
pārklāšanas rullītim (210) tā, ka starp primāro rakeļa rullīti (230) un 
primāro pārklāšanas rullīti (210) ir atstāta padeves sprauga (g1), 
turklāt primārās padeves spraugas (g1) platums ir ne vairāk kā 
0,2 mm,
 - sekundārā rakeļa rullīša (240), kas būtībā ir paralēls sekun-
dārajam pārklāšanas rullītim (220) tā, ka starp sekundāro rakeļa 
rullīti (240) un sekundāro pārklāšanas rullīti (220) ir atstāta padeves 
sprauga (g2), turklāt sekundārās padeves spraugas (g2) platums ir 
ne vairāk kā 0,2 mm,
 - līdzekļiem (311, 312) līmes (330) padošanai uz primāro 
telpu (301), kuru nosaka primārais pārklāšanas rullītis (210) un 
primārais rakeļa rullītis (230), turklāt līme (330) ir konfigurēta tā, 
ka pa primāro padeves spraugu (g1) plūst no primārās telpas (301) 
uz primāro pārklāšanas rullīti (210),
 - līdzekļiem (321, 322) līmes (330) padošanai uz sekundāro 
telpu (302), kuru nosaka sekundārais pārklāšanas rullītis (220) un 
sekundārais rakeļa rullītis (340), turklāt līme (330) ir konfigurēta 
tā, ka pa sekundāro padeves spraugu (g2) plūst no sekundārās 
telpas (302) uz sekundāro pārklāšanas rullīti (220),
 - līdzekļa (611) primārā pārklāšanas rullīša (210) rotēšanai,
 - līdzekļa (631) primārā rakeļa rullīša (230) rotēšanai, un
 - vadības bloka (CPU1), kas ir konfigurēts
 • pirmajā reizē (11)
 - primārā pārklāšanas rullīša (210) rotēšanai pirmajā pārklāša-
nas rullīša ātrumā (va1(t1)), kas ir vienāds ar primārā pārklāšanas 
rullīša (210) aploces ātrumu pirmajā reizē (t1), un
 - primārā rakeļa rullīša (230) rotēšanai pirmajā rakeļa rullīša 
ātrumā (vd1(t1)), kas ir vienāds ar primārā rakeļa rullīša (230) 
aploces ātrumu pirmajā reizē (t1), un
 • pēc pirmās reizes (t1) saņemt signālu (S1), kas norāda uz 
nepieciešamību mainīt uzklājamo līmes daudzumu, un

 • atbildot uz signālu (S1), otrajā reizē (t2)
 - primārā pārklāšanas rullīša (210) rotēšanai otrajā pārklāšanas 
rullīša ātrumā (va1(t2)), kas ir vienāds ar primārā pārklāšanas 
rullīša (210) aploces ātrumu otrajā reizē (t2), un
 - primārā rakeļa rullīša (230) rotēšanai otrajā rakeļa rullīša 
ātrumā (vd1(t2)), kas ir vienāds ar primārā rakeļa rullīša (230) 
aploces ātrumu otrajā reizē (t2), turklāt
 • pirmā rakeļa rullīša ātruma (vd1(t1)) attiecība (vd1(t1)/va1(t1)) 
pret pirmo pārklāšanas rullīša ātrumu (va1(t1)) atšķiras no otrā 
rakeļa rullīša ātruma (vd1(t2)) attiecības (vd1(t2)/va1(t2)) pret otro 
pārklāšanas rullīša ātrumu (va1(t2)),
ko raksturo tas, ka
 - vadības bloks (CPU1) ir konfigurēts primārā rakeļa rullīša (230) 
un primārā pārklāšanas rullīša (210) rotēšanai, izmantojot līdzek-
li (611) primārā pārklāšanas rullīša (210) rotēšanai un līdzekli (631) 
primārā rakeļa rullīša (230) rotēšanai tādā veidā, ka primārās 
padeves spraugas (g1) tuvumā primārā rakeļa rullīša (230) aploce 
pārvietojas tajā pašā virzienā, kā primārā pārklāšanas rullīša (210) 
aploce, turklāt
 - pirmā rakeļa rullīša ātruma (vd1(t1)) attiecība (vd1(t1)/va1(t1)) 
pret pirmo pārklāšanas rullīša ātrumu (va1(t1)) ir robežās no 10 % 
līdz 30 %, un
 - otrā rakeļa rullīša ātruma (vd1(t2)) attiecība (vd1(t2)/va1(t2)) 
pret otro pārklāšanas rullīša ātrumu (va1(t2)) ir robežās no 10 % 
līdz 30 %.
 9. Pārklāšanas rullītis (500) saskaņā ar 8. pretenziju, turklāt 
vadības bloks (CPU1) ir konfigurēts primārā rakeļa rullīša (230) un 
primārā pārklāšanas rullīša (210) rotēšanai, izmantojot līdzekli (611) 
primārā pārklāšanas rullīša (210) rotēšanai un līdzekli (631) primārā 
rakeļa rullīša (230) rotēšanai tādā veidā, ka
 - pirmā rakeļa rullīša ātruma (vd1(t1)) attiecībai (vd1(t1)/va1(t1)) 
pret pirmo pārklāšanas rullīša ātrumu (va1(t1)) ir pirmā vērtība (r1), 
un
 - otrā rakeļa rullīša ātruma (vd1(t2)) attiecībai (vd1(t2)/va1(t2)) 
pret otro pārklāšanas rullīša ātrumu (va1(t2)) ir otrā vērtība (r2), 
turklāt
 - starpība starp otro vērtību (r2) un pirmo vērtību (r1) ir vismaz 
3 procenta punkti.
 10. Pārklāšanas rullītis (500) saskaņā ar 8. vai 9. pretenziju, 
turklāt
 - pārklāšanas spraugas (215) platums ir ne vairāk par 4 mm.
 11. Ierīce (510), kas ietver
 - pārklāšanas rullīti (500) saskaņā ar jebkuru no 8. līdz 10. pre-
tenzijai;
 - pirmo pāreju (P1) un otro pāreju (P2), turklāt pirmā pāreja (P1) 
ir savienota ar pārklāšanas rullīti (500), un otrā pāreja (P2) ir 
konfigurēta pārklāšanas rullīša (500) apiešanai,
 - detektoru (400), kas ir konfigurēts tādas informācijas noteik-
šanai, kas parāda atsevišķu koksnes finiera (101, 101, 101b, 102a, 
102b, 103) kvalitāti,
 - vadierīci (410), kas ir konfigurēta vismaz viena koksnes finiera 
vadīšanai uz pirmo pāreju (P1) un vismaz viena koksnes finiera 
vadīšanai uz otro pāreju (P2), turklāt
 - vadības bloku (CPU1) vai vēl vienu vadības bloku (CPU2), 
kas ir konfigurēts atsevišķa finiera kvalitātes noteikšanai, izmantojot 
informāciju, kas parāda atsevišķu koksnes finiera kvalitāti, un
 - vadības bloku (CPU1) vai vēl vienu vadības bloku (CPU2), 
kas ir konfigurēts, lai ar vadierīci (410)
 • vadītu koksnes finieri (102a, 102b), kura kvalitāte ir lielāka 
par robežvērtību, uz otro pāreju (P2), un
 • vadītu pārējos koksnes finierus (101, 101a, 101b, 103) uz 
pirmo pāreju (P1) tā, ka
 - līme (330) ar pārklāšanas rullīti (500) netiek uzklāta uz kok-
snes finieriem (102a, 102b), kas tiek vadīti uz otro pāreju, un
 - līme (330) ar pārklāšanas rullīti (500) tiek uzklāta vismaz uz 
dažiem koksnes finieriem (101, 101a, 101b, 103), kas tiek vadīti 
uz pirmo pāreju (P1).
 12. Metode, pārklāšanas rullītis (500) vai ierīce (510) saskaņā 
ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, turklāt
 - pārklāšanas rullītis (500) satur līdzekļus (234, 235) primārās 
padošanas spraugas (g1) platuma regulēšanai;
vēlams,
 - metode ietver primārās padeves spraugas (g1) platuma re-
gulēšanu.
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 13. Metode, pārklāšanas rullītis (500) vai ierīce (510) saskaņā 
ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, kur
 - primārā pārklāšanas rullīša cietība (210) ir 60 līdz 75 Sh(A), 
vēlams,
 - sekundārā pārklāšanas rullīša cietība (220) ir 60 līdz 75 Sh(A), 
vēl vēlamāk
 - sekundārā pārklāšanas rullīša (220) cietība ir līdzvērtīga 
primārā pārklāšanas rullīša (210) cietībai.
 14. Metode, pārklāšanas rullītis (500) vai ierīce (510) saskaņā 
ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, kur
 - primārais pārklāšanas rullītis (210) nosaka pirmo primāro 
pazeminājumu (215) un otro primāro pazeminājumu (216), turklāt
 - attālums (dr) starp pirmo primāro pazeminājumu (215) un otro 
primāro pazeminājumu (216) ir robežās no 0,5 mm līdz 3 mm,
 - pirmā primārā pazeminājuma (215) platums (wr) ir robežās 
no 0,3 mm līdz 1,5 mm,
 - otrā primārā pazeminājuma (216) platums ir robežās no 
0,3 mm līdz 1,5 mm,
 - pirmā primārā pazeminājuma (215) dziļums (hr) ir robežās 
no 0,3 mm līdz 1 mm, un
 - otrā primārā pazeminājuma dziļums ir robežās no 0,3 mm 
līdz 1 mm; vēlams
 - sekundārais pārklāšanas rullītis (220) nosaka pirmo sekundāro 
pazeminājumu un otro sekundāro pazeminājumu, turklāt
 - attālums starp pirmo sekundāro pazeminājumu un otro se-
kundāro pazeminājumu ir robežās no 0,5 mm līdz 3 mm,
 - pirmā sekundārā pazeminājuma platums ir robežās no 0,3 mm 
līdz 1,5 mm,
 - otrā sekundārā pazeminājuma platums ir robežās no 0,3 mm 
līdz 1,5 mm,
 - pirmā sekundārā pazeminājuma dziļums ir robežās no 0,3 mm 
līdz 1 mm, un
 - otrā sekundārā pazeminājuma dziļums ir robežās no 0,3 mm 
līdz 1 mm.
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 (57) 1. Savienojums, kas atlasīts no (S)-2-(1-(4-amino-3-(3-
fluor-4-izopropoksifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-1-il)etil)-6-fluor-
3-(3-fluorfenil)-4H-hromen-4-ona un tā farmaceitiski pieņemamiem 
sāļiem ar enantiomēro pārākumu (e.p.) vismaz aptuveni 60 %, 
75 %, 80 %, 85 %, 90 %, 95 %, 98 % vai 99 %.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt savienojums 
ir (S)-2-(1-(4-amino-3-(3-fluor-4-izopropoksifenil)-1H-pirazolo[3,4-
d]pirimidin-1-il)etil)-6-fluor-3-(3-fluorfenil)-4H-hromen-4-ona 4-metil-
benzol sulfonāts.
 3. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt savienojums 
ir atlasīts no:
(S)-2-(1-(4-amino-3-(3-fluor-4-izopropoksifenil)-1H-pirazolo[3,4-
d]pirimidin-1-il)etil)-6-fluor-3-(3-fluorfenil)-4H-hromen-4-ona sulfāta,
(S)-2-(1-(4-amino-3-(3-fluor-4-izopropoksifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]pi-
rimidin-1-il)etil)-6-fluor-3-(3-fluorfenil)-4H-hromen-4-ona hidrohlorīda,
(S)-2-(1-(4-amino-3-(3-fluor-4-izopropoksifenil)-1H-pirazolo[3,4-
d]pirimidin-1-il)etil)-6-fluor-3-(3-fluorfenil)-4H-hromen-4-ona benzol-
sulfonāta,
(S)-2-(1-(4-amino-3-(3-fluor-4-izopropoksifenil)-1H-pirazolo[3,4-
d]pirimidin-1-il)etil)-6-fluor-3-(3-fluorfenil)-4H-hromen-4-ona maleāta,
(S)-2-(1-(4-amino-3-(3-fluor-4-izopropoksifenil)-1H-pirazolo[3,4-
d]pirimidin-1-il)etil)-6-fluor-3-(3-fluorfenil)-4H-hromen-4-ona kampar-
sulfonāta.
 4. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju ar enantiomēro 
pārākumu (e.p.) vismaz aptuveni 60 %.
 5. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju ar enantiomēro 
pārākumu (e.p.) vismaz aptuveni 75 %.
 6. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju ar enantiomēro 
pārākumu (e.p.) vismaz aptuveni 80 %.
 7. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju ar enantiomēro 
pārākumu (e.p.) vismaz aptuveni 85 %.
 8. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju ar enantiomēro 
pārākumu (e.p.) vismaz aptuveni 90 %.
 9. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju ar enantiomēro 
pārākumu (e.p.) vismaz aptuveni 95 %.
 10. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju ar enantiomēro 
pārākumu (e.p.) vismaz aptuveni 98 %.
 11. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju ar enantiomēro 
pārākumu (e.p.) vismaz aptuveni 99 %.
 12. Farmaceitisks sastāvs, kas ietver savienojumu saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 11. pretenzijai un vismaz vienu farmaceitiski 
pieņemamu nesēju.
 13. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 11. pretenzijai, 
izmantošanai šūnā esošas PI3K kināzes katalītiskās aktivitātes 
inhibēšanai, turklāt inhibēšana notiek indivīdā, kas cieš no slimības 
vai veselības traucējuma, kas ir vēzis, kaulu veselības traucējums, 
iekaisīga slimība, imunoloģiska slimība, nervu sistēmas slimība, 
metaboliska slimība, elpceļu slimība, tromboze vai sirds slimība.
 14. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 11. pretenzijai, 
izmantošanai slimības vai veselības traucējuma ārstēšanā indivīdā, 
kam tā nepieciešama, turklāt slimība vai veselības traucējums vai 
stāvoklis ir ar imūnsistēmu saistīta slimība, ar iekaisumu saistīta 
slimība vai veselības traucējums, vēzis vai cita proliferatīva slimība, 
aknu slimība vai aknu darbības traucējums, nieru slimība vai nieru 
darbības traucējums.
 15. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 14. pretenziju, turklāt 
slimība, veselības traucējums vai stāvoklis ir atlasīti no iekaisuma, 
glomerulonefrīta, uveīta, aknu slimībām vai aknu darbības traucē-
jumiem, nieru slimībām vai nieru darbības traucējumiem, hroniskās 
obstruktīvās plaušu slimības, reimatoīdā artrīta, iekaisīgās zarnu 
slimības, alerģiskā rinīta, vaginīta, intersticiālā cistīta, sklerodermas, 
osteoporozes, ekzēmas, allogēnas vai ksenogēnas transplantācijas, 
transplantāta atgrūšanas, transplantāta reakcijas pret saimnieku, 
sarkanās vilkēdes, plaušu fibrozes, dermatomiozīta, tiroidīta, 
myasthenia gravis, autoimūnas hemolītiskās anēmijas, cistiskās 
fibrozes, hroniska recidivējoša hepatīta, primārās biliārās cirozes, 
alerģiskā konjunktivīta, hepatīta, atopiskā dermatīta, astmas, Šēgrē-
na sindroma, transplantēta orgāna atgrūšanas, multiplās sklerozes, 
Gijēna-Barē sindroma, autoimūnā uveīta, autoimūnās hemolītiskās 
anēmijas, ļaundabīgās anēmijas, autoimūnās trombocitopēnijas, 
temporālā arterīta, antifosfolipīdu sindroma, vaskulitīdiem, piemēram, 
Vegenera granulamatozes, Behčeta slimības, psoriāzes, dermatitis 
herpetiformis, pemphigus vulgaris, vitiligo, Krona slimības, kolīta, 
čūlainā kolīta, primārās žultspūšļa cirozes, autoimūnā hepatīta, 
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1. veida vai imūnmediēta cukura diabēta, Greivza slimības, Hašimoto 
tiroidīta, autoimūnā ooforīta un orhīta, autoimūna virsnieru dziedzera 
darbības traucējuma, sistēmiskās sarkanās vilkēdes, polimiozīta, 
dermatomiozīta, ankilozējošā spondilīta, transplantāta atgrūšanas, 
pārstādītas ādas atgrūšanas, artrīta, kaulu slimībām, kas saistītas 
ar pastiprinātu kaulu rezorbciju, ileīta, Bareta sindroma, pieaugu-
šo respiratorā distresa sindroma, hroniskās obstruktīvās elpceļu 
slimības, radzenes distrofijas, trahomas, onhocerkozes, oftalmīta, 
endo ftal mīta, gingivīta, periodontīta; tuberkulozes; lepras; urēmijas 
komplikācijām, nefrozes; sklerodermatīta, psoriāzes, hroniskām 
nervu sistēmu demielinizējošām slimībām, ar AIDS saistītas neiro-
deģenerācijas, Alcheimera slimības, infekciozā meningīta, encefalo-
mielīta, Pārkinsona slimības, Hantingtona slimības, amiotropās 
laterālās sklerozes, virāla vai autoimūna encefalīta; autoimūniem 
veselības traucējumiem, imūnā kompleksa vaskulīta, sistēmiskās 
sarkanās vilkēdes (SSV); kardiomiopātijas, išēmiskas sirds slimības, 
hiperholesterīnēmijas, aterosklerozes, preeklampsijas; hroniskas 
aknu mazspējas, galvas smadzeņu un mugurkaula smadzeņu 
traumas, vēža, ar limfu saistītiem asins rades sistēmas audzējiem, 
leikozes, akūtas limfocītiskas leikozes, akūtas limfoblastiskas 
leikozes, B-šūnu limfomas, T-šūnu limfomas, Hodžkina limfomas, 
ne-Hodžkina limfomas, matšūnu limfomas un Burketa limfomas; 
limfoīdas izcelsmes asinsrades audzējiem, akūtām mielo genām 
leikozēm, hroniskām mielogēnām leikozēm, mielo dosplastiskā 
sindroma, promielocītiskas leikozes; urīnpūšļa karcinomas, krūts 
dziedzera karcinomas, resnās zarnas karcinomas, nieru karcinomas, 
aknu karcinomas, plaušu karcinomas, sīkšūnu plaušu vēža, barī-
bas vada vēža, žultspūšļa vēža, olnīcu vēža, aizkuņģa dziedzera 
vēža, kuņģa vēža, dzemdes kakla vēža, vairogdziedzera vēža, 
prostatas vēža, ādas vēža, plakanšūnu vēža; mezenhimālas izcel-
smes audzējiem, fibrosarkomas, rabdomiosarkomas; centrālās un 
perifērās nervu sistēmas audzējiem, astrocitomas, neiroblastomas, 
gliomas, švannomas; melanomas, seminomas, teratokarcinomas, 
osteo sarkomas, pigmenta kserodermas, keratoakantomas, vairog-
dziedzera folikulārā vēža, Kapoši sarkomas, hroniskā bronhīta, 
hroniskās limfocītiskās leikozes, multiplām mielomām, kas ietver lēni 
norisošu multiplo mielomu, nesekretoro mielomu, osteosklerotisko 
mielomu, plazmas šūnu leikozi, plazmocitomas un ekstramedu-
lārās plazmacitomas, mazo limfocītu limfomas (SLL), indolentās 
ne-Hodžkina limfomas (I-NHL), mantijas šūnu limfomas (MCL), 
folikulārās limfomas, Valdenstrēma makroglobulinēmijas (WM) un 
difūzās lielo B-šūnu limfomas (DLBCL).
 16. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 14. pretenziju, turklāt 
slimība, veselības traucējums vai stāvoklis ir atlasīts no hroniskās 
limfocitārās leikozes (CLL), ne-Hodžkina limfomas (NHL), akūtās 
mieloīdās leikozes (AML), multiplās mielomas (MM), mazo lim-
focītu limfomas (SLL), indolentās ne-Hodžkina limfomas (I-NHL), 
akūtās limfocītiskās leikozes (ALL), mantijas šūnu limfomas (MCL), 
folikulārās limfomas, Valdenstrēma makroglobulinēmijas (WM), 
T-šūnu limfomas, B-šūnu limfomas un difūzās lielo B-šūnu limfo-
mas (DLBCL).
 17. Savienojums izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 13. līdz 
16. pretenzijai, kas papildus ietver vismaz vienu citu pretvēža 
līdzekli, pretiekaisuma līdzekli, imūnsupresīvu līdzekli, steroīdu, 
nesteroīdu pretiekaisuma līdzekli, prethistamīna līdzekli, analgētiķi 
vai to maisījumu.
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 (57) 1. Drošības dokumenta (1) veidošanas metode, kas ietver 
šādus soļus:
 - pamatslāņa (2) ar augšējo pusi (6) nodrošināšanu,
 - attēla (3) ar krāsainiem attēla elementiem (3’, 3’’, 3’’’) nodro-
šināšanu augšējās puses (6) attēla apgabalā (Ai),
 - aizsargslāņa (4) mīkstā vai šķidrā stāvoklī nodrošināšanu virs 
attēla apgabala (Ai),
 - raksta (5, 27) iespiešanu aizsargslānī (4) attēla apgabalā (Ai), 
kad tas ir mīkstā vai šķidrā stāvoklī, aizsargslānim (4) reaģējot ar 
iespiedelementu (16, 20), kas ir apgādāts ar rakstu, un
 - aizsargslāņa sacietēšanu, apstarojot to ar optisko starojumu,
kas raksturīgs ar to, ka raksts (5) satur optisko struktūru ar iz-
mēriem, kas mazāki nekā 100 µm, turklāt iespiedelements (16, 
20) ir caurspīdīgs un lokans, un aizsargslānis (4) tiek sacietināts, 
laižot optisko starojumu caur caurspīdīgo iespiedelementu, kad tas 
reaģē ar aizsargslāni, iespiedelements (16, 20) tiek noņemts no 
aizsargslāņa (4) pēc vismaz daļējas aizsargslāņa sacietēšanas, 
kam seko melnināta raksta (7) nodrošināšana pamatslānī (2), 
fokusējot lāzera staru ar optiskās konstrukcijas palīdzību, un 
attēla elementu lāzergravējums fokālās plaknes (8), kas izvietota 
vertikālā attālumā h starp 50 µm un 150 µm no attēla krāsainajiem 
elementiem, pamatslānī.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt attēls (3) tiek 
nodrošināts attēla apgabalā (Ai), drukājot caurspīdīgus krāsainos 
attēla elementus (3’, 3’’, 3’’’), tādus kā dzeltens, sarkans un zils, 
optiskā konstrukcija satur lentikulāru lēcu kopumu (27), turklāt 
melninātais raksts (7) tiek nodrošināts pamatslānī ar lāzera stara 
palīdzību, kas iet caur lentikulārajām lēcām un caur caurspīdīgajiem 
krāsainajiem attēla elementiem (3’, 3’’, 3’’’).
 3. Metode saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt krāsaino attēla 
elementu (3’-3’’’) vidējā caurlaidība ir vismaz 50 % viļņa garumu 
apgabalā starp 400 nm un 700 nm.
 4. Metode saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt krāsaino attēla 
elementu (3’-3’’’) caurlaidība lāzera stara viļņa garumā ir vismaz 
50 %, vēlams vismaz 80 %.
 5. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt krāsainie elementi (3’-3’’’) atrodas blakus vai pārklājas.
 6. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt pēc iespiedelementa (16, 20) noņemšanas, pamatslānis (2) 
tiek transportēts uz personificēšanas ierīci (25), kas satur lāze-
ru (29, 40), kur pēc personificēšanas dati tiek ievadīti pamatslānī 
ar optiskās konstrukcijas palīdzību.
 7. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt drukas kontrolierim (34) ir atmiņa (33), kas savienota ar attēla 
uzklāšanas ierīci (35), attēls tiek veidots, uzglabājot attēla datus 
kontroliera atmiņā (33) un nodrošinot tintes slāni pamatslānī (2) ar 
attēla uzklāšanas ierīces, kas ir savienota ar kontrolieri, palīdzību, 
kam seko attēla apgabala (Ai) skenēšana ar lāzera staru (29, 40), 
kas savienots ar lāzera kontrolieri (38), lāzera kontrolieris (38) ie-
gūst attēla datus no kontroliera atmiņas (33), lai izdedzinātu attēla 
elementus pamatslānī (2) caur lēcu kopumu.
 8. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt aizsargslānim ir lielāki izmēri kā attēla apgabalam, un vēlams 
tas pārklāj būtībā visu pamatslāni (2).
 9. Drošības dokumenta (1) veidošanas metode, kas ietver 
šādus soļus:
 - plastmasas pamatnes (30) ar optisko rakstu (31) nodrošinā-
šanu, pamatnes (30) transportēšanu uz personificēšanas vietu,
 - portreta (32) attēla datu ievadīšanu drukas kontroliera (34) 
atmiņā (33), drukas kontrolieris tiek savienots ar attēla uzklāšanas 
ierīci (35),
 - attēla veidošanu, ar attēla uzklāšanas ierīces, kas savienota 
ar drukas kontrolieri, palīdzību nodrošinot krāsaino attēla elementu 
tintes slāni attēla apgabalā (Ai) uz pamatnes (30),
 - aizsargslāņa (4) uzklāšanu uz pamatnes (30) šķidrā vai mīkstā 
stāvoklī,
 - lēcu raksta (5, 27) iespiešanu aizsargslānī (4), kas pārklāj 
attēlu attēla apgabalā (Ai), kad tas ir šķidrajā vai mīkstajā stāvoklī, 
aizsargslānim kontaktējot ar caurspīdīgu un lokanu iespiedelemen-
tu (16, 20), kas nodrošināts ar rakstu,
 - aizsargslāņa sacietēšanu, laižot optisko starojumu caur caurspī-
dīgu iespiedelementu (16, 20), kad tas kontaktē ar aizsargslāni (4),
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 - iespiedelementa (16, 20) noņemšanu no aizsargslāņa pēc 
aizsargslāņa sacietēšanas,
 - lāzera kontroliera (38) un lāzera (40), kas savienots ar lāzera 
kontrolieri, nodrošināšanu,
 - portreta attēla datu nodrošināšanu lāzera kontrolierim (40), 
un
 - lēcu konstrukcijas skenēšanu ar lāzera staru ar lāzera kontro-
liera palīdzību un, pamatojoties uz attēla datiem, melninātu attēla 
elementu (26) nodrošināšanu pamatnē (30) zem lēcu elementiem 
caur drukātajiem krāsainajiem attēla elementiem (3’-3’’’), fokālās 
plaknes (8), kas ir izvietota vertikālā attālumā h starp 50 µm un 
150 µm no attēla krāsainajiem elementiem, pamatslānī.
 10. Metode saskaņā ar 9. pretenziju, turklāt tintes krāsaino 
attēla elementu (3’-3’’’) vidējā caurlaidība ir vismaz 50 % viļņa 
garumu apgabalā starp 400 nm un 700 nm.
 11. Metode saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt tintes krāsaino 
attēla elementu (3’-3’’’) caurlaidība lāzera stara viļņa garumā ir 
vismaz 50 %, vēlams vismaz 80 %.
 12. Drošības dokumenta (1) veidošanas metode, kas ietver 
šādus soļus:
 - pamatslāņa (2) ar augšējo pusi (6) nodrošināšanu,
 - krāsainā attēla (3) nodrošināšanu augšējās puses (6) attēla 
apgabalā (Ai), drukājot tintes krāsainos attēla elementus (3’-3’’’) 
uz augšējās puses (6),
 - lēcu struktūru virs krāsainas tintes, lēcu konstrukcijai ir ie-
priekšnoteikta fokālā plakne (8), kas izvietota atstatus no augšējās 
puses (6), un
 - melnināto attēla elementu (7) lāzērgravēšanu caur lēcu kons-
trukciju, lai veidotu melninātos attēla elementus būtībā uz vai blakus 
fokālajai plaknei, kas raksturīga ar to, ka tintes vidējā caurlaidība 
ir vismaz 50 % viļņa garumu apgabalā starp 400 nm un 700 nm, 
un lāzergravēšana veikta caur krāsainajiem attēla elementiem.
 13. Metode saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt fokālā plakne (8) 
novietota vertikāli attālumā h starp 50 µm un 150 µm no attēla 
krāsainajiem elementiem.
 14. Metode saskaņā ar 12. vai 13. pretenziju, turklāt krāsaino 
attēla elementu caurlaidība lāzera stara viļņa garumā ir vismaz 
50 %, vēlams vismaz 80 %.
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 (54) PAŅĒMIENS UN IERĪCE REGULĒTAI GĀZES PĀRVADEI 

ŠĶIDRĀ VIDĒ
  METHOD AND DEVICE FOR THE REGULATED TRANS-

FER OF A GAS INTO A FLUID MEDIUM
 (57) 1. Paņēmiens regulētai gāzes pārvadei šķidrā vidē, kurā 
gāzes plūsma, kas tiek padota pa padeves līniju (3), caur vismaz 

vienu ieejas punktu (4) tiek ievadīta vides līnijā (2), kas vada 
šķidras vides straumi, kas raksturīgs ar to, ka spiediena kritums 
vides līnijā (2) tiek nepārtraukti mērīts ieejas punkta (4) zonā vai 
lejup pa straumi no ieejas punkta vai punktiem (4), un tas tiek 
izmantots kā regulējams parametrs padeves līnijā (3) izvietota 
regulējama vārsta (6) vadīšanai.
 2. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīgs ar to, 
ka uz vides līniju (2) padotā gāzes plūsma vismaz daļēji un/vai 
īslaicīgi sastāv no sašķidrinātās gāzes, kas, nonākot šķidrajā vidē 
vides līnijā (2), iztvaiko.
 3. Paņēmiens saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kas raksturīgs 
ar to, ka gāzes plūsma vai vairākas gāzes plūsmas tiek ievadītas 
vides līnijā (2) vairākos ieejas punktos (4) un kopējais padotās 
gāzes daudzums tiek regulēts kā spiediena krituma mērījuma 
funkcija, lejup pa straumi no ieejas punktiem (4).
 4. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīgs ar to, ka, lai izmērītu spiediena kritumu gan augšup, 
gan lejup pa straumi no plūsmas šķēršļa (5), kas ir izvietots vides 
līnijā (2), vides līnijā (2) tiek nepārtraukti mērīts spiediens un pēc tā 
tiek noteikta diferenciālā spiediena vērtība, kuru pēc tam izmanto 
kā regulējamu parametru regulējamā vārsta (6) vadīšanai.
 5. Paņēmiens saskaņā ar 4. pretenziju, kas raksturīgs ar to, 
ka spiediens vides līnijā tiek mērīts augšup un lejup pa straumi 
no ieejas punkta (4).
 6. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīgs ar to, ka gāzes plūsma sastāv no oglekļa dioksīda.
 7. Ierīce regulētai gāzes pārvadei šķidrā vidē, kas satur gāzes 
plūsmas padeves līniju (3), kas ir savienota ar gāzes avotu un 
aprīkota ar vadāmu, regulējamu vārstu (6), un kura vismaz vienā 
ieejas punktā (4) izplūst vides līnijā (2), kas vada šķidru vidi, kas 
raksturīga ar to, ka vides līnijā (2) ir izvietots plūsmas šķērslis (5), 
un augšup un lejup pa straumi no minētā plūsmas šķēršļa (5) vai 
ieejas punkta (4) un plūsmas šķēršļa (5) ir izvietota viena spiediena 
noteikšanas ierīce, katra (7, 8), spiediena noteikšanai vides līnijā (2), 
turklāt spiediena noteikšanas ierīce atrodas datu komunikācijā ar 
regulējamo vārstu (6) padeves līnijā (3) tā, ka spiediena zudumu 
var nepārtraukti mērīt un izmantot kā regulējamu parametru padeves 
līnijā izvietotā regulējamā vārsta vadīšanai.
 8. Ierīce saskaņā ar 7. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka, kā 
plūsmas šķērslis (5), ir paredzēts statisks maisītājs vai mērīšanas 
atvere.
 9. Ierīce saskaņā ar 7. vai 8. pretenziju, kas raksturīga 
ar to, ka padeves līnijā (3) ieejas punkta (4) tuvumā ir ierīkots 
pretvārsts (10).
 10. Ierīce saskaņā ar jebkuru no 7. līdz 9. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka, kā sašķidrinātās gāzes avots, tiek izmantots 
gāzes balons, cilindru komplekts, vairāki cilindru komplekti vai 
tvertne.
 11. Ierīce saskaņā ar jebkuru no 7. līdz 10. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka spiediena noteikšanas ierīces (7, 8) un regu-
lējamais vārsts (6) atrodas datu komunikācijā ar vadības bloku (9), 
ar kura palīdzību pēc iepriekš noteiktas programmas var regulēt 
sašķidrinātas gāzes ieplūdi caur padeves līniju (3).

 
 
 (51) B21D 39/04(2006.01) (11) 3280551
 (21) 15734252.8  (22) 07.04.2015
 (43) 14.02.2018



1000

Apstiprinātie Eiropas patenti Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2020

 (45) 09.01.2019
 (86) PCT/IT2015/000102  07.04.2015
 (87) WO2016/162890  13.10.2016
 (73) Intertraco (Italia) S.p.A., 1/A Via Amaldi, 46029 Suzzara 

(Mantova), IT
 (72) BERTAZZONI, Stefano, IT
  AMADEI, Tommaso, IT
  LYLY-YRJÄNÄINEN, Jouni, FI
 (74) Corradini, Corrado, et al, Ing. C. Corradini & C. S.r.l., Via 

Dante Alighieri 4, 42121 Reggio Emilia, IT
  Vladimirs ANOHINS, Patentu aģentūra TRIA ROBIT, 

Vīlandes iela 5, Rīga, LV-1010, LV
 (54) IEKĀRTA SAMONTĒTU HIDRAULISKO ŠĻŪTEŅU IZGA-

TAVOŠANAI
  PLANT FOR MANUFACTURING OF ASSEMBLED HY-

DRAULIC HOSES
 (57) 1. Iekārta (10) armētu hidraulisku šļūteņu (H) izgatavoša-
nai, kas satur:
 - uzglabāšanas iecirkni (60) lielam daudzumam hidrauliskas 
armatūras (F), no kurām katru var piestiprināt pie gala šļūtenes 
posmam (H1), kādā ir sagriezta hidrauliskā šļūtene (H2);
 - presēšanas iecirkni (80), aprīkotu ar uzpresēšanas presi (81), 
kas konfigurēta tā, lai hidraulisko armatūru (F) uzpresētu uz šļūtenes 
posma (H1) gala;
raksturīga ar:
 - griešanas iecirkni (20), aprīkotu ar griešanas ierīci (21), kas 
konfigurēta tā, lai hidraulisko šļūteni (H2) sagrieztu daudzos šļūtenes 
posmos (H1); un
 - vadības un kontroles vienību (100), kas operatīvi savienota 
ar presēšanas iecirkņa (80) uzpresēšanas presi (81), lai noteiktu 
uzpresēšanas preses (81) uzspiešanas spēku atbilstoši griešanas 
iecirknī (20) griežamās hidrauliskās šļūtenes (H2) tipa indikatīvajam 
parametram, turklāt vadības un kontroles vienība (100) ir operatīvi 
savienota arī ar griešanas iecirkņa (20) griešanas ierīci (21) un ir 
konfigurēta tā, lai noteiktu šļūtenes posma (H1) garumu un vadītu 
griešanas ierīci (21) tā, lai šļūtenes posms (H1) tiktu nogriezts 
noteiktajā garumā.
 2. Iekārta (10) atbilstoši 1. pretenzijai, turklāt uzglabāšanas 
iecirknis (60) satur krātuvi ar daudziem nodalījumiem (61-64), 
turklāt katrā nodalījumā (61-64) glabājas attiecīgā tipa hidrauliskā 
armatūra (F1-F4).
 3. Iekārta (10) atbilstoši 2. pretenzijai, turklāt katrs nodalī-
jums (61-64) ir aprīkots ar vizuālu un/vai akustisku signalizēšanas 
ierīci (65), kas operatīvi ir savienota ar vadības un kontroles vie-
nību (100).
 4. Iekārta (10) atbilstoši 3. pretenzijai, turklāt vadības un 
kontroles vienība (100) ir konfigurēta tā, lai noteiktu hidrauliskās 
armatūras (F1-F4) tipu, kas jāpiestiprina pie šļūtenes posma (H1) 
gala atbilstoši hidrauliskās šļūtenes (H2) tipam, kurš veido šļūtenes 
posmu, un lai vadītu signalizēšanas ierīces (65) ieslēgšanu nodalī-
jumā (61-64), kas satur noteiktā tipa hidraulisko armatūru (F1-F4).
 5. Iekārta (10) atbilstoši 3. pretenzijai, turklāt vadības un 
kontroles vienība (100) ir konfigurēta tā, lai noteiktu hidraulisko 
armatūru (F1-F4) skaitu, kas atrodas katrā nodalījumā (61-64), un 
lai vadītu nodalījuma (61-64) signalizēšanas ierīces (65) ieslēgšanu, 
kad hidraulisko armatūru skaits nodalījumā (61-64) ir vienāds vai 
mazāks par iepriekš noteikto atsauces vērtību.
 6. Iekārta (10) atbilstoši 1. pretenzijai, turklāt parametrs, kas 
uzrāda hidrauliskās šļūtenes (H2) tipu, tiek izvēlēts no grupas, 
kas satur hidrauliskās šļūtenes (H2) iekšējo diametru, hidraulis-
kās šļūtenes (H2) stiegrojuma slāņu skaitu, hidrauliskās šļūtenes 
stiegrojuma slāņu tipu.
 7. Iekārta (10) atbilstoši 1. pretenzijai, raksturīga ar to, ka tā 
satur ielādēšanas iecirkni (11) vismaz hidrauliskajai šļūtenei (H2), 
kura apkalpo griešanas iecirkni (20).
 8. Iekārta (10) atbilstoši 1. pretenzijai, turklāt ielādēšanas ie-
cirknī (11) glabājas daudzas dažādu tipu hidrauliskās šļūtenes (H2).
 9. Iekārta (10) atbilstoši 8. pretenzijai, turklāt katra hidrauliskā 
šļūtene (H2) ielādēšanas iecirknī (11) ir uztīta uz attiecīgās tīšanas 
spoles (R).
 10. Iekārta (10) atbilstoši 1. pretenzijai, raksturīga ar to, ka 
tā satur tīšanas iecirkni (30), aprīkotu ar tīšanas ierīci (31) un 
novietotu pēc griešanas iecirkņa (20) hidrauliskās šļūtenes (H2) 
padeves virzienā no griešanas iecirkņa (20) uz presēšanas iecir-

kni (80), turklāt tīšanas ierīce (31) ir konfigurēta tā, lai griešanas 
ierīcē (21) nogriezto šļūtenes posmu (H1) satītu tinumā.
 11. Iekārta (10) atbilstoši 10. pretenzijai, turklāt tīšanas iecir-
knis (30) satur aptīšanas ierīci (32) stiprināšanas lentes aplikšanai 
ap tīšanas ierīcē (31) iegūto tinumu.
 12. Iekārta (10) atbilstoši 10. pretenzijai, turklāt tīšanas ierī-
ce (31) ir operatīvi savienota ar vadības un kontroles vienību (100).
 13. Iekārta (10) atbilstoši 1. pretenzijai, raksturīga ar to, ka tā 
satur apgriešanas iecirkni (40), aprīkotu ar apgriešanas ierīci (41) 
un novietotu pēc griešanas iecirkņa (20) hidrauliskās šļūtenes (H2) 
padeves virzienā no griešanas iecirkņa (20) uz presēšanas iecir-
kni (80) un pirms presēšanas iecirkņa (80), turklāt apgriešanas 
ierīce (41) ir konfigurēta tā, lai ārēji un/vai iekšēji apgrieztu šļūtenes 
posma (H1) galu.
 14. Iekārta (10) atbilstoši 13. pretenzijai, turklāt apgriešanas 
ierīce (41) ir operatīvi savienota ar vadības un kontroles vienī-
bu (100).
 15. Iekārta (10) atbilstoši 1. pretenzijai, raksturīga ar to, ka tā 
satur ievietošanas iecirkni (70), aprīkotu ar ievietošanas ierīci (71) 
un novietotu pēc griešanas iecirkņa (20) hidrauliskās šļūtenes (H2) 
padeves virzienā no griešanas iecirkņa (20) uz presēšanas iecir-
kni (80) un pirms presēšanas iecirkņa (80), turklāt ievietošanas 
ierīce (71) ir konfigurēta tā, lai ievietotu vismaz hidraulisko arma-
tūru (F) šļūtenes posma (H1) galā.
 16. Iekārta (10) atbilstoši 15. pretenzijai, turklāt ievietošanas 
ierīce (71) ir operatīvi savienota ar vadības un kontroles vienī-
bu (100).
 17. Iekārta (10) atbilstoši 1. pretenzijai, raksturīga ar to, ka tā 
satur tīrīšanas iecirkni (50), aprīkotu ar šļūtenes posma (H1) tīrīša-
nas ierīci (51) un novietotu pēc griešanas iecirkņa (20) hidrauliskās 
šļūtenes (H2) padeves virzienā no griešanas iecirkņa (20) uz pre-
sēšanas iecirkni (80), turklāt tīrīšanas ierīce (51) ir konfigurēta tā, 
lai tajā tīrītu griešanas ierīcē (21) nogriezto šļūtenes posmu (H1).
 18. Iekārta (10) atbilstoši 17. pretenzijai, turklāt tīrīšanas ierī-
ce (51) ir operatīvi savienota ar vadības un kontroles vienību (100).
 19. Iekārta (10) atbilstoši 1. pretenzijai, raksturīga ar to, ka tā 
satur marķēšanas iecirkni (90), aprīkotu ar marķēšanas ierīci (91) 
un novietotu pēc griešanas iecirkņa (20) hidrauliskās šļūtenes (H2) 
padeves virzienā no griešanas iecirkņa (20) uz presēšanas iecir-
kni (80), turklāt marķēšanas ierīce (91) ir konfigurēta tā, lai uzklātu 
marķējumu uz šļūtenes posma (H1) un/vai uz pie šļūtenes posma 
piestiprinātās hidrauliskās armatūras (F).
 20. Iekārta (10) atbilstoši 19. pretenzijai, turklāt marķēšanas 
ierīce (91) ir operatīvi savienota ar vadības un kontroles vienī-
bu (100).
 21. Iekārta (10) atbilstoši 20. pretenzijai, turklāt vadības un 
kontroles vienība (100) ir konfigurēta tā, lai atbilstoši paramet-
ram, kas uzrāda hidrauliskās šļūtenes (H2) tipu, kura tiek griezta 
griešanas iecirknī (20), noteiktu marķējumu, kas jāuzdrukā uz ar 
armatūru aprīkotās hidrauliskās šļūtenes (H), un lai dotu komandu 
marķēšanas ierīcei (91) uzklāt vadības un kontroles vienības (100) 
noteikto marķējumu uz šļūtenes posma (H1) un/vai uz pie šļūtenes 
posma piestiprinātās hidrauliskās armatūras (F).
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 (43) 28.02.2018
 (45) 27.02.2019
 (31) 2014690  (32) 22.04.2015 (33) NL
 (86) PCT/NL2016/050277  20.04.2016
 (87) WO2016/171552  27.10.2016
 (73) Morpho B.V., Oudeweg 32, 2031 CC Haarlem, NL
 (72) WESSELINK, Wilhelmus Johannes, NL
  VAN DEN BERG, Jan, NL
 (74) Nederlandsch Octrooibureau, P.O. Box 29720, 2502 LS 

The Hague, NL
  Artis KROMANIS, PĒTERSONA PATENTS - AAA LAW, 

SIA, Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, LV
 (54) DROŠĪBAS DOKUMENTS UN RAŽOŠANAS METODE
  SECURITY DOCUMENT AND METHOD OF MANUFAC-

TURING
 (57) 1. Drošības dokuments (1), kas satur īpašnieka portreta 
attēlu (2) un attēla apgabalu (3), attēla apgabalā esošu attēla 
rakstu no attālumā D savstarpēji attālinātiem attēla elementiem (5, 
6), plastmasas materiāla slāni (8), kas pārklāj attēla apgabalu un 
slānī (8) esošu lēcu (11, 12; 17, 18) matricu, turklāt lēcas (11, 
12) ir izvietotas savstarpējā attālumā L, kas atšķiras no D, turklāt 
lēcu matrica pārklāj tikai daļu no attēla raksta (4) un ir veidota 
plastmasas materiāla slānī (8) attēla kontūras (10, 19) robežās, 
šī attēla kontūra veido pazīmes, kas attēlo informāciju attiecībā uz 
īpašnieku un/vai dokumenta (1) izdevējiestādi, kas raksturīgs ar 
to, ka attēla raksta daļa zem slāņa (8) nav pārklāta ar lēcām.
 2. Drošības dokuments (1) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt 
lēcas (11, 12; 17, 18) ir veidotas ar lāzera ablāciju plastmasas 
materiāla slānī (8).
 3. Drošības dokuments (1) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt 
lēcas (11, 12; 17, 18) ir veidotas iedrukājot.
 4. Drošības dokuments (1) saskaņā ar 1., 2. vai 3. pretenziju, 
turklāt attēla elementus (4, 6) veido mikrostruktūru matrica.
 5. Drošības dokuments (1) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt lēcu matrica ir iegarenu cilindrisku lēcu (17, 
18) matrica, attēla elementi satur paralēlas attēla līnijas (15, 16) 
ar garuma virzienu (l), kas izstiepjas zem leņķa (α), iegareno 
lēcu (17, 18) virzienā.
 6. Drošības dokuments (1) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, turklāt attēla elementi (5, 6) ir ierakstīti plastmasas 
materiālā vai slānī zem plastmasas materiāla ar lāzera palīdzību.
 7. Drošības dokuments (1) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
6. pretenzijai, turklāt attēla elementi (5, 6) ir iespiesti.
 8. Drošības dokuments (1), kas satur īpašnieka portreta 
attēlu (2) un attēla apgabalu (3), attēla apgabalā esošu attēla 
rakstu no attālumā D savstarpēji attālinātiem attēla elementiem (5, 
6), plastmasas materiāla slāni (8), kas pārklāj attēla apgabalu un 
slānī (8) esošu lēcu (11, 12; 17, 18) matricu, turklāt lēcu matrica 
pārklāj tikai daļu no attēla raksta (4) un ir veidota plastmasas 
materiāla slānī (8) attēla kontūras (10, 19) robežās ar plastmasas 
materiāla lāzera ablāciju tādā veidā, ka daļa no attēla raksta zem 
slāņa (8) nav pārklāta ar lēcām, šī attēla kontūra veido pazīmes, 
kas attēlo informāciju attiecībā uz īpašnieku un/vai dokumenta 
izdevējiestādi.
 9. Drošības dokumenta (1) veidošanas metode, kas ietver 
šādus soļus:
 - slāņa (9), kas ietver attēla apgabalu (3) attēla raksta (5, 6) 
attēla apgabalā un plastmasas materiāla slāņa (8), kas pārklāj 
attēla apgabalu (3), nodrošināšanu,
 - īpašnieka portreta attēla nodrošināšanu minētājā slānī vai uz 
minētā slāņa (9),
 - lēcu (11, 12; 17, 18) matricas veidošanu plastmasas materiāla 
slānī attēla kontūras robežās, minētās lēcas pārklāj tikai daļu no 
attēla raksta (5, 6) un atstāj daļu no attēla raksta zem slāņa (8) 
ārpus kontūras nepārklātu ar lēcām, šī kontūra veido pazīmes, 
kas attēlo informāciju attiecībā uz īpašnieku un/vai dokumenta 
izdevējiestādi.
 10. Metode saskaņā ar 9. pretenziju, turklāt lēcu (11, 12; 17, 
18) matrica tiek veidota ar plastmasas materiāla slāņa (8) lāzera 
ablāciju plastmasas materiāla slānī (8).
 11. Metode saskaņā ar 9. pretenziju, turklāt lēcu (11, 12; 17, 
18) matrica tiek veidota, to iedrukājot plastmasas materiāla slānī (8).
 12. Metode saskaņā ar jebkuru no 9. līdz 11. pretenzijai, turklāt 
attēla raksts (5, 6) satur matricu, kas veidota no attālumā D sav-

starpēji attālinātiem attēliem, lēcu (11, 12; 17, 18) matrica satur lēcu 
elementus, kas tiek izvietoti savstarpējā attālumā L, kas atšķiras 
no D.
 13. Metode saskaņā ar jebkuru no 9. līdz 11. pretenzijai, turklāt 
attēla raksts (5, 6) sastāv no attēla līniju (15, 16) grupām, lēcu 
matrica satur iegarenas cilindriskas lēcas (17, 18), kas veidotas 
zem leņķa (α) attiecībā pret attēla līnijām (15, 16).
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 (43) 30.05.2018
 (45) 19.12.2018
 (31) 15184965  (32) 11.09.2015 (33) EP
 (86) PCT/EP2016/071234  08.09.2016
 (87) WO2017/042297  16.03.2017
 (73) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH
 (72) MALGAT, Alexandre, CH
 (74) Palmer, Benjamin Jeffrey, Reddie & Grose LLP, The White 

Chapel Building, 10 Whitechapel High Street, London 
E1 8QS, GB

  Artis KROMANIS, PĒTERSONA PATENTS - AAA LAW, 
SIA, Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, LV

 (54) VAIRĀKU SEGMENTU KOMPONENTS AEROSOLU ĢE-
NERĒJOŠAM IZSTRĀDĀJUMAM

  MULTISEGMENT COMPONENT FOR AN AEROSOL
GENERATING ARTICLE

 (57) 1. Vairāku segmentu komponents (50) aerosolu ģenerē-
jošam izstrādājumam (2), turklāt vairāku segmentu komponents, 
kas satur:
 uzliesmojošu siltuma avotu (4, 200);
 aerosola veidošanas substrātu (10) plūsmas virzienā aiz siltuma 
avota; un
 ietinumu (38), kas aptver uzliesmojošo avotu vismaz daļā no tā 
garuma;
 turklāt vairāku segmentu komponents papildus satur termiski iz-
plešamu slāni (42) starp uzliesmojošo siltuma avotu un ietinumu un 
kas aptver uzliesmojošo siltuma avotu, turklāt termiski izplešamais 
slānis ir veidots no termiski izplešamas neorganiskas līmes.
 2. Vairāku segmentu komponents (50) saskaņā ar 1. pre-
tenziju, turklāt termiski izplešamas neorganiskās līmes izplešanās 
attiecība ir aptuveni 1,5:1, vēlams no aptuveni 2:1 līdz aptuveni 
5:1, vislabāk aptuveni 3:1, kad uzsildīta no 20 grādiem pēc Celsija 
līdz 700 grādiem pēc Celsija, atmosfēras spiedienā.
 3. Vairāku segmentu komponents (50) saskaņā ar 1. vai 2. pre-
tenziju, turklāt termiski izplešamā slāņa (42) biezums ir aptuveni 
0,01 mm līdz aptuveni 0,1 mm, vēlams no aptuveni 0,01 mm līdz 
aptuveni 0,04 mm, vislabāk aptuveni 0,02 mm.
 4. Vairāku segmentu komponents (50) saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, turklāt termiski izplešamā neorganiskā 
līme ir putojoša, termiski izplešama neorganiskā līme.
 5. Vairāku segmentu komponents (50) saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, turklāt termiski izplešamā neorganiskā 
līme satur vismaz 1 masas % ūdens, vēlams robežās no aptuveni 
1 līdz aptuveni 7 masas % ūdens, vislabāk no aptuveni 1 līdz 
aptuveni 5 masas % ūdens.
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 6. Vairāku segmentu komponents (50) saskaņā ar jebkuru no 
iepriekšējām pretenzijām, turklāt termiski izplešamais slānis (42) ir 
veidots no nātrija silikāta līmes.
 7. Vairāku segmentu komponents (50) saskaņā ar 6. pretenziju, 
turklāt nātrija silikāta līmes molārā attiecība ir no aptuveni 2 līdz 
aptuveni 3,5 daļas SiO2 līdz 1 daļai Na2O.
 8. Vairāku segmentu komponents (50) saskaņā ar jebkuru 
no iepriekšējām pretenzijām, turklāt uzliesmojošam siltuma avo-
tam (200) uz tā ārējās virsmas (202) ir vismaz viena formēta rie-
va (210) un turklāt termiski izplešamā slāņa (42) termiski izplešamā 
neorganiskā līme vismaz daļēji aizpilda formētās rievas.
 9. Vairāku segmentu komponents (50) saskaņā ar 8. preten-
ziju, turklāt uzliesmojošais siltuma avots (200) satur aizmugurējo 
daļu (204), kam ir būtībā nemainīgs šķērsgriezums, vismaz vienu 
rievu (210), kas beidzas aizmugurējās daļas, augšup pa plūsmu, 
galā.
 10. Vairāku segmentu komponents (50) saskaņā ar 9. pretenziju, 
turklāt aizmugurējās daļas (204) garums ir mazāks par aptuveni 
3 mm, vēlams no aptuveni 2 mm līdz aptuveni 3 mm.
 11. Vairāku segmentu komponents (50) saskaņā ar jebkuru no 
8. līdz 10. pretenziju, turklāt vismaz vienas formētas rievas (210) 
radiāli ārējās malas (214) ir izliektas ar izliekuma rādiusu vis-
maz/aptuveni 0,05 mm.
 12. Vairāku segmentu komponents (50) saskaņā ar jebkuru 
no 8. līdz 11. pretenzijai, turklāt uzliesmojošā siltuma avota (200) 
ārējais diametrs ir būtībā konstants būtībā visā uzliesmojošā siltuma 
avota garumā.
 13. Vairāku segmentu komponents (50) saskaņā ar jebkuru 
no iepriekšējām pretenzijām, turklāt ietinums (38) satur vienu vai 
vairākus siltumvadītspējīga materiāla (36) slāņus.
 14. Vairāku segmentu komponents (50) saskaņā ar jebkuru 
no iepriekšējām pretenzijām, turklāt ietinums (38) satur vienu vai 
vairākus siltumizolācijas materiāla slāņus.
 15. Vairāku segmentu komponents (50) saskaņā ar jebkuru 
no iepriekšējām pretenzijām, turklāt ietinums (38) satur radiālu 
iekšējo siltumvadītspējīga materiāla (36) slāni un radiālu ārējo 
siltum izolācijas materiāla slāni.
 16. Aerosolu ģenerējošs izstrādājums (2), kas satur vairāku 
segmentu komponentu (50) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 15. pre-
tenzijai.
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  DEROSA, Frank, US
  HEARTLEIN, Michael, US
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London WC1B 5HA, GB

  Agneta VEŽENKOVA, PĒTERSONA PATENTS - AAA LAW, 
SIA, Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, LV

 (54) STEROĪDA ATVASINĀJUMS MRNS PIEGĀDEI CILVĒKA 
ĢENĒTISKO SLIMĪBU GADĪJUMĀ

  STEROID DERIVATIVE FOR THE DELIVERY OF MRNA 
IN HUMAN GENETIC DISEASES

 (57) 1. Savienojums ar šādu struktūru:

 2. Nesējviela, kas satur savienojumu saskaņā ar 1. pretenziju 
un terapeitisku daudzumu:
 (a) nukleīnskābes vai
 (b) proteīna.
 3. Nesējviela saskaņā ar 2. pretenziju, kas papildus satur vienu 
vai vairākus katjoniskus lipīdus, vienu vai vairākus nekatjoniskus 
lipīdus un vienu vai vairākus ar PEG modificētus lipīdus.
 4. Nesējviela saskaņā ar 2. vai 3. pretenziju, turklāt nukleīn-
skābe ir RNS.
 5. Nesējviela saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt RNS ir mRNS.
 6. Nesējviela saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt olbaltumviela 
ir ferments.
 7. Nesējviela saskaņā ar jebkuru no 2. līdz 6. pretenzijai, 
turklāt nesējviela ir lipīdu nanodaļiņa vai liposoma.
 8. Nesējviela saskaņā ar jebkuru no 2. līdz 7. pretenzijai, 
turklāt nesējviela iekapsulē nukleīnskābi vai olbaltumvielu.
 9. Nesējviela saskaņā ar jebkuru no 2. līdz 8. pretenzijai, 
turklāt nesējviela papildus satur vienu vai vairākus terapeitiskus 
vai diagnostiskus līdzekļus.
 10. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur nesējvielu saskaņā 
ar jebkuru no 2. līdz 9. pretenzijai.
 11. Nesējviela vai farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar jebkuru 
no 2. līdz 10. pretenzijai lietošanai slimības, kura radusies olbaltum-
vielu nepietiekamības rezultātā, ārstēšanas metodē indivīdam, 
turklāt nukleīnskābe kodē olbaltumvielu, kuras trūkst indivīdam, 
vai olbaltumviela ir olbaltumviela, kuras trūkst indivīdam.
 12. Nesējviela vai farmaceitiska kompozīcija lietošanai sa-
skaņā ar 11. pretenziju, turklāt slimība indivīdam, kura radusies 
olbaltumvielu nepietiekamības rezultātā, ir izvēlēta no: ar SMN1 
saistītas muguras muskuļu atrofijas (SMA); amiotrofas laterālas 
sklerozes (ALS); ar GALT saistītas galaktosēmijas; cistiskās fibro-
zes (CF); ar SLC3A1 saistītiem traucējumiem, ieskaitot cistinūriju; 
ar COL4A5 saistītiem traucējumiem, ieskaitot Alporta sindromu; 
galaktocerebrozidāzes nepietiekamības; ar X hromosomu saistītas 
adrenoleikodistrofijas un adrenomieloneiropātijas; Frīdriha ataksi-
jas; Paliceusa-Mercbachera slimības; ar TSC1 un TSC2 saistītas 
tuberozas sklerozes; Sanfilipo B sindroma (MPS IIIB); ar CTNS 
saistītas cistinozes; ar FMR1 saistītiem traucējumiem, kuri ietver 
trauslās X hromosomas sindromu, trauslās X hromosomas asociētu 
trīces/ataksijas sindromu un trauslās X hromosomas priekšlaicīgas 
olnīcu mazspējas sindromu; Prādera-Villi sindroma; iedzimtas he-
morāģiskas telangiektāzijas (AT); C1 tipa Nīmaņa-Pika slimības; ar 
neironu ceroīdu lipofuscinozi saistītām slimībām, ieskaitot juvenilu 
neironu ceroīdu lipofuscinozi (JNCL), juvenilu Battena slimību, 
Santavuori-Haltia slimību, Janska-Bilšovska slimību un PTT-1 un 
TPP1 nepietiekamības; ar EIF2B1, EIF2B2, EIF2B3, EIF2B4 un 
EIF2B5 saistīta bērnības ataksija ar centrālās nervu sistēmas 
hipomielināciju/smadzeņu baltās vielas izzušanu; ar CACNA1A un 
CACNB4 saistītas epizodiskas 2. tipa ataksijas; ar MECP2-saistītiem 
traucējumiem, ieskaitot klasisko Reta sindromu, ar MECP2 saistītas 
smagas neonatālas encefalopātijas un PPM-X sindroma; ar CDKL5 
saistīta atipiska Reta sindroma; Kenedija slimības (SBMA); ar 
Notch-3 saistītas cerebrālas autosomāli dominantas arteriopātijas 
ar subkortikāliem infarktiem un leikoencefalopātiju (CADASIL); ar 
SCN1A un SCN1B saistītiem lēkmjveidīgiem traucējumiem; ar 
polimerāzi G saistītiem traucējumiem, kuri ietver Alpersa-Huten-
lohera sindromu, ar POLG saistītu sensoro ataksisko neiropātiju, 
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dizartriju un ofthalmoparēzi, un autosomālu dominantu un recesīvi 
progresīvu ārējo oftalmoplēģiju ar mitohondriālu DNS delēciju; ar 
X hromosomu saistītu adrenālu hipoplāziju; ar X hromosomu saistītu 
agammaglobulinēmiju; un Vilsona slimības.
 13. Process savienojuma saskaņā ar 1. pretenziju iegūšanai, 
turklāt process ietver (a) soli savienojuma (3) iegūšanai no savie-
nojumiem (1) un (2):
(a) solis

 14. Process saskaņā ar 13. pretenziju, turklāt process papildus 
ietver (b) soli savienojuma (3) apstrādei ar stirpu skābi, lai iegūtu 
savienojumu saskaņā ar 1. pretenziju:
(b) solis

.

 15. Process saskaņā 13. vai 14. pretenziju, turklāt (a) solis 
papildus ietver dicikloheksilkarbodiimīdu (DCC) un dimetil amino-
piridīnu (DMAP).
 16. Process saskaņā 14. vai 15. pretenziju, turklāt stiprā skābe, 
kas tiek lietota (b) solī, ir trifluoretiķskābe (TFA).
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reģistrācijas	brīdī	iekļauti	Preču	zīmju	reģistra	ziņās.
	 Preču	zīmes	reģistrācija	ir	spēkā	10	gadus	no	pieteikuma	datuma,	ja	tā	netiek	pirms	šā	termiņa	izslēgta	no	Preču	zīmju	reģistra	sakarā	
ar	preču	zīmes	īpašnieka	atteikšanos	no	reģistrācijas,	atzīta	par	spēkā	neesošu	vai	atcelta	(Preču	zīmju	likuma	45.	panta	pirmā	daļa).	Ar	
dienu,	kad	publicēts	oficiālais	paziņojums	par	preču	zīmes	reģistrāciju	(datums,	kas	norādīts	katras	lappuses	augšmalā),	stājas	spēkā	preču	
zīmes	īpašnieka	izņēmuma	tiesības	pret	citām	personām	(Preču	zīmju	likuma	17.	pants).
	 Ar	publikācijas	dienu	 iestājas	arī	 iebildumu	periods.	 Ieinteresētās	personas,	samaksājot	attiecīgu	maksu,	 triju	mēnešu	 laikā	no	šīs	
dienas	var	iesniegt	Rūpnieciskā	īpašuma	apelācijas	padomei	iebilduma	iesniegumu	pret	preču	zīmes	reģistrāciju.

(600)	 Juridiski	saistītu	pieteikumu	dati,	piemēram,	dati	par	bij.	
	 PSRS	pieteikumu,	uz	kuru	saskaņā	ar	LR	Ministru	 	
	 Padomes	1992.	gada	28.	februāra	lēmumu	Nr.	72	pamatots	
	 Latvijas	pieteikums,	vai	Eiropas	Savienības	preču	zīmes		
	 pieteikumu
	 References	to	legally	related	applications,	e.g.,	data	of	the	
	 SU	application,	on	which	LV	application	is	based	accord-	
	 ing	to	the	provisions	of	the	Decision	of	the	Council	of	 	
	 Ministers	of	the	Republic	of	Latvia	No.	72,	adopted	on			
 February	28,	1992,	or	a	European	Union	Trade	Mark		 	
	 application
(641)	 Sākotnējā	pieteikuma	dati	(sadalīta	pieteikuma	gadījumā)	
	 Initial	application	data	(in	case	of	divided	application)
(646)	 Sākotnējās	reģistrācijas	dati	(sadalītas	reģistrācijas	 	
	 gadījumā)	 	 	 	 	 	
	 Initial	registration	data	(in	case	of	divided	registration)
(732)	 Zīmes	īpašnieks,	adrese,	valsts	kods	 	 	
	 Name	and	address	of	the	owner	of	the	mark,	code	of	 	
	 country
(740)	 Patentpilnvarnieks	vai	cits	pārstāvis,	adrese		 	
	 Patent	attorney	or	other	representative,	address
(791)	 Licenciāts,	adrese,	valsts	kods	 	 	 	
	 Name	and	address	of	the	licensee,	code	of	country
(881)	 Nacionālās	reģistrācijas,	kas	aizstāta	ar	starptautisko	 	
	 reģistrāciju,	numurs	un	datums
	 Number	and	date	of	the	national	registration	replaced	by	an	
	 international	registration
(885)	 Starptautiskās	reģistrācijas,	kas	pārveidota	par	nacionālo	
	 reģistrāciju,	numurs	un	datums
	 Number	and	date	of	the	international	registration	 	
	 transformed	into	a	national	registration

 Starptautiski pieņemtie kodi (INID kodi), kas izmantoti 
preču zīmju datu identificēšanai:
(111)	 Reģistrācijas	numurs	 	 	 	 	
	 Registration	number
(116)	 Reģistrācijas	atjaunojuma	numurs,	ja	tas	atšķiras	no	 	
	 sākotnējā	reģistrācijas	numura
	 Renewal	number	where	different	from	initial	registration	
	 number
(141)	 Reģistrācijas	darbības	pārtraukšanas	datums	 	
	 Date	of	the	termination	of	the	registration
(151)	 Reģistrācijas	datums	 	 	 	 	
	 Registration	date
(210)	 Pieteikuma	numurs	 	 	 	 	
	 Application	number
(220)	 Pieteikuma	datums	 	 	 	 	
	 Filing	date	of	the	application
(230)	 Izstādes	prioritātes	dati	 	 	 	 	
	 Exhibition	priority	data
(300)	 Konvencijas	prioritātes	dati:	 	 	 	
	 pieteikuma	numurs,	pieteikuma	datums,	valsts	kods
	 Convention	priority	data:	 	 	 	
	 application	number,	filing	date,	code	of	country
(350)	 Senioritātes	dati	(attiecībā	uz	Latviju):	 	 	
	 reģistrācijas	numurs,	reģistrācijas	datums
	 Seniority	data	(in	relation	to	Latvia):	 	 	
	 registration	number,	registration	date
(399)	 Ziņas	par	pārreģistrēto	dokumentu,	kas	bija	spēkā	PSRS	
	 (pārreģistrētajām	zīmēm)
	 Data	relating	to	the	registration	previously	in	force	in	SU	
	 (for	re-registered	marks)
(511)	 Preču	un	pakalpojumu	starptautiskās	klasifikācijas	(Nicas	
	 klasifikācijas)	indeksi;	preču	un/vai	pakalpojumu	saraksts
	 Indication	of	the	International	Classification	of	Goods	and	
	 Services	(Nice	Classification);	list	of	goods	and/or	services
(526)	 Zīmes	elementi,	kas	izslēgti	no	aizsardzības	(disklamācija)	
	 Elements	excluded	from	protection	(disclaimer)
(531)	 Zīmju	figurālo	elementu	starptautiskās	klasifikācijas	 	
	 (Vīnes	klasifikācijas	–	CFE)	indeksi
	 Indication	of	the	International	Classification	of	the	Figurative	
	 Elements	of	Marks	(Vienna	Classification	–	CFE)
(540)	 Zīmes	attēls	 	 	 	 	 	
	 Reproduction	of	the	mark
(550)	 Zīmes	veids	 	 	 	 	 	
	 Indication	relating	to	the	nature	or	kind	of	mark
(551)	 Norāde,	ka	šī	zīme	ir	kolektīvā	vai	sertifikācijas	zīme	 	
	 Indication	that	mark	is	collective	mark	or	a	certification	mark
(571)	 Zīmes	apraksts	 	 	 	 	
	 Description	of	mark
(580)	 Reģistrācijas	grozījumu	ieraksta	datums	(īpašumtiesību	
	 pāreja,	grozījumi	vārdos,	nosaukumos	vai	adresēs,	 	
	 reģistrācijas	darbības	pārtraukšana	u.tml.)
	 Date	of	recording	of	a	transaction	in	respect	of	the	 	
	 registration	(change	in	ownership,	change	in	name	or	 	
	 address,	termination	of	protection,	etc.)
(591)	 Norāde	par	zīmes	aizsardzību	krāsās	 	 	
	 Indication	concerning	colours	claimed

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	551	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-672	 (220)	 Pieteik. dat.  02.07.2019
(531)	CFE ind.  26.1.3;	26.1.17;	27.7.1;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-672
(591)	Krāsu salikums  balts,	sarkans
(732)	 Īpašn.  ALL	MEDIA	LATVIA,	SIA;	Dzelzavas	iela	120G,	Rīga,	

LV-1021,	Latvija	(LV)
(511)	 35	 televīzijas	reklāmu	veidošana;	darījumu	vadīšana	

televīzijas	reklāmas	jomā
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 38	 kabeļtelevīzijas	pārraides	pakalpojumi;	televīzijas	
raidījumu	pārraides	nodrošināšana;	telesakaru	
pakalpojumi,	arī	tekstu	un	attēlu	pārraide	ar	datoru	
palīdzību;	pakalpojumi,	kas	saistīti	ar	informācijas	
sniegšanu	telesakaru	jomā

 41	 audzināšana;	izpriecas;	televīzijas	raidījumu	un	
radioraidījumu	veidošana	izpriecu	jomā;	izklaidējošu	
uzvedumu,	arī	šovu	un	teātra	izrāžu,	rīkošana;	filmu,	
izņemot	reklāmas	filmu,	veidošana;	videoierakstu	
veidošana;	informācijas	sniegšana	par	izpriecām;	
ierakstu	studiju	pakalpojumi;	kinostudiju	pakalpojumi;	
radio	un	televīzijas	programmu	veidošana;	informācijas	
sniegšana	par	izglītību	un	izklaides	pasākumiem;	filmu,	
videoierakstu,	ierakstītu	radio	un	televīzijas	programmu	
iznomāšana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	552	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1038	 (220)	 Pieteik. dat.  30.09.2019
(531)	CFE ind.  12.1.1;	13.1.25;	27.5.24

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1038
(732)	 Īpašn.  RAUNAS	LAUKTEHNIKA,	SIA;	Parka	iela	4,	Rauna,	

Raunas	pag.,	Raunas	nov.,	LV-4131,	Latvija	(LV)
(511)	 20	 mēbeles

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	553	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1137	 (220)	 Pieteik. dat.  01.11.2019
(531)	CFE ind.  26.3.1;	26.3.5;	26.3.16;	26.11.1;	26.11.7

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1137
(732)	 Īpašn.  ZOLNAR,	 SIA;	 Maskavas	 iela	 259	 k-1	 -	 53,	 Rīga,	

LV-1063,	Latvija	(LV)
(511)	 25	 apģērbi;	jostas,	kaklasaites,	šalles,	lakatiņi	un	cimdi;	

apavi;	galvassegas

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	554	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1138	 (220)	 Pieteik. dat.  01.11.2019
(531)	CFE ind.  27.5.1

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1138

(732)	 Īpašn.  ZOLNAR,	 SIA;	 Maskavas	 iela	 259	 k-1	 -	 53,	 Rīga,	
LV-1063,	Latvija	(LV)

(511)	 25	 apģērbi;	jostas,	kaklasaites,	šalles,	lakatiņi	un	cimdi;	
apavi;	galvassegas

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	555	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1161	 (220)	 Pieteik. dat.  06.11.2019
(531)	CFE ind.  9.7.22;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1161
(591)	Krāsu salikums  zaļš,	sarkans,	zeltains
(732)	 Īpašn.  RĪGAS	 TEHNISKĀS	 UNIVERSITĀTES	

ABSOLVENTU	ASOCIĀCIJA,	 Biedrība;	 Kaļķu	 iela	 1,	 Rīga,	
LV-1050,	Latvija	(LV)

(511)	 35	 reklāma;	darījumu	vadīšana;	uzņēmumu	pārvaldīšana;	
biroja	darbi

 41	 audzināšana;	apmācība;	izpriecas;	sporta	un	kultūras	
pasākumu	rīkošana

 45	 juridiskie	pakalpojumi;	pakalpojumi	īpašuma	un	personu	
fiziskai	aizsardzībai

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	556	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1162	 (220)	 Pieteik. dat.  03.02.2020
(531)	CFE ind.  9.7.22;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1162
(591)	Krāsu salikums  zaļš,	sarkans,	zeltains
(732)	 Īpašn.  RĪGAS	 TEHNISKĀS	 UNIVERSITĀTES	

ABSOLVENTU	ASOCIĀCIJA,	 Biedrība;	 Kaļķu	 iela	 1,	 Rīga,	
LV-1050,	Latvija	(LV)

(511)	 35	 reklāma;	darījumu	vadīšana;	uzņēmumu	pārvaldīšana;	
biroja	darbi

 41	 audzināšana;	apmācība;	izpriecas;	sporta	un	kultūras	
pasākumu	rīkošana

 45	 juridiskie	pakalpojumi;	pakalpojumi	īpašuma	un	personu	
fiziskai	aizsardzībai

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	557	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-838	 (220)	 Pieteik. dat.  21.08.2019
(531)	CFE ind.  3.7.7;	3.7.24

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-838
(300)	 Prioritāte  2019-171;	22.02.2019;	LI
(732)	 Īpašn.  VUELOS	BARATOS	LIMITED;	5-6	Magazine	Street,	

Derry,	Northern	Ireland,	BT48	6HJ,	Apvienotā	Karaliste	(GB)
(740)	 Pārstāvis  Inese	LEIMANE,	PĒTERSONA	PATENTS	-	AAA	

LAW;	Citadeles	iela	12,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 9	 mobilo	tālruņu	lietojumprogrammatūra;	

lietojumprogrammatūra	bezvadu	ierīcēm;	sadarbības	
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programmatūra;	mobilajiem	tālruņiem	paredzēta	datoru	
lietojumprogrammatūra;	datoru	lietojumprogrammatūra	
audiovizuālo	mediju	satura	straumēšanai	internetā;	
datortehnika;	datu	apstrādes	programmatūra;	ierakstīta	
programmatūra;	datoru	programmas	piekļuvei,	
pārlūkošanai	un	meklēšanai	tiešsaistes	datubāzēs;	
programmatūra;	lejupielādējamas	datorprogrammu	
lietotnes;	datoru	programmatūra	izmaksu	aprēķināšanai;	
datoru	programmatūra,	kas	ir	lejupielādējama	no	
interneta;	datoru	programmatūra	tirgus	informācijas	
analīzei;	datoru	programmatūra,	kas	nodrošina	piekļuvi	
datubāzēm;	datoru	programmatūra	datu	pārraidei	starp	
datoriem	lokālajos	datortīklos;	datoru	programmatūra	
dinamisku	tīmekļa	vietņu	projektēšanai;	programmatūra	
datu	un	informācijas	datubāzu	ar	meklētāja	funkciju	
veidošanai;	datoru	programmatūra	datubāzu	pārvaldībai;	
datoru	programmatūra	attēlu	un	dokumentu	skenēšanai;	
datoru	programmatūra	elektroniskajiem	ziņojumu	
dēļiem;	datoru	programmatūra	pozicionēšanas	datu	
kompilācijai;	datoru	programmatūra	pozicionēšanas	datu	
apstrādei;	datoru	programmatūra	pozicionēšanas	datu	
pārraidei;	datoru	programmatūra	laika	kontrolei;	datoru	
programmatūra	datoru	pieejas	kontroles	nodrošināšanai;	
datoru	programmatūra	izmantošanai	rokas	mobilajās	
digitālajās	elektroniskajās	ierīcēs	un	citās	patērētāju	
elektroniskajās	precēs;	datoru	programmatūra	
elektroniskās	publicēšanas	jomā;	datoru	programmatūra	
datu	izguves	iespējošanai;	datoru	programmatūra,	kas	
sekmē	telekonferenču,	videokonferenču	un	
videotelefonu	pakalpojumus;	datoru	programmatūra,	kas	
sniedz	iespēju	nodrošināt	informāciju	ar	interneta	
starpniecību;	datoru	programmatūra	datu	meklēšanai;	
iekārtas	mediju	satura	straumēšanai	bezvadu	sakaru	
tīklos;	programmatūra	dokumentu	pārvaldībai;	
lejupielādējamas	lietotnes	mobilajām	iekārtām;	no	
globālā	datortīkla	un	bezvadu	ierīcēm	lejupielādējama	
datorspēļu	programmatūra;	lejupielādējama	mobilā	
lietojumprogrammatūra	datu	pārvaldībai;	
lejupielādējamas	mobilās	lietojumprogrammas	
informācijas	pārvaldībai;	lejupielādējamas	mobilās	
lietojumprogrammas	informācijas	pārsūtīšanai;	
datoraparatūra;	lejupielādējamas	elektroniskās	
rokasgrāmatas;	interaktīva	datoru	programmatūra;	
interaktīva	datoru	programmatūra,	kas	sniedz	
navigācijas	un	ceļojumu	informāciju;	mobilās	
lietojumprogrammas	taksometru	pasūtīšanai;	mobilas	
datu	ierīces;	lejupielādējamas	aplādes	datnes;	mobilo	
ierīču	programmatūra	un	lietojumprogrammas;	
programmatūra	informācijas	meklēšanai	un	izguvei	
datortīklos;	programmatūra	planšetdatoriem;	ierīces	
ceļojuma	attāluma	uzraudzībai;	bezvadu	sakaru	
aparatūra;	datu	apstrādes	ierīces;	datu	ierakstīšanas	
aparāti;	datu	reproducēšanas	iekārtas;	datu	pārraides	
ierīces;	lietojumprogrammatūra	sociālās	tīklošanās	
nolūkiem	internetā;	komparatori;	datubāzes;	datoru	
aparatūra	pozicionēšanas	datu	kompilācijai;	
meklētājprogrammas	datoriem;	datoru	programmatūra	
sociālo	tīklu	izmantošanai	tiešsaistē;	datoru	
programmatūra,	kas	izmantojama	kā	lietojumprogrammu	
saskarne	(API);	datoru	programmatūra	datu	meklēšanai	
un	ieguvei;	elektroniskās	datubāzes;	datizraces	
programmatūra;	datu	ieguves	programmatūra;	
elektroniski	ierakstīti	dati;	datu	sakaru	uztvērēji;	
elektroniski	datu	nesēji;	lejupielādējamas	elektroniskās	
publikācijas;	virtuāli	saglabātas	elektroniskās	
publikācijas;	aparāti	datu	apstrādei	reāllaikā;	ierakstītas	
datnes	(faili);	programmatūra	tiešsaistes	reklāmas	
veidošanai	tīmekļa	vietnēs;	programmatūra	tiešsaistes	
reklāmas	integrēšanai	tīmekļa	vietnēs;	programmatūra	
reklāmas	laukumu	iznomāšanai	tīmekļa	vietnēs;	
programmatūra	uzņēmuma	datu	analīzei;	raidlampas;	
iknedēļas	publikācijas,	kas	elektroniskā	veidā	
lejupielādējamas	no	interneta;	meklētājprogrammas,	kas	
ir	saistītas	ar	ceļojumiem,	lidojumiem,	prāmjiem,	

dzelzceļa	ceļojumiem,	autobusu	ceļojumiem,	
ekskursijām,	automašīnu	nomu,	kompleksajiem	
brīvdienu	ceļojumiem,	apskates	objektiem	un	
izmitināšanas	iespējām;	mobilās	lietojumprogrammas,	
kas	ir	saistītas	ar	ceļojumiem,	lidojumiem,	prāmjiem,	
dzelzceļa	ceļojumiem,	autobusu	ceļojumiem,	
ekskursijām,	automašīnu	nomu,	kompleksajiem	
brīvdienu	ceļojumiem,	apskates	objektiem	un	
izmitināšanas	iespējām;	mobilās	lietojumprogrammas	
ceļojumu	cenu	salīdzināšanas	nolūkiem;	mobilās	
lietojumprogrammas,	ar	kurām	pieejami	lietotāju	
vērtējumi	par	viesnīcām	un	naktsmītnēm;	vizuālo	datu	
apkopošanas	lietotnes;	datoru	programmatūra	vizuālo	
datu	apkopošanas	lietotņu	darbības	nodrošināšanai;	
datoru	programmatūra	cenu	salīdzināšanas	
lietojumprogrammu	darbības	nodrošināšanai;	datoru	
programmatūra	cenu	pārbaudei;	datoru	programmatūra	
datu	integrēšanai	no	tīmekļa	pakalpojumiem;	datoru	
programmatūra	datu	un	tarifu	iegūšanai	no	tīmekļa	
vietnēm;	lejupielādējami	ceļveži;	lejupielādējami	viesnīcu	
un	viesu	izmitināšanas	ceļveži;	lejupielādējami	lidostu	
ceļveži;	ceļojumu	plānošanas	programmatūra;	lietotnes	
cenu	salīdzināšanai;	mobilās	lietojumprogrammas	
lietotāju	vērtējumiem;	lietojumprogrammas	ceļojumu	
plānošanai;	programmatūra	cenu	salīdzināšanai;	
lejupielādējamas	lietojumprogrammas	cenu	
salīdzināšanai;	lietojumprogrammatūra	galddatoriem,	
klēpjdatoriem,	mobilajiem	tālruņiem,	portatīvajiem	
multivides	atskaņotājiem	un	mobilajām	ierīcēm,	lai	
sniegtu	novērtējumus	un	ieteikumus	par	pasākumiem,	
bāriem,	restorāniem,	viesnīcām	un	vietējām	atrakcijām;	
lietojumprogrammatūra	galddatoriem,	klēpjdatoriem,	
mobilajiem	tālruņiem,	rokas	datoriem,	pārnēsājamiem	
multivides	atskaņotājiem	un	mobilajām	ierīcēm,	lai	
sniegtu	novērtējumus	un	ieteikumus	par	
aviosabiedrībām,	tiešsaistes	ceļojumu	aģentūrām,	
naktsmītnēm,	naktsmītņu	rezervēšanas	pakalpojumu	
sniedzējiem,	prāmjiem,	vilcieniem,	automašīnu	īri,	
kruīziem,	lidostu	ceļojumu	paketēm,	lidostu	transfēriem,	
ceļojumu	galamērķiem,	ceļojumu	piedāvājumiem,	
ceļojumu	pakalpojumiem	un	ceļojumu	apdrošināšanu;	
virziena	noteikšanas	iekārtas;	mobilās	lietotnes;	
programmatūra	mobilajām	ierīcēm;	mobilajiem	
telefoniem	paredzēta	datoru	lietojumprogrammatūra;	
lejupielādējamas	datorprogrammas;	no	interneta	
lejupielādējama	programmatūra;	lejupielādējama	
viedtālruņu	lietotņu	programmatūra;	lejupielādējama	
datoru	programmatūra	datu	pārsūtīšanai;	lejupielādējami	
kuponi	mobilajām	ierīcēm;	mobilo	tālruņu	
programmatūra;	datoru	programmatūras	platformas	
sociālajai	tīklošanai;	datorizdevniecības	programmatūra;	
lejupielādējama	lietojumprogrammatūra	cenu,	to	skaitā	
ceļojumu	cenu	salīdzināšanai;	lejupielādējama	
programmatūra,	kas	nodrošina	piekļuvi	ceļošanas	cenu	
salīdzināšanas	rīkiem;	lietojumprogrammatūra,	kas	
lietotājiem	nodrošina	piekļuvi	tiešsaistes	vietnēm,	kas	
lietotājiem	ļauj	publicēt	savu	viedokli,	vērtējumus,	
klasifikāciju,	pārskatus	un	ieteikumus	par	ceļošanu	
saistītām	tēmām;	lietojumprogrammatūra,	kas	lietotājiem	
ļauj	dalīties	ar	viedokļiem,	vērtējumiem,	klasifikāciju,	
pārskatiem	un	ieteikumiem	attiecībā	uz	ceļojumu	
mērķiem,	aviosabiedrībām,	tiešsaistes	ceļojumu	
aģentūrām,	automašīnu	nomas	pakalpojumu	
sniedzējiem,	automašīnu	nomas	uzņēmumiem,	
izmitināšanas	rezervācijas	pakalpojumu	sniedzējiem,	
viesnīcām	un	naktsmītnēm,	bāriem,	restorāniem,	
pasākumiem,	ekskursijām	un	apskates	objektiem,	
muzejiem,	vietējām	atrakcijām,	mūzikas	iestādēm,	
teātriem,	viesnīcu	ķēdēm,	prāmju	rezervācijas	
pakalpojumu	sniedzējiem,	prāmju	operatoriem,	
dzelzceļa	rezervācijas	pakalpojumu	sniedzējiem,	
dzelzceļa	operatoriem,	kruīza	rezervācijas	pakalpojumu	
sniedzējiem,	kruīzu	operatoriem,	lidostu	transfēriem,	
autobusu	kompānijām,	autobusu	rezervācijas	
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pakalpojumu	sniedzējiem,	ceļojumu	apdrošināšanas	
pakalpojumu	sniedzējiem	un	citiem	ar	ceļošanu	
saistītiem	uzņēmumiem;	lietojumprogrammatūra,	kas	
lietotājiem	ļauj	piekļūt,	skatīt	un	meklēt	ar	ceļošanu	
saistītus	lietotāju	viedokļus,	vērtējumus,	uzvarētāju	
sarakstus,	pārskatus	un	ieteikumus;	lejupielādējamas	
mobilās	lietojumprogrammas,	kas	reklāmdevējiem	ļauj	
pārvaldīt	reklāmas	globālajā	tīklā;	
lietojumprogrammatūra,	kas	reklāmdevējiem	ļauj	
pārvaldīt	reklāmas	globālajā	tīklā;	
lietojumprogrammatūra,	kas	partneriem	un	saistītajiem	
uzņēmumiem	ļauj	pārvaldīt	ieteikumus	globālajā	tīklā;	
lietojumprogrammatūra,	kas	parāda	statistisko	un	
veiktspējas	informāciju,	kas	saistīta	ar	reklamēšanu,	
reklāmguvumu	līmeņiem,	maksu	par	klikšķi,	maksu	par	
iegādi,	citu	ar	reklāmām	saistītu	informāciju,	kontu	un	
norēķinu	informāciju;	lietojumprogrammatūra,	kas	
lietotājiem	ļauj	skatīt	statistisko	un	veiktspējas	
informāciju,	kas	saistīta	ar	reklamēšanu,	reklāmguvumu	
līmeņiem,	maksu	par	klikšķi,	maksu	par	iegādi,	citu	ar	
reklāmām	saistītu	informāciju,	kontu	un	norēķinu	
informāciju;	lietojumprogrammatūra,	kas	reklāmdevējiem	
ļauj	pārraudzīt	statistisko	un	veiktspējas	informāciju,	kas	
saistīta	ar	reklamēšanu,	reklāmguvumu	līmeņiem,	
maksu	par	klikšķi,	maksu	par	iegādi,	citu	ar	reklāmām	
saistītu	informāciju,	kontu	un	norēķinu	informāciju;	
mobilās	lietojumprogrammas	ceļojumu	plānošanai;	
lejupielādējama	ceļojumu	plānošanas	programmatūra;	
lietojumprogrammatūra,	kas	lietotājiem	ļauj	meklēt	un	
salīdzināt	ceļojumu	piedāvājumus;	
lietojumprogrammatūra	privātas	informācijas	glabāšanai,	
apkopošanai,	pārvaldīšanai,	atlasīšanai	un	piekļuvei;	
lejupielādējama	izsoļu	programmatūra,	ar	kuras	
starpniecību	tiek	izsolītas	ceļojumu	biļetes,	ceļojumu	
piedāvājumi,	ceļojumu	preces	un	ceļojumu	pakalpojumi;	
lejupielādējama	programmatūra	ceļojumu	piedāvājumu	
meklēšanai,	salīdzināšanai	un	rezervēšanai;	
lietojumprogrammatūra,	kas	atlasa	lidojumu	meklēšanas	
rezultātus,	pamatojoties	uz	cenu,	izlidošanas	un	
ielidošanas	lidostām,	izlidošanas	un	ielidošanas	laikiem,	
aviosabiedrībām,	ceļojumu	aģentiem,	ceļojuma	ilgumu,	
pieturvietu	skaitu,	ceļojuma	klasi,	kredītkaršu	un	
norēķinu	sistēmām,	bagāžas	vienību	skaitu	un	citu	
pieejamo	informāciju	un	pieļaujamajiem	parametriem;	
lietojumprogrammatūra,	kas	ļauj	atlasīt	viesnīcu	un	
izmitināšanas	vietu	meklēšanas	rezultātus,	pamatojoties	
uz	izmaksām,	datumiem,	izmitināšanas	kategoriju,	
izmitināšanas	veidu,	novērtējuma	zvaigznēm,	
pieejamajiem	numuriem,	pieejamajiem	pakalpojumiem,	
izmitināšanas	iespējām,	viesnīcu	ķēdi,	viesnīcu	
kategoriju,	lietotāju	vērtējumiem	un	pārskatiem,	kā	arī	
citu	pieejamo	informāciju	un	parametriem;	
lietojumprogrammatūra,	kas	nodrošina	piekļuvi	tirgum,	
kas	lietotājiem	ļauj	iegādāties,	pārdot	un	apmainīties	ar	
ceļojumu	rezervācijām,	ceļojumu	darījumiem,	ar	
ceļošanu	saistītām	precēm	un	pakalpojumiem;	
lietojumprogrammatūra	galddatoriem,	klēpjdatoriem,	
mobilajiem	tālruņiem,	portatīvajiem	multivides	
atskaņotājiem	un	mobilajām	ierīcēm,	kas	lietotājiem	ļauj	
meklēt	un	salīdzināt	piedāvājumus,	kas	saistīti	ar	
avioceļojumiem;	lietojumprogrammatūra	galddatoriem,	
klēpjdatoriem,	mobilajiem	telefoniem,	portatīvajiem	
multivides	atskaņotājiem	un	mobilajām	ierīcēm,	kas	
lietotājiem	ļauj	rezervēt	ar	gaisa	satiksmi	saistītus	
darījumus;	lietojumprogrammatūra,	kas	galddatoru,	
klēpjdatoru,	mobilo	tālruņu,	portatīvo	multivides	
atskaņotāju	un	mobilo	ierīču	lietotājiem	ļauj	meklēt	un	
salīdzināt	ar	ceļošanu	saistītos	piedāvājumus;	
lietojumprogrammatūra,	kas	nodrošina	piekļuvi	
meklētājprogrammām,	kas	ļauj	lietotājiem	salīdzināt	
ceļojumu	piedāvājumus	kartes	formātā;	
lietojumprogrammatūra,	kas	parāda	vēsturiskās	un	
plānotās	cenas;	lietojumprogrammatūra,	kas	parāda	
vēsturiskās	un	prognozētās	naktsmītņu,	automašīnu	

nomas,	dzelzceļa	transporta	biļešu,	prāmju	biļešu,	
kruīza	biļešu	un	autobusu	biļešu	cenas;	
lietojumprogrammatūra,	kas	nodrošina	hipersaites	uz	
ceļojumu	informāciju;	lietojumprogrammatūra,	kas	
nodrošina	piekļuvi	tirgum,	kurā	tiek	pārdoti	ceļojumu	
piedāvājumi;	lietojumprogrammatūra,	kas	nodrošina	
darbību	meklētājprogrammām,	kas	lietotājiem	ļauj	
salīdzināt	aviobiļešu	cenas	ar	autobusu	cenām,	
dzelzceļa	transporta	cenām,	automašīnu	nomas	un	
automašīnu	koplietošanas	cenām;	
lietojumprogrammatūra,	kas	lietotājiem	ļauj	salīdzināt	
ceļojumu	piedāvājumus	kartes	formātā;	
lietojumprogrammatūra,	kas	lietotājiem	ļauj	meklēt	un	
salīdzināt	avioceļojumu	piedāvājumus;	
lietojumprogrammatūra,	kas	lietotājiem	ļauj	rezervēt	
lidojumu	piedāvājumus;	lietojumprogrammatūra,	kas	
lietotājiem	ļauj	meklēt	un	salīdzināt	izmitināšanas	
piedāvājumus;	lietojumprogrammatūra,	kas	lietotājiem	
ļauj	rezervēt	izmitināšanas	piedāvājumus;	
lietojumprogrammatūra,	kas	lietotājiem	ļauj	meklēt,	
salīdzināt	un	rezervēt	automašīnu	nomas	piedāvājumus;	
lietojumprogrammatūra,	kas	nodrošina	piekļuvi	ceļojumu	
meklēšanas	rezultātiem;	tīmekļa	programmatūra,	kas	
lietotājiem	ļauj	meklēt,	salīdzināt	un	rezervēt	vilcienu	
ceļojumu	piedāvājumus;	lietojumprogrammatūra,	kas	
lietotājiem	ļauj	meklēt,	salīdzināt	un	rezervēt	ceļojumu	
piedāvājumus;	lietojumprogrammatūra,	kas	nodrošina	
piekļuvi	interneta	ceļojumu	direktorijiem;	
lietojumprogrammatūra,	kas	nodrošina	piekļuvi	
katalogiem,	kas	lietotājiem	ļauj	noteikt	ceļojumu	tarifus,	
pamatojoties	uz	izlidošanas	un	ielidošanas	lidostām,	
cenu,	izlidošanas	un	ielidošanas	laikiem,	
aviosabiedrībām,	ceļojumu	aģentiem,	ceļojuma	laiku,	
pieturvietu	skaitu,	ceļojuma	klasi,	kredītkaršu	un	
norēķinu	sistēmām,	atļauto	bagāžas	vienību	skaitu,	
meklējot,	skatoties,	kārtojot	un	atlasot	lietotāju	
atsauksmes	un	vērtējumus,	kā	arī	citu	pieejamo	
informāciju	un	parametrus;	lietojumprogrammatūra,	kas	
nodrošina	piekļuvi	direktorijiem,	kas	lietotājiem	ļauj	
meklēt	naktsmītņu	piedāvājumus,	pamatojoties	uz	
izmaksām,	datumiem,	izmitināšanas	kategorijām,	
izmitināšanas	veidiem,	novērtējuma	zvaigznēm,	
pieejamajiem	numuriem,	pieejamajiem	pakalpojumiem,	
izmitināšanas	iespējām,	viesnīcu	ķēdēm,	viesnīcu	
kategoriju,	lietotāju	vērtējumiem	un	pārskatiem,	kā	arī	
citu	pieejamo	informāciju	un	parametriem,	tos	parādot,	
kārtojot	un	atlasot;	lietojumprogrammatūra,	kas	
nodrošina	piekļuvi	direktorijiem,	kas	lietotājiem	ļauj	
meklēt,	apskatīt,	kārtot	un	atlasīt	automašīnu	nomas	
piedāvājumus;	lietojumprogrammatūra,	kas	nodrošina	
piekļuvi	tiešsaistes	direktorijiem,	kas	lietotājiem	ļauj	
meklēt,	apskatīt,	kārtot	un	atlasīt	ceļojumu	
piedāvājumus;	lietojumprogrammatūra,	kas	nodrošina	
piekļuvi	ar	ceļošanu	saistītiem	direktorijiem	ar	ceļojumu	
piedāvājumiem	un	citu	informāciju;	
lietojumprogrammatūra,	kas	nodrošina	piekļuvi	
informācijas	paneļiem,	kas	reklāmdevējiem	ļauj	skatīt	
statistisko	un	veiktspējas	informāciju,	kas	saistīta	ar	
reklamēšanu,	reklāmguvumu	līmeņiem,	maksu	par	
klikšķi,	maksu	par	iegādi,	citu	ar	reklāmām	saistītu	
informāciju	un	kontu	un	norēķinu	informāciju;	
lietojumprogrammatūra,	kas	nodrošina	piekļuvi	
informācijas	paneļiem,	kas	lietotājiem	ļauj	skatīt	
statistisko	un	veiktspējas	informāciju,	kas	saistīta	ar	
pārdošanu,	reklāmguvumu	līmeņiem,	maksu	par	klikšķi,	
maksu	par	iegādi	un	citu	ar	reklāmām	saistītu	
informāciju	un	kontu	un	norēķinu	informāciju;	
lietojumprogrammatūra,	kas	nodrošina	piekļuvi	partneru	
tīkla	programmatūrai;	mākslīgā	intelekta	programmatūra	
cenu	salīdzināšanai	gaisa	pārvadājumu	un	transporta	
jomā;	mākslīgā	intelekta	programmatūra	ceļojumu	cenu	
salīdzināšanai;	mākslīgā	intelekta	programmatūra	
aviobiļešu	meklēšanai	un	rezervēšanai;	mākslīgā	
intelekta	programmatūra	vilcienu,	autobusu	un	prāmju	
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ceļojumu	meklēšanai	un	rezervēšanai;	mākslīgā	
intelekta	programmatūra	naktsmītņu	meklēšanai	un	
rezervēšanai;	mākslīgā	intelekta	programmatūra	lidostu	
autostāvvietu	un	lidostu	pārvadājumu	meklēšanai	un	
rezervēšanai;	mākslīgā	intelekta	programmatūra	nomas	
automašīnu	atrašanai	un	rezervēšanai,	kā	arī	
automašīnu	koplietošanai;	mākslīgā	intelekta	
programmatūra	aviobiļešu,	vilcienu	biļešu,	autobusu	
biļešu,	prāmju	biļešu,	viesnīcu	numuru,	automašīnu	
nomas	un	automašīnu	koplietošanas	cenu	meklēšanai;	
mākslīgā	intelekta	programmatūra	ceļojumu	
apdrošināšanas	meklēšanai;	mākslīgā	intelekta	
programmatūra;	mākslīgā	intelekta	un	mašīnmācīšanās	
programmatūra;	balss	atpazīšanas	programmatūra;	
runas	procesori;	balss	atpazīšanas	ierīces;	biometriskas	
balss	atpazīšanas	sistēmas;	balss	apstrādes	sistēmas;	
digitālas	balss	ieraksta	ierīces;	lejupielādējama	
viedtālruņu	lietojumprogrammatūra;	tīmekļa	
lietojumprogrammatūra;	programmatūra	
uzņēmējdarbības	nolūkiem;	lejupielādējamas	
lietojumprogrammas;	lejupielādējamas	programmatūras	
lietotnes;	datoru	programmatūra,	kas	paredzēta	lietotņu	
un	datubāzu	integrācijai;	tīmekļa	lietotņu	un	serveru	
programmatūra

 35	 tirgvedības	pakalpojumi	ceļojumu	jomā;	cenu	
salīdzināšanas	vērtējumu	sniegšana	ceļojumu	
apdrošināšanas	jomā;	informācijas	rādītāju	vākšana	
komerciāliem	vai	reklāmas	nolūkiem;	datorizēta	klientu	
sarakstu	apkopošana;	mārketinga	izpēte;	
uzņēmējdarbības	analīzes,	izpētes	un	informācijas	
pakalpojumi;	komerciālās	informācijas	nodrošināšana	no	
tiešsaistes	datubāzēm;	tirgus	izpētes	pakalpojumi,	kas	
attiecas	uz	klientu	lojalitāti;	reklāmu	apkopošana;	
tīmekļa	vietņu	satura	indeksēšana	komerciāliem	vai	
reklāmas	nolūkiem;	reklāmas	izvietošana	uz	
reklāmkarogiem;	datu	vākšana	trešajām	personām;	ar	
uzņēmējdarbības	vadību	saistītas	informācijas	un	datu	
apkopošana	un	analizēšana;	uzņēmējdarbības	uzziņu	
krājumu	apkopošana;	adresātu	sarakstu	apkopošana;	
informācijas	reģistru	uzturēšana;	indeksēto	adrešu	
apkopošana;	statistikas	apkopošana;	matemātisku	datu	
kompilācija;	komerciālās	informācijas	vākšana;	datoru	
datubāzu	sastādīšana;	uzņēmējdarbības	datu	
apkopošana;	reklāmas	materiālu	vākšana,	izveidošana	
un	izplatīšana;	informācijas	vākšana	datoru	datubāzēs;	
tiešsaistes	uzņēmējdarbības	izziņu	apkopošana;	ar	
reklāmu	saistītas	statistikas	apkopošana;	datorizēta	
pasūtījumu	sarakstu	apkopošana;	informācijas	
kompilācija	un	sistematizēšana	datubankās;	reklāmu	
kompilācija	lietošanai	tīmekļa	vietnēs;	tirdzniecības	un	
uzņēmējdarbības	cenu	un	statistiskās	informācijas	
kompilēšana	un	nodrošināšana;	uzņēmumu	katalogu	
apkopošana	publicēšanai	internetā;	direktoriju	
kompilēšana	publicēšanai	globālajā	datortīklā	vai	
internetā;	pircēju	lojalitātes,	motivēšanas	vai	noieta	
veicināšanas	programmu	vadība;	lojalitātes,	
motivēšanas	un	veicināšanas	programmu,	lojalitātes	
shēmu	veidošana,	organizēšana,	vadība	un	
pārraudzība;	noieta	veicināšanas	tirgvedības	
pakalpojumi	ar	audiovizuālo	līdzekļu	starpniecību;	
reklāmas	pakalpojumi,	kas	ir	saistīti	ar	ceļojumu	nozari;	
konkursu	organizēšana	reklāmas	nolūkiem;	tiešsaistes	
tirgotāju	preču	un	pakalpojumu	reklamēšana,	izmantojot	
tiešsaistes	ceļvedi	ar	meklētāja	funkciju;	ceļojumu	noieta	
veicināšana	(reklāma);	trešo	personu	preču	un	
pakalpojumu	pārdošanas	veicināšana,	izmantojot	
iespiedmateriālu	izplatīšanu	un	reklāmas	konkursus;	
preču	un	pakalpojumu	noieta	veicināšana	ar	
sponsorēšanas	starpniecību;	balvu	izložu	organizēšana	
noieta	veicināšanas	nolūkiem;	reklāmas	un	pārdošanas	
veicināšanas	pakalpojumi;	preču	un	pakalpojumu	
pārdošanas	veicināšana	ar	veicināšanas	pasākumu	
starpniecību;	reklāma	ar	elektronisko	mediju,	jo	sevišķi	
interneta,	starpniecību;	elektroniskās	komercijas	

pakalpojumi,	proti,	informācijas	nodrošināšana	par	
produktiem	reklāmas	un	tirdzniecības	nolūkiem	ar	
telekomunikāciju	tīklu	starpniecību;	reklāmas	vietu	
nodrošināšana	elektroniskajos	plašsaziņas	līdzekļos;	
reklāma,	proti,	tiešsaistes	reklāmas	pārraide	ar	
elektronisko	sakaru	tīklu	starpniecību;	reklāma,	arī	
tiešsaistes	reklāma,	ar	datortīklu	starpniecību;	interneta	
izsoļu	rīkošana	un	vadīšana;	tiešsaistes	izsoļu	
pakalpojumi	ar	interneta	starpniecību;	cenu	
salīdzināšanas	pakalpojumi;	uzturēšanās	vietu	cenu	
novērtējums	salīdzinošā	veidā;	tiešsaistes	cenu	
salīdzināšanas	pakalpojumu	sniegšana;	konsultāciju	
sniegšana	sponsoru	meklēšanas	jomā;	preču	un	
pakalpojumu	noieta	veicināšana,	izmantojot	atlaižu	
karšu	programmas;	elektroniskajā	pārraidē	izmantotās	
informācijas	apkopošana	un	sistematizācija;	komerciālās	
informācijas	sniegšanas	pakalpojumi	ar	datoru	datubāzu	
starpniecību;	datu	atjaunināšana	un	uzturēšana	datoru	
datubāzēs;	reklāmas	informācijas	atjaunināšana	datoru	
datubāzēs;	reklāmas	un	tirgvedības	pakalpojumi	ar	
emuāru	starpniecību;	uzņēmējdarbības	informācijas	
atjaunināšana	datoru	datubāzēs;	reklāmas	izvietošana;	
reklāma	ar	mobilo	tālruņu	sakaru	tīklu	starpniecību;	
stimulējošu	balvu	programmu	pārvaldīšana	trešajām	
personām	piederošu	preču	un	pakalpojumu	pārdošanas	
veicināšanai;	reklāma	trešo	personu	interesēs	ar	
interneta	starpniecību;	reklāmas,	tirgvedības	un	preču	
noieta	veicināšanas	materiālu	izplatīšana;	reklāmas	
aģentūru	pakalpojumi;	reklāmas	pakalpojumi	trešo	
personu	interesēs;	reklāmas	pakalpojumi	ar	datubāzu	
starpniecību;	reklāmas	pakalpojumi	ar	interneta	
starpniecību;	uzņēmējdarbības	tīmekļa	vietņu	reklāma;	
reklāmas	pakalpojumi	elektroniskās	komercijas	
veicināšanai;	reklāmas	pakalpojumi	transporta	jomā;	
reklāmu	kompilācija	lietošanai	internetā;	datorizēta	
uzņēmējdarbības	veicināšana;	reklāmas	tekstu	izstrāde;	
saistītā	mārketinga	pakalpojumi;	reklāmas	līgumu	
sagatavošana	trešajām	personām;	tirgvedības	
pasākumu	organizēšana	un	vadīšana;	noieta	
veicināšanas	pasākumu	organizēšana	un	izpilde;	
prezentāciju	rīkošana	reklāmas	nolūkiem;	reklāmas	
pakalpojumi	nekustamā	īpašuma	jomā;	reklāmas	
pakalpojumi,	kas	attiecas	uz	grāmatām;	reklāmas	
pakalpojumi,	kas	ir	saistīti	ar	viesnīcām;	reklāmas	
pakalpojumi	preču	pārdošanas	jomā;	uzņēmējdarbības	
veicināšana	ar	audiovizuālu	līdzekļu	starpniecību;	
interneta	tirgvedība;	informācijas	pakalpojumi,	kas	ir	
saistīti	ar	reklāmu;	grafiskās	reklāmas	pakalpojumi;	
digitālās	reklāmas	pakalpojumi;	tiešā	mārketinga	
pakalpojumi;	reklāmu	izstādīšanas	un	rādīšanas	
pakalpojumi	trešo	personu	interesēs;	redaktoru	
pakalpojumi	reklāmas	tekstu	jomā;	pasākumu	
mārketinga	pakalpojumi;	mārketinga	pētījumu	izstrāde;	
finanšu	mārketinga	pakalpojumi;	reklāmas	materiālu	
izstrāde;	tekstu	rakstīšana	reklāmas	un	noieta	
veicināšanas	nolūkiem;	noieta	veicināšana	trešo	
personu	precēm	un	pakalpojumiem,	pārvaldot	
pārdošanu	un	stimulēšanas	programmas,	to	skaitā	
tirdzniecības	zīmogus;	datubāzu	mārketinga	
pakalpojumi;	ar	reklāmu	saistītu	datu	izplatīšana;	datu	
meklēšana	datoru	datnēs	(failos)	trešajām	personām;	
datu	apstrādes	pakalpojumi	transporta	jomā;	datu	
apstrāde	datu	vākšanai	komercnolūkiem;	tiešsaistes	
datu	apstrādes	pakalpojumi;	reklāmas	brošūru	
projektēšana;	reklāmas	pakalpojumi	tiešsaistē;	sarunu	
vešana	par	reklāmas	līgumu	nosacījumiem;	
starpniecības	pakalpojumi	reklāmas	jomā;	datorizēta	
datņu	(failu)	pārvaldība;	mārketinga	pakalpojumi	
restorānu	jomā;	reklāmas	pakalpojumi	žurnālos;	
reklāmas	skrejlapu	izdošana;	reklāmas	tekstu	izdošana	
un	atjaunināšana;	tādu	reklāmu	izvietošana	internetā,	
klikšķinot	uz	kurām	tiek	atvērtas	tīmekļa	vietnes	ar	
reklamējamo	saturu	un	samaksa	par	kurām	ir	atkarīga	
no	klikšķinājumu	skaita;	reklāmas	izvietošana	trešo	



1013

Reģistrētās preču zīmes Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2020

personu	interesēs;	mārketinga	stratēģiju	plānošana;	
tiešsaistes	kopienu	vadības	pakalpojumi;	adresātu	
sarakstu	sagatavošana	tiešās	pasta	reklāmas	
pakalpojumiem,	izņemot	pārdošanu;	uzņēmējdarbības	
datu	nodrošināšana;	mārketinga	plānu	sagatavošana;	
reklāmai	paredzētu	audiovizuālo	prezentāciju	
sagatavošana;	uzņēmumu	prezentēšana	internetā	un	
citos	medijos;	trešo	personu	preču	un	pakalpojumu	
reklamēšana,	nodrošinot	sponsoru	piesaisti	to	precēm	
un	pakalpojumiem	attiecībā	uz	sporta	sacensībām;	
produktu	ieviešana	tirgū;	preses	reklāmas	pakalpojumi;	
noietu	veicinošu	videolenšu,	videodisku	un	audiovizuālo	
ierakstu	veidošana;	preču	un	pakalpojumu	noieta	
veicināšana	trešajām	personām,	izmantojot	lojalitātes	
karšu	programmas;	īpašu	pasākumu	reklamēšana;	
mūzikas	koncertu	reklamēšana;	apdrošināšanas	
pakalpojumu	reklamēšana	trešo	personu	labā;	sporta	
sacensību	un	pasākumu	veicināšana;	pārdošanas	
veicināšana;	tiešsaistes	tīmekļa	vietņu	veicināšana,	
reklāma	un	mārketings;	reklāmas	materiālu	publicēšana	
tiešsaistē;	meklētājprogrammu	tirgvedības	pakalpojumi;	
reklāmas	materiālu	un	tekstu	publicēšana;	
meklētājprogrammu	optimizācija	tirdzniecības	
veicināšanai;	sponsoru	meklēšana;	atbildes	reakcijas	
reklāma;	reklāmas	materiālu	pavairošana;	tirdzniecības	
veicināšana	preču	iegādes	vai	pārdošanas	vietās	trešo	
personu	interesēs;	tirdzniecības	veicināšana,	izmantojot	
audiovizuālos	informācijas	līdzekļus;	tīmekļa	vietņu	
pielāgošana	ar	nolūku	palielināt	apmeklējumu	skaitu;	
reklāmas	materiālu	aktualizēšana;	televīzijas	reklāmu	
veidošana;	pa	tālruni	vai	datorizēti	iesniegtu	pirkšanas	
pasūtījumu	administratīvā	apstrāde;	interneta	
pakalpojumu	abonēšanas	organizēšana;	elektronisko	
žurnālu	abonēšanas	organizēšana;	publikāciju	
abonēšanas	organizēšana	trešajām	personām;	
datorizēti	pasūtīšanas	pakalpojumi	tiešsaistē;	kuponu	
sagādes	pakalpojumi	trešajām	personām;	pasūtījumu	
elektroniska	apstrāde;	preču	vai	pakalpojumu	cenu	
noteikšana;	tiešsaistes	tirgus	nodrošināšana	preču	un	
pakalpojumu	pārdevējiem	un	pircējiem;	informācijas	
nodrošināšana	par	patēriņa	precēm;	cenu	analīze;	
elektronisko	žurnālu	abonēšanas	pakalpojumi;	
tirdzniecības	vadīšana;	vairumtirdzniecības	pasūtījumu	
pakalpojumi;	telekomunikācijas	pakalpojumu	
apkopošana	trešajām	personām,	ļaujot	klientiem	ērti	
salīdzināt	un	iegādāties	šos	pakalpojumus;	
apdrošināšanas	pakalpojumu	apkopošana	trešajām	
personām,	ļaujot	klientiem	ērti	salīdzināt	un	iegādāties	
šos	pakalpojumus;	attālinātie	tirgvedības	pakalpojumi;	
potenciālo	klientu	sarakstu	apkopošana;	ar	
uzņēmējdarbību	saistīto	statistikas	datu	apkopošana;	
datorizēta	uzņēmējdarbības	izpēte;	komerciālās	
informācijas	sniegšanas	pakalpojumi	ar	interneta	
starpniecību;	konsultāciju	sniegšana	uzņēmējdarbības	
statistikas	sagatavošanas	jomā;	uzņēmējdarbības	
aptauju	veikšana;	komerciālās	informācijas	aģentūru	
pakalpojumi,	proti,	uzņēmējdarbības	informācijas,	arī	
mārketinga	vai	demogrāfisko	datu,	sniegšana;	
ekonomiskā	prognozēšana;	direktoriju	nodrošināšana	
trešajām	pusēm	tīmekļa	vietņu	veidā,	lai	veicinātu	
uzņēmējdarbības	darījumus;	ziņu	apkopošanas	
pakalpojumi;	tirgus	ziņojumu	sagatavošana	un	tirgus	
izpēte;	informācijas	un	ekspertu	atzinumu	sniegšana	
attiecībā	uz	uzņēmumiem	un	uzņēmējdarbību;	ekspertu	
novērtējumu	un	ziņojumu	sniegšana	uzņēmējdarbības	
jomā;	uzņēmējdarbības	apskatu	sagatavošana;	
uzņēmējdarbības	statistiskās	informācijas	
nodrošināšana	medicīnas	jomā;	komerciālās	
informācijas	sniegšana	attiecībā	uz	uzņēmumiem;	
uzņēmējdarbības	informācijas	nodrošināšana	sociālo	
mediju	jomā;	uzņēmējdarbības	informācijas	
nodrošināšana	tīmekļa	vietnēs;	tiešsaistes	komerciālās	
informācijas	uzziņu	rādītāju	nodrošināšana	internetā;	
informācijas	un	konsultāciju	sniegšana	par	tarifiem;	

uzņēmējdarbības	informācijas	izpēte;	tirdzniecības	
analīzes	nodrošināšana;	pētījumu	veikšana	
uzņēmējdarbības	nolūkiem;	informācijas	nodrošināšana	
datu	apstrādes	jomā;	informācijas	un	konsultāciju	
sniegšana	patērētājiem	attiecībā	uz	iegādājamo	preču	
izvēli;	tirgus	pētījumu	veikšana,	iekļaujot	viedokļu	
aptaujas;	sabiedrības	informētības	par	reklāmu	analīze;	
tirgus	izpēte	ar	datoru	datubāzu	starpniecību;	viedokļu	
aptauju	veikšana	tirgus	izpētes	nolūkiem;	cenu	pārskatu	
sagatavošana;	peļņas	izpēte;	sabiedriskās	domas	
izpētes	sagatavošana;	aptauju	veikšana;	tirgus	izpētes	
analīze;	pa	tālruni	veikta	tirgus	izpēte;	tirgus	izpēte	par	
interneta	lietošanas	paradumiem;	tirgus	izpēte	un	
analīze;	bagāžas	un	somu	tiešsaistes	tirdzniecība	ar	
pasta	sūtījumu	starpniecību;	ceļasomu	
mazumtirdzniecības	pakalpojumi;	bagāžas	somu	
vairumtirdzniecības	pakalpojumi;	tirgus	izpēte	
informācijas	uzkrāšanai	par	televīzijas	skatītājiem;	tirgus	
izpēte	informācijas	uzkrāšanai	par	publikāciju	lasītājiem;	
ieteikumu	sniegšana	datu	apstrādes	jomā;	konsultāciju	
sniegšana	par	patērētāju	iepirkšanās	paradumu	un	
vajadzību	analīzes	rezultātiem,	izmantojot	sensoros,	
kvalitatīvos	un	kvantitatīvos	datus;	datu	vākšana;	
reklāma	transporta	un	piegādes	jomā;	uzņēmējdarbības	
informācijas	vākšana	un	sistematizēšana;	reklāmas	
pakalpojumu	nodrošināšana	ar	pasta	starpniecību;	tiešā	
pasta	reklāma;	tirgotāju	preču	reklamēšana,	ļaujot	
klientiem	ērti	apskatīt	un	salīdzināt	šo	tirgotāju	
piedāvātās	preces;	piegādātāju	piedāvāto	preču	
reklamēšana,	ļaujot	klientiem	ērti	apskatīt	un	salīdzināt	
šo	piegādātāju	preces;	konsultāciju	sniegšana	reklāmas	
jomā;	statistikas	datu	ierakstīšana;	statistikas	datu	
apkopošana;	datorizētu	datu	nodrošināšana	
uzņēmējdarbības	jomā;	elektroniska	datu	apstrāde;	
preču	noieta	veicināšana	trešajām	personām;	
komerciālās	informācijas	un	padomu	sniegšana	
patērētājiem	par	preču	un	pakalpojumu	izvēli;	
uzņēmējdarbības	informācijas	sniegšana	ar	globālā	
datortīkla	vai	interneta	starpniecību;	profesionālo	
konsultāciju	sniegšana	darījumu	jomā;	klientu	lojalitātes,	
motivēšanas	un	bonusu	programmu	pakalpojumi;	
reklāmas,	tirgvedības	un	preču	noieta	veicināšanas	
pakalpojumi;	reklāma;	reklāma	tiešsaistē	ar	datortīklu	
starpniecību;	preču	un	pakalpojumu	noieta	veicināšana	
trešajām	personām;	klientu	lojalitātes	pakalpojumi	
komerciāliem,	noieta	veicināšanas	un	reklāmas	
nolūkiem;	reklāmas	izplatīšana	trešo	personu	interesēs	
ar	interneta	starpniecību;	tiešsaistes	tirgotāju	preču	un	
pakalpojumu	reklāma,	izmantojot	tiešsaistes	ceļvežus	ar	
meklētāja	funkciju;	datu	meklēšana	datoru	datnēs	
(failos)	trešajām	personām;	tiešsaistes	finanšu	
pakalpojumu	salīdzināšanas	nodrošināšana;	tiešsaistes	
reklāmas	ceļvežu	ar	meklētāja	funkciju	nodrošināšana;	
tiešsaistes	reklāmas	ceļvežu	ar	meklētāja	funkciju,	kuros	
iekļauta	informācija	par	tiešsaistes	pārdevēju	precēm	un	
pakalpojumiem,	nodrošināšana	internetā;	informācijas	
vākšana	un	sistematizēšana	datoru	datubāzēs;	
datorizēta	datu	pārbaude;	datorizēta	datu	apstrāde;	datu	
ievadīšanas	pakalpojumi;	datu	izguves	pakalpojumi;	
datu	transkripcijas	pakalpojumi;	ar	uzņēmējdarbību	
saistītu	datu	izplatīšana;	tirgus	izpētes	datu	
interpretēšana;	datorizētu	datubāzu	vadīšana	un	
kompilēšana;	tirgus	izpētes	datu	analīze;	tirgus	izpētes	
datu	vākšanas	pakalpojumi;	datorizēta	informācijas	
meklēšana	un	iegūšana	saskaņā	ar	tirgus	izpētes	
datiem;	uzņēmējdarbības	informācijas	nodrošināšana,	
arī	ar	interneta,	kabeļtīklu	un	citu	datu	pārraides	līdzekļu	
starpniecību;	uzņēmējdarbības	statistikas	datu	
sagatavošana;	rakstveida	ziņojumu	un	datu	
reģistrēšana;	abonēšanas	organizēšana	datubāzu	
pakalpojumiem	saistībā	ar	telekomunikācijām;	
tirgvedības	datu	statistiskā	novērtēšana;	informācijas	
sistematizēšana	datoru	datubāzēs;	viesnīcu	cenu	
salīdzinošas	informācijas	nodrošināšana;	reklāmas	un	
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tirgvedības	pakalpojumi	ar	sociālo	plašsaziņas	līdzekļu	
starpniecību;	uzņēmējdarbības	informācijas	
nodrošināšana	sabiedrisko	mediju	jomā;	tirgvedības	
konsultāciju	sniegšana	sabiedrisko	mediju	jomā;	datu	
vākšana,	atjaunināšana	un	uzturēšana	datubāzēs	(biroja	
darbi);	datu	apkopošana	un	sistematizēšana	uzņēmumu	
datubāzēs;	komerciālo	datu	un	informācijas	analīze;	
datu	un	informācijas	atjaunināšana;	informācijas	izguve	
no	datubāzēm;	informācijas	izguve	no	kešatmiņas	
datnēm;	cenu	salīdzināšanas	pakalpojumi	gaisa	
ceļojumu	jomā;	cenu	salīdzināšanas	pakalpojumi	
ceļojumu	jomā;	cenu	salīdzināšanas	pakalpojumi	
viesnīcu,	hosteļu,	pansionātu,	naktsmītņu,	kempingu	un	
privātmāju	jomā;	cenu	salīdzināšanas	pakalpojumi	
automašīnu	nomas	jomā;	cenu	salīdzināšanas	
pakalpojumi	attiecībā	uz	lidostu	autostāvvietām;	cenu	
salīdzināšanas	pakalpojumi	lidostu	transfēru	jomā;	
komerciālās	informācijas	un	statistikas	datu	elektroniska	
izplatīšana	attiecībā	uz	ceļošanu;	ar	ceļošanu	saistītu	
statistikas	datu	sagatavošana;	komerciālās	informācijas	
un	statistikas	datu	sagatavošana,	ņemot	vērā	ceļotāju	
vēlmes;	reklāmas	materiālu	un	informācijas	elektroniska	
izplatīšana;	reklāmas	informācijas	un	materiālu	
elektroniska	izplatīšana	attiecībā	uz	lidojumiem	un	gaisa	
ceļojumiem;	cenu	salīdzināšanas	pakalpojumi	viesnīcu	
cenu	un	tarifu	jomā	ar	interneta	starpniecību;	tiešsaistes	
tirgus	nodrošināšana	preču	un	pakalpojumu	pircējiem	un	
pārdevējiem;	reklāmas	pakalpojumi,	kas	saistīti	ar	
ceļojumu	aģentūru	tīklu	saskaņošanas	pakalpojumiem,	
lai	piesaistītu	reklāmdevējus	tīmekļa	vietnēm;	tiešsaistes	
reklāmas	tīklu	koordinēšanas	pakalpojumi,	lai	savienotu	
reklāmdevējus	ar	tīmekļa	vietnēm;	preču	un	
pakalpojumu	noieta	veicināšana	trešajām	personām	ar	
tīmekļa	vietņu	reklāmu	starpniecību;	lidojumu	cenu	
salīdzināšanas	pakalpojumi;	cenu	salīdzināšanas	
pārskatu	sagatavošana	automašīnu	nomas	
uzņēmumiem;	aviosabiedrību,	tiešsaistes	ceļojumu	
aģentūru,	naktsmītņu,	naktsmītņu	rezervēšanas	
pakalpojumu	sniedzēju,	prāmju,	vilcienu,	automašīnu	
nomas,	kruīzu,	komplekso	gaisa	ceļojumu,	lidostu	
transfēru,	ceļojuma	galamērķu,	ceļojumu	produktu,	
ceļojumu	pakalpojumu	un	ceļojumu	apdrošināšanas	
vērtējumu,	reitingu	un	ieteikumu	apkopošana	un	
uzglabāšana	datubāzēs;	cenu	salīdzināšanas	
pakalpojumi	attiecībā	uz	gaisa	ceļojumiem,	ieskaitot	
pakalpojumu	maksu,	kredītkaršu	un	bagāžas	nodevu	
nodrošināšanu;	komerciālo	sakaru	nodrošināšana	ar	
aviosabiedrībām,	prāmju	operatoriem,	dzelzceļa	
operatoriem,	autobusu	operatoriem,	tiešsaistes	ceļojumu	
aģentūrām,	ceļojumu	rīkotājiem	un	naktsmītņu	
rezervēšanas	pakalpojumu	sniedzējiem;	ceļojumu	un	
lidojumu	direktoriju	pakalpojumi;	vēsturisko	cenu	datu	
nodrošināšana;	biļešu	cenu	analīze;	lietotāju	aptauju	
veikšana	par	ceļošanu	un	ceļošanas	paradumiem;	
uzskaites	datu	sniegšana	par	Eiropas	un	pasaules	
apmeklētākajiem	ceļojumu	mērķiem;	ar	ceļošanu	saistītu	
cenu	salīdzināšanas	pakalpojumu	nodrošināšana	
galddatoru,	klēpjdatoru,	mobilo	telefonu,	rokas	datoru,	
portatīvo	multivides	atskaņotāju	un	mobilo	ierīču	
lietotājiem;	komerciālās	informācijas	paneļu	
nodrošināšana,	kas	reklāmdevējiem	ļauj	skatīt	statistisko	
un	veiktspējas	informāciju,	kas	ir	saistīta	ar	
reklamēšanu,	reklāmguvumu	līmeņiem,	maksu	par	
klikšķi,	maksu	par	iegādi,	citu	ar	reklāmām	saistītu	
informāciju	un	kontu	un	norēķinu	informāciju;	
komerciālās	informācijas	paneļu	nodrošināšana,	kas	
lietotājiem	ļauj	parādīt	statistisko	un	darbības	
informāciju,	kas	ir	saistīta	ar	pārdošanu,	reklāmguvumu	
līmeņiem,	maksu	par	klikšķi,	maksu	par	iegādi,	citu	ar	
reklāmām	saistītu	informāciju	un	kontu	un	norēķinu	
informāciju;	ar	ceļošanu	saistītu	datu	apkopošana,	
izgūšana,	meklēšana	un	uzturēšana;	biļešu	cenu,	
grafiku	un	informācijas	apkopošana,	izgūšana,	
meklēšana	un	uzturēšana	datoru	datubāzēs;	cenu	

salīdzināšanas	pakalpojumu	nodrošināšana	ar	interneta	
starpniecību;	cenu	salīdzināšanas	pakalpojumu	
nodrošināšana	vilcienu,	autobusu	un	prāmju	tarifu	jomā	
ar	interneta	starpniecību;	cenu	salīdzināšanas	
pakalpojumu	nodrošināšana	viesnīcu	jomā	ar	interneta	
starpniecību;	cenu	salīdzināšanas	pakalpojumu	
nodrošināšana	automašīnu	nomas	un	automašīnu	
koplietošanas	tarifu	jomā	ar	interneta	starpniecību;	
lidostu	autostāvvietu	cenu	salīdzināšanas	pakalpojumu	
nodrošināšana	ar	interneta	starpniecību;	lidostu	
transfēru	cenu	salīdzināšanas	pakalpojumu	
nodrošināšana	ar	interneta	starpniecību;	kruīzu	cenu	
salīdzināšanas	pakalpojumu	nodrošināšana	ar	interneta	
starpniecību;	ceļojumu	apdrošināšanas	cenu	
salīdzināšanas	pakalpojumu	nodrošināšana	ar	interneta	
starpniecību;	tiešsaistes	tīmekļa	direktoriju	pakalpojumu	
nodrošināšana	ar	hipersaitēm	uz	trešo	personu	tīmekļa	
vietnēm	komerciāliem	un	reklāmas	nolūkiem;	tīmekļa	
vietņu	nodrošināšana	ar	patērētāju	tirgus	izpētes	paneļu	
direktorijiem	komerciāliem	un	reklāmas	nolūkiem;	
izmitināšanas	pakalpojumu	novērtēšana;	uzņēmumu	
reitingu,	to	skaitā	neatkarīgu	reitingu,	nodrošināšana	
komerciāliem	nolūkiem;	tīmekļa	vietņu	nodrošināšana	ar	
pārskatiem	par	trešo	personu	pakalpojumiem	gaisa	
ceļojumu	un	transporta	jomā	komerciāliem	un	reklāmas	
nolūkiem;	tīmekļa	vietņu	nodrošināšana	ar	pārskatiem	
par	trešo	personu	pakalpojumiem	dzelzceļa	un	autobusu	
jomā	komerciāliem	un	reklāmas	nolūkiem;	tīmekļa	vietņu	
nodrošināšana	ar	pārskatiem	par	trešo	personu	
pakalpojumiem	izmitināšanas	jomā	komerciāliem	un	
reklāmas	nolūkiem;	tīmekļa	vietņu	nodrošināšana	ar	
pārskatiem	par	trešo	personu	pakalpojumiem	
automašīnu	nomas	un	koplietošanas	jomā	komerciāliem	
un	reklāmas	nolūkiem;	tīmekļa	vietņu	nodrošināšana	ar	
vērtējumiem	par	trešo	personu	pakalpojumiem	lidostu	
autostāvvietu	un	transfēru	jomā	komerciāliem	un	
reklāmas	nolūkiem;	tīmekļa	vietņu	nodrošināšana	ar	
pārskatiem	par	trešo	personu	pakalpojumiem	kruīzu	
jomā	komerciāliem	un	reklāmas	nolūkiem;	tīmekļa	vietņu	
satura	indeksēšana	reklāmas	nolūkiem;	tīmekļa	vietņu	
satura	indeksācija	cenu	salīdzināšanas	nolūkiem;	
meklētājprogrammu	optimizācija,	veicot	tīmekļa	vietņu	
satura	indeksēšanu,	tirdzniecības	veicināšanas	
nolūkiem;	ar	ceļošanu	saistīta	tīmekļa	vietņu	satura	
indeksēšana	komerciāliem	un	reklāmas	nolūkiem;	
ceļojumu	direktoriju	tīmekļa	vietņu	satura	indeksēšana	
komerciāliem	un	reklāmas	nolūkiem;	citu	tirgotāju	
pakalpojumu	reklamēšana,	lai	ļautu	klientiem	ērti	
apskatīt	un	salīdzināt	šo	tirgotāju	piedāvātos	
pakalpojumus;	iepirkšanās	atvieglošanas	pakalpojumi,	
proti,	tiešsaistes	iepirkšanās	iespēju	salīdzināšanas	
meklētāju	nodrošināšana,	lai	iegūtu	informāciju	par	
preču	iegādi;	trešo	personu	preču	un	pakalpojumu	
reklamēšana,	nodrošinot	tīmekļa	vietnes	ar	kuponiem,	
atlaidēm,	cenu	salīdzināšanas	informāciju,	produktu	
pārskatiem,	hipersaitēm	uz	trešo	personu	
mazumtirdzniecības	tīmekļa	vietnēm,	informāciju	par	
atlaidēm	patērētājiem,	informāciju	par	klientu	
apkalpošanu,	produktu	pārvaldību	un	cenām	pirkumiem	
tīmekļa	vietnēs	tiešsaistē;	tiešsaistes	datoru	datubāzu	
nodrošināšana	ar	produktu	atrašanas,	aprakstīšanas,	
novērtēšanas,	cenu	noteikšanas	un	cenu	salīdzināšanas	
iespējām;	informācijas	sniegšana	par	tiešsaistes	
komerciālajiem	katalogiem;	tiešsaistes	komerciālās	
informācijas	uzziņu	rādītāju	nodrošināšana	internetā;	
reklāmas	un	komerciālo	uzziņu	sniegšanas	pakalpojumi,	
proti,	trešo	personu	pakalpojumu	reklamēšana,	
nodrošinot	tīmekļa	vietnes	ar	hipersaitēm	uz	trešo	
personu	tīmekļa	vietnēm;	patēriņa	preču	komerciālā	
novērtēšana	un	sadale	pirms	iegādes;	lietotāju	
novērtējumu,	atsauksmju	un	rekomendāciju	par	
produktiem	un	pakalpojumiem	izvietošanas	
nodrošināšana	tīmekļa	vietnēs	komerciāliem	nolūkiem

 36	 ceļojumu	apdrošināšanas	nodrošināšana;	preču	
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un	pakalpojumu	kotēšana;	datorizēti	finanšu	datu	
pakalpojumi;	konsultāciju	sniegšana	un	starpniecības	
pakalpojumi	ceļojumu	apdrošināšanas	jomā;	
kredītpakalpojumi	ceļojumu	vajadzībām;	valūtas	maiņas	
pakalpojumi	un	konsultāciju	sniegšana	valūtas	maiņas	
jomā;	finansiālā	sponsorēšana	un	patronāža;	atlaižu	
karšu	pakalpojumi	jaunatnei	ceļojumu	vajadzībām;	
ekonomiskās	finanšu	izpētes	pakalpojumi;	ārkārtas	
finanšu	pakalpojumi	ceļotāju	vajadzībām;	finanšu	
datubāzu	pakalpojumi;	finanšu	pakalpojumi	ceļojumu	
jomā;	ārvalstu	valūtas	pakalpojumi;	medicīnisko	
izdevumu	apmaksas	nodrošināšana	ārvalstu	ceļotājiem;	
ceļojumu	apdrošināšanas	pakalpojumi;	žetonu	
izdošana	klientu	lojalitātes	programmām;	ceļojumu	
čeku	un	valūtas	sertifikātu	(vaučeru)	izsniegšana;	
priekšapmaksas	karšu	kā	elektronisko	ceļojumu	
biļešu	izdošana;	ceļojumu	čeku	izsniegšana	ceļojumu	
aģentūrās;	valūtas	reāllaika	tirdzniecība	tiešsaistes	
režīmā;	apdrošināšanas	informācijas	nodrošināšana	ar	
datoru	datubāzu	un	interneta	starpniecību	tiešsaistes	
režīmā;	ceļojumu	vaučeru	izsniegšana;	līdzekļu	vākšana	
ar	kolektīvās	finansēšanas	tīmekļa	vietņu	starpniecību;	
faktiskā	piekļuves	pakalpojumi;	meklētājprogrammu	
nodrošināšana	ar	informāciju	par	ceļojumu	
apdrošināšanu;	meklētājprogrammu	nodrošināšana	ar	
informāciju	par	valūtām;	valūtas	aprēķinu	pakalpojumi	
lidojumu,	izmitināšanas	vietu,	automašīnu	nomas	un	
ceļojumu	piedāvājumu	cenu	salīdzināšanas	nolūkiem;	
finanšu	dokumentācijas	vadīšana

 38	 piekļuves	nodrošināšana	datubāzēm	internetā;	pagaidu	
piekļuves	nodrošināšana	tiešsaistes	saskarnēm,	kas	ir	
paredzētas	reklāmas	pārvaldīšanai	globālajā	tīklā;	
audio,	video	un	multivides	apraide	ar	interneta	un	citu	
sakaru	tīklu	starpniecību;	audio	apraide;	audiovizuālā	un	
multivides	satura	apraide	ar	interneta	starpniecību;	
interneta	tērzētavu	nodrošināšana;	tērzētavu	
pakalpojumi	sociālās	tīklošanās	nolūkiem;	saziņas	
nodrošināšana	ar	tiešsaistes	dienasgrāmatu	
starpniecību;	datu	pārraide	ar	telesakaru	starpniecību;	
sakaru	pakalpojumi,	proti,	datu	un	dokumentu	
elektroniskā	pārraide	starp	datoru	lietotājiem;	sakaru	
pakalpojumi	starp	datubankām;	sakaru	pakalpojumi	
elektroniskai	datu	pārraidīšanai;	sakaru	pakalpojumi,	
kas	nodrošina	piekļuvi	datubāzēm;	sakaru	pakalpojumi	
elektroniskai	datu	apmaiņai;	informācijas	pārraide	ar	
datoru	starpniecību;	datoru	datu	pārraides	pakalpojumi;	
datu	sakaru	pakalpojumi	ar	elektronisko	līdzekļu	
starpniecību;	datu	sakaru	pakalpojumi;	datu	sakaru	
pakalpojumi,	kas	ir	pieejami	ar	piekļuves	kodu;	datu	
sakaru	pakalpojumi,	kas	ir	pieejami	ar	paroli;	datu	
straumēšana;	datu	pārraides	pakalpojumi;	datu	apraides	
pakalpojumi;	datu	pārraide	ar	elektroniskā	pasta	
starpniecību;	datu	pārraides	pakalpojumi	ar	telesakaru	
tīklu	starpniecību;	digitāla	audio	apraide;	sakaru	
pakalpojumi	elektroniskai	datu	pārraidei;	elektroniska	
apmaiņa	ar	datubāzēs	saglabātiem	datiem	ar	telesakaru	
tīklu	starpniecību;	elektronisko	ziņojumu	sūtīšanas,	
saņemšanas	un	pārsūtīšanas	pakalpojumi;	skaņu,	
attēlu,	dokumentu,	ziņojumu	un	datu	elektroniskā	
pārraide	un	atkārtotā	pārraide;	elektroniska	datu	un	
dokumentu	pārraide	ar	datoru	termināļu	un	elektronisko	
ierīču	starpniecību;	tūlītējo	ziņu	un	datu	elektroniska	
pārraide;	elektroniskā	pasta	datu	pakalpojumi;	
starptautiska	datu	pārraide;	radio	apraides	pakalpojumi	
internetā;	interneta	mājaslapās	pieejamu	tiešraižu	
nodrošināšana	ar	tīmekļa	kameru	starpniecību;	mūzikas	
apraide;	fotogrāfiju	augšupielādes	pakalpojumi;	aplādes	
pakalpojumi;	piekļuves	nodrošināšana	datubāzēm;	
piekļuves	nodrošināšana	datortīklos	esošiem	datiem;	
piekļuves	nodrošināšana	datoru	datubāzēm	tiešsaistē;	
piekļuves	nodrošināšana	interneta	portāliem;	sociālo	
tīklu	tērzētavu	nodrošināšana	tiešsaistes	režīmā;	
tiešsaistes	forumu	darbības	nodrošināšana;	
telekomunikāciju	savienojumu	nodrošināšana	ar	

internetu	vai	datubāzēm;	lietotāju	piekļuves	
nodrošināšana	globālajam	datortīklam	un	tiešsaistes	
vietnēm,	kas	ietver	informāciju	par	dažādām	tēmām;	
lietotāju	piekļuves	nodrošināšana	datorprogrammām	
datu	tīklos;	lietotāju	piekļuves	nodrošināšana	
meklētājprogrammām;	piekļuves	nodrošināšana	tīmekļa	
saturam,	tīmekļa	vietnēm	un	portāliem;	piekļuves	
nodrošināšana	sakaru	tīklos	esošiem	datiem;	piekļuves	
nodrošināšana	centrālos	failos	elektroniski	saglabātiem	
datiem	vai	dokumentiem	attālinātu	konsultāciju	
sniegšanai;	piekļuves	nodrošināšana	datiem	ar	interneta	
starpniecību;	elektronisko	sakaru	savienojumu	
nodrošināšana;	elektronisko	telesakaru	savienojumu	
nodrošināšana	datu	apmaiņas	nolūkiem;	elektronisko	
video	saišu	nodrošināšana;	piekļuves	nodrošināšana	
telekomunikācijām	un	saitēm	uz	datubāzēm	un	
internetam;	piekļuves	nodrošināšana	datubāzēm	
internetā,	izmantojot	telekomunikācijas;	datu,	skaņas	un	
attēlu	drošas	pārraides	nodrošināšana;	telesakaru	
pakalpojumi	ar	interneta	platformu	un	portālu	
starpniecību;	telesakaru	vārteju	pakalpojumi;	telesakaru	
pakalpojumi,	kas	nodrošina	piekļuvi	datoru	datubāzēm;	
informācijas	un	datu	pārraide	ar	tiešsaistes	pakalpojumu	
un	interneta	starpniecību;	informācijas	un	datu	pārraide	
un	izplatīšana	ar	datortīklu	un	interneta	starpniecību;	
datubāzu	informācijas	pārraidīšana	un	saņemšana	ar	
telesakaru	tīklu	starpniecību;	audiodatu	pārraide	ar	
interneta	starpniecību;	datu,	audio,	video	un	multivides	
datņu	pārraide;	datu,	audio,	video	un	multivides	failu	
pārsūtīšana,	ieskaitot	lejupielādējamus	failus	un	failus,	
kas	ir	straumēti	globālajā	datortīklā;	ziņu,	datu	un	
tīmekļa	satura	pārraide	ar	interneta	un	citu	sakaru	tīklu	
starpniecību;	aplādes	nodrošināšana;	īsziņu,	attēlu,	
balss,	audio	satura,	mūzikas	un	teksta	ziņojumu	
nosūtīšana	starp	mobilajām	telesakaru	ierīcēm;	
videoapraide;	videopārraides	pakalpojumi	pēc	
pieprasījuma;	video	augšupielādes	pakalpojumi;	
radioprogrammu	apraide	ar	interneta	starpniecību;	
bezvadu	apraide;	televīzijas	programmu	bezvadu	
pārraide	un	apraide;	piekļuves	nodrošināšana	
informatīvām	elektroniskām	saitēm	tīmekļa	vietnēs;	
piekļuves	nodrošināšana	elektroniskām	saitēm,	kas	
satur	informāciju	par	ceļiem;	piekļuves	nodrošināšana	
elektroniskām	saitēm,	kas	satur	informāciju	par	
ceļojumiem;	piekļuves	nodrošināšana	elektroniskām	
saitēm	uz	tīmekļa	vietnēm,	kas	satur	informāciju	par	
ceļošanu;	telekomunikāciju	piekļuves	nodrošināšana	
ceļojumu	rezervēšanas	sistēmām;	telekomunikāciju	
piekļuves	nodrošināšana	ceļojumu	aģentu	datiem	un	
cenām;	telekomunikāciju	piekļuves	nodrošināšana	
aviosabiedrību	datiem	un	cenām;	telekomunikāciju	
piekļuves	nodrošināšana	viesnīcu	rezervēšanas	
pakalpojumu	sniedzēju	datiem	un	cenām;	piekļuves	
nodrošināšana	cenu	meklētājprogrammām;	piekļuves	
nodrošināšana	saitēm	tiešsaistē,	kas	tīmekļa	vietņu	
lietotājus	novirza	uz	vietējām	un	globālajām	tīmekļa	
vietnēm;	telekomunikāciju	piekļuves	nodrošināšana	
ceļojumu	grāmatu	piegādātāju	datiem	un	cenām;	
piekļuves	nodrošināšana	sociālajiem	tīkliem	internetā;	
piekļuves	nodrošināšana	tīmekļa	vietnēm	ar	
aviosabiedrību	un	ceļojumu	aģentūru	pārskatiem;	
piekļuves	nodrošināšana	tīmekļa	vietnēm	ar	
izmitināšanas	vietu	vērtējumiem;	piekļuves	
nodrošināšana	tīmekļa	vietnēm	ar	automašīnu	nomas	
reitingiem;	piekļuves	nodrošināšana	tīmekļa	vietnēm	ar	
ceļojumu	apdrošināšanas	pārskatiem;	reitingu	un	
informācijas	par	aviosabiedrībām	un	ceļojumu	
aģentūrām	elektroniskā	pārsūtīšana	ar	datoru	un	sakaru	
tīklu	starpniecību;	reitingu	un	informācijas	par	
izmitināšanu,	naktsmītņu	rezervēšanu,	prāmjiem,	
vilcieniem,	automašīnu	nomu,	kruīziem,	lidostu	terminālu	
kompleksiem,	lidostu	pārvadājumiem,	ceļojumu	
galamērķiem,	ceļojumu	piedāvājumiem,	ceļojumu	
pakalpojumiem	un	ceļojumu	apdrošināšanu	elektroniska	
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pārsūtīšana	ar	datoru	un	sakaru	tīklu	starpniecību;	
piekļuves	nodrošināšana	ceļojumu	cenu	salīdzināšanas	
portāliem;	piekļuves	nodrošināšana	
meklētājprogrammām,	kurās	tiek	salīdzinātas	lidojumu,	
vilcienu	transporta	savienojumu,	autobusu	un	prāmju	
transporta	savienojumu	cenas;	piekļuves	nodrošināšana	
tiešsaistes	tērzētavām	un	sociālajiem	tīkliem;	ceļojumu	
ziņojumu	un	informācijas	elektroniska	pārsūtīšana	ar	
datoru	un	sakaru	tīklu	starpniecību;	piekļuves	
nodrošināšana	ceļojumu	salīdzināšanas	tīmekļa	
vietnēm;	piekļuves	nodrošināšana	interneta	
meklētājprogrammām,	kas	parāda	ar	ceļošanu	saistītos	
piedāvājumus;	telekomunikāciju	piekļuves	
nodrošināšana	privātiem	vadības	paneļiem,	kas	
lietotājiem	ļauj	pārvaldīt	reklāmas,	izmērīt	un	uzraudzīt	
reklāmu	veiktspēju,	parādīt	statistikas	datus	un	pārvaldīt	
maksājumus	un	rēķinus;	piekļuves	nodrošināšana	
tiešsaistes	cenu	salīdzināšanas	programmām	attiecībā	
uz	ceļošanu;	piekļuves	nodrošināšana	tiešsaistes	
tīmekļa	vietnēm,	kas	lietotājiem	ļauj	publicēt	savu	
viedokli,	vērtējumus,	klasifikāciju,	pārskatus	un	
ieteikumus	par	ceļošanas	tēmām;	piekļuves	
nodrošināšana	tiešsaistes	tīmekļa	vietnēm,	kas	
lietotājiem	ļauj	dalīties	ar	viedokļiem,	vērtējumiem,	
klasifikāciju,	pārskatiem	un	ieteikumiem,	kas	saistīti	ar	
ceļojumu	galamērķiem,	aviosabiedrībām,	tiešsaistes	
ceļojumu	aģentūrām,	automašīnu	nomas	pakalpojumu	
sniedzējiem,	automašīnu	nomas	operatoriem,	
naktsmītņu	rezervācijas	pakalpojumu	sniedzējiem,	
viesnīcām	un	naktsmītnēm,	bāriem,	restorāniem,	
pasākumiem,	ekskursijām	un	apskates	objektiem,	
muzejiem,	vietējām	atrakcijām,	mūziku,	teātriem,	
viesnīcu	ķēdēm,	prāmju	rezervācijas	operatoriem,	
prāmju	operatoriem,	dzelzceļa	rezervācijas	pakalpojumu	
sniedzējiem,	dzelzceļa	operatoriem,	kruīzu	rezervācijas	
pakalpojumu	sniedzējiem,	kruīzu	operatoriem,	lidostu	
transfēriem,	autobusu	firmām,	autobusu	rezervācijas	
pakalpojumu	sniedzējiem,	ceļojumu	apdrošināšanas	
pakalpojumu	sniedzējiem	un	citiem	ar	ceļošanu	
saistītiem	uzņēmumiem;	piekļuves	nodrošināšana	
internetam	vai	mobilajām	saskarnēm,	kas	parāda	
lietotāju	viedokļus,	vērtējumus,	klasifikāciju,	pārskatus	
un	ieteikumus	attiecībā	uz	ceļošanu;	pagaidu	piekļuves	
nodrošināšana	tiešsaistes	saskarnēm,	kas	ir	paredzētas	
reklāmu	pārvaldīšanai	globālajā	tīklā;	piekļuves	
nodrošināšana	lejupielādējamām	mobilajām	
lietojumprogrammām,	kas	lietotājiem	ļauj	pārvaldīt	
reklāmas	globālajā	tīklā;	piekļuves	nodrošināšana	
mobilajām	lietojumprogrammām,	kas	lietotājiem	ļauj	
pārvaldīt	reklāmas	globālajā	tīklā;	piekļuves	
nodrošināšana	tiešsaistes	informācijas	paneļiem,	kas	
lietotājiem	ļauj	pārvaldīt	reklāmas	globālajā	tīklā;	
piekļuves	nodrošināšana	tiešsaistes	vadības	paneļiem,	
kas	parāda	statistisko	un	veiktspējas	informāciju	
attiecībā	uz	reklamēšanu,	reklāmguvumu	līmeņiem,	
maksu	par	klikšķi,	maksu	par	iegādi,	citu	ar	reklāmām	
saistītu	informāciju,	kontu	un	norēķinu	informāciju;	
piekļuves	nodrošināšana	lejupielādējamām	mobilajām	
lietojumprogrammām,	kas	lietotājiem	ļauj	parādīt	
statistisko	un	veiktspējas	informāciju	attiecībā	uz	
reklamēšanu,	reklāmguvumu	līmeņiem,	maksu	par	
klikšķi,	maksu	par	iegādi,	citu	ar	reklāmām	saistītu	
informāciju,	kontu	un	norēķinu	informāciju;	piekļuves	
nodrošināšana	tiešsaistes	partneru	programmatūrai,	kas	
reklāmdevējiem	ļauj	parādīt	statistisko	un	veiktspējas	
informāciju	attiecībā	uz	reklamēšanu,	reklāmguvumu	
līmeņiem,	maksu	par	klikšķi,	maksu	par	iegādi,	citu	ar	
reklāmām	saistītu	informāciju,	kontu	un	norēķinu	
informāciju;	piekļuves	nodrošināšana	tiešsaistes	
partneru	programmatūrai,	kas	lietotājiem	ļauj	parādīt	
statistisko	un	veiktspējas	informāciju	attiecībā	uz	
reklamēšanu,	reklāmguvumu	līmeņiem,	maksu	par	
klikšķi,	maksu	par	iegādi,	citu	ar	reklāmām	saistītu	
informāciju,	kontu	un	norēķinu	informāciju;	lietotāju	

piekļuves	nodrošināšana	mobilajām	lietotnēm	ceļojumu	
plānošanai;	piekļuves	nodrošināšana	tiešsaistes	
programmatūrai	ceļojumu	piedāvājumu	meklēšanai	un	
salīdzināšanai;	piekļuves	nodrošināšana	tiešsaistes	
programmatūrai	privātas	informācijas	glabāšanai,	
apkopošanai,	pārvaldīšanai,	atlasīšanai;	piekļuves	
nodrošināšana	tiešsaistes	programmatūrai	ar	ceļošanu	
saistītās	informācijas	saņemšanai,	glabāšanai,	
apkopošanai,	pārvaldīšanai,	meklēšanai,	atlasīšanai;	
piekļuves	nodrošināšana	nelejupielādējamai	izsoļu	
programmatūrai,	ar	kuras	starpniecību	tiek	izsolītas	
dažādas	preces	un	pakalpojumi,	to	skaitā	ceļojumu	
biļetes,	ceļojumu	darījumi,	ceļojumu	preces	un	ceļojumu	
pakalpojumi;	piekļuves	nodrošināšana	
nelejupielādējamai	programmatūrai,	kas	ir	paredzēta	
ceļojumu	piedāvājumu	meklēšanai,	salīdzināšanai	un	
rezervēšanai;	piekļuves	nodrošināšana	tiešsaistes	
programmatūrai,	ar	kuru	iespējams	veikt	lidojumu	
meklēšanas	rezultātu	atlasi,	pamatojoties	uz	cenu,	
izlidošanas	un	ielidošanas	lidostām,	izlidošanas	un	
ielidošanas	laikiem,	aviosabiedrībām,	ceļojumu	
aģentiem,	ceļojuma	ilgumu,	pieturvietu	skaitu,	ceļojuma	
klasi,	kredītkaršu	maksājumiem	un	norēķinu	sistēmām,	
atļauto	bagāžas	vienību	skaitu	un	citu	pieejamo	
informāciju	un	parametriem;	piekļuves	nodrošināšana	
tiešsaistes	programmatūrai,	ar	kuru	iespējams	veikt	
viesnīcu	un	izmitināšanas	vietu	meklēšanas	rezultātu	
atlasīšanu,	pamatojoties	uz	izmaksām,	datumiem,	
izmitināšanas	veidu,	novērtējuma	zvaigznēm,	
pieejamajiem	pakalpojumiem,	izmitināšanas	iespējām,	
viesnīcu	ķēdi,	viesnīcu	kategoriju,	lietotāju	vērtējumiem	
un	pārskatiem,	kā	arī	citu	pieejamo	informāciju	un	
parametriem;	piekļuves	nodrošināšana	tiešsaistes	
tirdzniecības	tīmekļa	vietnēm,	kas	lietotājiem	ļauj	
iegādāties,	pārdot	un	apmainīties	ar	ceļojumu	
rezervācijām,	ceļojumu	piedāvājumiem	un	ar	ceļošanu	
saistītām	precēm	un	pakalpojumiem;	piekļuves	
nodrošināšana	cenu	salīdzināšanas	tīmekļa	vietnēm,	
kas	galddatoru,	klēpjdatoru,	mobilo	tālruņu,	rokas	
datoru,	portatīvo	multivides	atskaņotāju	un	mobilo	ierīču	
lietotājiem	ļauj	meklēt	un	salīdzināt	piedāvājumus,	kas	
saistīti	ar	gaisa	ceļojumiem;	piekļuves	nodrošināšana	
cenu	salīdzināšanas	tīmekļa	vietnēm,	kas	galddatoru,	
klēpjdatoru,	mobilo	tālruņu,	rokas	datoru,	portatīvo	
multivides	atskaņotāju	un	mobilo	ierīču	lietotājiem	ļauj	
rezervēt	darījumus,	kas	saistīti	ar	gaisa	ceļojumiem;	
piekļuves	nodrošināšana	tīmekļa	lietojumprogrammām,	
kas	galddatoru,	klēpjdatoru,	mobilo	tālruņu,	rokas	
datoru,	portatīvo	multivides	atskaņotāju	un	mobilo	ierīču	
lietotājiem	ļauj	meklēt	un	salīdzināt	ar	ceļošanu	saistītos	
piedāvājumus;	piekļuves	nodrošināšana	tīmekļa	
lietojumprogrammām,	kas	galddatoru,	klēpjdatoru,	
mobilo	tālruņu,	rokas	datoru,	portatīvo	multivides	
atskaņotāju	un	mobilo	ierīču	lietotājiem	ļauj	rezervēt	
darījumus,	kas	saistīti	ar	ceļošanu;	piekļuves	
nodrošināšana	interneta	meklētājprogrammām,	kas	
lietotājiem	ļauj	salīdzināt	autobusu	biļešu	cenas,	vilcienu	
biļešu	cenas,	nomas	automašīnu	un	koplietošanas	
automašīnu	izmaksas,	prāmju	likmes	un	privāto	
transportlīdzekļu	izmaksas;	piekļuves	nodrošināšana	
interneta	meklētājprogrammām,	kas	lietotājiem	ļauj	
salīdzināt	ceļojumu	piedāvājumus	kartes	formātā;	
piekļuves	nodrošināšana	tiešsaistes	programmatūrai,	
kas	parāda	vēsturiskās	un	prognozētās	cenas;	piekļuves	
nodrošināšana	tiešsaistes	programmatūrai,	kas	parāda	
vēsturiskās	un	prognozētās	izmitināšanas	cenas,	
automašīnu	nomas	cenas,	vilciena	biļešu	cenas,	prāmja	
biļešu	cenas,	kruīza	biļešu	cenas	un	autobusa	biļešu	
cenas;	piekļuves	nodrošināšana	elektroniskajām	sakaru	
saitēm	ar	ceļojuma	informāciju;	piekļuves	nodrošināšana	
ceļojumu	piedāvājumu	tirdzniecības	tīmekļa	vietnēm;	
piekļuves	nodrošināšana	cenu	salīdzināšanas	tīmekļa	
vietnēm,	kas	galddatoru,	klēpjdatoru,	mobilo	tālruņu,	
rokas	datoru,	portatīvo	multivides	atskaņotāju	un	mobilo	
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ierīču	lietotājiem	ļauj	rezervēt	ar	ceļošanu	saistītus	
darījumus;	piekļuves	nodrošināšana	cenu	
salīdzināšanas	tīmekļa	vietnēm,	kas	galddatoru,	
klēpjdatoru,	mobilo	tālruņu,	rokas	datoru,	portatīvo	
multivides	atskaņotāju	un	mobilo	ierīču	lietotājiem	ļauj	
meklēt	un	salīdzināt	ar	ceļošanu	saistītos	piedāvājumus;	
piekļuves	nodrošināšana	interneta	meklētājprogrammām	
ar	iepriekš	lejupielādētu	mobilo	lietojumprogrammu	
starpniecību;	piekļuves	nodrošināšana	ceļojumu	
meklēšanas	rezultātiem,	ar	iepriekš	lejupielādētu	mobilo	
lietojumprogrammu	starpniecību;	piekļuves	
nodrošināšana	ceļojumu	cenu	meklētājprogrammām	ar	
iepriekš	lejupielādētu	mobilo	lietojumprogrammu	
starpniecību;	piekļuves	nodrošināšana	tīmekļa	
programmatūrai,	kas	lietotājiem	ļauj	meklēt	un	salīdzināt	
cenas;	piekļuves	nodrošināšana	tīmekļa	
programmatūrai,	kas	lietotājiem	ļauj	rezervēt	lidojumu	
piedāvājumus;	piekļuves	nodrošināšana	tīmekļa	
programmatūrai,	kas	lietotājiem	ļauj	meklēt	naktsmītņu	
piedāvājumus	un	salīdzināt	cenas;	piekļuves	
nodrošināšana	tīmekļa	programmatūrai,	kas	lietotājiem	
ļauj	rezervēt	izmitināšanas	piedāvājumus;	piekļuves	
nodrošināšana	tīmekļa	programmatūrai,	kas	lietotājiem	
ļauj	meklēt,	salīdzināt	un	rezervēt	automašīnu	nomas	
piedāvājumus;	piekļuves	nodrošināšana	ceļojumu	
rezervēšanas	programmatūrai,	izmantojot	viedtālruņus;	
piekļuves	nodrošināšana	ceļojumu	grāmatu	
programmatūrai	ar	interneta	starpniecību;	piekļuves	
nodrošināšana	tīmekļa	programmatūrai,	kas	lietotājiem	
ļauj	meklēt	un	salīdzināt	vilcienu	pakalpojumus;	
piekļuves	nodrošināšana	tīmekļa	programmatūrai,	kas	
lietotājiem	ļauj	rezervēt	vilcienu	pakalpojumus;	piekļuves	
nodrošināšana	tīmekļa	programmatūrai,	kas	lietotājiem	
ļauj	meklēt,	salīdzināt	un	rezervēt	ceļojumu	
piedāvājumus;	piekļuves	nodrošināšana	interneta	
ceļojumu	katalogiem;	piekļuves	nodrošināšana	
izmitināšanas	informācijas	datubāzei;	piekļuves	
nodrošināšana	tiešsaistes	direktorijiem,	kas	lietotājiem	
ļauj	aprēķināt	ceļojumu	cenas	pēc	izlidošanas	un	
ielidošanas	lidostām	un	ļauj	meklēt,	apskatīt,	kārtot	un	
atlasīt	ielidošanas	un	izlidošanas	laikus,	
aviosabiedrības,	ceļojumu	aģentus,	ceļojuma	ilgumu,	
pieturvietu	skaitu,	ceļojuma	klasi,	kredītkaršu	nodevas	
un	norēķinu	sistēmas,	atļauto	bagāžas	daudzumu,	
lietotāju	atsauksmes	un	vērtējumus,	kā	arī	citu	pieejamo	
informāciju	un	parametrus;	piekļuves	nodrošināšana	
tiešsaistes	direktorijiem,	kas	lietotājiem	ļauj	apskatīt	
izmitināšanas	piedāvājumus,	tos	kārtot	un	atlasīt	
pamatojoties	uz	cenu,	datumiem,	izmitināšanas	
kategoriju,	izmitināšanas	veidu,	novērtējuma	zvaigznēm,	
pieejamajiem	numuriem,	pieejamajiem	pakalpojumiem,	
izmitināšanas	iespējām,	viesnīcu	ķēdi,	viesnīcu	
kategoriju,	lietotāju	vērtējumiem	un	pārskatiem,	kā	arī	
citu	pieejamo	informāciju	un	parametriem;	piekļuves	
nodrošināšana	tiešsaistes	direktorijiem,	kas	lietotājiem	
ļauj	meklēt,	parādīt,	kārtot	un	atlasīt	automašīnu	nomas	
piedāvājumus;	piekļuves	nodrošināšana	tiešsaistes	
direktorijiem,	kas	lietotājiem	ļauj	meklēt,	parādīt,	kārtot	
un	atlasīt	ceļojumu	piedāvājumus;	piekļuves	
nodrošināšana	ar	ceļošanu	saistītiem	direktorijiem,	
kuros	ir	apkopoti	ceļojumu	piedāvājumi	un	cita	
informācija;	piekļuves	nodrošināšana	tiešsaistes	
paneļiem,	kas	reklāmdevējiem	ļauj	parādīt	statistisko	un	
veiktspējas	informāciju	attiecībā	uz	reklamēšanu,	
reklāmguvumu	līmeņiem,	maksu	par	klikšķi,	maksu	par	
iegādi,	citu	ar	reklāmām	saistītu	informāciju,	kontu	un	
norēķinu	informāciju;	piekļuves	nodrošināšana	
tiešsaistes	paneļiem,	kas	lietotājiem	ļauj	parādīt	
statistisko	un	veiktspējas	informāciju	par	pārdošanu,	
reklāmguvumu	līmeņiem,	maksu	par	klikšķi,	maksu	par	
iegādi,	citu	ar	reklāmām	saistītu	informāciju,	kontu	un	
norēķinu	informāciju;	piekļuves	nodrošināšana	partneru	
tīkla	programmatūrai;	lietotāju	automātiskas	
pārsūtīšanas	nodrošināšana	uz	izvēlēto	ceļojumu	

pakalpojumu	sniedzēju	tīmekļa	vietnēm;	lietotāju	
automātiskas	pārsūtīšanas	nodrošināšana	uz	izvēlēto	
ceļojumu	piedāvājumu	nodrošinātāju	tīmekļa	vietnēm

 39	 ceļojumu	informācijas	sniegšana	ar	mobilo	
telekomunikāciju	aparātu	un	ierīču	starpniecību;	
informācijas	un	ieteikumu	sniegšana	patērētājiem	par	
ceļojumu	pakalpojumiem	un	produktiem;	ceļojumu	
informācijas	sniegšana	no	tiešsaistes	datubāzēm	ar	
meklētāja	funkciju;	ceļojumu	organizēšana;	ceļojumu	
rezervēšanas	pakalpojumi;	ceļojumu	konsultāciju	
sniegšana;	tūrisma	operatoru	pakalpojumi	ceļojumu	
organizēšanas	jomā;	ceļojumu	aģentūru	pakalpojumi	
darījumu	braucienu	organizēšanas	jomā;	ceļojumu	
vadītāju	pakalpojumi;	ceļojumu	un	ekskursiju	
organizēšana;	gaisa	transporta	pakalpojumi;	maršrutu	
plānošanas	pakalpojumi;	ceļojumu	vadītāju	un	ceļojumu	
informācijas	sniegšanas	pakalpojumi;	ceļojumu	aģentūru	
pakalpojumi	ceļojumu	organizēšanas	jomā;	konsultāciju	
sniegšana	par	ceļojumu	maršrutiem;	darījumu	braucienu	
organizēšana;	sēdvietu	rezervēšana	ceļojumiem;	
ceļojumu	aģentūru	pakalpojumi	brīvdienu	ceļojumu	
organizēšanas	jomā;	ceļojumu	biļešu	rezervēšana;	
tūrisma	braucienu	ar	autobusiem	organizēšana;	tūrisma	
ceļojumu	informācijas	nodrošināšana;	ceļojumu	biļešu	
izplatīšana;	kruīzu	organizēšana;	informācijas	un	
ieteikumu	sniegšana	par	ceļojumiem;	aviopārvadājumu	
rezervēšana;	komplekso	brīvdienu	ceļojumu	
organizēšana;	ceļojumu	informācijas	sniegšana	ar	
datoru	starpniecību;	ceļojumu	plānošana,	rezervēšana	
un	organizēšana;	sēdvietu	rezervēšana	vilcienos;	
sēdvietu	rezervēšana	autobusos;	sēdvietu	rezervēšana	
gaisa	transportlīdzekļos;	informācijas	sniegšana	grafiku	
veidā	par	ceļojumiem;	brīvdienu	braucienu	un	ekskursiju	
rezervēšana;	sauszemes	ceļojumu	rezervēšana;	
braukšanas	norādījumu	sniegšana	autoceļotājiem;	
ceļotāju	pavadīšanas	pakalpojumi;	ceļotāju	
pārvadāšana;	ceļojumu	organizēšana	uz	viesnīcām	un	
no	tām;	ārzemju	ceļojumu	organizēšana	kultūras	
nolūkiem;	informācijas	nodrošināšana	par	ceļojumu	
maršrutiem;	ceļojumu	informācijas	sniegšana	attiecībā	
uz	ceļojumu	pārtraukšanu	sliktu	laikapstākļu	dēļ;	
transportlīdzekļu	rezervēšana;	lidojumu	rezervācija;	
nomas	transportlīdzekļu	rezervēšana;	vilcienu	biļešu	
rezervēšana;	autostāvvietu	rezervēšana	lidostās;	jūras	
pārbraucienu	rezervēšana;	ekskursiju	vadīšana	un	
rezervēšana;	ceļojumu	informācijas	nodrošināšana,	
izmantojot	internetu;	kruīzu	organizēšana	un	
rezervēšana;	ekskursiju	tūru	rezervēšanas	pakalpojumi;	
pilsētu	ekskursiju	organizēšana	un	rezervēšana;	
taksometru	pasūtīšanas	pakalpojumu	nodrošināšana	ar	
mobilo	lietojumprogrammu	starpniecību;	komplekso	
brīvdienu	ceļojumu	sagatavošana	un	rezervēšana;	
piekļuves	rezervēšana	un	organizēšana	lidostu	atpūtas	
zonām;	avioceļojumu	plānošanas	un	rezervēšanas	
informācijas	sniegšana	ar	elektronisko	saziņas	līdzekļu	
starpniecību;	ceļojumu	un	transporta	plānošanas	un	
rezervēšanas	informācijas	sniegšana	ar	elektronisko	
saziņas	līdzekļu	starpniecību;	darījumu	braucienu	
rezervēšanas	informācijas	sniegšana	internetā;	
ceļojumu	plānošana,	organizēšana	un	rezervēšana	ar	
elektronisko	saziņas	līdzekļu	starpniecību;	vietu	
rezervēšana	pārvadājumos	ar	mehāniskajiem	
transportlīdzekļiem;	transporta	pakalpojumi	gaisa	
pasažieru	pārvadājumiem	starp	lidostu	un	skrejceļu;	
ceļojumu	un	transporta	informācijas	sniegšana	ar	mobilo	
telekomunikāciju	aparātu	un	ierīču	starpniecību;	
ceļošanas	informācijas	sniegšana	tiešsaistē;	
avioceļojumu	informācijas	sniegšana	ar	elektronisko	
saziņas	līdzekļu	starpniecību;	kruīzu	rezervēšanas	
pakalpojumi;	aviobiļešu	rezervēšanas	pakalpojumi;	
ceļojumu	rezervēšanas	pakalpojumi;	brīvdienu	ceļojumu	
rezervēšanas	pakalpojumi;	nomas	automašīnu	
rezervēšana;	autobusu	rezervēšana;	rezervēšanas	
pakalpojumi	ceļojumiem	pa	ūdeni;	prioritārās	
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iekāpšanas,	reģistrēšanās,	sēdvietu	sadalīšanas	un	
rezervēšanas	pakalpojumi	prioritārajiem	ceļotājiem	ar	
gaisa	transportu;	ceļojumu	aģentūru	pakalpojumi,	proti,	
ceļojumu	un	transporta	rezervēšana;	pasažieru	
pārvadājumu	rezervēšanas	pakalpojumi	ar	datoru	
starpniecību;	informācijas	sniegšana	par	ceļojumu	
rezervēšanu	ar	datoru	starpniecību;	informācijas	
sniegšana	par	personisko	mantu	pagaidu	glabāšanu;	
informācijas	sniegšana	par	autotransportu;	
transportlīdzekļu	nomas	organizēšana;	informācijas	
sniegšana	ar	datoru	starpniecību	par	transportu;	
pasažieru	pārvadājumu	organizēšana	pa	autoceļiem,	
dzelzceļu,	gaisu	un	ūdeni;	konsultāciju	sniegšana	ar	
telefona	zvanu	centru	un	izziņu	līniju	starpniecību	par	
transporta	pakalpojumiem;	informācijas	sniegšana	par	
braukšanas	maršrutiem;	informācijas	sniegšana		par	
lidmašīnu	ielidošanu;	informācijas	sniegšana	par	
lidojumiem;	informācijas	sniegšana	par	braukšanas	un	
lidojumu	plāniem;	informācijas	sniegšana	failu	formātā	
par	braukšanas	un	lidojumu	izvēli;	lidostu	informācijas	
sniegšana	par	aviāciju;	informācijas	sniegšana	par	
ceļiem	un	satiksmi;	informācijas	sniegšana	par	gaisa	
transportu;	informācijas	sniegšana	par	pasta	indeksiem;	
informācijas	sniegšana	par	ceļojumu	un	transporta	
izmaksām;	informācijas	sniegšana	par	transporta	
izbraukšanas	laikiem;	informācijas	sniegšana	par	
lidojumu	grafikiem;	informācijas	sniegšana	par	dzelzceļa	
transportu;	transporta	organizēšana;	informācijas	
sniegšana	par	transportu;	rezervēšanas	aģentūru	
pakalpojumi	automašīnu	nomas	jomā;	informācijas	
sniegšana	par	velosipēdu	nomu;	automašīnu	nomas	
aģentūru	pakalpojumi	komplekso	ceļojumu	
organizēšanas	jomā;	apskates	ekskursiju	organizēšana	
un	rezervēšana;	dienas	braucienu	organizēšana	un	
rezervēšana;	apskates	ekskursiju	un	dienas	braucienu	
plānošana	un	organizēšana;	informācijas	sniegšana	
tūristiem	par	ekskursijām	un	apskates	vietām;	pasažieru	
pārvadājumu	organizēšana	ar	helikopteriem;	ceļojumu	
organizēšana	kredītkaršu	klientiem	bonusu	programmu	
ietvaros;	lidmašīnu	biļešu	apmaiņas	pakalpojumi;	
ceļojumu	biedru	nodrošināšanas	pakalpojumi;	
starpniecības	pakalpojumi	transporta	jomā;	ekskursiju	
un	kruīzu	organizēšana;	brīvdienu	un	svētku	transporta	
organizēšana;	ekspedīciju	organizēšana;	avioceļojumu	
organizēšana;	transportlīdzekļu	vadītāju	pakalpojumu	
sniegšana;	ceļojumu	rezervēšana	ar	datoru	
starpniecību;	konsultāciju	sniegšana	par	maršrutu	
plānošanu;	ceļojumu	vīzu,	pasu	un	ceļošanas	
dokumentu	kārtošana	ārvalstu	ceļotājiem;	ceļojumu	
organizēšana	indivīdiem	un	grupām;	lidmašīnu	
nolaišanās	un	izlidošanas	informācijas	nodrošināšana;	
transporta	un	ceļojumu	pakalpojumi	personām	ar	
invaliditāti;	jahtu	un	laivu	fraktēšanas	pakalpojumi;	laivu	
iznomāšana;	transportlīdzekļu	iznomāšana;	
transportlīdzekļu	iznomāšana	ceļojumiem;	gaisa	
transporta	pakalpojumi	vērtslietu	pārvadāšanai;	
informācijas	sniegšana	par	preču	pārvadāšanu;	
starpniecības	pakalpojumi	kuģu	kravu	pārvadājumu	
jomā;	bagāžas	pārvadāšanas	pakalpojumi;	bagāžas	
pārvadājumu	organizēšana;	preču	savākšanas	
organizēšana;	preču	piegādes	organizēšana;	gaisa	
kravas	pārvadājumu	organizēšana;	preču	pārvadāšanas	
ar	ūdens	transportu	organizēšana;	starptautiskie	gaisa	
kravu	pārvadājumi;	informācijas	sniegšana	par	kravu	
pārvadājumiem;	konsultāciju	sniegšana	par	kravu	
piegādes	pakalpojumiem;	navigācijas	pakalpojumi;	
pielāgotu	braukšanas	norāžu	sniegšana;	informācijas	
sniegšana	par	transportlīdzekļu	novietošanas	
pakalpojumiem;	autostāvvietu	iznomāšana;	
starpniecības	pakalpojumi	bagāžas	pārvadājumu	
organizēšanas	jomā;	bagāžas	uzglabāšana;	lidojumu	
organizēšana;	transporta	organizēšana	ceļojumiem;	
bagāžas	saņemšanas	nodrošināšana;	konsultāciju	
sniegšana	ceļojumu	jomā	ar	zvanu	centru	un	uzticības	

tālruņu	starpniecību;	ceļojumu	informācijas	
nodrošināšana	ar	interneta	starpniecību;	noenkurošanās	
vietu	rezervēšana	ceļojumiem;	ceļojumu	biļešu	
nodrošināšana;	elektronisko	datu	un	dokumentu	fiziska	
uzglabāšana;	digitālo	fotogrāfiju,	mūzikas,	attēlu,	video	
un	datorspēļu	fiziska	uzglabāšana;	digitālo	datu,	audio	
un	attēlu	failu	fiziska	uzglabāšana;	informācijas	
sniegšana	failu	formātā	par	pasažieru	pārvadājumiem;	
automašīnu	iznomāšana;	automašīnu	koplietošanas	
pakalpojumu	sniegšana;	ceļojumu	rīkotāju	pakalpojumi	
ceļojumu	rezervēšanai;	ceļojumu	informācijas	
sniegšana;	vispasaules	ceļojumu	mērķu	pārskatu	
sniegšana;	lidostu	pakalpojumu	pārskatu	sniegšana;	
informācijas	sniegšana	par	aviosabiedrību	reitingiem;	
ceļojumu	pakalpojumu	pārskatu	sniegšana;	biznesa	
ceļotāju	pārvadājumu	organizēšana;	avioceļojumu	
plānošana	un	rezervēšana	ar	elektronisko	saziņas	
līdzekļu	starpniecību;	aģentūru	pakalpojumi	
avioceļojumu	rezervēšanas	jomā;	aviobiļešu,	kruīza	
biļešu	un	vilcienu	biļešu	rezervēšana;	informācijas	
sniegšana	par	aviokompāniju	un	tiešsaistes	ceļojumu	
aģentūru	reitingiem;	aviokompāniju	lietotāju	un	
tiešsaistes	ceļojumu	aģentu	atsauksmju	nodrošināšana;	
informācijas	sniegšana	par	ceļojumu	plānošanas	idejām,	
ar	ko	lietotāji	dalās	savā	starpā;	informācijas	sniegšana	
par	ceļojumu	ziņojumiem	un	ceļotāju	viedokļiem;	
ceļojumu	plānošana	un	rezervēšana	ar	galddatoru,	
klēpjdatoru,	mobilo	tālruņu,	rokas	datoru,	portatīvo	
multivides	atskaņotāju	un	mobilo	ierīču	starpniecību;	
ceļojumu	informācijas	sniegšana	ar	galddatoru,	
klēpjdatoru,	mobilo	tālruņu,	rokas	datoru,	pārnēsājamo	
multivides	atskaņotāju	un	mobilo	ierīču	starpniecību	par	
gaisa,	dzelzceļa,	prāmju	un	autobusu	transportu,	
izmitināšanas	vietām,	automašīnu	nomu,	lidostu	
autostāvvietu	maksām,	lidostu	transfēru	cenām,	kruīzu	
cenām,	ceļojumu	apdrošināšanas	izmaksām	un	citiem	
ceļojumu	darījumiem;	ceļojumu	informācijas	un	
konsultāciju	sniegšana	ar	galddatoru,	klēpjdatoru,	
mobilo	tālruņu,	rokas	datoru,	portatīvo	multivides	
atskaņotāju	un	mobilo	ierīču	starpniecību;	ceļojumu	
rezervēšanas	nodrošināšana	ar	galddatoru,	klēpjdatoru,	
mobilo	tālruņu,	rokas	datoru,	portatīvo	multivides	
atskaņotāju	un	mobilo	ierīču	starpniecību;	ceļojumu	
informācijas	sniegšana	ar	viedtālruņu	starpniecību;	
ceļojumu	rezervēšanas	nodrošināšana	internetā;	
ceļojumu	rezervēšanas	nodrošināšana	ar	viedtālruņu	
starpniecību;	ekoloģisko	tūru	pakalpojumi	un	ekoloģisko	
tūru	rezervēšana	tīmekļa	vietnēs;	informācijas	
sniegšana	ceļotājiem	par	cenām,	grafikiem	un	
sabiedrisko	transportu;	dzelzceļa	transportlīdzekļu	
sēdvietu	rezervēšanas	pakalpojumi

 41	 vietu	rezervēšana	izrādēm	un	sporta	pasākumiem;	
ceļojumu	aprakstu	un	ar	ceļošanu	saistītu	atbilžu	
publicēšana;	tiešsaistes	ceļojumu	direktoriju,	kas	ir	
sakārtoti	pēc	ceļojumu	datiem,	publicēšana;	multivides	
programmatūras	publicēšana	izklaides	nolūkiem;	
grāmatu	un	žurnālu	publicēšana;	gidu	pakalpojumi	
ekskursiju	vadīšanas	jomā;	gidu	pakalpojumi;	sporta	
aprīkojuma	rezervēšana;	koncertu	biļešu	rezervēšana;	
izglītojošu	kursu	pakalpojumi	ceļošanas	jomā;	
iespiedmateriālu	iznomāšana;	informācijas	sniegšana	
par	izklaidi	un	izklaides	pasākumiem	ar	tiešsaistes	tīklu	
un	interneta	starpniecību;	informācijas	sniegšana	par	
izglītību	tiešsaistē	ar	datoru	datubāzu	vai	interneta	
starpniecību;	bibliotēku	pakalpojumi,	kas	ir	saistīti	ar	
elektroniski	glabātiem	un	izgūtiem	datiem;	elektronisko	
izdevumu	publicēšana	multimediju	formātā;	elektronisko	
grāmatu	un	žurnālu	publicēšana	tiešsaistē;	pētniecisko	
bibliotēku	pakalpojumi	tiešsaistē;	izklaides	raidījumu	
sagatavošana	televīzijai	un	radio;	ziņu	raidījumu	
sagatavošana	televīzijai	un	radio;	nelejupielādējamu	
elektronisko	publikāciju	nodrošināšana;	
nelejupielādējamu	elektronisko	publikāciju	
nodrošināšana	ar	globālā	datortīkla	vai	interneta	
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starpniecību;	informācijas	sniegšana	par	kultūras	
pasākumiem;	informācijas	sniegšana	par	sporta	
pasākumiem;	nelejupielādējamu	elektronisku	publikāciju	
nodrošināšana	tiešsaistē;	nelejupielādējamu	
elektronisko	tiešsaistes	publikāciju	nodrošināšana	
mūzikas	jomā;	izklaides	nodrošināšana	ar	tīmekļraides	
starpniecību;	teātra	biļešu	rezervēšanas	pakalpojumi;	
informācijas	sniegšana	par	biļetēm	uz	sporta	
pasākumiem;	kultūras	pasākumu	biļešu	rezervēšanas	
un	pārdošanas	pakalpojumi;	izklaides	pasākumu	biļešu	
rezervēšanas	un	pārdošanas	pakalpojumi;	mūzikas	
pasākumu	biļešu	rezervēšanas	un	pārdošanas	
pakalpojumi;	izklaides	un	brīvā	laika	pavadīšanas	
pasākumu	biļešu	rezervēšanas	un	pārdošanas	
pakalpojumi;	sporta	pasākumu	biļešu	rezervēšanas	un	
pārdošanas	pakalpojumi;	apmācības	pakalpojumi	
dizaina	jomā;	tīmekļa	dienasgrāmatu	rakstīšanas	
pakalpojumi;	bibliotēku	pakalpojumi	ar	datorizētu	
datubāzu	starpniecību;	informācijas	sniegšanas	
pakalpojumi	izklaides	jomā;	ar	izklaidi	saistītas	
informācijas,	kas	nodrošināta	tiešsaistē	ar	datora	
datubāzu	vai	interneta	starpniecību,	sniegšana;	
fotoattēlu	meklēšanas	pakalpojumi	bibliotēkās;	izklaides	
pakalpojumi,	kas	nodrošināti	tiešsaistē	ar	datora	
datubāzu	vai	interneta	starpniecību;	izpriecu	
pakalpojumi;	sporta	un	kultūras	pasākumu	rīkošana;	
mācību	treniņu	iespēju	nodrošināšana;	biļetenu	
izdošanas	pakalpojumi;	kultūras	pasākumu	iespēju	
nodrošināšana;	vietu	rezervēšana	izklaides	
pasākumiem;	recenziju	izdošanas	pakalpojumi;	mācību	
pakalpojumi;	izklaides	informācijas	nodrošināšana	ar	
globālā	datortīkla	starpniecību;	jaunumu	sniegšana	
ceļošanas	jomā;	ceļojumu	biļetenu	sagatavošana;	
tiešsaistes	ceļvežu	sagatavošana;	tiešsaistes	lidostu	
ceļvežu	sagatavošana;	ceļvežu	sagatavošana	
videoierakstu	veidā;	ceļvežu	sagatavošana	skaņu	
ierakstu	veidā;	tiešsaistes	informācijas	sniegšana	no	
datoru	datubāzēm	vai	no	interneta	attiecībā	uz	ceļošanu;	
ar	izklaidi	saistītas	informācijas	nodrošināšana	tiešsaistē	
no	interneta	datoru	datubāzes;	recenziju	publicēšana	
tiešsaistē	izklaides	jomā;	tiešsaistes	pārskatu	
publicēšana	izmitināšanas	nozarē;	tiešsaistes	pārskatu	
publicēšana	avioceļojumu	jomā;	tiešsaistes	pārskatu	
publicēšana	ceļojumu	nozarē;	karšu	izdošanas	
pakalpojumi;	datorizdevniecību	pakalpojumi;	ceļotāju	
viedokļu	publicēšana;	ceļotāju	atsauksmju	un	viedokļu	
publicēšana;	tiešsaistes	vērtējumu	un	ieteikumu	
publicēšana	par	aviokompānijām,	tiešsaistes	ceļojumu	
aģentūrām,	naktsmītnēm,	naktsmītņu	rezervēšanas	
pakalpojumu	sniedzējiem,	prāmjiem,	vilcieniem,	
automašīnu	nomu,	kruīziem,	lidostu	autostāvvietu	
kompleksajiem	piedāvājumiem,	lidostu	transfēriem,	
ceļojumu	galamērķiem,	ceļojumu	piedāvājumiem,	
ceļojumu	pakalpojumiem	un	ceļojumu	apdrošināšanu;	
tīmekļa	vietņu	un	mobilo	lietotņu	lietotāju	veidotu	
ceļojumu	plānu	publicēšana;	ceļojumu	plānu	
publicēšana;	ekspertu	atsauksmju	publicēšana	par	
aviokompānijām,	tiešsaistes	ceļojumu	aģentūrām,	
lidostām,	galamērķiem,	naktsmītnēm,	naktsmītņu	
rezervēšanas	pakalpojumu	sniedzējiem,	prāmjiem,	
vilcieniem,	automašīnu	nomu,	kruīziem,	kompleksajiem	
ceļojumiem,	lidostu	autostāvvietām,	lidostu	transfēriem,	
ceļojumu	galamērķiem,	ceļojumu	piedāvājumiem,	
ceļojumu	pakalpojumiem	un	ceļojumu	apdrošināšanu;	
kuponu	un	atlaižu	kodu	publicēšana;	ceļojumu	tendenču	
publicēšana;	izmitināšanas	vietu	novērtējumu	
publicēšana;	tiešsaistes	pārskatu	publicēšana	gaisa	
ceļojumu	jomā;	ceļojumu	plānu	un	ceļotāju	viedokļu	
publicēšana;	tiešsaistes	pārskatu,	vērtējumu	un	
ieteikumu	publicēšana	par	ceļojumu	galamērķiem;	
tiešsaistes	pārskatu,	novērtējumu	un	ieteikumu	
publicēšana	aviosabiedrību	un	tiešsaistes	ceļojumu	
aģentūru	vajadzībām;	informācijas,	pārskatu	un	
personalizētu	ieteikumu	publicēšana	ceļojumu	jomā;	

informācijas,	pārskatu	un	personalizētu	ceļojumu	
ieteikumu	publicēšana	ar	globālo	sakaru	tīklu	
starpniecību;	nelejupielādējamu	tiešsaistes	direktoriju	
publikāciju	nodrošināšana	ceļojumu	galamērķu,	
aviokompāniju	un	ceļojumu	tarifu	jomā;	informācijas,	
vērtējumu	un	personalizētu	ieteikumu	publicēšana	
ceļojumu	jomā	ar	globālo	sakaru	tīklu	starpniecību;	
tiešsaistes	pārskatu,	novērtējumu	un	ieteikumu	
publicēšana	par	aviosabiedrībām,	tiešsaistes	ceļojumu	
aģentūrām,	naktsmītnēm,	izmitināšanas	pakalpojumu	
sniedzējiem,	prāmjiem,	vilcieniem,	automašīnu	nomu,	
kruīziem,	kompleksajām	brīvdienām,	lidostu	
autostāvvietām,	lidostu	transfēriem,	ceļojumu	
galamērķiem,	ceļojumu	piedāvājumiem,	ceļojumu	
pakalpojumiem	un	ceļojumu	apdrošināšanu;	satura,	
jaunumu,	rakstu,	pārskatu	un	atzinumu	publicēšana	
ceļojumu	jomā;	aviokompāniju	un	tiešsaistes	ceļojumu	
aģentūru	pārskatu	publicēšana	internetā;	izmitināšanas	
vietu	pārskatu	publicēšana	internetā;	pārskatu	par	
naktsmītņu	rezervēšanas	pakalpojumu	sniedzējiem	
publicēšana	internetā;	vilcienu	operatoru	reitingu	
publicēšana	internetā;	lidostu	autostāvvietu	novērtējumu	
publicēšana	internetā;	lidostu	pārvadājumu	pārskatu	
publicēšana	internetā;	kruīzu	un	kruīza	kompāniju	
pārskatu	publicēšana	internetā;	automašīnu	nomas	
pārskatu	publicēšana	internetā;	ceļojumu	
apdrošināšanas	novērtējumu	publicēšana	internetā;	
autobusu	firmu	pārskatu	publicēšana	internetā;	tūristu	
galamērķu	pārskatu	publicēšana	internetā;	ceļojumu	
pārskatu	un	informācijas	publicēšana	ar	datoru	un	
sakaru	tīklu	starpniecību;	aviokompāniju	un	ceļojumu	
aģentūru	reitingu	un	informācijas	publicēšana	ar	datoru	
un	sakaru	tīklu	starpniecību;	atzinumu,	vērtējumu,	
klasifikāciju	un	ieteikumu	par	ceļošanu	publicēšana	
internetā;	tiešsaistes	direktoriju	publicēšana	par	lietotāju	
viedokļiem,	novērtējumiem,	klasifikāciju,	vērtējumiem	un	
ieteikumiem	attiecībā	uz	ceļojumu	mērķiem,	
aviokompānijām,	tiešsaistes	ceļojumu	aģentūrām,	
automašīnu	nomas	pakalpojumu	sniedzējiem,	
automašīnu	nomas	uzņēmumiem,	izmitināšanas	vietu	
rezervācijas	pakalpojumu	sniedzējiem,	viesnīcām	un	
naktsmītnēm,	bāriem,	restorāniem,	pasākumiem,	
apskates	objektiem	un	apskates	ekskursijām,	muzejiem,	
atrakcijām,	mūzikas	un	izklaides	vietām,	teātri,	viesnīcu	
ķēdēm,	prāmju	rezervāciju	operatoriem,	prāmju	
operatoriem,	vilcienu	rezervācijas	pakalpojumu	
sniedzējiem,	vilcienu	operatoriem,	kruīzu	rezervācijas	
pakalpojumu	sniedzējiem,	kruīzu	firmām,	lidostu	
transfēriem,	autobusu	firmām,	autobusu	rezervācijas	
pakalpojumu	sniedzējiem,	ceļojumu	apdrošināšanu	un	
ar	ceļošanu	saistītiem	uzņēmumiem;	ar	ceļošanu	
saistītās	informācijas	publicēšana;	interneta	ceļojumu	
direktoriju	publicēšana;	tiešsaistes	ceļojumu	ceļvežu	
publicēšana;	ar	ceļošanu	saistītu	jautājumu	un	atbilžu	
publicēšana;	tiešsaistes	ceļojumu	direktoriju	
publicēšana,	kas	sakārtoti	pēc	ceļojumu	datiem,	
lidostām,	valstīm,	reģioniem,	cenām	un	galamērķiem;	
tiešsaistes	ceļojumu	direktoriju	publicēšana;	tiešsaistes	
ceļojumu	direktoriju	publicēšana,	kas	lietotājiem	ļauj	
meklēt,	kārtot	un	atlasīt	ceļojumu	cenas,	avioceļojumu	
cenas	pēc	izlidošanas	un	ielidošanas	lidostām,	
lidmašīnu	ielidošanas	un	izlidošanas	laikus,	
aviosabiedrības,	ceļojumu	aģentus,	ceļojuma	laiku,	
pieturvietu	skaitu,	ceļojuma	klasi,	kredītkartes	un	
norēķinu	sistēmas,	atļauto	somu	skaitu	un	vērtējumus	
un	kā	arī	citu	pieejamo	informāciju	un	parametrus;	
tiešsaistes	direktoriju	publicēšana,	kas	lietotājiem	ļauj	
meklēt	un	atlasīt	izmitināšanas	vietu	informāciju	un	
parametrus	pēc	piedāvājuma,	cenas,	datuma,	
izmitināšanas	kategorijas,	izmitināšanas	veida,	
novērtējuma,	pieejamajiem	numuriem,	pieejamajiem	
pakalpojumiem,	izmitināšanas	iespējām,	viesnīcu	
ķēdēm,	tēmām	un	lietotāju	vērtējumiem;	tiešsaistes	
direktoriju	publicēšana,	kas	lietotājiem	ļauj	meklēt,	
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parādīt,	kārtot	un	atlasīt	automašīnu	nomas	
piedāvājumus;	tiešsaistes	direktoriju	publicēšana,	kas	
lietotājiem	ļauj	meklēt,	parādīt,	kārtot	un	atlasīt	ceļojumu	
piedāvājumus;	ar	ceļojumiem	saistītu	direktoriju	
publicēšana,	kuros	ir	pieejama	informācija	par	ceļojumu	
piedāvājumiem;	pilsētu,	lidostu,	valstu,	reģionu,	lidojumu	
kategoriju	un	globālā	cenu	kataloga	publicēšana	
internetā;	vēsturisko	un	prognozēto	biļešu	cenu	
publicēšana	internetā;	vēsturisko	un	prognozēto	
izmitināšanas	vietu,	automašīnu	nomas,	vilcienu	biļešu,	
prāmju	biļešu,	ceļojumu	un	autobusu	biļešu	cenu	
publicēšana	internetā;	ceļojumu	piedāvājumu	
publicēšana;	informācijas	par	ceļojumiem,	
avioceļojumiem	un	izmitināšanas	vietām	publicēšana	
internetā;	informācijas	par	ceļojumu	rezervēšanas	
iespējām,	ceļojumu	piedāvājumiem	un	ar	ceļošanu	
saistītām	precēm	un	pakalpojumiem	publicēšana;	
ceļojumu	piedāvājumu	publicēšana	kartes	formātā	
internetā;	tiešsaistes	publikāciju	publicēšana;	tekstu	
elektroniska	publicēšana;	tūrisma	direktoriju	
publicēšana;	žurnālu	izdevēju	pakalpojumi;	izklaides	
pasākumu	biļešu	tirdzniecības	biroju	pakalpojumi;	
izklaides,	sporta	un	kultūras	pasākumu	biļešu	
rezervēšanas	un	pasūtīšanas	pakalpojumi;	
nelejupielādējumu	elektronisku	publikāciju	
nodrošināšana	tiešsaistē;	meklētājprogrammu	
nodrošināšana	ar	informāciju	par	ceļošanu

 42	 datoru	programmatūras	modernizēšana;	pagaidu	
lietošanas	nodrošināšana	tīmekļa	
lietojumprogrammatūrai,	kas	paredzēta	galddatoru,	
klēpjdatoru,	mobilo	tālruņu,	portatīvo	multivides	
atskaņotāju	un	mobilo	ierīču	lietotājiem,	lai	meklētu	
ceļojumus,	transportlīdzekļus,	pagaidu	izmitināšanas	
iespējas,	automašīnu	nomas	piedāvājumus,	
transportlīdzekļu	koplietošanas	un	braucienu	dalīšanas	
piedāvājumus,	autostāvvietas	un	transportlīdzekļu	
pagaidu	novietošanas	iespējas,	lidostu	transfērus,	
ceļojumu	apdrošināšanas	piedāvājumus,	prāmju,	
vilcienu,	autobusu,	kruīzu	un	ceļojumu	informāciju;	
tehnisko	konsultāciju	sniegšana	transporta	jomā;	datoru	
programmatūras	labošana;	datoru	programmatūras	
izstrāde	trešajām	personām;	datortīklu	konfigurēšana,	
izmantojot	programmatūru;	programmatūras	
projektēšana	un	izstrāde;	kvalitātes	kontrole	datoru	
programmatūras	jomā;	datoru	datubāzu	
programmatūras	projektēšana	un	izstrāde;	datoru	
programmatūras,	kas	ir	saistīta	ar	ceļošanu,	
iznomāšana;	datoru	programmatūras	projektēšana,	
uzturēšana	un	atjaunināšana;	datoru	programmatūras,	
kas	paredzēta	cenu	noteikšanas	datubāzu	nolasīšanai,	
iznomāšana;	datoru	programmatūras	projektēšana	un	
izstrāde	datu	novērtēšanas	un	uzskaites	nolūkiem;	
datoru	programmatūras	projektēšana	un	izstrāde	datu	
nolasīšanas,	pārraides	un	organizēšanas	nolūkiem;	
pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	nelejupielādējamai	
tiešsaistes	datoru	programmatūrai,	kas	ir	paredzēta	
tulkošanai;	datorprogrammu,	programmatūras	un	koda	
izstrāde	interneta	tīmekļa	vietnēm	pēc	pasūtījuma;	
datorprogrammu	izstrāde	un	izveide	datu	apstrādes	
nolūkiem;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	
nelejupielādējamai	datoru	programmatūrai,	kas	ir	
paredzēta	žurnālu	un	emuāru	veidošanai	un	
publicēšanai;	datoru	aparatūras	iznomāšana;	
meklētājprogrammu	darbības	nodrošināšana;	ar	
specifiskām	meklēšanas	iespējām	aprīkotu	interneta	
meklētājprogrammu	darbības	nodrošināšana;	datu	
iegūšanai	globālajā	tīmeklī	paredzētu	
meklētājprogrammu	darbības	nodrošināšana;	
elektroniskā	datu	uzglabāšana;	informācijas	un	datu	
pagaidu	elektroniskā	uzglabāšana;	datu	ievades,	
izvades,	apstrādes,	attēlošanas	un	uzglabāšanas	
sistēmu	projektēšana	un	izstrāde;	datoru	aprīkojuma	
nodrošināšana	digitālo	datu	elektroniskai	uzglabāšanai;	
datu	glabāšanas	sistēmu	projektēšana	un	izstrāde;	datu	

kompresija	elektroniskās	glabāšanas	nolūkiem;	ar	
tīmekļa	vietņu	starpniecību	pieejamu	informācijas	
indeksu	izveide	un	dizains	trešajām	personām;	
ilustrāciju	dizains;	tīmekļa	vietņu	projektēšanas	
pakalpojumi;	produktu	dizains;	datordizaina	pakalpojumi;	
tehnoloģiskie	pakalpojumi	un	ar	tiem	saistītā	
projektēšana;	datu	apstrādes	sistēmu	projektēšana;	
projektēšanas	pakalpojumi	datu	procesoru	jomā;	karšu	
dizaina	pakalpojumi;	konsultāciju	sniegšana	datoru	
programmatūras	projektēšanas	jomā;	datoru	aparatūras	
projektēšanas	pakalpojumi;	datorsistēmu	izstrāde;	
projektēšanas	pakalpojumi,	kas	ir	saistīti	ar	dokumentu	
pavairošanu;	konsultāciju	sniegšana	datoru	informācijas	
apstrādes	sistēmu	izstrādes	jomā;	datoru	pētniecības	
pakalpojumi;	izpētes	pakalpojumu	nodrošināšana;	
pētniecības	un	izstrādes	pakalpojumi;	konsultāciju	
sniegšana	par	tehnoloģisko	izpēti;	izpēte	
datorprogrammu	jomā;	laikapstākļu	prognozēšana;	
meteoroloģiskās	informācijas	sniegšana;	informācijas	
nodrošināšana	par	laikapstākļiem,	kas	ietekmē	
slēpošanas	apstākļus	un	ceļu	slēgšanas	nosacījumus;	
emuāru	programmatūras	izveide	un	uzturēšana;	digitālā	
satura,	proti,	tiešsaistes	žurnālu	un	emuāru	mitināšana;	
programmatūras	izstrāde	multivides	datu	uzglabāšanai	
un	atgūšanai;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	
nelejupielādējamai	lietojumprogrammatūrai,	kas	ir	
pieejama	ar	tīmekļa	vietņu	starpniecību;	
lietojumprogrammu	pakalpojumu	sniedzēja	pakalpojumi,	
proti,	datoru	lietojumprogrammatūras	mitināšana	
trešajām	personām;	datoru	lietojumprogrammatūras	
uzstādīšana	un	pielāgošana	individuālām	vajadzībām;	
pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	nelejupielādējamai,	
tiešsaistē	pieejamai	programmatūrai,	kas	ir	paredzēta	
datu	importēšanai	un	pārvaldībai;	pagaidu	lietošanas	
nodrošināšana	nelejupielādējamai	programmatūrai,	kas	
ir	paredzēta	multivides	satura	un	lietotāju	komentāru	
koplietošanai;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	
nelejupielādējamām,	tiešsaistē	pieejamām	
operētājsistēmām,	kas	ir	paredzētas	mākoņdatošanas	
tīklu	piekļuvei	un	izmantošanai;	pagaidu	lietošanas	
nodrošināšana	nelejupielādējamai,	tiešsaistē	pieejamai	
programmatūrai,	kas	ir	paredzēta	datu	pārsūtīšanai;	
pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	nelejupielādējamai,	
tiešsaistē	pieejamai	programmatūrai,	kas	ir	paredzēta	
datu	pārvaldībai;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	
nelejupielādējamai,	tiešsaistē	pieejamai	
programmatūrai,	kas	ir	paredzēta	informācijas	
pārsūtīšanai;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	
nelejupielādējamai	programmatūrai,	kas	ir	paredzēta	
finanšu	datu	analīzei	un	ziņojumu	sagatavošanai;	
pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	nelejupielādējamai,	
tiešsaistē	pieejamai	programmatūrai,	kas	ir	paredzēta	
tīmekļa	vietņu	izstrādei;	pagaidu	lietošanas	
nodrošināšana	nelejupielādējamai,	tiešsaistē	pieejamai	
programmatūrai,	kas	ir	paredzēta	inventāra	pārvaldībai;	
tīmekļraides	mitināšana;	datorprogrammu	kompilēšana;	
informācijas	par	vidi	kompilēšana;	tīmekļa	lapu	
kompilēšana	internetā;	vides	apstākļu	informācijas	
kompilēšana;	datu	apstrādes	programmu	kompilēšana;	
grafiskā	dizaina	pakalpojumi	tīmekļa	lapu	kompilēšanai	
internetā;	datoru	programmatūras	programmēšana	datu	
nolasīšanas,	pārraides	un	organizēšanas	nolūkiem;	
tīmekļa	portālu	mitināšana;	interneta	portālu,	tērzētavu,	
tērzēšanas	līniju	un	interneta	forumu	programmatūras	
programmēšana;	digitālā	satura	mitināšana	internetā;	
programmatūras	datubāzu	atjaunināšana;	
programmatūras	un	datubāzu	sistēmu	izstrāde,	
atjaunināšana	un	uzturēšana;	datu	apstrādes	
programmatūras	atjaunināšana;	datubāzu	
programmatūras	instalēšana,	uzturēšana	un	
atjaunināšana;	datubāzu	uzturēšana;	tīmekļa	vietņu	
izveidošana	un	uzturēšana	trešajām	personām;	tīmekļa	
vietņu	izveidošana,	projektēšana	un	uzturēšana;	
mobilajiem	tālruņiem	paredzētu	tīmekļa	vietņu	izstrāde	
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un	uzturēšana;	datoru	programmatūras	veidošana,	
uzturēšana	un	modernizācija;	gaisa	kvalitātes	datu	
apkopošanas	pakalpojumi;	datu	vai	dokumentu	
pārveidošana	elektroniskā	formātā;	
datorprogrammēšana	datu	apstrādes	nolūkiem;	
datubāzu	projektēšana;	programmatūras	projektēšana	
un	izstrāde	datu	importēšanas	un	vadīšanas	nolūkiem;	
datubāzu	izstrāde;	sistēmu	izstrāde	datu	apstrādes	
nolūkiem;	datoru	datubāzu	mitināšana;	datubāzu	
programmatūras	instalēšana	un	uzturēšana;	
programmatūras	programmēšana	datu	importēšanas	un	
pārvaldības	nolūkiem;	datu	apstrādes	programmu	
programmēšana;	zinātniskās	pētniecības	informācijas	
un	rezultātu	sniegšana	no	tiešsaistes	datubāzēm	ar	
meklēšanas	funkciju;	meklētājprogrammu	
nodrošināšana	internetā;	meklētājprogrammu	
nodrošināšana	datu	ieguvei	ar	sakaru	tīklu	starpniecību;	
meklētājprogrammu	projektēšanas	pakalpojumi;	datu	
apstrādes	un	sakaru	sistēmu	datorprogrammēšana;	
datoru	datu	analīzes	pakalpojumi;	
datorprogrammēšanas	pakalpojumi	datu	uzglabāšanas	
nolūkiem;	datorpakalpojumi,	kas	ir	saistīti	ar	elektronisko	
datu	uzglabāšanu;	datu	un	datorprogrammu	konversijas	
pakalpojumi;	programmu	rakstīšana	datu	apstrādes	
nolūkiem;	datu	dublēšanas	pakalpojumi;	elektroniskās	
informācijas	datu	konvertēšana;	datu	analīzes	
pakalpojumi	lielam	datu	apjomam	attiecībā	uz	datu	
savstarpējo	saistību;	datu	kopēšanas	un	pārveidošanas	
pakalpojumi;	datu	dekodēšana;	datubāzu	projektēšana	
un	izstrāde;	datu	apstrādes	programmatūras	
projektēšana	un	izstrāde;	datu	ievades	sistēmu	
projektēšana	un	izstrāde;	datu	izguves	programmatūras	
projektēšana	un	izstrāde;	projektēšanas	pakalpojumi,	
kas	ir	saistīti	ar	datu	apstrādes	rīkiem;	datu	apstrādes	
aparatūras	izstrāde;	datoru	datubāzu	programmatūras	
izstrāde	un	uzturēšana;	datu	programmu	izstrāde;	
programmu	izstrāde	datu	apstrādes	nolūkiem;	tīmekļa	
programmatūras	izstrāde;	mobilo	telefonu	
programmatūras	izstrāde;	ceļojumu	plānošanas	
programmatūras	nodrošināšana	tiešsaistes	režīmā,	kas	
lietotājiem	ļauj	saglabāt	ceļojumu	maršrutus,	ceļojumu	
plānus,	ceļojumu	rezervācijas	un	datus;	tiešsaistes	
emuāru	izveidošana,	uzturēšana,	atjaunināšana	un	
nodrošināšana;	tiešsaistes	ceļojumu	emuāru	
nodrošināšana;	datu	un	informācijas	elektroniska	
glabāšana;	tiešsaistes	rezervēšanas	sistēmu	
nodrošināšana;	tiešsaistes	izmitināšanas	vietu	
rezervēšanas	sistēmu	nodrošināšana;	izklaides	un	
kultūras	pasākumu	tiešsaistes	rezervēšanas	sistēmu	
nodrošināšana;	ceļojumu	rezervēšanas	tiešsaistes	
sistēmu	nodrošināšana;	tiešsaistes	nomas	automašīnu	
rezervēšanas	sistēmu	nodrošināšana;	tīmekļa	vietņu	
izveide;	meklētājprogrammu	nodrošināšana	datu	
iegūšanai	globālajā	datortīklā;	inženiertehniskie	
pakalpojumi	datu	apstrādes	jomā;	pagaidu	lietošanas	
nodrošināšana	nelejupielādējamai	tiešsaistes	
programmatūrai,	kas	ir	paredzēta	elektronisko	
maksājumu	apstrādei;	tīmekļa	lietojumprogrammatūras	
pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	galddatoru,	
klēpjdatoru,	mobilo	tālruņu,	plaukstdatoru,	portatīvo	
multivides	atskaņotāju	un	mobilo	ierīču	lietotājiem,	lai	
meklētu	ceļojumus,	transportlīdzekļus,	pagaidu	
izmitināšanas	iespējas,	automašīnu	nomas	
piedāvājumus,	transportlīdzekļu	koplietošanas	un	
braucienu	dalīšanas	piedāvājumus,	autostāvvietas	un	
transportlīdzekļu	pagaidu	novietošanas	vietas,	lidostu	
transfērus,	ceļojumu	apdrošināšanu,	prāmju,	vilcienu,	
autobusu,	kruīzu	un	ceļojumu	informāciju;	
meklētājprogrammu,	kas	paredzētas	ceļojumu	
piedāvājumu	attēlošanai,	nenorādot	galamērķi,	darbības	
nodrošināšana	internetā;	meklētājprogrammu,	kas	
apvieno	vairāku	aviokompāniju	piedāvājumus,	darbības	
nodrošināšana	internetā;	pagaidu	lietošanas	
nodrošināšana	tiešsaistes	programmatūrai,	kas	parāda	

vēsturiskās	un	plānotās	izmitināšanas	vietu	cenas,	
automašīnu	nomas	cenas,	dzelzceļa	biļešu	cenas,	
prāmju	biļešu	cenas,	kruīza	cenas,	autobusu	biļešu	
cenas;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	tiešsaistes	
cenu	salīdzināšanas	rīkiem	ceļošanas	jomā;	tiešsaistes	
vietņu	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana,	kas	lietotājiem	
ļauj	publicēt	savu	viedokli,	vērtējumus,	reitingu,	
pārskatus	un	ieteikumus	par	visām	ar	ceļošanu	saistītām	
tēmām;	īslaicīgas	lietošanas	nodrošināšana	tiešsaistes	
vietnēm,	kas	lietotājiem	ļauj	dalīties	ar	viedokļiem,	
vērtējumiem,	reitingiem,	pārskatiem	un	ieteikumiem,	kas	
saistīti	ar	ceļojumu	galamērķiem,	aviosabiedrībām,	
tiešsaistes	ceļojumu	aģentūrām,	automašīnu	nomas	
pakalpojumu	sniedzējiem,	automašīnu	nomas	
operatoriem,	naktsmītņu	rezervēšanas	pakalpojumu	
sniedzējiem,	viesnīcām	un	naktsmītnēm,	bāriem,	
restorāniem,	pasākumiem,	ekskursijām	un	apskates	
objektiem,	muzejiem,	vietējām	atrakcijām,	mūziku	un	
pasākumu	norises	vietām,	teātriem,	viesnīcu	ķēdēm,	
prāmju	rezervācijas	operatoriem,	prāmju	operatoriem,	
dzelzceļa	rezervācijas	pakalpojumu	sniedzējiem,	
dzelzceļa	operatoriem,	kruīza	rezervācijas	pakalpojumu	
sniedzējiem,	kruīza	operatoriem,	lidostu	transfēriem,	
autobusu	firmām,	autobusu	rezervācijas	pakalpojumu	
sniedzējiem,	ceļojumu	apdrošināšanas	pakalpojumu	
sniedzējiem	un	citiem	ar	ceļošanu	saistītiem	
uzņēmumiem;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	
internetam	vai	mobilajām	saskarnēm,	kas	parāda	
lietotāju	viedokļus,	vērtējumus,	klasifikāciju,	pārskatus	
un	ieteikumus	par	ceļošanu;	pagaidu	lietošanas	
nodrošināšana	mobilajām	lietojumprogrammām,	kas	ir	
paredzētas	reklāmas	pārvaldībai	globālajā	tīklā;	pagaidu	
lietošanas	nodrošināšana	tiešsaistes	vadības	paneļiem,	
kuros	tiek	parādīta	statistika,	veiktspēja	un	norēķinu	
informācija;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	ceļojumu	
plānošanas	mobilajām	lietojumprogrammām;	pagaidu	
lietošanas	nodrošināšana	nelejupielādējamai	ceļojumu	
plānošanas	programmatūrai;	pagaidu	lietošanas	
nodrošināšana	nelejupielādējamām	tīmekļa	vietnēm	
ceļojumu	plānošanas	jomā;	pagaidu	lietošanas	
nodrošināšana	tiešsaistes	programmatūrai,	kas	ir	
paredzēta	ceļojumu	piedāvājumu	meklēšanai	un	
salīdzināšanai;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	
tiešsaistes	programmatūrai,	kas	ir	paredzēta	privātas	
informācijas	glabāšanai,	apkopošanai,	pārvaldīšanai,	
atlasīšanai	un	piekļuvei;	pagaidu	lietošanas	
nodrošināšana	tiešsaistes	programmatūrai,	kas	ir	
paredzēta	ar	ceļošanu	saistītas	informācijas	
uzglabāšanai,	apkopošanai,	pārvaldīšanai,	meklēšanai,	
atlasīšanai	un	piekļuvei;	pagaidu	lietošanas	
nodrošināšana	nelejupielādējamai	izsoļu	
programmatūrai,	ar	ko	tiek	izsolītas	ceļojumu	biļetes,	
ceļojumu	piedāvājumi,	ceļojumu	preces	un	ceļojumu	
pakalpojumi;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	
programmatūrai,	kas	ir	paredzēta	ceļojumu	piedāvājumu	
meklēšanai,	salīdzināšanai	un	rezervēšanai;	pagaidu	
lietošanas	nodrošināšana	tiešsaistes	programmatūrai,	
kas	ir	paredzēta	lidojumu	meklēšanas	rezultātu	un	cenu	
atlasīšanai,	pamatojoties	uz	izmaksām,	ielidošanas	un	
izlidošanas	laikiem,	aviosabiedrībām,	ceļojumu	
aģentūrām,	lidostām,	ceļojuma	ilgumu,	pieturvietu	
skaitu,	ceļojuma	klasi,	kredītkaršu	maksām,	norēķinu	
sistēmām	un	atļauto	bagāžas	vienību	skaitu;	tiešsaistes	
programmatūras	pagaidu	darbības	nodrošināšana,	kas	
ļauj	atlasīt	viesnīcu	un	izmitināšanas	vietu	meklēšanas	
rezultātus,	pamatojoties	uz	izmaksām,	datiem,	
izmitināšanas	kategoriju,	apmešanās	veidu,	novērtējuma	
zvaigznēm,	pieejamajiem	numuriem,	pieejamajiem	
pakalpojumiem,	izmitināšanas	iespējām,	viesnīcu	
ķēdēm,	viesnīcu	kategoriju,	lietotāju	vērtējumiem	un	
pārskatiem;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	interneta	
vietņu	tulkošanai;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	
tirdzniecībai	paredzētām	tīmekļa	vietnēm	un	
lietujumprogrammatūrai,	kas	lietotājiem	ļauj	iegādāties,	
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pārdot	un	apmainīties	ar	ceļojumu	rezervācijām,	
ceļojumu	darījumiem,	ceļošanu	saistītām	precēm	un	
pakalpojumiem;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	cenu	
salīdzināšanas	tīmekļa	vietnēm,	kas	galddatoru,	
klēpjdatoru,	mobilo	tālruņu,	plaukstdatoru,	portatīvo	
multivides	atskaņotāju	un	mobilo	ierīču	lietotājiem	ļauj	
meklēt,	salīdzināt	un	rezervēt	ar	ceļošanu	saistītus	
piedāvājumus;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	
tīmekļa	lietojumprogrammām,	kas	galddatoru,	
klēpjdatoru,	mobilo	tālruņu,	plaukstdatoru,	portatīvo	
multivides	atskaņotāju	un	mobilo	ierīču	lietotājiem	ļauj	
meklēt,	salīdzināt	un	rezervēt	ar	ceļošanu	saistītos	
piedāvājumus;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	
interneta	meklētājprogrammām,	kas	lietotājiem	ļauj	
salīdzināt	autobusu	biļešu	cenas,	vilcienu	biļešu	cenas,	
automašīnu	nomas	un	automašīnu	koplietošanas	cenas,	
prāmju	izcenojumus	un	privātā	transporta	izmaksas;	
pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	interneta	
meklētājprogrammām,	kas	lietotājiem	ļauj	salīdzināt	
ceļojumu	piedāvājumus	kartes	formātā;	pagaidu	
lietošanas	nodrošināšana	tiešsaistes	programmatūrai,	
kas	parāda	vēsturiskās	un	plānotās	cenas;	pagaidu	
lietošanas	nodrošināšana	tīmekļa	vietņu	vietējām	
versijām	un	tulkojumiem;	pagaidu	lietošanas	
nodrošināšana	ceļojumu	piedāvājumu	tirdzniecībai	
paredzētām	tīmekļa	vietnēm	un	lietujumprogrammām;	
pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	cenu	salīdzināšanas	
tīmekļa	vietnēm,	kas	galddatoru,	klēpjdatoru,	mobilo	
tālruņu,	plaukstdatoru,	portatīvo	multivides	atskaņotāju	
un	mobilo	ierīču	lietotājiem	ļauj	meklēt,	salīdzināt	un	
rezervēt	ar	ceļošanu	saistītus	piedāvājumus;	pagaidu	
lietošanas	nodrošināšana	ceļojumu	
meklētājprogrammām	ar	iepriekš	lejupielādētu	mobilo	
lietojumprogrammu	starpniecību;	pagaidu	lietošanas	
nodrošināšana	lejupielādējamām	mobilajām	
lietojumprogrammām,	kas	ir	paredzētas	ceļojumu	cenu	
salīdzināšanai;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	
tīmekļa	programmatūrai,	kas	lietotājiem	ļauj	meklēt,	
salīdzināt	un	rezervēt	lidojumu	piedāvājumus;	pagaidu	
lietošanas	nodrošināšana	tīmekļa	programmatūrai,	kas	
lietotājiem	ļauj	meklēt,	salīdzināt	un	rezervēt	naktsmītņu	
piedāvājumus;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	
tīmekļa	programmatūrai,	kas	lietotājiem	ļauj	meklēt,	
salīdzināt	un	rezervēt	automašīnu	nomas	piedāvājumus;	
pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	tīmekļa	
programmatūrai,	kas	lietotājiem	ļauj	meklēt,	salīdzināt	
un	rezervēt	vilcienu	piedāvājumus;	pagaidu	lietošanas	
nodrošināšana	tīmekļa	programmatūrai,	kas	lietotājiem	
ļauj	meklēt,	salīdzināt	un	rezervēt	ceļojumu	
piedāvājumus;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	
interneta	ceļojumu	direktorijiem;	pagaidu	lietošanas	
nodrošināšana	tiešsaistes	direktorijiem,	kas	lietotājiem	
ļauj	aprēķināt	ceļojumu	maksu,	balstoties	uz	izlidošanas	
un	ielidošanas	lidostām,	cenām,	ielidošanas	un	
izlidošanas	laikiem,	aviosabiedrībām,	ceļojumu	
aģentiem,	ceļojuma	ilgumu,	apstāšanās	vietu	skaitu,	
ceļojuma	klasi,	kredītkaršu	un	norēķinu	sistēmām,	
atļauto	bagāžas	vienību	skaitu,	lietotāju	pārskatiem	un	
citu	pieejamo	informāciju	un	parametriem,	ko	var	meklēt,	
apskatīt,	kārtot	un	atlasīt;	pagaidu	lietošanas	
nodrošināšana	tiešsaistes	direktorijiem,	kas	lietotājiem	
ļauj	apskatīt	izmitināšanas	piedāvājumus,	balstoties	uz	
izmaksām,	datiem,	izmitināšanas	kategoriju,	
izmitināšanas	veidu,	novērtējuma	zvaigznēm,	
pieejamajiem	numuriem,	pieejamajiem	pakalpojumiem,	
izmitināšanas	funkcijām,	viesnīcu	ķēdi,	viesnīcu	
kategoriju,	lietotāju	vērtējumiem	un	pārskatiem,	kā	arī	
citu	pieejamo	informāciju	un	parametriem,	ko	var	meklēt,	
apskatīt,	kārtot	un	atlasīt;	pagaidu	lietošanas	
nodrošināšana	tiešsaistes	direktorijiem,	kas	lietotājiem	
ļauj	meklēt,	apskatīt,	kārtot	un	atlasīt	automašīnu	nomas	
piedāvājumus;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	
tiešsaistes	direktorijiem,	kas	lietotājiem	ļauj	meklēt,	
apskatīt,	kārtot	un	atlasīt	ceļojumu	piedāvājumus;	

pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	ceļojumu	
piedāvājumu	un	ceļojumu	informācijas	direktorijiem;	
pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	vadības	paneļiem,	
kas	ļauj	reklāmdevējiem	skatīt	statistisko	un	veiktspējas	
informāciju,	kas	saistīta	ar	reklamēšanu,	reklāmguvumu	
līmeņiem,	maksu	par	klikšķi,	maksu	par	iegādi,	citu	ar	
reklāmām	saistītu	informāciju,	kontu	un	norēķinu	
informāciju;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	vadības	
paneļiem,	kas	lietotājiem	ļauj	skatīt	statistisko	un	
darbības	informāciju,	kas	saistīta	ar	pārdošanu,	
konversijas	līmeņiem,	maksu	par	klikšķi,	maksu	par	
iegādi,	citu	ar	reklāmām	saistītu	informāciju,	kontu	un	
norēķinu	informāciju;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	
partneru	tīklu	programmatūrai;	tīmekļa	vietņu	
nodrošināšana	ar	cenu	meklētājprogrammām;	tīmekļa	
vietņu	nodrošināšana	ar	gaisa	ceļojumu	
meklētājprogrammām;	tīmekļa	vietņu	nodrošināšana	ar	
lidojumu,	autobusu,	vilcienu	un	prāmju	biļešu	cenu	
meklētājprogrammām;	tīmekļa	vietņu	nodrošināšana	ar	
izmitināšanas	iespēju	meklētājprogrammām;	tīmekļa	
vietņu	nodrošināšana	ar	kruīzu	meklētājprogrammām;	
tīmekļa	vietņu	nodrošināšana	ar	lidostu	autostāvvietu	un	
lidostu	transfēru	meklētājprogrammām;	
meklētājprogrammu	projektēšana	un	izstrāde;	
lietojumprogrammu	pakalpojumu	sniedzēja	pakalpojumi	
attiecībā	uz	lietojumprogrammu	saskarnes	
programmatūru	(API)	aviobiļešu	cenu	un	ceļojuma	
informācijas	integrēšanai	tīmekļa	vietnēs;	
lietojumprogrammu	pakalpojumu	sniedzēja	pakalpojumi	
attiecībā	uz	lietojumprogrammu	saskarnes	
programmatūru	(API)	izmitināšanas	vietu	cenu	un	
informācijas	integrēšanai	tīmekļa	vietnēs;	
lietojumprogrammu	pakalpojumu	sniedzēja	pakalpojumi	
attiecībā	uz	lietojumprogrammu	saskarnes	
programmatūru	(API)	dzelzceļa,	autobusu	un	prāmju	
transporta	informācijas	integrēšanai	tīmekļa	vietnēs;	
lietojumprogrammu	pakalpojumu	sniedzēja	pakalpojumi	
attiecībā	uz	lietojumprogrammu	saskarnes	
programmatūru	(API)	lidostu	autostāvvietu	un	lidostu	
transfēru	cenu	un	informācijas	integrēšanai	tīmekļa	
vietnēs;	lietojumprogrammu	pakalpojumu	sniedzēja	
pakalpojumi	attiecībā	uz	lietojumprogrammu	saskarnes	
programmatūru	(API)	kruīzu	cenu	un	informācijas	
integrēšanai	tīmekļa	vietnēs;	lietojumprogrammu	
pakalpojumu	sniedzēja	pakalpojumi	attiecībā	uz	
lietojumprogrammu	saskarnes	programmatūru	(API)	
ceļojumu	apdrošināšanas	piedāvājumu	un	informācijas	
integrēšanai	tīmekļa	vietnēs;	lietojumprogrammu	
pakalpojumu	sniedzēja	pakalpojumi	attiecībā	uz	
lietojumprogrammu	saskarnes	programmatūru	(API)	
automašīnu	nomas	un	automašīnu	koplietošanas	
piedāvājumu	integrēšanai	tīmekļa	vietnēs;	
lietojumprogrammatūru	izstrāde	un	pārvalde	multimediju	
satura	piegādei,	ko	nodrošina	muzeji	un	citas	pasākumu	
norises	vietas,	un	izmantošanai	bezvadu	mobilajās	
ierīcēs;	perspektīvu	pētījumu	veikšana	produktiem	
mākslīgā	intelekta	jomā;	telekomunikāciju	tīklu	
meklēšanas	serveru	izstrāde,	apkope	un	atjaunināšana;	
datorprogrammu	aplikāciju	risinājumu	izstrāde;	interneta	
sociālo	tīklu	izveide

 43	 naktsmītņu	rezervēšana	(terminēta	kopīpašuma	
lietošana);	aģentūru	pakalpojumi	pagaidu	dzīvojamo	
telpu	rezervēšanai;	apmešanās	vietu	rezervēšana	
ceļotājiem;	nometņu	vietu	rezervēšanas	pakalpojumi;	
viesnīcu	numuru	rezervēšana;	viesnīcu	numuru	
rezervēšana	ceļotājiem;	galdiņu	rezervēšana	restorānos;	
elektroniskie	informācijas	pakalpojumi	viesnīcu	
rezervēšanai;	viesnīcu	rezervēšanas	pakalpojumi	
internetā;	restorānu	un	ēdienu	rezervēšana;	restorānu	
un	bāru	apskatu	nodrošināšana;	izmitināšanas	un	
naktsmītņu	rezervēšanas	pakalpojumi	ceļotājiem;	
informācijas	nodrošināšana	restorānu	jomā;	informācijas	
nodrošināšana	saistībā	ar	apmešanās	vietu	reģistrāciju;	
rezervēšanas	pakalpojumi	ēdināšanas	jomā;	restorānu	
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informācijas	pakalpojumi;	restorānu	rezervēšanas	
pakalpojumi;	viesu	izmitināšana;	īslaicīgās	uzturēšanās	
mītņu	rezervēšana;	ceļojumu	aģentūru	pakalpojumi	
pagaidu	mājvietu	rezervēšanai;	ceļojumu	aģentūru	
pakalpojumi	restorānu	rezervēšanai;	ceļojumu	aģentūru	
pakalpojumi	viesnīcu	rezervēšanai;	informācijas	
nodrošināšana	attiecībā	uz	viesnīcām	un	izmitināšanu;	
informācijas	nodrošināšana	attiecībā	uz	restorāniem,	
bāriem	un	kafejnīcām;	viesnīcu	un	izmitināšanas	vietu	
pārskatu	nodrošināšana;	nodrošināšana	ar	pagaidu	
izmitināšanas	vietu	novērtējumu;	nodrošināšana	ar	
naktsmītņu	atsauksmēm;	viesnīcu	rezervāciju	un	
lidojumu	kombinēšana;	brīvdienu	mājvietu	novērtēšana;	
tiešsaistes	vērtējumu	nodrošināšana	par	restorāniem	un	
viesnīcām;	istabu	rezervēšana

 45	 juridiskās	informācijas	vākšana;	informācijas	
pakalpojumi	juridisko	jautājumu	jomā;	sociālās	
tīklošanās	pakalpojumi	tiešsaistē;	tiesu	informācijas	
nodrošināšana;	datoru	programmatūras	licencēšana	
(juridiskie	pakalpojumi);	datubāzu	licencēšana	
(juridiskie	pakalpojumi);	tiešsaistes	sociālās	tīklošanas	
pakalpojumi,	kas	pieejami	ar	lejupielādējamu	mobilo	
lietotņu	palīdzību;	personas	identifikācijas	informācijas	
autentificēšanas	nodrošināšana	(identifikācijas	
pārbaudes	pakalpojumi);	ar	lidostu	drošību	saistītas	
informācijas	nodrošināšana;	juridiskās	informācijas	
pakalpojumi	ceļotājiem;	juridiskās	informācijas	
nodrošināšana	ceļošanas	jomā;	interneta	sociālo	
ceļojumu	tīklu,	kuros	ceļotāji	var	apmainīties	ar	
informāciju	un	mijiedarboties	savā	starpā,	pakalpojumi;	
ar	ceļošanu	saistītu	sociālo	tīklu	pakalpojumi,	kas	
ceļotājiem	ļauj	tiešsaistes	forumā	meklēt	padomus,	
pārskatus,	atbildes	un	ieteikumus;	sociālo	ceļojumu	
tīklu	pakalpojumi,	kas	ļauj	ceļotājiem	lūgt	padomus,	
atsauksmes,	atbildes	un	ieteikumus;	sociālo	tīklu	
pakalpojumi,	kas	ļauj	ceļotājiem	lūgt	vai	sniegt	padomus,	
pārskatus,	atbildes	un	ieteikumus	par	galddatoriem,	
klēpjdatoriem,	mobilajiem	tālruņiem,	plaukstdatoriem,	
pārnēsājamiem	multivides	atskaņotājiem	un	mobilajām	
ierīcēm

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	558	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-990	 (220)	 Pieteik. dat.  16.09.2019

JOOM. WORLD’S LOWEST 
PRICES

(550)	 Vārdiska zīme
(300)	 Prioritāte  daļēja	018062958;	10.05.2019;	EM
(732)	 Īpašn.  JOOM,	SIA;	Gustava	Zemgala	 gatve	 78	 -	 1,	Rīga,	

LV-1039,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Ingrīda	 KARIŅA-BĒRZIŅA,	 Zvērinātu	 advokātu	

birojs	 “COBALT”;	 Marijas	 iela	 13	 k-2,	 Rīga,	 LV-1050,	
Latvija	(LV)

(511)	 9	 meklētājprogrammas	datoriem;	datorprogrammatūra,	
kas	nodrošina	lietotāju	piekļuvi	interneta	vietnēm	
un	ļauj	iegūt,	nosūtīt,	saglabāt,	organizēt	un	lietot	
datus,	informāciju	un	digitālo	saturu	tiešsaistē;	
datorprogrammatūra	elektronisko	mediju,	
audiomateriālu,	videomateriālu,	attēlu,	fotogrāfiju,	
datu	un	multimediju	satura	un	informācijas	veidošanai,	
noteikšanai,	identificēšanai,	augšupielādei,	attēlošanai,	
atzīmēšanai,	publicēšanai	emuāros,	koplietošanai	
vai	nodrošināšanai	ar	interneta	un	citu	komunikācijas	
tīklu	starpniecību;	datorprogrammatūra,	kas	nodrošina	
dažāda	formāta	saturu	un	rekomendācijas	par	
dažāda	formāta	saturu,	informāciju	un	lietotājiem;	
datorprogrammatūra,	kas	analizē	un	veido	pārskatus	par	
interneta	vietņu	lietotāju	uzvedību,	izvēli	un	pirkšanas	
paradumiem;	tūlītējas	ziņojumapmaiņas	programmatūra;	
elektroniskās	komercijas	un	elektronisko	maksājumu	
programmatūra;	pārdošanas	atbalsta	programmatūra;	

mākslīgā	intelekta	un	mašīnmācīšanās	programmatūra;	
šifrēšanas	datorprogrammatūra;	programmatūra	finanšu	
pārvaldībai;	tirgus	prognozēšanas	programmatūra;	
autentifikācijas	programmatūra;	datoru	programmatūra,	
kas	izmantojama	kā	lietojumprogrammu	saskarne	(API)

 16	 iespiedprodukcija;	žurnāli	(periodiskie	izdevumi);	
fotogrāfijas;	mācību	un	uzskates	līdzekļi	(izņemot	
aparatūru);	iesaiņošanas	materiāli	no	papīra,	kartona	
vai	plastmasas;	plakāti;	katalogi;	kalendāri;	iespiesti	
mārketinga	un	publicitātes	materiāli,	proti,	bukleti,	
katalogi,	prospekti	un	žurnāli	biznesa,	uzņēmējdarbības	
un	elektroniskās	komercijas	jomā;	iespiesti	sludinājumi	
un	reklāma;	instrukciju	rokasgrāmatas

 35	 reklāma;	reklāma	tiešsaistē;	konsultāciju	un	padomu	
sniegšana	darījumu	jomā;	meklēšanai	pieejamu	
tiešsaistes	reklāmas	ceļvežu,	kas	ietver	trešo	personu	
preces	un	pakalpojumus,	nodrošināšana;	finanšu	un	
apdrošināšanas	pakalpojumu	noieta	veicināšana	trešo	
personu	interesēs;	tiešsaistes	pasūtījumu	pakalpojumu	
nodrošināšana;	tiešsaistes	tirgus	nodrošināšana	
preču	un	pakalpojumu	pārdevējiem	un	pircējiem;	
pārtikas	produktu,	farmaceitisko,	veterināro	un	
higiēnas	preparātu	un	medicīnisko	preču,	apģērbu,	
apģērbu	aksesuāru,	apavu,	juvelierizstrādājumu,	
somu,	kosmētikas	un	skaistumkopšanas	produktu	
mazumtirdzniecības	pakalpojumi	ar	globālo	datortīklu	
starpniecību;	preču	bērniem,	proti,	spēļu,	rotaļlietu,	
apģērbu,	apavu,	zīdaiņu	kopšanas	līdzekļu	un	preču	
bērnu	drošībai	mazumtirdzniecības	pakalpojumi;	
tālruņu,	mobilo	tālruņu,	viedtālruņu,	valkājamo	datoru,	
elektronisko	komponenšu,	telefonu	ietvaru,	datoru,	audio	
ierīču,	audiovizuālo	ierīču,	datu	uzglabāšanas	ierīču,	
pulksteņu,	datoru	aparatūras	un	apgaismes	ķermeņu	
mazumtirdzniecības	pakalpojumi;	sadzīves	elektronisko	
ierīču	un	aparātu,	virtuves	ierīču,	ēdienu	gatavošanas	
ierīču,	virtuves	piederumu,	galda	piederumu,	
konditorejas	izstrādājumu	gatavošanas	piederumu,	
sastāvdaļu	dzērienu	pagatavošanai,	tīrīšanas	līdzekļu,	
sanitāro	ierīču,	mājas	tekstila,	kancelejas	piederumu,	
dārzkopības	preču	un	sporta	preču	mazumtirdzniecības	
pakalpojumi;	preču	dzīvniekiem,	proti,	dzīvnieku	
barošanas	un	dzirdināšanas	piederumu,	produktu	
dzīvnieku	veselībai,	apģērbu,	apavu,	apkakļu,	
pavadu,	spēļmantu,	akvāriju	un	akvārija	piederumu	
mazumtirdzniecības	pakalpojumi;	automobiļu	
aprīkojuma	mazumtirdzniecības	pakalpojumi;	
navigācijas	iekārtu	un	transportlīdzekļu	tīrīšanas	
līdzekļu	mazumtirdzniecības	pakalpojumi;	novērtēšana	
komerciālā	jomā;	informācijas	apmaiņas	nodrošināšana	
produktu	atsauksmju	jomā;	uzņēmumu	pārvaldība,	
proti,	pakalpojumi	preču	un	pakalpojumu	pārdošanas	
nodrošināšanai	globālajā	sakaru	tīklā

 36	 finanšu	analīzes	nodrošināšana;	konsultāciju	un	
padomu	sniegšana	finanšu	jomā;	finanšu	pakalpojumi,	
proti,	rēķinu	un	maksājumu	apstrādes	pakalpojumi,	
finanšu	krāpšanas	novēršana,	aizsardzība	pret	finanšu	
krāpšanu	un	strīdu	risināšana;	garantēto	maksājumu	
nodrošināšana;	maksājumu	pakalpojumi,	proti,	
elektroniskās	komercijas	maksājumu	pakalpojumi	un	
elektronisko	maksājumu	apstrāde;	finanšu	darījumu	
sabalansēšana	un	tīrvērte;	finanšu	kontu	debetēšanas	
un	kreditēšanas	pakalpojumi;	naudas	pārvedumi	un	
darījumi,	parādu	atgūšana;	elektroniska	naudas	līdzekļu	
pārskaitīšana;	bankas	karšu,	kredītkaršu,	debetkaršu,	
priekšapmaksas	karšu	un	elektronisko	maksājumu	karšu	
pakalpojumi;	banku,	uzkrājuma	kontu	un	ieguldījumu	
pakalpojumi;	aizdevumu	nodrošināšana;	finansējuma	
nodrošināšana	un	atvieglotas	piekļuves	nodrošināšana	
finansējumam;	apdrošināšana;	garantiju	un	garantijas	
termiņu	pagarināšanas	pakalpojumi;	elektroniskas	
kredītrisku	pārvaldes	pakalpojumi;	kredītu	pārbaude	
ar	globālo	datortīklu	starpniecību;	konsultāciju	un	
informācijas	sniegšana	attiecībā	uz	iepriekš	minētajiem	
pakalpojumiem
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 38	 datu,	balss,	audiomateriālu,	videomateriālu,	teksta	
un	grafisko	ziņu	elektroniskā	apmaiņa	ar	datortīklu	
un	telekomunikāciju	tīklu	starpniecību;	ar	tiešsaistes	
iepirkšanos	un	vispārējās	tirdzniecības	pakalpojumiem	
saistītas	informācijas	pārraide;	mūzikas,	filmu,	
interaktīvu	programmu,	videomateriālu	un	datorspēļu	
pārraide;	videopārraižu	pakalpojumi	pēc	pieprasījuma;	
piekļuves	nodrošināšana	direktorijiem	un	datubāzēm	ar	
meklēšanas	iespējām	tiešsaistē;	reālā	laika	saskarsmes	
iespēju	nodrošināšana	datoru	lietotājiem	virtuālajā	vidē;	
ziņojumapmaiņa	ar	datorizētas	pārraides	starpniecību;	
tiešsaistes	elektronisko	ziņojumu	dēļu	nodrošināšana	
ziņojumu	nosūtīšanai	datorlietotāju	starpā

 39	 preču	transportēšana	un	piegāde;	transporta	loģistikas	
pakalpojumi;	ietīšanas	un	iepakošanas	pakalpojumi;	
kravu	izsekošanas	pakalpojumi

 41	 recenziju	publicēšana;	izklaides	pakalpojumi;	izglītības	
pakalpojumi,	proti,	nodarbību,	kursu	un	semināru	
nodrošināšana	par	pirkšanu	un	pārdošanu	tiešsaistes	
tirgū,	kā	arī	par	tiešsaistes	tirgus	biznesa	izveidi	un	
pārvaldi;	nelejupielādējamu	elektronisku	publikāciju	
un	instrukciju	rokasgrāmatu	nodrošināšana	tiešsaistē;	
loteriju	organizēšana;	derību	pakalpojumi	tiešsaistē

 42	 datorprogrammēšana;	programmatūras,	
lietojumprogrammu	un	lietojumprogrammu	
saskarņu	(APIs)	projektēšana	un	izstrāde;	
programmatūras	darbības	nodrošināšana	globālajā	
datoru	tīklā;	interneta	platformu	izstrāde	elektroniskās	
komercijas	nolūkiem;	pagaidu	lietošanas	nodrošināšana	
tiešsaistes	nelejupielādējamai	programmatūrai;	
tīmekļa	vietņu	dizaina	veidošana	un	projektēšana;	
elektroniskās	komercijas	platformu	mitināšana	internetā;	
tiešsaistes	platformu	darbības	nodrošināšana	preču	
pārdošanai;	informācijas	tehnoloģiju	pakalpojumi,	
proti,	datubāzu	meklēšanas	nodrošināšana;	
programmatūras	un	datubāzu	sistēmu	izstrāde,	
atjaunināšana	un	uzturēšana;	attēlu	skenēšana;	datoru	
un	datortīklu	tehniskās	informācijas	sniegšana	biznesa	
un	elektroniskās	komercijas	jomā;	datordrošības	
draudu	analīze	datu	aizsardzības	nolūkos;	lietotāju	
autentifikācijas	pakalpojumu	nodrošināšana	ar	
vienotās	pierakstīšanās	tehnoloģiju	(SSO)	tiešsaistes	
lietojumprogrammatūras	starpniecību;	informācijas,	
paziņojumu	un	datu	šifrēšana,	atšifrēšana	un	
autentificēšana

 45	 intelektuālā	īpašuma	tiesību	pārvaldīšana;	konsultāciju	
sniegšana	intelektuālā	īpašuma	tiesību	jomā;	personu	
identificējošas	informācijas	nodrošināšana	personu	
identificēšanas	nolūkiem	(identifikācijas	pārbaudes	
pakalpojumi);	sociālās	tīklošanās	pakalpojumi	
tiešsaistē

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	559	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1000	 (220)	 Pieteik. dat.  15.01.2020

333
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  Haralds	 ŠLĒGELMILHS;	 “Lielozoli”,	 Augšciems,	

Ropažu	nov.,	LV-2135,	Latvija	(LV)
(511)	 25	 apģērbi,	apavi,	galvassegas
 41	 sporta	sacensību	un	kultūras	pasākumu	rīkošana,	arī	

izglītības	nolūkiem;	apmācība
 43	 apgāde	ar	uzturu	un	dzērieniem;	viesu	izmitināšana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	560	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1078	 (220)	 Pieteik. dat.  14.10.2019
(531)	CFE ind.  26.4.5;	26.4.19;	26.4.22;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1078
(591)	Krāsu salikums  tumši	zils,	zeltains
(732)	 Īpašn.  PUBLISKO	AKTĪVU	PĀRVALDĪTĀJS	POSSESSOR,	

AS;	Krišjāņa	Valdemāra	iela	31,	Rīga,	LV-1887,	Latvija	(LV)
(511)	 35	 atbalsta	sniegšana	uzņēmējdarbības	vadībā;	

konsultāciju	sniegšana	darījumu	vadīšanā	un	
organizēšanā;	konsultāciju	sniegšana	uzņēmējdarbības	
vadībā;	palīdzība	komerciālajā	vai	rūpnieciskajā	
pārvaldībā;	konsultāciju	sniegšana	par	uzņēmējdarbības	
organizēšanu;	padomu	sniegšana	darījumu	vadīšanā;	
profesionālo	konsultāciju	sniegšana	darījumu	
jomā;	ārpakalpojumu	nodrošināšana	(palīdzība	
uzņēmējdarbībā)

 36	 nekustamā	īpašuma	iznomāšana;	fondu	veidošana;	
nekustamā	īpašuma	pārvaldība;	daudzdzīvokļu	māju	
pārvaldība;	vērtspapīru	darījumu	nodrošināšana;	
akciju	kotācija	biržā;	investīciju	fondu	pakalpojumi;	
starpniecības	pakalpojumi	darījumos	ar	akcijām	un	
obligācijām

 45	 juridiskā	izpēte;	tiesvedības	pakalpojumi;	juridisko	
dokumentu	sagatavošana;	juridiskie	pakalpojumi,	kas	
saistīti	ar	personu	pārstāvēšanu	sarunās	par	līgumu	
nosacījumiem

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	561	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1163	 (220)	 Pieteik. dat.  06.11.2019
(531)	CFE ind.  27.5.1

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1163
(732)	 Īpašn.  TRAVCO	 GROUP	 INTERNATIONAL	 HOLDING;	

Travco	 Center,	 26th	 July	 corridor,	 Sheikh	 Zayed,	 Giza,	
Ēģipte	(EG)

(740)	 Pārstāvis  Vladimirs	 ANOHINS,	 Patentu	 aģentūra	 “TRIA	
ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)

(511)	 39	 preču	un	cilvēku	pārvadāšana;	tūrisma	braucienu	
operatoru	un	ceļojumu	aģentūru	pakalpojumi,	proti,	
ceļojumu,	kruīzu,	ekskursiju	un	gidu	vadītu	ekskursiju	
organizēšana	un	ar	to	saistītā	starpniecība;	ceļotāju	
pavadīšanas	pakalpojumi;	biznesa	braucienu,	grupu	
un	brīvdienu	ceļojumu	organizēšana	un	starpniecība	
to	organizēšanā;	automobiļu	un	citu	transportlīdzekļu	
iznomāšana;	transporta	rezervēšana;	informācijas	
sniegšana	par	transportu	un	ceļošanu;	konsultāciju	
sniegšana	saistībā	ar	ceļošanu;	preču	iesaiņošana	un	
uzglabāšana

 41	 sporta,	kultūras	un	izklaides	pasākumu	plānošana	un	
organizēšana;	gidu	pakalpojumi	ekskursiju	vadīšanā

 43	 viesnīcu	un	restorānu	pakalpojumi;	viesu	izmitināšana;	
apmešanās	vietu	rezervēšana;	informācijas	un	
konsultāciju	sniegšana	saistībā	ar	iepriekšminētajiem	
pakalpojumiem;	visi	iepriekš	minētie	pakalpojumi,	arī	
izmantojot	elektroniskos	saziņas	līdzekļus	un	internetu
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(111)	 Reģ. Nr.  M	75	562	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1164	 (220)	 Pieteik. dat.  06.11.2019
(531)	CFE ind.  26.4.2;	26.4.5;	26.4.22;	27.5.24;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1164
(591)	Krāsu salikums  violets,	balts
(732)	 Īpašn.  TRAVCO	 GROUP	 INTERNATIONAL	 HOLDING;	

Travco	 Center,	 26th	 July	 corridor,	 Sheikh	 Zayed,	 Giza,	
Ēģipte	(EG)

(740)	 Pārstāvis  Vladimirs	 ANOHINS,	 Patentu	 aģentūra	 “TRIA	
ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)

(511)	 39	 preču	un	cilvēku	pārvadāšana;	tūrisma	braucienu	
operatoru	un	ceļojumu	aģentūru	pakalpojumi,	proti,	
ceļojumu,	kruīzu,	ekskursiju	un	gidu	vadītu	ekskursiju	
organizēšana	un	ar	to	saistītā	starpniecība;	ceļotāju	
pavadīšanas	pakalpojumi;	biznesa	braucienu,	grupu	
un	brīvdienu	ceļojumu	organizēšana	un	starpniecība	
to	organizēšanā;	automobiļu	un	citu	transportlīdzekļu	
iznomāšana;	transporta	rezervēšana;	informācijas	
sniegšana	par	transportu	un	ceļošanu;	konsultāciju	
sniegšana	saistībā	ar	ceļošanu;	preču	iesaiņošana	un	
uzglabāšana

 41	 sporta,	kultūras	un	izklaides	pasākumu	plānošana	un	
organizēšana;	gidu	pakalpojumi	ekskursiju	vadīšanā

 43	 viesnīcu	un	restorānu	pakalpojumi;	viesu	izmitināšana;	
apmešanās	vietu	rezervēšana;	informācijas	un	
konsultāciju	sniegšana	saistībā	ar	iepriekšminētajiem	
pakalpojumiem;	visi	iepriekš	minētie	pakalpojumi,	arī	
izmantojot	elektroniskos	saziņas	līdzekļus	un	internetu

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	563	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1165	 (220)	 Pieteik. dat.  06.11.2019
(531)	CFE ind.  27.5.1;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1165
(591)	Krāsu salikums  violets,	balts
(732)	 Īpašn.  TRAVCO	 GROUP	 INTERNATIONAL	 HOLDING;	

Travco	 Center,	 26th	 July	 corridor,	 Sheikh	 Zayed,	 Giza,	
Ēģipte	(EG)

(740)	 Pārstāvis  Vladimirs	 ANOHINS,	 Patentu	 aģentūra	 “TRIA	
ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)

(511)	 39	 preču	un	cilvēku	pārvadāšana;	tūrisma	braucienu	
operatoru	un	ceļojumu	aģentūru	pakalpojumi,	proti,	
ceļojumu,	kruīzu,	ekskursiju	un	gidu	vadītu	ekskursiju	
organizēšana	un	ar	to	saistītā	starpniecība;	ceļotāju	
pavadīšanas	pakalpojumi;	biznesa	braucienu,	grupu	
un	brīvdienu	ceļojumu	organizēšana	un	starpniecība	
to	organizēšanā;	automobiļu	un	citu	transportlīdzekļu	
iznomāšana;	transporta	rezervēšana;	informācijas	
sniegšana	par	transportu	un	ceļošanu;	konsultāciju	
sniegšana	saistībā	ar	ceļošanu;	preču	iesaiņošana	un	
uzglabāšana

 41	 sporta,	kultūras	un	izklaides	pasākumu	plānošana	un	
organizēšana;	gidu	pakalpojumi	ekskursiju	vadīšanā

 43	 viesnīcu	un	restorānu	pakalpojumi;	viesu	izmitināšana;	
apmešanās	vietu	rezervēšana;	informācijas	un	
konsultāciju	sniegšana	saistībā	ar	iepriekšminētajiem	
pakalpojumiem;	visi	iepriekš	minētie	pakalpojumi,	arī	
izmantojot	elektroniskos	saziņas	līdzekļus	un	internetu

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	564	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1209	 (220)	 Pieteik. dat.  25.11.2019
(531)	CFE ind.  5.3.13;	5.3.14;	27.5.4;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1209
(591)	Krāsu salikums  zaļš,	pelēks
(732)	 Īpašn.  COSMETIC	 LAB,	 SIA;	 Jāņogu	 iela	 13,	 Dreiliņi,	

Stopiņu	nov.,	LV-2130,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Kristīne	OSTROVSKA,	PĒTERSONA	PATENTS	-	

AAA	LAW;	Citadeles	iela	12,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 3	 ziepes;	želejas	(ķermeņa	kopšanas	un	

skaistumkopšanas	līdzekļi);	vannas	līdzekļi,	ne	
medicīniskiem	nolūkiem;	aromatizēti	vannas	sāļi,	ne	
medicīniskiem	nolūkiem;	vannas	sāļu	bumbas;	ķermeņa	
krēmi;	ķermeņa	skrubji;	ķermeņa	sviests

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	565	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1242	 (220)	 Pieteik. dat.  02.12.2019
(531)	CFE ind.  21.3.1;	26.11.13;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1242
(591)	Krāsu salikums  zils
(732)	 Īpašn.  Edgars	 JEROMANOVS;	Penkules	 iela	51,	Mārupe,	

Mārupes	nov.,	LV-2167,	Latvija	(LV)
(511)	 25	 apģērbi;	galvassegas
 41	 individuālie	treniņi	(apmācība);	basketbola	nometņu	

rīkošana;	basketbola	apmācība;	basketbola	turnīru	
organizēšana;	basketbola	spēļu	un	demonstrējumu	
sagatavošana;	semināru	rīkošana;	apmācība	sportā;	
apmācības	kursi	par	sporta	nodarbībām;	apmācības	
pakalpojumi	fiziskās	formas	uzturēšanai;	basketbola	
spēļu	rīkošana	izklaides	nolūkiem;	fizisko	treniņu	
pakalpojumi;	fiziskās	formas	uzturēšanai	paredzētu	
iespēju	un	aprīkojuma	nodrošināšana;	fiziskās	
sagatavotības	nodarbību	vadīšana;	sporta	pasākumu	
rīkošana;	sporta	sacensību	organizēšana,	rīkošana	un	
vadīšana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	566	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1252	 (220)	 Pieteik. dat.  08.12.2019

BRANDENTRY
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(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  Evita	 ŠTRAUSA;	 Sudrabu	 Edžus	 iela	 18,	 Rīga,	

LV-1014,	Latvija	(LV)
(511)	 35	 uzņēmumu	pārvaldīšana;	profesionālo	konsultāciju	

un	padomu	sniegšana	darījumu	jomā;	tirgus	
izpēte;	uzņēmējdarbības	informācijas	vākšana	un	
sistematizēšana;	reklāmas,	tirgvedības	un	preču	noieta	
veicināšanas	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	567	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1255	 (220)	 Pieteik. dat.  09.12.2019
(531)	CFE ind.  5.11.15;	7.1.12;	19.3.1;	25.1.19;	25.7.15;	29.1.15

(550)	 Telpiska zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1255
(591)	Krāsu salikums  dzeltens,	sarkans,	pelēks,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  PRODEA	 NEW,	 SIA;	 “Ceriņi	 M	 3”,	 Jāņupe,	

Olaines	pag.,	Olaines	nov.,	LV-2113,	Latvija	(LV)
(511)	 32	 Čehijas	izcelsmes	alus

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	568	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1256	 (220)	 Pieteik. dat.  18.03.2020

kāre food hall
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  RIGA	RETAIL	PARK,	SIA;	 Kaļķu	 iela	 15	 -	 9,	Rīga,	

LV-1050,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Jānis	 PENCIS,	 MMS	 COMMUNICATIONS	

LATVIA	 FILIĀLE	PUBLICIS	RIGA,	SIA;	Alberta	 iela	 12	 -	 7,	
Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)

(511)	 43	 kafejnīcu	pakalpojumi;	restorānu	pakalpojumi;	
pašapkalpošanās	restorānu	pakalpojumi;	japāņu	
restorānu	(washoku)	pakalpojumi;	japāņu	nūdeļu	(udon	
un	soba)	restorānu	pakalpojumi;	ēdnīcu	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	569	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1270	 (220)	 Pieteik. dat.  12.12.2019
(531)	CFE ind.  3.4.2;	3.4.13;	27.1.16;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1270
(591)	Krāsu salikums  sarkans,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  CANTUS,	SIA;	Kaļķu	iela	9,	Rīga,	LV-1050,	Latvija	(LV)

(740)	 Pārstāvis  Dāvis	ČĪMA;	Strēlnieku	iela	13	-	16,	Rīga,	LV-1010,	
Latvija	(LV)

(511)	 43	 apgāde	ar	uzturu

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	570	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1301	 (220)	 Pieteik. dat.  20.12.2019
(531)	CFE ind.  26.4.1;	26.4.5;	26.4.18;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1301
(591)	Krāsu salikums  oranžs,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  MOBILE	 STORE,	 SIA;	 Mūkusalas	 iela	 72B,	 Rīga,	

LV-1004,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Roberts	 OZOLIŅŠ;	 Bīskapa	 gāte	 3	 -	 5,	 Rīga,	

LV-1050,	Latvija	(LV)
(511)	 9	 kabeļi	un	adapteri,	kas	paredzēti	USB	kopņu,	datu	

apstrādes	un	pārsūtīšanas	ierīču,	mobilo	telefonu,	kā	
arī	videoaparatūras	un	audioaparatūras	savienošanai;	
mobilie	telefoni	un	planšetdatori;	mobilo	telefonu,	
planšetdatoru,	portatīvo	datoru	un	sadzīves	tehnikas	
aparātu	uzlādes	ierīces;	bezvadu	uzlādes	ierīces;	
maza	darbības	rādiusa	bezvadu	datortīkla	ierīču	
adapteri;	austiņas,	bezvadu	ieaušu	austiņas;	skaļruņi,	
bezvadu	skaļruņi;	lādētājakumulatori,	mobilo	tālruņu	
un	planšetdatoru	lādētājakumulatori;	zibatmiņas,	USB	
zibatmiņas,	drošas	digitālās	(SD)	atmiņas	kartes;	
elektriskie	durvju	zvani;	datoru	kompaktdiski	(CD),	
ciparvideodisku	(DVD)	matricas;	mobilo	telefonu	ekrāni,	
šķidro	kristālu	displeji;	neuzpildītas	toneru	kasetnes;	
datorpeles,	datoru	tastatūras,	mikrofoni,		siltumu	vadoši	
materiāli	datoriem	(termopastas);	sprieguma	pārejas;	
elektriskās	baterijas;	tālvadības	pultis;	videokameras;	
signalizācijas	sistēmas;	detektori	un	radari;	virtuves,	
ķermeņa	svari,	bagāžas	svari;	magnetolas;	mikrodatori	
un	minidatori;	displeji;	mobilo	telefonu	un	planšetdatoru	
vāciņi,	aizsargstikli	un	aizsargplēves;	mobilo	telefonu	
stiprinājumi	pie	automašīnu	stikla	un	automašīnu	salona	
ventilācijas	restēs;	frekvences	modulācijas	(FM)	raidītāji

 11	 gaismas	diožu	(LED)	apgaismes	iekārtas;	spuldzes	
un	lampas;	stikla	lampas;	fluorescējošās	lampas;	
automašīnu	lukturi;	spuldžu	patronas;	prožektori;	
dzesēšanas	un	saldēšanas	iekārtas	un	aparāti;	gaisa	
dzesēšanas	aparāti	un	gaisa	tīrīšanas	iekārtas;	
žāvēšanas	un	mitrināšanas	iekārtas	un	aparāti;	
gaisa	žāvētāji,	gaisa	mitrinātāji,	ultraskaņas	gaisa	
mitrinātāji;	ventilatori	un	gaisa	atdalīšanas	aparāti;	
gaisa	kondicionēšanas	iekārtas	un	aparāti;	ventilatori	
automašīnām

 35	 mobilo	telefonu,	planšetdatoru,	portatīvo	datoru,	
datortehnikas,	sadzīves	tehnikas,	automašīnu	daļu,	
lampu,	gaisa	apstrādes	iekārtu,	kā	arī	šo	preču	daļu	un	
piederumu	vairumtirdzniecības	un	mazumtirdzniecības	
pakalpojumi,	arī	ar	interneta	starpniecību;	dažādu	
preču	atlase	un	izvietošana	(izņemot	to	transportu)	citu	
personu	labā,	lai	dotu	patērētājiem	iespēju	šīs	preces	
ērti	aplūkot	un	iegādāties
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(111)	 Reģ. Nr.  M	75	571	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1307	 (220)	 Pieteik. dat.  27.12.2019
(531)	CFE ind.  7.5.25;	7.15.1;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1307
(591)	Krāsu salikums  zeltains,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  Roberts	 ĶIPURS;	 Rožu	 iela	 6,	 Rīga,	 LV-1024,	

Latvija	(LV)
(511)	 35	 reklāma;	informācijas	apkopošana	datoru	datubāzēs
 41	 informācijas	sniegšana	par	vēstures	un	kultūras	

pieminekļiem	ar	interneta	starpniecību;	izglītojošu	un	
kultūras	pasākumu	rīkošana;	fotografēšanas	apmācība	
un	izglītojošu	semināru	rīkošana	brīvdienu	nometnēs;	
gidu	pakalpojumi	ekskursiju	vadīšanā

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	572	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-10	 (220)	 Pieteik. dat.  10.03.2020
(531)	CFE ind.  26.4.4;	26.4.9;	26.4.22;	26.4.24;	27.5.24;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-10
(591)	Krāsu salikums  oranžs,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  4.	 VARA,	 SIA;	 Cēsu	 iela	 31	 k-3,	 Rīga,	 LV-1012,	

Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Gints	 BELĒVIČS;	 “Dzilnas”,	 Klintaines	 pag.,	

Pļaviņu	nov.,	LV-5129,	Latvija	(LV)
(511)	 35	 reklāma;	darījumu	vadīšana;	uzņēmumu	pārvaldīšana;	

biroja	darbi
 41	 audzināšana;	apmācība;	sporta	un	kultūras	pasākumu	

rīkošana;	žurnālu,	laikrakstu	un	grāmatu	izdošana,	
tekstu	publicēšana;	elektronisko	grāmatu,	žurnālu	un	
laikrakstu	publicēšana	internetā;	televīzijas	un	radio	
raidījumu	veidošana;	kultūrizglītojošo	konkursu	un	
izstāžu	organizēšana;	tulkošanas	pakalpojumi;	ziņu	
reportieru	pakalpojumi;	fotografēšanas	pakalpojumi;	
fotoreportāžu	gatavošana;	videoierakstu	veikšana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	573	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-47	 (220)	 Pieteik. dat.  20.01.2020
(531)	CFE ind.  27.5.1;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-47
(591)	Krāsu salikums  oranžs,	melns
(732)	 Īpašn.  CĒSU	ALUS,	AS;	Aldaru	laukums	1,	Cēsis,	Cēsu	nov.,	

LV-4101,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Ilona	GORODECKA,	CĒSU	ALUS,	AS;	Ulbrokas	

iela	19A,	Rīga,	LV-1021,	Latvija	(LV)
(511)	 32	 bezalkoholiskie	dzērieni

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	574	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-49	 (220)	 Pieteik. dat.  20.01.2020
(531)	CFE ind.  24.5.7;	24.9.5;	24.9.12;	25.1.15;	26.7.19;	29.1.15

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-49
(591)	Krāsu salikums  zils,	sarkans,	zeltains,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  CĒSU	ALUS,	AS;	Aldaru	laukums	1,	Cēsis,	Cēsu	nov.,	

LV-4101,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Ilona	GORODECKA,	CĒSU	ALUS,	AS;	Ulbrokas	

iela	19A,	Rīga,	LV-1021,	Latvija	(LV)
(511)	 32	 bezalkoholiskie	dzērieni

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	575	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-50	 (220)	 Pieteik. dat.  20.01.2020
(531)	CFE ind.  26.1.1;	26.1.3;	26.1.19;	26.7.5;	27.5.24;	29.1.15

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-50
(591)	Krāsu salikums  tumši	pelēks,	pelēks,	zeltains,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  CĒSU	ALUS,	AS;	Aldaru	laukums	1,	Cēsis,	Cēsu	nov.,	

LV-4101,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Ilona	GORODECKA,	CĒSU	ALUS,	AS;	Ulbrokas	

iela	19A,	Rīga,	LV-1021,	Latvija	(LV)
(511)	 33	 alkoholiskie	dzērieni,	izņemot	alu;	destilēti	alkoholiskie	

dzērieni	uz	graudu	bāzes

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	576	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-51	 (220)	 Pieteik. dat.  20.01.2020
(531)	CFE ind.  25.1.5;	29.1.14
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(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-51
(591)	Krāsu salikums  zils,	pelēks,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  CĒSU	ALUS,	AS;	Aldaru	laukums	1,	Cēsis,	Cēsu	nov.,	

LV-4101,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Ilona	GORODECKA,	CĒSU	ALUS,	AS;	Ulbrokas	

iela	19A,	Rīga,	LV-1021,	Latvija	(LV)
(511)	 33	 alkoholiskie	kokteiļi;	lietošanai	gatavi	alkoholiskie	

kokteiļi,	kas	nav	uz	alus	bāzes;	alkoholiskie	dzērieni,	
izņemot	alu

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	577	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-59	 (220)	 Pieteik. dat.  23.01.2020
(531)	CFE ind.  9.3.14;	12.1.17;	26.1.1;	26.1.16;	26.1.21;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-59
(591)	Krāsu salikums  violets,	balts,	tumši	zils
(732)	 Īpašn.  TZMO	LATVIJA,	SIA;	Rankas	iela	15,	Rīga,	LV-1005,	

Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Vineta	FREIDENBERGA;	Rankas	 iela	15,	Rīga,	

LV-1005,	Latvija	(LV)
(511)	 44	 ar	higiēnu	saistīta	veselības	aprūpe

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	578	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-60	 (220)	 Pieteik. dat.  23.01.2020

REIGN INFERNO
(550)	 Vārdiska zīme
(300)	 Prioritāte  88568170;	06.08.2019;	US
(732)	 Īpašn.  REIGN	 BEVERAGE	 COMPANY	 LLC	 (Delaware	

Limited	 Liability	 Company);	 1547	 N.	 Knowles	 Ave.,	 Los	
Angeles,	CA,	90063,	Amerikas	Savienotās	Valstis	(US)

(740)	 Pārstāvis  Inese	LEIMANE,	PĒTERSONA	PATENTS	-	AAA	
LAW;	Citadeles	iela	12,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)

(511)	 32	 enerģijas	dzērieni;	bezalkoholiskie	dzērieni;	sporta	
dzērieni

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	579	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-68	 (220)	 Pieteik. dat.  24.01.2020
(531)	CFE ind.  27.5.1;	27.5.24

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-68
(732)	 Īpašn.  Gints	 MEISTERS;	 Pils	 iela	 36	 -	 11,	 Alūksne,	

Alūksnes	nov.,	LV-4301,	Latvija	(LV)
(511)	 20	 koka	kastes;	nemetāliski	konteineri	uzglabāšanai

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	580	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-91	 (220)	 Pieteik. dat.  03.02.2020
(531)	CFE ind.  25.5.2;	26.4.5;	26.4.16;	26.4.22;	29.1.14

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-91
(591)	Krāsu salikums  gaiši	zaļš,	sarkans,	brūns,	balts
(732)	 Īpašn.  Syed	 Saqib	 Abbas	 BUKHARI;	 Ernesta	 Birznieka-

Upīša	iela	20C	-	20,	Rīga,	LV-1011,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Azers	SALMANOVS;	Dzirnavu	iela	43	-	3,	Rīga,	

LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 43	 apgāde	ar	uzturu	un	dzērieniem	tūlītējam	patēriņam;	

uztura	un	dzērienu	piegāde;	kebabu	pagatavošana	pēc	
Tuvo	Austrumu,	Centrālāzijas	un	Dienvidāzijas	tautu	
tradīcijām;	burgeru,	taukos	vārītu	vai	ceptu	ēdienu,	
halāla	ēdienu,	kebabu,	uzkodu,	veģetāro	ēdienu,	
šašliku	un	citu	ēdienu,	kā	arī	dzērienu	pagatavošana	un	
piegāde;	restorānu	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	581	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-126	 (220)	 Pieteik. dat.  06.02.2020

Dobeles ceriņi
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  DĀRZKOPĪBAS	 INSTITŪTS,	 Atvasināta	 publiska	

persona;	Graudu	iela	1,	Ceriņi,	Krimūnu	pag.,	Dobeles	nov.,	
LV-3701,	Latvija	(LV)

(511)	 3	 kosmētikas,	ķermeņa	kopšanas	līdzekļi,	ne	
medicīniskiem	nolūkiem;	augu	un	ziedu	ēteriskās	eļļas;	
augu,	ziedu	ekstrakti	kosmētikas	nolūkiem

 31	 svaigi	un	neapstrādāti	lauksaimniecības	un	dārzkopības	
produkti;	svaigi	augļi	un	dārzeņi;	svaigi	garšaugi;	koki,	
krūmi,	augi,	stādi

 41	 audzināšana;	apmācība;	izpriecas;	kultūras	pasākumu	
rīkošana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	582	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-127	 (220)	 Pieteik. dat.  07.02.2020

ISIBUKO
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  ISIBUKO	 VISION	 LIMITED;	 24	 Holborn	 Viaduct,	

London,	EC1A	2BN,	Apvienotā	Karaliste	(GB)
(740)	 Pārstāvis  Inese	LEIMANE,	PĒTERSONA	PATENTS	-	AAA	

LAW;	Citadeles	iela	12,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 9	 elektriskas,	elektroniskas,	elektrooptiskas	un	optiskas	

instalācijas,	aparāti	un	instrumenti;	aparāti	un	
instrumenti	audio	un	vizuālo	signālu	ierakstīšanai,	
apraidei,	glabāšanai,	uztveršanai,	pārraidīšanai	un	
reproducēšanai;	aparāti	un	instrumenti	datu	apstrādei,	
reģistrēšanai,	glabāšanai,	pārraidīšanai	un	saņemšanai;	
elektroniski	displeji,	elektroniski	displeji	ar	iebūvētām	
kamerām	audio	un	video	materiālu	pārraidīšanai;	
kameras	tiešsaistes	translāciju	nodrošināšanai;	ekrāni	
tiešsaistes	translāciju	nodrošināšanai;	skārienekrāni;	
skārienjutīgie	monitori;	monitori;	LED	monitori;	plazmas	
ekrāni;	projekcijas	ekrāni;	videoekrāni;	šķidro	kristālu	
ekrāni;	monitori	un	ekrāni	ar	iebūvētām	kamerām,	kas	
paredzēti	filmētā	materiāla	demonstrēšanai

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	583	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-134	 (220)	 Pieteik. dat.  10.02.2020
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100 DEBIJA
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  Modris	SKAISTKALNS;	Nīcgales	iela	17	-	41,	Rīga,	

LV-1035,	Latvija	(LV)
(511)	 41	 sporta	un	kultūras	pasākumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	584	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-142	 (220)	 Pieteik. dat.  11.02.2020

CAVIAR HOUSE
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  Dmitrijs	 TRAČUKS;	 Republikas	 laukums	 3	 -	 327,	

Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Katerina	GRIŠINA;	Anniņmuižas	bulvāris	41	-	111,	

Rīga,	LV-1067,	Latvija	(LV)
(511)	 35	 attālinātie	tirgvedības	pakalpojumi;	informācijas	un	

padomu	sniegšana	patērētājiem	par	precēm	un	
pakalpojumiem;	komerciālās	informācijas	un	padomu	
sniegšana	patērētājiem	par	preču	un	pakalpojumu	
izvēli;	preču	un	pakalpojumu	pasūtījumu	elektroniskā	
apstrāde;	informācijas	sniegšana	par	pārtikas	precēm;	
preču	demonstrēšana	reklāmas	un	tirdzniecības	
veicināšanas	nolūkiem;	preču	demonstrēšana;	preču	
izvietošana;	preču	un	pakalpojumu	pasūtījumu	
pieņemšana,	arī	tiešsaistes	režīmā;	reklāma	tiešsaistē	
ar	datortīklu	starpniecību;	vairumtirdzniecības	un	
mazumtirdzniecības	pasūtījumu	apstrāde	komerciāliem	
nolūkiem;	reklāma

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	585	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-162	 (220)	 Pieteik. dat.  14.02.2020
(531)	CFE ind.  1.15.11;	26.4.5;	26.4.13;	26.4.18

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-162
(732)	 Īpašn.  ESTERA	HOLDING,	SIA;	Tērbatas	iela	14	-	3,	Rīga,	

LV-1011,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Inese	LEIMANE,	PĒTERSONA	PATENTS	-	AAA	

LAW;	Citadeles	iela	12,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 36	 nekustamā	īpašuma	pārvaldība;	nekustamā	īpašuma	

aģentūru	pakalpojumi;	nekustamā	īpašuma	darījumi	
iznomāšanas	jomā;	starpniecības	pakalpojumi	
nekustamā	īpašuma	jomā;	nekustamā	īpašuma	
izīrēšana	un	iznomāšana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	586	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-173	 (220)	 Pieteik. dat.  17.02.2020
(531)	CFE ind.  3.1.6;	3.1.8;	3.1.24;	24.13.1;	26.1.1;	26.1.3;	

26.1.15;	26.1.16;	29.1.15

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-173
(591)	Krāsu salikums  tumši	 zils,	 gaiši	 zils,	 gaiši	 brūns,	 pelēks,	

melns,	balts
(732)	 Īpašn.  PET	 CITY,	 SIA;	 Ulbrokas	 iela	 23,	 Rīga,	 LV-1021,	

Latvija	(LV)
(511)	 44	 veterinārie	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	587	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-174	 (220)	 Pieteik. dat.  02.09.2019
(531)	CFE ind.  26.3.23;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-174
(591)	Krāsu salikums  zils,	melns
(600)	 Eiropas	Savienības	preču	zīmes	018118457	konversija
(732)	 Īpašn.  AS	 SMARTCAP;	 Hobujaama	 tn	 4,	 Tallinn,	 10151,	

Igaunija	(EE)
(740)	 Pārstāvis  Inese	LEIMANE,	PĒTERSONA	PATENTS	-	AAA	

LAW;	Citadeles	iela	12,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 35	 reklāma;	darījumu	vadīšana;	uzņēmumu	pārvaldīšana;	

biroja	darbi;	konsultāciju	un	padomu	sniegšana	
darījumu	jomā;	uzņēmējdarbības	stratēģijas	izstrādes	
pakalpojumi;	tirgus	izpētes	pakalpojumi;	ekonomisko	
prognožu	analīze	uzņēmējdarbībai;	uzņēmējdarbības	
datu	analīzes	pakalpojumi;	uzņēmējdarbības	
tendenču	analīzes	pakalpojumi;	uzņēmējdarbības	
analīzes,	izpētes	un	informācijas	pakalpojumi;	
finanšu	dokumentācijas	pārvaldīšana	(biroja	darbi);	
uzņēmējdarbības	iespēju	novērtēšana;	tirgus	izpēte;	
darījumu	atskaišu	sagatavošana

 36	 apdrošināšana;	finanšu	lietas;	finanšu	pakalpojumi;	
darījumi	ar	naudu;	nekustamā	īpašuma	lietas;	finansiālā	
stāvokļa	novērtēšanas	pakalpojumi;	informācijas	
sniegšana	apdrošināšanas	jomā;	informācijas	
nodrošināšana	nekustamo	īpašumu	jomā;	finanšu	
informācijas,	datu,	padomu	un	konsultāciju	sniegšana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	588	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-177	 (220)	 Pieteik. dat.  18.02.2020

GENTERF
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  RĪGAS	 STRADIŅA	 UNIVERSITĀTE;	 Dzirciema	

iela	16,	Rīga,	LV-1007,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Ludmila	 IVANOVA;	 Dzirciema	 iela	 16,	 Rīga,	

LV-1007,	Latvija	(LV)
(511)	 42	 zinātniskā	izpēte	medicīniskās	ģenētikas	jomā;	testu	

izstrādāšana,	testēšana	un	testēšanas	rezultātu	
novērtēšana	minētajā	jomā;	informācijas	un	konsultāciju	
pakalpojumi	minētajā	jomā;	klīniskie	pētījumi	minētajā	
jomā

 44	 ārstnieciskā	aprūpe;	medicīnas	pakalpojumi	un	
konsultācijas	ģenētikas	jomā

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	589	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-192	 (220)	 Pieteik. dat.  21.02.2020

Ziedu Balle
(550)	 Vārdiska zīme
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(732)	 Īpašn.  Anta	SPARINSKA;	“Lazdiņas”,	Vālodzes,	Stopiņu	nov.,	
LV-2130,	Latvija	(LV)

(511)	 41	 kultūras	pasākumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	590	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-195	 (220)	 Pieteik. dat.  21.02.2020
(531)	CFE ind.  3.4.2;	3.4.13;	26.5.1;	26.5.8;	26.5.15;	26.5.22;	

26.5.24;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-195
(591)	Krāsu salikums  dzeltens,	violets,	melns
(732)	 Īpašn.  Rolands	 ERMANSONS;	 Inženieru	 iela	 99	 -	 122,	

Ventspils,	LV-3601,	Latvija	(LV)
(511)	 29	 augļu	uzkodas;	gaļas	uzkodas

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	591	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-196	 (220)	 Pieteik. dat.  21.02.2020
(531)	CFE ind.  8.1.17;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-196
(591)	Krāsu salikums  oranžs,	dzeltens,	balts
(732)	 Īpašn.  LIDL	 STIFTUNG	 &	 CO.	 KG;	 Stiftsbergstrasse	 1,	

Neckarsulm,	74172,	Vācija	(DE)
(740)	 Pārstāvis  Vladimirs	 ANOHINS,	 Patentu	 aģentūra	 “TRIA	

ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 29	 uzkodas	uz	riekstu	bāzes;	apstrādāti	rieksti;	aromatizēti	

rieksti;	kartupeļu	čipsi;	augļu	čipsi;	čipsi	uz	dārzeņu	
bāzes

 30	 maizes	izstrādājumi;	mīklas	izstrādājumi,	kūkas,	tortes	
un	cepumi	(biskvīti);	saldumi	(konfektes);	saldumu	
batoniņi;	košļājamā	gumija;	konditorejas	izstrādājumi;	
pikantās	uzkodas	uz	miltu	bāzes;	maize;	smalkmaizītes;	
sālsstandziņas;	bagetes;	pitas	maize;	pusizcepta	maize;	
maizes	pusfabrikāti;	grauzdēta	maize;	sviestmaizes;	
svaigas	picas;	maizītes	ar	karstu	cīsiņu;	tako	čipsi;	pitas	
čipsi;	krekeri

 31	 nelobīti	rieksti;	neapstrādāti	rieksti

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	592	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-197	 (220)	 Pieteik. dat.  21.02.2020
(531)	CFE ind.  3.9.1;	3.9.24;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-197
(591)	Krāsu salikums  gaiši	zils,	tumši	zils,	balts
(732)	 Īpašn.  LIDL	 STIFTUNG	 &	 CO.	 KG;	 Stiftsbergstrasse	 1,	

Neckarsulm,	74172,	Vācija	(DE)
(740)	 Pārstāvis  Vladimirs	 ANOHINS,	 Patentu	 aģentūra	 “TRIA	

ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 29	 zivis;	nedzīvi	jūras	produkti	un	moluski;	pārtikas	

produkti,	kas	pagatavoti	no	zivīm

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	593	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-198	 (220)	 Pieteik. dat.  21.02.2020
(531)	CFE ind.  3.4.2;	3.4.13;	3.4.18;	3.4.20;	3.7.3;	3.7.19;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-198
(591)	Krāsu salikums  tumši	zils,	sarkans,	balts
(732)	 Īpašn.  LIDL	 STIFTUNG	 &	 CO.	 KG;	 Stiftsbergstrasse	 1,	

Neckarsulm,	74172,	Vācija	(DE)
(740)	 Pārstāvis  Vladimirs	 ANOHINS,	 Patentu	 aģentūra	 “TRIA	

ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 29	 gaļa;	svaiga	gaļa;	svaiga	mājputnu	gaļa

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	594	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-130	 (220)	 Pieteik. dat.  07.02.2020
(531)	CFE ind.  26.1.6;	27.5.7;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-130
(591)	Krāsu salikums  gaiši	zils,	zils,	oranžs
(300)	 Prioritāte  88569196;	07.08.2019;	US
(732)	 Īpašn.  JUNO	THERAPEUTICS,	INC.,	DELAWARE	CORP.;	

400	Dexter	Avenue	North,	Suite	1200,	Seattle,	WA,	98109,	
Amerikas	Savienotās	Valstis	(US)

(740)	 Pārstāvis  Jevgeņijs	 FORTŪNA,	 “FORAL	 INTELEKTUĀLĀ	
ĪPAŠUMA	 AĢENTŪRA”,	 SIA;	 Kalēju	 iela	 14	 -	 7,	 Rīga,	
LV-1050,	Latvija	(LV)

(511)	 5	 farmaceitiskie	preparāti	vēža	un	autoimūno	slimību	
ārstēšanai;	farmaceitiskie	preparāti	limfomas	ārstēšanai;	
farmaceitiskie	preparāti	citokīnu	veidošanās	kavēšanai;	
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farmaceitiskie	preparāti,	kas	modulē	imūnsistēmu;	
farmaceitiskie	preparāti	audzēju	ārstēšanai;	
farmaceitiskie	un	bioloģiskie	preparāti	imūnterapijai,	
tostarp	T	(tīmusa)	šūnu	terapijai;	šūnas	medicīniskai	
vai	klīniskai	lietošanai;	diagnostikas	preparāti,	kas	
galvenokārt	sastāv	no	šūnām	medicīniskai	vai	klīniskai	
lietošanai

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	595	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-144	 (220)	 Pieteik. dat.  12.02.2020
(531)	CFE ind.  26.3.7;	27.1.5;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-144
(591)	Krāsu salikums  gaiši	oranžs,	melns
(732)	 Īpašn.  SQUALIO	 GROUP,	 SIA;	 Krišjāņa	 Valdemāra	

iela	21	-	19,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 9	 zinātniskie,	fotogrāfiskie,	audiovizuālie,	pārbaudes	

(kontroles),	glābšanas	un	mācību	aparāti,	ierīces	un	
instrumenti;	aparāti,	ierīces	un	instrumenti	skaņas,	
attēlu	vai	datu	ierakstīšanai,	pārraidei,	reproducēšanai	
vai	apstrādei;	ierakstīti	un	lejupielādējami	datu	nesēji;	
datoru	programmatūra;	tukšas	vides	digitāliem	vai	
analogiem	ierakstiem	un	to	glabāšanai;	datori	un	datoru	
perifērijas	ierīces

 35	 reklāma;	darījumu	vadīšana;	uzņēmumu	pārvaldīšana;	
biroja	darbi

 38	 telesakari
 42	 zinātniskie	un	tehnoloģiskie	pakalpojumi,	izpēte	

un	projektēšana	šajās	jomās;	datoru	aparatūras	
un	programmatūras	projektēšana,	izstrāde	un	
pilnveidošana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	596	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-204	 (220)	 Pieteik. dat.  24.02.2020
(531)	CFE ind.  27.5.25

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-204
(591)	Krāsu salikums  sarkans
(732)	 Īpašn.  PROFESIONĀLĀS	 IZGLĪTĪBAS	 KOMPETENCES	

CENTRS	 “LIEPĀJAS	 MŪZIKAS,	 MĀKSLAS	 UN	 DIZAINA	
VIDUSSKOLA”;	 Ausekļa	 iela	 11/15,	 Liepāja,	 LV-3401,	
Latvija	(LV)

(511)	 41	 izklaides	pasākumi	džeza	mūzikas	jomā

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	597	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-205	 (220)	 Pieteik. dat.  24.02.2020

NESALLE
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  SANOFI;	54	rue	La	Boétie,	Paris,	75008,	Francija	(FR)
(740)	 Pārstāvis  Vladimirs	 ANOHINS,	 Patentu	 aģentūra	 “TRIA	

ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 5	 farmaceitiskie	preparāti	alerģiju	un	alerģijas	simptomu	

ārstēšanai

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	598	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-209	 (220)	 Pieteik. dat.  24.02.2020
(531)	CFE ind.  18.1.9;	18.1.23;	27.5.10;	27.5.24

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-209
(732)	 Īpašn.  JVK	 PRO,	 SIA;	Ausekļa	 prospekts	 16	 -	 23,	 Ogre,	

Ogres	nov.,	LV-5001,	Latvija	(LV)
(511)	 37	 papildu	aprīkojuma	uzstādīšana	uz	transportlīdzekļiem	

to	darbības	efektivitātes	uzlabošanai;	automobiļu	
tūninga	pakalpojumi

 42	 transportlīdzekļu	datoru	programmatūras	instalēšana,	
uzturēšana	un	atjaunošana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	599	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-213	 (220)	 Pieteik. dat.  26.02.2020
(531)	CFE ind.  26.11.3;	26.11.6;	26.11.9;	26.11.13;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-213
(591)	Krāsu salikums  tumši	zils,	zaļš,	oranžs
(732)	 Īpašn.  OŠUKALNS,	 SIA;	 Bebru	 iela	 104A,	 Jēkabpils,	

LV-5201,	Latvija	(LV)
(511)	 19	 nemetāliski	būvmateriāli	un	konstrukciju	materiāli,	proti,	

kokmateriāli;	asfalts
 36	 nekustamā	īpašuma	pakalpojumi,	proti,	izīrēšanas	un	

iznomāšanas	pakalpojumi
 37	 būvniecības	pakalpojumi;	autotransporta	līdzekļu	

remonta	pakalpojumi;	ceļu	būvniecības	un	nojaukšanas	
pakalpojumi

 40	 materiālu	apstrāde,	proti,	kokapstrāde
 44	 mežkopības	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	600	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-214	 (220)	 Pieteik. dat.  26.02.2020
(531)	CFE ind.  24.17.25;	26.1.1;	26.1.16;	26.1.20;	26.7.4;	29.1.13
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(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-214
(591)	Krāsu salikums  zils,	sarkans,	balts
(732)	 Īpašn.  Valdemaras	VALKIÜNAS;	Vytauto	g.	33B	-	19,	Biržai,	

LT-41148,	Lietuva	(LT)
(740)	 Pārstāvis  Ņina	 DOLGICERE,	 Patentu	 aģentūra	 “KDK”;	

Dzērbenes	iela	27,	Rīga,	LV-1006,	Latvija	(LV)
(511)	 29	 gaļa;	zivis,	mājputnu	gaļa	un	medījumi;	gaļas	ekstrakti;	

konservēti,	saldēti,	žāvēti	(kaltēti)	un	termiski	apstrādāti	
augļi	un	dārzeņi;	želejas,	ievārījumi,	kompoti;	olas;	
piens,	siers,	sviests,	jogurts	un	citi	piena	produkti;	
pārtikas	eļļas	un	tauki;	piena	aizstājēji;	gaļas	produkti	
un	izstrādājumi;	apstrādāti	augļi,	sēnes	un	dārzeņi,	to	
skaitā	rieksti	un	pākšaugi;	augļu	un	dārzeņu	pastas

 30	 kafija,	tēja,	kakao,	kafijas	aizstājēji;	rīsi,	makaroni	
(pasta)	un	nūdeles;	tapioka	un	sāgo;	milti	un	labības	
produkti;	maize,	maizes	un	konditorejas	izstrādājumi;	
šokolāde;	saldējums,	sorbets	un	citi	saldēti	deserti;	
cukurs,	medus,	melases	sīrups;	raugs,	cepamais	
pulveris;	sāls,	garšvielas,	konservēti	garšaugi;	etiķis,	
garšvielu	mērces	un	citi	garšas	uzlabotāji;	pārtikas	
ledus	(sasaldēts	ūdens);	pikantās	mērces	un	pastas;	
majonēze;	apstrādāti	graudi	un	ciete	un	no	tiem	ražoti	
produkti;	piedevas	cepšanai;	graudaugu	produkti;	
brokastu	graudaugu	produkti,	biezputras	un	putraimi;	
graudaugu	batoniņi	un	enerģijas	batoniņi;	maizes	mīkla,	
konditorejas	izstrādājumu	mīkla	un	mīklu	maisījumi

 31	 svaigi	un	neapstrādāti	lauksaimniecības,	akvakultūras,	
dārzkopības	un	mežkopības	produkti;	svaigi	un	
neapstrādāti	graudi	un	sēklas;	svaigi	augļi	un	dārzeņi,	
svaigi	garšaugi;	augi	un	ziedi;	sīpoli	un	stādi	stādīšanai,	
sēklas	sējai;	dzīvnieki;	barība	un	dzira	dzīvniekiem;	
iesals

 32	 alus;	bezalkoholiskie	dzērieni;	minerālūdeņi	un	gāzēti	
ūdeņi;	augļu	dzērieni	un	augļu	sulas;	sīrupi	un	citas	
bezalkoholiskas	sastāvdaļas	dzērienu	pagatavošanai

 33	 alkoholiskie	dzērieni,	izņemot	alu;	alkoholiskas	
sastāvdaļas	dzērienu	pagatavošanai

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	601	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-216	 (220)	 Pieteik. dat.  26.02.2020

Marsiešu kosmosa 
enciklopēdija

(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  WALMARK,	A.S.;	 Oldřichovice	 44,	 Třinec,	 739	 61,	

Čehija	(CZ)
(740)	 Pārstāvis  Rūta	OLMANE,	METIDA	LAW	FIRM,	SIA;	Miera	

iela	12	-	1,	Rīga,	LV-1001,	Latvija	(LV)
(511)	 5	 farmaceitiskie	preparāti;	vitamīni,	minerālvielas	un	

mikroelementi	medicīniskiem	nolūkiem;	higiēnas	
līdzekļi	medicīniskiem	nolūkiem;	pārtikas	piedevas	
medicīniskiem	nolūkiem;	diētiskā	pārtika	un	vielas	
medicīniskiem	vai	veterināriem	nolūkiem,	uzturs	
zīdaiņiem	un	maziem	bērniem;	uztura	bagātinātāji	
cilvēkam	un	dzīvniekiem;	vitamīnu	preparāti	uztura	
bagātinātāju	veidā;	dezinfekcijas	līdzekļi;	zobu	pulveri,	
zobu	pastas	un	sīrupi	medicīniskiem	nolūkiem;	zāļu	
tējas	un	ekstrakti	medicīniskiem	nolūkiem;	uztura	
bagātinātāji	veselības	veicināšanas	nolūkiem,	uztura	
un	diētiskie	preparāti	medicīniskiem	nolūkiem,	kas	
paredzēti	kā	piedevas	ikdienas	pārtikā	tūlītējai	lietošanai	
pārtikas	produktu	vai	atsevišķu	maisījumu	veidā	un	kas	
galvenokārt	sastāv	no	piena	pulvera	vai	dzīvnieku	un	
augu	olbaltumvielām,	arī	ar	vitamīnu	vai	minerālvielu,	
mikroelementu	vai	cukura	piedevu;	olbaltumvielu	
preparāti	un	pārtikas	produkti	medicīniskiem	nolūkiem;	
ar	vitamīniem	un	minerālvielām	bagātināti	pārtikas	
produkti	koncentrātu	veidā	lietošanai	kā	uztura	
bagātinātāji	veselības	veicināšanas	nolūkos;	uztura	
bagātinātāji,	ne	medicīniskiem	nolūkiem

 35	 reklāma,	kas	saistīta	ar	medicīniskajiem	veselības	
aprūpes	produktiem,	diētiskām	vielām,	uztura	
bagātinātājiem,	vitamīniem	un	medicīniskiem	
preparātiem	un	vielām,	pārtiku	un	dzērieniem	
medicīniskiem	nolūkiem	un	pārtiku	un	dzērieniem,	
ne	medicīniskiem	nolūkiem;	komercinformācijas	
un	padomu	sniegšana	patērētājiem;	reklāmas	
pasākumu	organizēšana	un	vadīšana;	prezentāciju	
organizēšana	uzņēmējdarbības	nolūkiem;	personāla	
atlase;	pasākumu	organizēšana	un	īstenošana	
komercnolūkiem;	gadatirgu	un	izstāžu	organizēšana	
reklāmas	nolūkiem;	informācijas	sniegšana	par	
profesionāliem	uzņēmējdarbības	vadības	jautājumiem	
veselības	aprūpes	jomā;	reklāmas	pakalpojumi,	kas	
pievērš	sabiedrības	uzmanību	medicīniska	rakstura	
jautājumiem,	kā	arī	veicina	interesi	par	veselības	
stāvokļa	apzināšanu	un	uzlabošanu

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	602	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-217	 (220)	 Pieteik. dat.  26.02.2020

KURMIS
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  LAKURA,	SIA;	Grostonas	iela	25	-	113,	Rīga,	LV-1013,	

Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Alīna	BOGDANOVIČA,	Patentu	 aģentūra	 “TRIA	

ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 3	 kanalizācijas	sistēmu	tīrīšanas	līdzekļi;	tīrīšanas,	

pulēšanas,	attaukošanas	un	abrazīvie	līdzekļi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	603	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-218	 (220)	 Pieteik. dat.  26.02.2020
(531)	CFE ind.  1.1.3;	1.1.9;	2.9.10;	26.11.2;	26.11.12;	29.1.14

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-218
(591)	Krāsu salikums  gaiši	zaļš,	zaļš,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  “PP”,	 MEDICĪNAS	 CENTRS,	 SIA;	 Mazā	 Spulgu	

iela	2,	Mārupe,	Mārupes	nov.,	LV-2167,	Latvija	(LV)
(511)	 44	 ārstnieciskā	aprūpe;	zobārstniecības	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	604	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-219	 (220)	 Pieteik. dat.  26.02.2020
(531)	CFE ind.  1.1.3;	1.1.9;	2.9.10;	26.11.2;	26.11.12;	29.1.14

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-219
(591)	Krāsu salikums  gaiši	zils,	zils,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  “PP”,	 MEDICĪNAS	 CENTRS,	 SIA;	 Mazā	 Spulgu	

iela	2,	Mārupe,	Mārupes	nov.,	LV-2167,	Latvija	(LV)
(511)	 44	 ārstnieciskā	aprūpe;	zobārstniecības	pakalpojumi
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(111)	 Reģ. Nr.  M	75	605	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-221	 (220)	 Pieteik. dat.  27.02.2020

MADSWORD
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  MADSWORD	STUDIOS,	 SIA;	Maltas	 iela	 19	 -	 33,	

Rīga,	LV-1057,	Latvija	(LV)
(511)	 9	 datoru	programmatūra	un	lietotnes;	mobilo	ierīču	

programmatūra	un	lietotnes
 42	 datoru	un	mobilo	ierīču	programmatūras	un	lietotņu	

projektēšana,	izstrāde	un	pilnveidošana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	606	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-223	 (220)	 Pieteik. dat.  27.02.2020
(531)	CFE ind.  5.3.13;	5.3.15;	29.1.14

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-223
(591)	Krāsu salikums  tumši	zaļš,	zaļš,	sarkans
(732)	 Īpašn.  EUROAPTIEKA,	SIA;	Cēsu	iela	31	k-1,	Rīga,	LV-1012,	

Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Rūta	OLMANE,	METIDA	LAW	FIRM,	SIA;	Miera	

iela	12	-	1,	Rīga,	LV-1001,	Latvija	(LV)
(511)	 35	 reklāma;	uzņēmējdarbības	pārvaldība;	uzņēmējdarbības	

administrēšana;	biroja	darbi;	reklāmas	vadības	
pakalpojumi;	klientu	attiecību	pārvaldība,	izmantojot	
platformas	pakalpojumu	sniegšanai	ar	tiešu	pieeju	
patērētājiem;	uzņēmējdarbības	administrēšana,	
izmantojot	platformas	pakalpojumu	sniegšanai	ar	
tiešu	pieeju	patērētājiem;	preču	noieta	veicināšanas	
pakalpojumi;	uzņēmējdarbības	pārvaldības	pakalpojumi	
ar	datortīklu	starpniecību	saistībā	ar	palīdzības	
sniegšanu	un	pārvaldību	naudas	pārvedumu	
norēķinos	par	precēm	un	pakalpojumiem	darījumu,	
priekšapmaksas	karšu,	atlikto	maksājumu	karšu,	
dāvanu	karšu	un	lojalitātes	programmu	jomā;	klientu	
lojalitātes	programmu	organizēšana;	preču,	proti,	
pārtikas	produktu,	bezalkoholisko	dzērienu,	sulu,	sīrupu	
dzērieniem,	tēju,	kafijas	un	kakao	un	to	atvasinājumu,	
uztura	bagātinātāju,	diētiskās	pārtikas,	uztura	zīdaiņiem,	
kosmētikas	izstrādājumu,	parfimērijas	izstrādājumu,	
matu	losjonu,	ēterisko	eļļu,	zobu	pulveru	un	zobu	
pastu,	ziepju,	balināšanas,	tīrīšanas	un	attaukošanas	
līdzekļu,	farmaceitisko	un	veterināro	preparātu,	higiēnas	
līdzekļu	medicīniskiem	nolūkiem,	dezinfekcijas	līdzekļu,	
preparātu	kaitēkļu	iznīcināšanai,	fungicīdu,	herbicīdu,	
ķirurģijas	instrumentu,	aparatūras	un	preparātu,	
medicīnisko	materiālu,	plāksteru,	pārsienamo	materiālu,	
materiālu	zobu	plombēšanai	un	zobu	vaska,	šuvju	
materiālu,	ķirurģijas,	medicīnas,	zobārstniecības	un	
veterinārijas	aparātu	un	instrumentu,	ortopēdisko	
izstrādājumu,	ortopēdisko	pārsēju,	gumijas	higiēnas	
preču,	šūšanas	materiālu,	optisko	ierīču,	briļļu,	briļļu	
piederumu,	optisko	lēcu,	seksa	rotaļlietu,	optisko,	
svēršanas,	mērīšanas,	signalizācijas,	kontroles	
(pārbaudes)	un	dzīvības	glābšanas	iekārtu	un	
instrumentu,	ceļojumu	piederumu,	trauku	un	preču	mājai	
un	apģērbu	atlase	un	izvietošana	citu	personu	labā	
(izņemot	transportu),	lai	dotu	patērētājiem	iespēju	šīs	
preces	ērti	aplūkot	un	iegādāties	mazumtirdzniecības	
vietās,	vairumtirdzniecības	vietās,	pēc	pasta	pasūtījumu	
katalogiem,	ar	elektronisko	saziņas	līdzekļu,	tīmekļa	
vietņu	un	televeikalu	starpniecību

 44	 medicīniskie	pakalpojumi;	veterinārie	pakalpojumi;	
konsultāciju	sniegšana	farmācijas	jomā;	optiķu	
pakalpojumi;	farmaceitu	pakalpojumi	recepšu	zāļu	
izgatavošanai;	veselības	un	skaistumkopšanas	
pakalpojumi	cilvēkam	un	dzīvniekiem

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	607	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-224	 (220)	 Pieteik. dat.  27.02.2020

GUDRIE GRAUDI
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  Ričards	RIEPŠS;	“Pappaijas”,	Pērkone,	Nīcas	pag.,	

Nīcas	nov.,	LV-3473,	Latvija	(LV)
	 OTAŅĶU	DZIRNAVNIEKS,	SIA;	“Dzirnavnieks”,	Otaņķu	pag.,	

Nīcas	nov.,	LV-3475,	Latvija	(LV)
(511)	 29	 žāvēti	(kaltēti)	un	termiski	apstrādāti	augļi	un	dārzeņi;	

kaltētas	lēcas
 30	 apstrādāti	graudaugi;	slīpēti	mieži	(pērļu	grūbas),	

apstrādātas	sēklas

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	608	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-225	 (220)	 Pieteik. dat.  27.02.2020
(531)	CFE ind.  26.4.5;	26.4.18;	26.4.24;	27.5.11;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-225
(591)	Krāsu salikums  sarkans,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  DIĀNA,	 AS;	 Andreja	 iela	 5,	 Ventspils,	 LV-3601,	

Latvija	(LV)
(511)	 1	 tepes	un	citas	pildvielas
 4	 putekļu	absorbcijas,	mitrināšanas	un	piesaistīšanas	

līdzekļi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	609	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-227	 (220)	 Pieteik. dat.  27.02.2020
(531)	CFE ind.  3.4.2;	3.4.18;	3.7.3;	26.1.3;	26.1.15;	26.1.22;	

26.5.1;	26.5.9;	29.1.13
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(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-227
(591)	Krāsu salikums  bēšs,	sarkans,	pelēks
(732)	 Īpašn.  Murads	 JUŠKO;	 Anniņmuižas	 iela	 5	 -	 44,	 Rīga,	

LV-1029,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Arturs	 POŠERS;	 Staiceles	 iela	 15	 -	 108,	 Rīga,	

LV-1035,	Latvija	(LV)
(511)	 29	 gaļas	izstrādājumi;	gaļa;	lietošanai	gatavi	gaļas	ēdieni
 43	 restorānu	pakalpojumi;	ēdnīcu	pakalpojumi;	izbraukuma	

ēdināšanas	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	610	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-230	 (220)	 Pieteik. dat.  28.02.2020
(531)	CFE ind.  1.1.2;	1.15.5;	1.15.7;	5.7.10;	5.7.11;	27.5.8;	

29.1.15

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-230
(591)	Krāsu salikums  sarkans,	zils,	violets,	zaļš,	brūns,	oranžs,	

dzeltens,	pelēks
(732)	 Īpašn.  JOKER	LTD,	SIA;	Katrīnas	 iela	 12,	Rīga,	 LV-1045,	

Latvija	(LV)
(511)	 41	 izpriecas;	azartspēļu	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	611	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-231	 (220)	 Pieteik. dat.  28.02.2020
(531)	CFE ind.  9.7.25;	15.1.25;	24.17.25;	27.5.8;	29.1.15

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-231
(591)	Krāsu salikums  tumši	zils,	zils,	violets,	zaļš,	brūns,	sarkans,	

oranžs,	dzeltens,	pelēks,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  JOKER	LTD,	SIA;	Katrīnas	 iela	 12,	Rīga,	 LV-1045,	

Latvija	(LV)
(511)	 41	 izpriecas;	azartspēļu	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	612	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-232	 (220)	 Pieteik. dat.  28.02.2020
(531)	CFE ind.  11.3.4;	20.5.16;	24.9.7;	24.17.5;	27.5.8;	29.1.15

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-232
(591)	Krāsu salikums  brūns,	oranžs,	sarkans,	dzeltens,	zeltains,	

balts,	pelēks
(732)	 Īpašn.  JOKER	LTD,	SIA;	Katrīnas	 iela	 12,	Rīga,	 LV-1045,	

Latvija	(LV)
(511)	 41	 izpriecas;	azartspēļu	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	613	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-233	 (220)	 Pieteik. dat.  28.02.2020
(531)	CFE ind.  5.7.24;	26.1.5;	26.1.17;	26.4.4;	26.4.5;	26.4.22;	

27.5.8;	29.1.15

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-233
(591)	Krāsu salikums  brūns,	sarkans,	violets,	zils,	zaļš,	dzeltens,	

melns,	balts,	pelēks
(732)	 Īpašn.  JOKER	LTD,	SIA;	Katrīnas	 iela	 12,	Rīga,	 LV-1045,	

Latvija	(LV)
(511)	 41	 izpriecas;	azartspēļu	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	614	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-234	 (220)	 Pieteik. dat.  28.02.2020
(531)	CFE ind.  2.1.8;	7.5.9;	11.3.2;	12.1.10;	21.3.1;	27.5.8;	

29.1.15
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(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-234
(591)	Krāsu salikums  brūns,	 sarkans,	 zaļš,	 dzeltens,	 pelēks,	

melns,	balts
(732)	 Īpašn.  JOKER	LTD,	SIA;	Katrīnas	 iela	 12,	Rīga,	 LV-1045,	

Latvija	(LV)
(511)	 41	 izpriecas;	azartspēļu	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	615	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-235	 (220)	 Pieteik. dat.  28.02.2020
(531)	CFE ind.  2.1.8;	11.3.2;	12.1.10;	21.3.1;	27.5.8;	29.1.15

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-235
(591)	Krāsu salikums  brūns,	 sarkans,	 dzeltens,	 pelēks,	melns,	

balts
(732)	 Īpašn.  JOKER	LTD,	SIA;	Katrīnas	 iela	 12,	Rīga,	 LV-1045,	

Latvija	(LV)
(511)	 41	 izpriecas;	azartspēļu	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	616	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-236	 (220)	 Pieteik. dat.  28.02.2020
(531)	CFE ind.  2.1.8;	16.1.11;	21.3.1;	24.17.25;	29.1.15

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-236
(591)	Krāsu salikums  brūns,	sarkans,	oranžs,	zaļš,	pelēks,	melns,	

balts,	zeltains
(732)	 Īpašn.  JOKER	LTD,	SIA;	Katrīnas	 iela	 12,	Rīga,	 LV-1045,	

Latvija	(LV)
(511)	 41	 izpriecas;	azartspēļu	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	617	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-237	 (220)	 Pieteik. dat.  28.02.2020
(531)	CFE ind.  2.3.8;	16.1.11;	21.3.5;	29.1.15

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-237
(591)	Krāsu salikums  brūns,	 sarkans,	 zils,	 zaļš,	 pelēks,	melns,	

balts
(732)	 Īpašn.  JOKER	LTD,	SIA;	Katrīnas	 iela	 12,	Rīga,	 LV-1045,	

Latvija	(LV)
(511)	 41	 izpriecas;	azartspēļu	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	618	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-238	 (220)	 Pieteik. dat.  28.02.2020
(531)	CFE ind.  16.1.11;	24.17.25;	27.5.8;	29.1.15
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(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-238
(591)	Krāsu salikums  brūns,	sarkans,	violets,	zils,	zaļš,	dzeltens,	

melns,	balts,	pelēks
(732)	 Īpašn.  JOKER	LTD,	SIA;	Katrīnas	 iela	 12,	Rīga,	 LV-1045,	

Latvija	(LV)
(511)	 41	 izpriecas;	azartspēļu	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	619	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-239	 (220)	 Pieteik. dat.  28.02.2020
(531)	CFE ind.  2.3.1;	2.3.10;	25.1.5;	27.5.8;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-239
(591)	Krāsu salikums  brūns,	violets,	zeltains,	pelēks
(732)	 Īpašn.  JOKER	LTD,	SIA;	Katrīnas	 iela	 12,	Rīga,	 LV-1045,	

Latvija	(LV)
(511)	 41	 izpriecas;	azartspēļu	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	620	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-240	 (220)	 Pieteik. dat.  28.02.2020
(531)	CFE ind.  17.2.1;	17.2.25;	24.5.7;	26.4.17;	27.5.8;	29.1.15

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-240
(591)	Krāsu salikums  brūns,	zils,	zeltains,	melns,	balts,	pelēks
(732)	 Īpašn.  JOKER	LTD,	SIA;	Katrīnas	 iela	 12,	Rīga,	 LV-1045,	

Latvija	(LV)
(511)	 41	 izpriecas;	azartspēļu	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	621	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-242	 (220)	 Pieteik. dat.  02.03.2020
(531)	CFE ind.  5.3.13;	5.3.14;	24.17.5;	26.1.3;	26.1.16;	26.1.17;	

27.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-242
(732)	 Īpašn.  UAB	“ŠVYTURYS	-	UTENOS	ALUS”;	Pramonės	g.	12,	

Utena,	LT-28500,	Lietuva	(LT)
(740)	 Pārstāvis  Rūta	OLMANE,	METIDA	LAW	FIRM,	SIA;	Miera	

iela	12	-	1,	Rīga,	LV-1001,	Latvija	(LV)
(511)	 32	 alus;	alus	un	alus	darītavu	produkti;	alus	kokteiļi;	

alus	un	limonādes	dzēriens	(shandy);	aromatizēts	
alus;	aromatizēti	gāzētie	dzērieni;	enerģijas	dzērieni;	
bezalkoholiskie	aperitīvi;	bezalkoholiskie	dzērieni;	
bezalkoholiskie	kokteiļi;	gāzēti	ūdeņi;	dzeramais	
ūdens;	alus	dzērieni;	kvass;	augļu	sulu	maisījumi;	
izotoniskie	dzērieni;	koncentrēta	augļu	sula;	limonāde;	
minerālūdeņi;	bezalkoholiskie	dzērieni	ar	alus	garšu;	
bezalkoholiski	gāzētie	dzērieni;	bezalkoholiskais	alus;	
bezalkoholiskais	sidrs;	bezalkoholiskie	vīni;	negāzēti	
ūdeņi;	lāgera	tipa	alus;	alus	ar	zemu	alkohola	saturu;	
sīrupi	dzērieniem;	sulas	augļu	dzērieni;	ūdeņi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	622	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-250	 (220)	 Pieteik. dat.  04.03.2020
(531)	CFE ind.  7.1.24;	27.5.8;	29.1.11
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(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-250
(591)	Krāsu salikums  sarkans
(732)	 Īpašn.  ALB,	SIA;	Lenču	iela	19C,	Cēsis,	Cēsu	nov.,	LV-4101,	

Latvija	(LV)
(511)	 35	 mēbeļu,	spoguļu,	rāmju,	apgaismojuma	ierīču	

un	interjera	priekšmetu	mazumtirdzniecības	un	
vairumtirdzniecības	pakalpojumi,	arī	ar	interneta	
starpniecību

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	623	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-251	 (220)	 Pieteik. dat.  04.03.2020

PĻAVAS GAĻA
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  LATVIJAS	DABAS	FONDS,	Nodibinājums;	Vīlandes	

iela	3	-	7,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 29	 gaļa;	gaļas	ekstrakti

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	624	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-253	 (220)	 Pieteik. dat.  04.03.2020
(531)	CFE ind.  3.4.2;	3.4.13;	3.4.24;	5.1.16;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-253
(591)	Krāsu salikums  tumši	zaļš,	zaļš
(732)	 Īpašn.  LATVIJAS	DABAS	FONDS,	Nodibinājums;	Vīlandes	

iela	3	-	7,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 29	 gaļa;	gaļas	ekstrakti

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	625	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-254	 (220)	 Pieteik. dat.  04.03.2020

SHAKE CLUB
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  BERLAT	TRADING,	SIA;	Cesvaines	 iela	11A,	Rīga,	

LV-1073,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Natālija	 ANOHINA,	 Patentu	 aģentūra	 “TRIA	

ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 33	 alkoholiskie	dzērieni	(izņemot	alu);	lietošanai	gatavi	

alkoholiskie	kokteiļi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	626	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-255	 (220)	 Pieteik. dat.  04.03.2020
(531)	CFE ind.  5.5.20;	25.1.19;	25.7.25;	26.4.7;	29.1.14

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-255
(591)	Krāsu salikums  sarkans,	pelēks,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  GLOBAL	 WINE	 HOUSE,	 OÜ;	 Lõõtsa	 8A,	 Tallinn,	

11415,	Igaunija	(EE)
(740)	 Pārstāvis  Ņina	 DOLGICERE,	 Patentu	 aģentūra	 “KDK”;	

Dzērbenes	iela	27,	Rīga,	LV-1006,	Latvija	(LV)
(511)	 32	 bezalkoholiskie	dzērieni;	bezalkoholiskie	vīni;	

bezalkoholiskie	dzirkstošie	vīni
 33	 alkoholiskie	dzērieni	(izņemot	alu);	vīni;	dzirkstošie	vīni;	

augļu	vīni;	vīna	punšs;	vīna	dzērieni;	lietošanai	gatavi	
vīna	kokteiļi;	dzērieni	uz	vīna	bāzes;	aperitīvi	uz	vīna	
bāzes

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	627	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-256	 (220)	 Pieteik. dat.  04.03.2020

DANCE CAKE
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  DCKM	 PARTNERI,	 SIA;	 Imantas	 16.	 līnija	 7	 -	 11,	

Rīga,	LV-1029,	Latvija	(LV)
(511)	 30	 konditorejas	izstrādājumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	628	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-258	 (220)	 Pieteik. dat.  05.03.2020
(531)	CFE ind.  2.1.8;	7.5.9;	29.1.15

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-258
(591)	Krāsu salikums  zaļš,	 sarkans,	 zils,	 brūns,	 pelēks,	melns,	

balts
(732)	 Īpašn.  JOKER	LTD,	SIA;	Katrīnas	 iela	 12,	Rīga,	 LV-1045,	

Latvija	(LV)
(511)	 41	 izpriecas;	azartspēļu	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	629	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-259	 (220)	 Pieteik. dat.  05.03.2020
(531)	CFE ind.  2.1.8;	7.5.9;	29.1.15
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(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-259
(591)	Krāsu salikums  zaļš,	 sarkans,	 zils,	 brūns,	 pelēks,	melns,	

balts
(732)	 Īpašn.  JOKER	LTD,	SIA;	Katrīnas	 iela	 12,	Rīga,	 LV-1045,	

Latvija	(LV)
(511)	 41	 izpriecas;	azartspēļu	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	630	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-260	 (220)	 Pieteik. dat.  05.03.2020
(531)	CFE ind.  5.1.5;	5.1.10;	5.1.16;	26.11.12;	27.5.8;	29.1.14

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-260
(591)	Krāsu salikums  zaļš,	zils,	brūns,	melns
(732)	 Īpašn.  MADONAS	 NOVADA	 PAŠVALDĪBA;	 Saieta	

laukums	1,	Madona,	Madonas	nov.,	LV-4801,	Latvija	(LV)
(511)	 12	 transportlīdzekļi;	pārvietošanās	līdzekļi	pa	sauszemi
 16	 papīrs	un	kartons;	iespiedprodukcija;	grāmatu	

iesiešanas	materiāli;	fotogrāfijas;	rakstāmlietas	un	
biroja	piederumi,	izņemot	mēbeles;	mācību	un	uzskates	
līdzekļi;	sintētisko	materiālu	loksnes,	maisi	un	maisiņi	
iesaiņošanai;	iespiedburti;	klišejas

 18	 āda	un	ādas	imitācijas;	ceļasomas	un	somas;	lietussargi
 21	 mājsaimniecības	un	virtuves	piederumi,	tilpnes	un	trauki;	

virtuves	trauki;	izstrādājumi	no	stikla,	porcelāna,	fajansa	
un	keramikas

 25	 apģērbi;	apavi;	galvassegas
 35	 reklāma;	biroja	darbi
 41	 sporta	un	kultūras	pasākumu	rīkošana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	631	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-262	 (220)	 Pieteik. dat.  05.03.2020

Sūti paciņu pa īsāko taciņu
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  OMNIVA,	 SIA;	 Baltā	 iela	 1B,	 Rīga,	 LV-1055,	

Latvija	(LV)
(511)	 39	 sūtījumu	transportēšana	un	piegāde;	sūtījumu	

pārvadāšanas	organizēšana;	sūtījumu	piegāde	ar	
sauszemes	transportu;	preču,	paku,	paciņu,	dokumentu	
un	vēstuļu	savākšana,	iesaiņošana,	noformēšana,	
nosūtīšana,	transportēšana	un	piegāde;	paku	
savākšanas	organizēšana	un	uzglabāšana;	vēstuļu	
un	pasta	sūtījumu	loģistikas	pakalpojumi;	vēstuļu	un	
pasta	sūtījumu	transportēšana	un	piegāde;	kurjeru	
pakalpojumi;	pasta	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	632	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-264	 (220)	 Pieteik. dat.  05.03.2020

LIBRA
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  DANGAS,	SIA;	Zaļā	iela	13,	Garkalne,	Garkalnes	nov.,	

LV-2137,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Jevgeņijs	 FORTŪNA,	 “FORAL	 INTELEKTUĀLĀ	

ĪPAŠUMA	 AĢENTŪRA”,	 SIA;	 Kalēju	 iela	 14	 -	 7,	 Rīga,	
LV-1050,	Latvija	(LV)

(511)	 33	 alkoholiskie	dzērieni,	izņemot	alu;	alkoholiskas	
sastāvdaļas	dzērienu	pagatavošanai

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	633	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-268	 (220)	 Pieteik. dat.  06.03.2020
(531)	CFE ind.  27.5.19;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-268
(591)	Krāsu salikums  sarkans,	zilganzaļš,	zils
(732)	 Īpašn.  HANSA	 FOOD	 COMMODITIES,	 SIA;	 Ezermalas	

iela	13	k-6	-	81,	Rīga,	LV-1014,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Gatis	MERŽVINSKIS,	PĒTERSONA	PATENTS	-	

AAA	LAW;	Citadeles	iela	12,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 29	 gaļa;	gaļas	izstrādājumi;	piens;	siers;	siera	izstrādājumi;	

sviests;	olas;	pārtikas	eļļas	un	tauki;	jogurts	un	citi	piena	
produkti

 35	 gaļas,	gaļas	izstrādājumu,	piena,	siera,	siera	
izstrādājumu,	sviesta,	olu,	pārtikas	eļļu	un	tauku,	
jogurtu	un	citu	piena	produktu	vairumtirdzniecības	un	
mazumtirdzniecības	pakalpojumi;	importa	un	eksporta	
pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	634	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-276	 (220)	 Pieteik. dat.  09.03.2020
(531)	CFE ind.  26.4.4;	26.4.18;	29.1.15

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-276
(591)	Krāsu salikums  zils,	rozā,	dzeltens,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  BLT,	SIA;	Etnas	iela	6	-	32,	Rīga,	LV-1012,	Latvija	(LV)
(511)	 2	 uzpildītas	toneru	kasetnes	printeriem	un	fotokopētājiem;	

toneri	printeriem	un	fotokopētājiem;	printeru	pastas	
(tintes);	uzpildītas	tintes	kasetnes	printeriem	un	
fotokopētājiem

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	635	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-278	 (220)	 Pieteik. dat.  09.03.2020

MILMIL
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  Vita	 GOLDTMANE;	 Mežmalas	 iela	 6,	 Alderi,	

Ādažu	nov.,	LV-2164,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Ilmārs	ŠATOVS;	Berģu	iela	8	-	15,	Rīga,	LV-1024,	

Latvija	(LV)
(511)	 3	 mazgāšanas	un	balināšanas	līdzekļi;	tīrīšanas,	

pulēšanas,	attaukošanas	un	abrazīvie	līdzekļi;	
līdzekļi	traipu	tīrīšanai;	trauku	mazgāšanas	līdzekļi;	
smaržvielas	veļas	aromatizēšanai;	kosmētiskie	
līdzekļi,	ķermeņa	un	sejas	kopšanas	līdzekļi,	matu	
kopšanas	līdzekļi	un	skaistumkopšanas	līdzekļi,	to	
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skaitā	krēmi,	losjoni,	toniki	kosmētiskiem	nolūkiem,	
eļļas,	skaistumkopšanas	balzami	un	želejas,	matu	
serumi,	kosmētiskās	ziedes,	pūderi,	ekstrakti,	
esences	un	vaski,	sejas	maskas,	kosmētiskās	eļļas	
un	vannas	sāļi;	parfimērijas	izstrādājumi;	smaržas;	
ķermeņa	dezodoranti;	smaržūdeņi;	tualetes	ūdeņi;	
līdzekļi	gaisa	atsvaidzināšanai	un	aromatizēšanai;	
dekoratīvās	kosmētikas	līdzekļi;	kosmētiskie	līdzekļi	
ādas	kopšanai;	kosmētiskie	līdzekļi	sejas	kopšanai;	
masāžas	līdzekļi	kosmētiskiem	nolūkiem,	to	skaitā	
masāžas	krēmi,	masāžas	eļļas	un	losjoni;	personiskās	
tualetes	līdzekļi;	aromātiskās	vielas	kosmētiskiem	
nolūkiem,	to	skaitā	ēteriskās	eļļas	un	aromātiskie	
ekstrakti;	ziepes;	mutes	dobuma	kopšanas	līdzekļi,	
to	skaitā	zobu	pulveri	un	pastas;	kosmētiskie	līdzekļi	
vannai;	kosmētiskie	līdzekļi	aizsardzībai	pret	saules	
iedarbību	un	sauļošanās	nolūkiem;	ar	kosmētiskiem	
losjoniem	piesūcinātas	salvetes;	vaksācijas,	epilācijas	
un	depilācijas	līdzekļi;	līdzekļi	pirms	un	pēc	vaksācijas;	
losjoni	pēc	skūšanās;	antiseptiskie	skūšanās	līdzekļi,	
ne	medicīniskiem	nolūkiem;	dekoratīvās	kosmētikas	
līdzekļi,	proti,	uzacu	zīmuļi,	kosmētiskie	zīmuļi,	līmes	
mākslīgo	skropstu	un/vai	matu	piestiprināšanai,	
skropstu	tuša;	matu	veidošanas	līdzekļi;	matu	kopšanas	
līdzekļi;	matu	maskas;	matu	krāsošanas	līdzekļi;	matu	
losjoni	un	želejas;	šampūni;	matu	kondicionieri;	matu	
serumi,	ne	medicīniskiem	nolūkiem;	matu	lakas,	arī	
aerosolu	veidā;	neitralizētāji	ilgviļņu	veidošanai;	bārdas	
un	ūsu	krāsošanas	līdzekļi;	vīraks;	līdzekļi	elpas	
atsvaidzināšanai;	nagu	kopšanas	un	nagu	kosmētikas	
līdzekļi;	pretsviedru	līdzekļi	personiskās	tualetes	
nolūkiem;	talka	pūderis	ķermenim

 5	 personiskās	higiēnas	līdzekļi	medicīniskiem	nolūkiem;	
farmaceitiskie,	medicīniskie	un	veterinārie	preparāti;	
uztura	bagātinātāji,	kas	paredzēti	ikdienas	uztura	
papildināšanai	un	veselības	uzlabošanai;	diētiskā	pārtika	
un	vielas	medicīniskiem	nolūkiem;	dezinfekcijas	līdzekļi

 35	 reklāma;	reklāmas	izvietošanas	pakalpojumi	preses	
izdevumos	un	žurnālos;	reklāma	tiešsaistes	režīmā	
ar	datortīklu	starpniecību;	reklāmas	materiālu	un	
sludinājumu	publicēšana,	arī	ar	interneta	starpniecību;	
reklāmas	laukumu	iznomāšana,	arī	internetā;	reklāmas	
materiālu	izplatīšana;	datu	un	tekstu	apkopošana,	
apstrāde	un	publicēšana	reklāmas	nolūkiem,	
arī	ar	interneta	starpniecību;	reklāmas	kampaņu	
organizēšanas	un	vadīšanas	pakalpojumi;	uzņēmumu	
pārvaldīšana;	biroja	darbi;	dažādu	preču	atlase	un	
izvietošana	(izņemot	to	transportu)	citu	personu	labā,	
lai	dotu	patērētājiem	iespēju	šīs	preces	ērti	aplūkot	
un	iegādāties,	arī	ar	interneta	starpniecību;	preču	
un	pakalpojumu	piegādes	pasūtījumu	pieņemšana	
interaktīvā	režīmā;	norēķinu	piesūtīšana	interaktīvā	
režīmā;	izpārdošanu	organizēšana,	arī	ar	interneta	
starpniecību;	izstāžu	organizēšana	komerciāliem	
vai	reklāmas	nolūkiem;	konsultāciju	sniegšana	
par	reklāmas	komunikācijas	stratēģijām;	reklāmas	
aģentūru	pakalpojumi;	reklāmas	filmu	veidošana;	
reklāmas	ideju	izstrāde;	reklāmas	laika	iznomāšana	
plašsaziņas	līdzekļos;	reklāmas	tekstu	publicēšana;	
preču	un	pakalpojumu	noieta	veicināšana;	mārketinga	
pakalpojumi;	publicitātes	veicināšanai	paredzētu	
tekstu	rakstīšana;	tādu	reklāmu	izvietošana	internetā,	
klikšķinot	uz	kurām	tiek	atvērtas	tīmekļa	vietnes	ar	
reklamējamo	saturu	un	samaksa	par	kurām	ir	atkarīga	
no	klikšķinājumu	skaita;	uzņēmējdarbības	informācijas	
nodrošināšana	tīmekļa	vietnēs;	preču	demonstrēšanas	
pakalpojumi;	informācijas	sistematizēšana	datoru	
datubāzēs;	informācijas	vākšana	datoru	datubāzēs;	
komerciālās	informācijas	sniegšana;	komerciālas	
informācijas	un	padomu	sniegšana	patērētājiem	par	
preču	un	pakalpojumu	izvēli;	patērētāju	lojalitātes	
programmu	pārvaldība;	darījumu	informācijas	
sniegšana;	starpniecības	pakalpojumi	tirdzniecības	
jomā;	konsultāciju	sniegšana	biznesa	vadībā;	

komercdarījumu	projektu	izstrāde	un	vadība;	darījumu	
vadīšana	un	organizēšana;	vairumtirdzniecības	un	
mazumtirdzniecības	pakalpojumi	attiecībā	uz	šādām	
precēm:	mazgāšanas	un	balināšanas	līdzekļi,	tīrīšanas,	
pulēšanas,	attaukošanas	un	abrazīvie	līdzekļi,	līdzekļi	
traipu	tīrīšanai,	trauku	mazgāšanas	līdzekļi,	smaržvielas	
veļas	aromatizēšanai,	kosmētiskie	līdzekļi,	ķermeņa,	
sejas	un	matu	kopšanas	līdzekļi,	skaistumkopšanas	
līdzekļi,	krēmi,	losjoni,	toniki,	eļļas,	balzami,	želejas,	
matu	serumi,	ziedes,	pūderi,	ekstrakti,	esences,	
vaski,	sejas	maskas,	kosmētiskās	eļļas,	vannas	
sāļi,	parfimērijas	izstrādājumi,	smaržas,	ķermeņa	
dezodoranti,	smaržūdeņi,	tualetes	ūdeņi,	līdzekļi	gaisa	
atsvaidzināšanai	un	aromatizēšanai,	dekoratīvās	
kosmētikas	līdzekļi,	kosmētiskie	līdzekļi	ādas	kopšanai,	
kosmētiskie	līdzekļi	sejas	kopšanai,	masāžas	līdzekļi,	
masāžas	krēmi,	masāžas	eļļas	un	losjoni,	personiskās	
tualetes	līdzekļi,	aromātiskās	vielas	kosmētiskiem	
nolūkiem,	ēteriskās	eļļas	un	aromātiskie	ekstrakti,	
ziepes,	mutes	dobuma	kopšanas	līdzekļi,	zobu	pulveri	
un	pastas,	kosmētiskie	līdzekļi	vannai,	kosmētiskie	
līdzekļi	aizsardzībai	pret	saules	iedarbību	un	sauļošanās	
nolūkiem,	ar	kosmētiskajiem	losjoniem	piesūcinātas	
salvetes,	vaksācijas,	epilācijas	un	depilācijas	līdzekļi,	
līdzekļi	pirms	un	pēc	vaksācijas,	losjoni	pēc	skūšanās,	
antiseptiskie	skūšanās	līdzekļi,	dekoratīvās	kosmētikas	
līdzekļi,	proti,	uzacu	zīmuļi,	kosmētiskie	zīmuļi,	līmes	
mākslīgo	skropstu	un/vai	matu	piestiprināšanai,	skropstu	
tušas,	matu	veidošanas	līdzekļi,	matu	kopšanas	līdzekļi,	
matu	krāsošanas	līdzekļi,	matu	losjoni	un	želejas,	
šampūni,	matu	kondicionieri,	matu	serumi,	matu	lakas,	
arī	aerosolu	veidā,	neitralizētāji	ilgviļņu	veidošanai,	
bārdas	un	ūsu	krāsošanas	līdzekļi,	vīraks,	līdzekļi	elpas	
atsvaidzināšanai,	nagu	kopšanas	un	nagu	kosmētikas	
līdzekļi,	pretsviedru	līdzekļi	personiskās	tualetes	
nolūkiem,	talka	pūderis	ķermenim

 39	 transporta	pakalpojumi;	transporta	loģistikas	
pakalpojumi;	transportlīdzekļu	iznomāšana;	
transportlīdzekļu	apkope,	remonts,	uzturēšana;	
transportlīdzekļu	tehniskā	apkalpošana;	iekraušanas	
un	izkraušanas	pakalpojumi;	kravu	pārvadājumi;	
starpniecība	kravu	pārvadājumu	jomā;	noliktavu	
pakalpojumi;	materiālu	savākšana	(transports);	
konsultāciju	un	ieteikumu	sniegšana	par	minētajiem	
pakalpojumiem

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	636	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-301	 (220)	 Pieteik. dat.  12.03.2020

Festivāls Nezāle
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  Sāra	ZDANOVSKA;	Ogres	iela	10	-	54,	Rīga,	LV-1019,	

Latvija	(LV)
(511)	 41	 izpriecas;	sporta	un	kultūras	pasākumu	rīkošana;	

festivālu	rīkošana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	637	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-303	 (220)	 Pieteik. dat.  13.03.2020

Neste Easy Deli
(550)	 Vārdiska zīme
(300)	 Prioritāte  T202050456;	19.02.2020;	FI
(732)	 Īpašn.  NESTE	OYJ;	Keilaranta	21,	Espoo,	02150,	Somija	(FI)
(740)	 Pārstāvis  Ilze	 BUKALDERE,	 Zvērinātu	 advokātu	 birojs	

“COBALT”;	Marijas	iela	13	k-2,	Rīga,	LV-1050,	Latvija	(LV)
(511)	 35	 motoreļļu,	dzesētāju,	antifrīzu,	hidraulisko	sistēmu	

eļļu,	vaska,	spodrināšanas	līdzekļu,	stikla	tīrīšanas	
līdzekļu,	sūkļu,	tīrīšanas	lupatu,	mazgāšanas	
līdzekļu,	gaisa	atsvaidzināšanas	līdzekļu,	pamata	
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instrumentu	komplektu,	skrūvgriežu,	āmuru,	dārza	
šļūteņu,	skrūvju,	zāģu,	ceļojumu	grāmatu,	ģeogrāfisko	
karšu,	rokasgrāmatu,	spilvenu,	segu,	laikrakstu,	
periodisko	izdevumu	mazumtirdzniecības	pakalpojumi	
transportlīdzekļu	apkalpošanas	un	degvielas	uzpildes	
stacijās

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	638	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-318	 (220)	 Pieteik. dat.  19.03.2020
(531)	CFE ind.  26.1.1;	26.1.3;	26.1.20;	26.1.21

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-318
(732)	 Īpašn.  SOIRA,	 SIA;	 Juglas	 iela	 39	 -	 18,	 Rīga,	 LV-1064,	

Latvija	(LV)
(511)	 29	 piens;	siers

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	639	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-323	 (220)	 Pieteik. dat.  20.03.2020
(531)	CFE ind.  1.1.3;	1.7.10;	1.7.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-323
(732)	 Īpašn.  E-AGRO,	 SIA;	 Mazā	 Nometņu	 iela	 75	 -	 17,	 Rīga,	

LV-1002,	Latvija	(LV)
(511)	 20	 mēbeles
 35	 mēbeļu	mazumtirdzniecība,	arī	ar	interneta	starpniecību

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	640	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-324	 (220)	 Pieteik. dat.  21.03.2020
(531)	CFE ind.  27.5.4;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-324
(591)	Krāsu salikums  zils,	sarkans,	balts
(732)	 Īpašn.  HYDROKAPILLAR	TECH,	SIA;	Rāmavas	iela	19	-	4,	

Rāmava,	Ķekavas	pag.,	Ķekavas	nov.,	LV-2111,	Latvija	(LV)

(740)	 Pārstāvis  Sandra	 BUKANE;	 Viršu	 iela	 36,	 Dreiliņi,	
Stopiņu	nov.,	LV-2130,	Latvija	(LV)

(511)	 9	 kapilārcaurulītes
 11	 automātiskās	laistīšanas	iekārtas;	gaisa	dzesēšanas	

ierīces;	gaisa	sausināšanas	ierīces;	gaisa	
kondicionēšanas	sistēmu	daļas;	sildierīces;	zemgrīdas	
sildierīces;	apkures	iekārtas;	ūdens	sildīšanas	ierīces;	
karstā	ūdens	apgādes	un	apkures	katlu	sistēmu	
caurules;	centrālapkures	radiatori;	sildelementi;	ūdens	
sadales	iekārtas;	gaisa	kondicionēšanas	ierīces;	
caurules	(sanitāro	iekārtu	daļas);	ūdens	apgādes	
iekārtas;	ūdens	dzesēšanas	iekārtas;	siltummaiņi,	kas	
nav	mašīnu	daļas;	elektriskās	aukstumkastes;	šķidruma	
dzesēšanas	iekārtas;	apsildes	radiatori;	sildvirsmas;	
dzesēšanas	iekārtas	un	ierīces;	dzesēšanas	sistēmu	
daļas	un	palīgierīces;	spirāles	(destilācijas,	apkures	vai	
dzesēšanas	iekārtu	sastāvdaļas);	ventilācijas	vai	gaisa	
kondicionēšanas	iekārtas	un	ierīces;	ūdensapgādes	
iekārtas;	hidroponiskas	audzēšanas	sistēmas

 19	 betona	būvniecības	elementi;	koka	paneļi;	nemetāliskas	
starpsienas;	nemetāliski	sienu	apšuvuma	materiāli;	
nemetāliski	sienu	apdares	materiāli	būvniecībai;	
nemetāliski	apdares	materiāli	būvniecībai;	nemetāliski	
būvmateriāli;	nemetāliski	cauruļvadi	ventilācijas	un	gaisa	
kondicionēšanas	iekārtām;	akustiskie	paneļi,	kas	nav	no	
metāla

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	641	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-325	 (220)	 Pieteik. dat.  23.03.2020
(531)	CFE ind.  4.3.1

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-325
(732)	 Īpašn.  FONDS	 “KULTŪRAS	 FORUMS”,	 Nodibinājums;	

Dzirnavu	iela	71	-	9,	Rīga,	LV-1011,	Latvija	(LV)
(511)	 41	 izstāžu	organizēšana	kultūras	un	izglītības	nolūkiem;	

mākslas	galeriju	pakalpojumi	kultūras,	izglītības	un	
izklaides	jomā

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	642	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-326	 (220)	 Pieteik. dat.  24.03.2020
(531)	CFE ind.  1.15.15;	21.3.15;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-326
(591)	Krāsu salikums  dzeltens,	balts
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(732)	 Īpašn.  Oleksandr	SEMENOV;	Vienības	iela	3,	Dimzukalns,	
Iecavas	nov.,	LV-3913,	Latvija	(LV)

(740)	 Pārstāvis  Jevgeņijs	 FORTŪNA,	 “FORAL	 INTELEKTUĀLĀ	
ĪPAŠUMA	 AĢENTŪRA”,	 SIA;	 Kalēju	 iela	 14	 -	 7,	 Rīga,	
LV-1050,	Latvija	(LV)

(511)	 9	 niršanas	aprīkojums;	niršanas	aizsargbrilles,	niršanas	
maskas,	maskas	zemūdens	peldēšanai,	elpošanas	
caurulītes	zemūdens	peldēšanai,	nirēju	un	ūdenslīdēju	
kostīmi,	niršanas	ķiveres,	peldspējas	pūšļi	niršanas	
nolūkiem;	aizsargtērpi	traumu	novēršanai

 12	 velosipēdi
 18	 somas,	rokassomas,	plecu	somas,	maki,	kabatas	

portfeļi,	portfeļi,	portfolio	mapes,	plakani	dokumentu	
portfeļi,	mugursomas,	atslēgu	maki,	banknošu	un	
kredītkaršu	maki,	sīknaudas	maki,	jostas	somas,	
pasu	maki,	ceļasomas,	bagāžas	somas	un	čemodāni,	
lietussargi,	ceļojumu	lādes,	ceļasomu	birku	piekariņi

 25	 apģērbi,	ieskaitot	sporta	un	pludmales	apģērbus;	
apģērbi	peldēšanai,	sērfošanai,	niršanai,	slēpošanai,	
snovbordam;	triatlona	apģērbi;	apavi;	galvassegas;	
ūdenssportistu	apģērbi,	ūdenssportistu	vestes,	naudas	
jostas	(apģērbi)

 35	 mazumtirdzniecības	pakalpojumi,	arī	ar	interneta	
starpniecību,	attiecībā	uz	šādām	precēm:	apģērbi,	
sporta	apģērbi	un	pludmales	apģērbi,	niršanas	
aprīkojums	un	piederumi,	ūdenssporta	aprīkojums	un	
piederumi,	ziemas	sporta	aprīkojums	un	piederumi,	
triatlona	apģērbi,	velosipēdi,	sporta	piederumi	un	to	
aprīkojums,	aizsargtērpi	traumu	novēršanai,	sporta	
aprīkojuma	pārvalki	un	somas,	somas,	rokassomas,	
mugursomas,	ceļasomas,	bagāžas	somas	un	čemodāni

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	643	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-330	 (220)	 Pieteik. dat.  26.03.2020
(531)	CFE ind.  3.4.1;	3.4.23;	27.1.12;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-330
(591)	Krāsu salikums  dzeltens,	oranžs,	melns
(732)	 Īpašn.  Shalom	AVITAN;	Vaļņu	iela	19	-	1A,	Rīga,	LV-1050,	

Latvija	(LV)
(511)	 43	 restorānu	pakalpojumi;	apgāde	ar	uzturu	un	dzērieniem

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	644	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-334	 (220)	 Pieteik. dat.  27.03.2020
(531)	CFE ind.  26.3.23;	27.5.21;	27.5.24

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-334
(732)	 Īpašn.  BALTIC	OAK,	SIA;	Dzelzavas	iela	15	k-2	-	41,	Rīga,	

LV-1084,	Latvija	(LV)
(511)	 32	 alus;	bezalkoholiskie	dzērieni

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	645	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-336	 (220)	 Pieteik. dat.  30.03.2020
(531)	CFE ind.  24.13.1;	27.5.8;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-336
(591)	Krāsu salikums  zaļganzils,	pelēks,	balts
(732)	 Īpašn.  AJ	POWER	HOLDING,	SIA;	Daugavgrīvas	 iela	21,	

Rīga,	LV-1048,	Latvija	(LV)
(511)	 4	 elektroenerģija;	dabasgāze
 35	 darījumu	vadīšana	un	koordinēšana;	uzņēmumu	

pārvaldība;	palīdzības	un	konsultāciju	sniegšana	
darījumu	organizēšanas	un	vadīšanas	jomā;	holdinga	
sabiedrību	pārvaldība	un	administrēšana;	biroja	darbi;	
elektroenerģijas	un	dabasgāzes	mazumtirdzniecības	un	
vairumtirdzniecības	pakalpojumi;	alternatīvo	enerģijas	
avotu	iekārtu,	arī	saules	bateriju,	saules	fotoelektrisko	
paneļu,	invertoru	un	akumulatoru,	tirdzniecība

 37	 būvniecības	pakalpojumi;	alternatīvo	enerģijas	avotu	
iekārtu,	arī	saules	bateriju,	saules	fotoelektrisko	paneļu,	
invertoru	un	akumulatoru,	uzstādīšana

 40	 konsultāciju	sniegšana	atkritumu	šķirošanas	un	
pārstrādes	jomā

 42	 rūpnieciskās	izstrādnes	un	projektēšanas	darbi	
enerģētikas	jomā;	konsultāciju	sniegšana	vides	
aizsardzības	jomā

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	646	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-337	 (220)	 Pieteik. dat.  31.03.2020
(531)	CFE ind.  1.1.5;	1.1.10;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-337
(591)	Krāsu salikums  gaiži	zils,	zils,	balts
(732)	 Īpašn.  Yana	ZEMTSOVA;	Ozolciema	iela	20	k-1	-	85,	Rīga,	

LV-1058,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Katerina	GRIŠINA;	Anniņmuižas	bulvāris	41	-	111,	

Rīga,	LV-1067,	Latvija	(LV)
(511)	 44	 veselības	un	skaistumkopšanas	pakalpojumi	

cilvēkam;	apmatojuma	likvidēšanas	pakalpojumi	
ar	lāzera	ierīcēm;	ādas	kosmētiskā	apstrāde	ar	
lāzeru;	konsultāciju	pakalpojumi	lāzerepilācijas	jomā;	
konsultēšana	veselības	jautājumos;	kosmetologu	
pakalpojumi;	kosmētisko	lāzera	procedūru	veikšana	
nevēlamo	matiņu	noņemšanai;	kosmētisko	
procedūru	veikšana;	kosmētiskie	ķermeņa	kopšanas	
pakalpojumi;	ķermeņa	kosmētisko	procedūru	veikšana;	
lāzerepilācijas	pakalpojumi;	masāžas	pakalpojumi;	
ādas	atjaunināšana	ar	lāzeru;	ādas	nostiepšana	
ar	lāzeru;	skaistumkopšanas	salonu	pakalpojumi;	
terapijas	pakalpojumi;	vaksācijas	pakalpojumi;	vizāžistu	
pakalpojumi
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(111)	 Reģ. Nr.  M	75	647	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-338	 (220)	 Pieteik. dat.  31.03.2020
(531)	CFE ind.  3.7.5;	3.7.24;	24.1.9;	24.1.15

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-338
(732)	 Īpašn.  Andrejs	 FELKERS;	 Ezeru	 iela	 1	 -	 17,	 Limbaži,	

Limbažu	nov.,	LV-4001,	Latvija	(LV)
(511)	 45	 apsardzes	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	648	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-342	 (220)	 Pieteik. dat.  01.04.2020
(531)	CFE ind.  26.11.3;	26.11.8;	27.5.11;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-342
(591)	Krāsu salikums  tumši	sarkans,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  Arnis	 ZOBENS;	 Keramikas	 iela	 2,	 Rīga,	 LV-1016,	

Latvija	(LV)
(511)	 9	 glābšanas	laivas
 12	 laivas;	ātrumlaivas;	kanoe;	kuteri

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	649	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-343	 (220)	 Pieteik. dat.  01.04.2020

EF PRO
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  ECO	FORTE,	SIA;	Skolas	iela	5	k-2	-	68,	Salaspils,	

Salaspils	nov.,	LV-2121,	Latvija	(LV)
(511)	 5	 dezinfekcijas	līdzekļi	higiēniskiem	nolūkiem;	

dezinfekcijas	līdzekļi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	650	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-344	 (220)	 Pieteik. dat.  01.04.2020

УРСОГРИКС
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  GRINDEKS,	AS;	 Krustpils	 iela	 53,	 Rīga,	 LV-1057,	

Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Inga	 PAŠKEVIČA,	 GRINDEKS,	 AS;	 Krustpils	

iela	53,	Rīga,	LV-1057,	Latvija	(LV)
(511)	 5	 farmaceitiskie	preparāti;	veterinārie	preparāti

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	651	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-347	 (220)	 Pieteik. dat.  02.04.2020

DIVOC
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  EZERMALAS	 HOLDINGS,	 SIA;	 Ezermalas	 iela	 13	

k-4	-	43A,	Rīga,	LV-1014,	Latvija	(LV)
(511)	 5	 dezinfekcijas	līdzekļi;	dezinfekcijas	līdzekļi	higiēniskiem	

nolūkiem

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	652	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-348	 (220)	 Pieteik. dat.  03.04.2020
(531)	CFE ind.  26.11.2;	26.11.8;	27.5.15;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-348
(591)	Krāsu salikums  tumši	sarkans,	tumši	zils,	balts
(732)	 Īpašn.  Jeļena	 MEĻENTJEVA-BABULE;	 “Liepas	 A”	 -	 3,	

Ogresgals,	Ogresgala	pag.,	Ogres	nov.,	LV-5041,	Latvija	(LV)
(511)	 3	 kosmētikas	līdzekļi;	kosmētikas	līdzekļi	ādas	kopšanai;	

dekoratīvās	kosmētikas	noņemšanas	līdzekļi;	kosmētikas	
līdzekļu	komplekti;	kosmētikas	līdzekļi	vannām

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	653	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-350	 (220)	 Pieteik. dat.  05.04.2020

KADAGI
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  KADAGI	GROUP,	SIA;	Ģertrūdes	 iela	105	k-1	 -	11,	

Rīga,	LV-1009,	Latvija	(LV)
(511)	 29	 albumīns	kulinārijas	nolūkiem;	jūraszāļu	ekstrakti	

pārtikai;	želatīns;	pārtikas	taukvielas;	nedzīvi	
anšovi;	zemesriekstu	sviests;	sviests;	kakao	sviests;	
kokosriekstu	sviests;	sviesta	krēms;	olu	baltumi;	
asinsdesa;	buljoni;	buljona	sagataves;	kaviārs;	
konservēti	augļi;	gaļas	uzkodas;	kartupeļu	čipsi;	skābēti	
kāposti;	kaltēti	kokosrieksti;	rapšu	eļļa	pārtikai;	buljona	
koncentrāti;	džemi;	saldēti	augļi;	zupas;	rozīnes;	
pipargurķīši;	konservēti	dārzeņi;	vārīti	dārzeņi;	žāvēti	
dārzeņi;	pārtikas	eļļas;	krējums;	siers;	kristalizēti	augļi;	
kroketes;	nedzīvi	vēžveidīgie;	dateles;	piens;	nedzīvi	
upesvēži;	zivju	filejas;	himozīna	ferments;	augļu	
kompoti;	augļu	želejas;	augļu	mīkstums;	gaļa;	zivis;	
želejas;	gaļas	galerti;	medījumi;	ingvera	ievārījums;	
konservētas	sojas	pupiņas	pārtikai;	taukvielas	pārtikā	
izmantojamu	tauku	ražošanai;	taukvielu	maisījumi	
ziešanai	uz	maizes;	nedzīvas	siļķes;	nedzīvi	omāri;	
kukurūzas	eļļa	pārtikai;	palmu	riekstu	eļļa	pārtikai;	
sezama	sēklu	eļļa	pārtikai;	nedzīvas	austeres;	zivju	
līme	pārtikai;	šķiņķis;	olu	dzeltenumi;	jogurts;	dārzeņu	
zupu	sagataves;	dārzeņu	sulas	ēdienu	gatavošanai;	
gaļas	ekstrakti;	kefīrs;	kumiss;	piena	dzērieni	uz	piena	
bāzes;	sūkalas;	piena	produkti;	nedzīvi	langusti;	bekons;	
konservētas	lēcas;	margarīns;	marmelāde;	dzīvnieku	
kaulu	smadzenes	pārtikai;	nedzīvi	mīkstmieši;	nedzīvas	
gliemenes;	palmu	eļļa	pārtikai;	apstrādāti	rieksti;	olas;	
olu	pulveris;	aknu	pastēte;	konservēti	sīpoli;	konservētas	
olīvas;	olīveļļa	pārtikai;	kaulu	eļļa	pārtikai;	pektīns	
kulinārijas	nolūkiem;	mikspikli	(marinādē	konservēti,	
jaukti	dārzeņi);	konservēti	zirņi;	desas;	sālīta	gaļa;	zupu	
sagataves;	tomātu	biezenis;	dārzeņu	salāti;	cūku	tauki;	
augļu	salāti;	nedzīvas	sardīnes;	nedzīvi	laši;	nieru	tauki	
pārtikai;	nedzīvi	tunči;	tomātu	sula	ēdienu	gatavošanai;	
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saulespuķu	eļļa	pārtikai;	subprodukti;	konservētas	
trifeles;	nedzīvi	mājputni;	augļu	mizas;	algināti	kulinārijas	
nolūkiem;	maltas	mandeles;	apstrādāti	zemesrieksti;	
konservētas	sēnes;	kokosriekstu	tauki;	kokosriekstu	eļļa	
pārtikai;	konservētas	pupas;	aknas;	pārtikas	produkti,	
kas	pamatā	pagatavoti	no	zivīm;	augļu	čipsi;	nedzīvi	
ēdamie	gliemeži;	alkoholā	konservēti	augļi;	ziedputekšņi	
pārtikai;	nedzīvas	tīģergarneles;	konservētas	zivis;	
konservēta	gaļa;	nedzīvas	garneles;	gliemežu	ikri;	sojas	
biezpiens	(tofu);	putukrējums;	cūkgaļa;	ēdamas	putnu	
ligzdas;	zivju	konservi;	zivju	milti	cilvēka	uzturam;	augļu	
konservi;	gaļas	konservi;	kartupeļu	kroketes;	sālītas	
zivis;	nedzīvi	jūrasgurķi;	zīdtārpiņu	kūniņas	cilvēka	
uzturam;	dārzeņu	konservi;	cīsiņi	mīklā;	kartupeļu	
pārslas;	ābolu	biezenis;	dzērveņu	mērce	(kompots);	
sezama	sēklu	pasta	(tahini);	pasta	no	turku	zirņiem	
(humuss);	konservētas	aļģes;	augļu	uzkodas;	biezpiens;	
fermentētu	dārzeņu	ēdiens	(kimči);	sojas	piens;	piena	
kokteiļi;	konservēti	pipari;	apstrādātas	saulespuķu	
sēklas;	zivju	uzputeņi;	bezalkoholiskais	dzēriens	no	olu	
dzeltenuma,	cukura	un	garšvielām;	dārzeņu	uzputeņi;	
apstrādāti	zivju	ikri;	apstrādātas	sēklas;	alveja,	kas	
sagatavota	cilvēka	uzturam;	konservēti	ķiploki;	proteīna	
piens;	linsēklu	eļļa	pārtikai;	kartupeļu	čipsi	ar	zemu	
tauku	saturu;	lecitīns	kulinārijas	nolūkiem;	piena	fermenti	
kulinārijas	nolūkiem;	kompoti;	kondensētais	piens;	
skābais	krējums;	raudzēts	karsēts	piens;	rūgušpiens;	
tomātu	pasta;	kabaču	pasta;	baklažānu	pasta;	
zemesriekstu	piens	kulinārijas	nolūkiem;	mandeļu	piens	
kulinārijas	nolūkiem;	rīsu	piens;	konservēti	artišoki;	
apstrādātu	augļu	kompozīcijas;	piena	pulveris;	uz	
iesmiem	cepti	vistu	gabaliņi	(yakitori);	korejiešu	liellopu	
gaļas	ēdiens	(bulgogi);	karamelizēti	rieksti;	aromatizēti	
rieksti;	apstrādāti	lazdu	rieksti;	konservētas	ogas;	
avokado	biezenis	(gvakamole);	sīpolu	gredzeni;	turku	
zirņu	pīrāgs	(falafels);	citronu	sula	kulinārijas	nolūkiem;	
liofilizēta	gaļa;	auzu	piens;	dārzeņu	krēmi;	liofilizēti	
dārzeņi;	pirmā	spieduma	olīveļļa;	ēšanai	gatavas	
skudru	kūniņas	(eskamoles);	nedzīvi	ēdami	kukaiņi;	
apstrādāta	saldā	kukurūza;	no	riekstiem	gatavotas	
ziežamās	masas;	kartupeļu	klimpas;	cīsiņi	hotdogiem;	
desiņas	kukurūzas	mīklas	apvalkā	(corn	dog);	sojas	eļļa	
pārtikai;	piena	aizstājēji;	mandeļu	piens;	zemesriekstu	
piens;	kokosriekstu	piens;	kokosriekstu	piens	kulinārijas	
nolūkiem;	dzērieni	uz	kokosriekstu	piena	bāzes;	rīsu	
piens	kulinārijas	nolūkiem;	dzērieni	uz	mandeļu	piena	
bāzes;	dzērieni	uz	zemesriekstu	piena	bāzes;	dabīgi	
un	mākslīgi	desu	apvalki;	sālītas	un	žāvētas	mencas;	
biezpiena	pankūkas;	augļu	pasta;	tofu	ādiņas;	sojas	
plācenīši;	tofu	plācenīši;	tadžina	(pagatavots	gaļas,	
zivju	vai	dārzeņu	ēdiens);	ceptas	fermentētas	sojas	
pupiņas	(tempeh);	uz	iesmiem	cepta	gaļa,	ko	pasniedz	
ar	zemesriekstu	mērci	(satay);	apstrādāti	dārzeņi;	
apstrādāti	augļi;	dārzeņu	sautējums	(ratatouille);	
pīles	konfits;	desiņas	franču	gaumē	(andouillette);	
baltās	putraimdesas;	balto	pupiņu	un	gaļas	sautējums	
(cassoulet);	skābēto	kāpostu	un	gaļas	sautējums	
(choucroute	garnie);	rīvētu	kartupeļu	pankūkas;	omlete;	
kāpostu	tīteņi;	dārzeņu	koncentrāts	ēdienu	gatavošanai;	
augļu	koncentrāts	ēdienu	gatavošanai;	dārzeņu	
ziežamās	masas;	agars	kulinārijas	nolūkiem;	nedzīvi	
moluski;	biezpiens	ar	zemu	tauku	saturu;	biezpiena	
siers;	pienskābes	baktēriju	dzērieni;	ēdami	žāvētie	ziedi;	
iecukurots	ingvers;	konservēts	ingvers;	marinēts	ingvers

 30	 jūraszāles	(ēdienu	piedeva);	pasta	(makaronu	
izstrādājumi	vai	ēdieni);	mandeļu	masa;	anīsa	sēklas;	
zvaigžņu	anīss;	konditorejas	izstrādājumi	Ziemassvētku	
eglīšu	rotāšanai;	zāļu	tējas,	ne	medicīniskiem	
nolūkiem;	garšvielas	kafijai;	pārtikas	aromatizētāji;	
garšvielas;	neraudzēta	maize;	sāls	pārtikas	produktu	
konservēšanai;	sausiņi;	cepumi;	iesala	cepumi;	
piparmētru	konfektes;	konfektes;	vafeles;	smalkmaizītes;	
kakao;	kafija;	negrauzdēta	kafija;	augu	izcelsmes	
kafijas	aizstājēji;	kūkas;	kanēlis;	kaperi;	karameles;	

karijs	(garšviela);	graudaugu	produkti;	košļājamā	
gumija;	cigoriņi	(kafijas	aizstājēji);	tēja;	šokolāde;	
marcipāns;	krustnagliņas;	ēdienu	piedevas;	konditorejas	
izstrādājumi;	kukurūzas	pārslas;	popkorns;	preparāti	
putukrējuma	sastindzināšanai;	saldējums;	pankūkas;	
pārtikas	esences,	izņemot	ēteriskās	esences	un	
ēteriskās	eļļas;	vārāmais	sāls;	iebiezinātāji	pārtikas	
produktu	gatavošanai;	kurkuma;	dabīgie	saldinātāji;	
aromātiskās	garšvielas;	piparkūkas;	smaržīgie	pipari;	
milti;	rupjmaluma	pupu	milti;	kukurūzas	milti;	sojas	milti;	
kviešu	milti;	pārtikas	ciete;	fermenti	mīklas	gatavošanai;	
pomādes	konfektēm;	mazās	kūciņas	(petits	fours);	
cukurs;	kūkām	paredzēti	aromatizētāji,	izņemot	ēteriskās	
eļļas;	sausie	kūku	maisījumi;	toršu	mīkla;	malts	ingvers;	
saistvielas	saldējumam;	dabīgs	un	mākslīgs	pārtikas	
ledus;	pārtikas	ledus;	glikoze	kulinārijas	nolūkiem;	
glutēns	izmantošanai	uzturā;	putraimi	cilvēka	uzturam;	
etiķis;	kečups;	kakao	dzērieni	ar	pienu;	kafijas	dzērieni	
ar	pienu;	šokolādes	dzērieni	ar	pienu;	ieraugs;	raugs;	
saistvielas	desām;	makarūni	(cepumi	no	mandeļu	
miltiem);	makaroni;	malta	kukurūza;	grauzdēta	kukurūza;	
maize;	maltoze;	melase;	melases	sīrups;	piparmētras	
konditorejas	izstrādājumiem;	medus;	lobīti	miežu	graudi;	
sinepes;	muskatrieksti;	nūdeles;	pīrāgi;	drupināti	mieži;	
sviestmaizes;	atsvaidzinošas	pastilas	(konditorejas	
izstrādājumi);	maizes	izstrādājumi;	sviesta	cepumi	
(petit-beurre);	maizītes;	čili	pipari	(garšvielas);	picas;	
pipari;	kartupeļu	milti;	pudiņi;	pralinē;	ravioli;	lakrica	
(konditorejas	izstrādājums);	rīsi;	safrāns	(garšviela);	
sāgo;	garšvielu	mērces;	seleriju	sāls;	manna;	sorbets	
(saldēts	deserts);	spageti;	tapioka;	tapiokas	milti;	
tartes;	vaniļa	(garšviela);	vanilīns	(vaniļas	aizstājējs);	
nūdeles	(vermicelli);	gaļas	pīrāgi;	pastēte	mīklā	(pâtés	
en	croûte);	vielas	gaļas	mīkstināšanai	mājsaimniecības	
nolūkiem;	saldēti	deserti;	pulveri	saldējuma	gatavošanai;	
konditorejas	izstrādājumi	no	mandelēm;	konditorejas	
izstrādājumi	no	zemesriekstiem;	pārtikas	aromatizētāji,	
izņemot	ēteriskās	eļļas;	dzērienu	aromatizētāji,	
izņemot	ēteriskās	eļļas;	drupinātas	auzas;	lobīti	auzu	
graudi;	pārtikas	produkti,	kas	pamatā	sastāv	no	
auzām;	auzu	pārslas;	auzu	putra;	lakricas	standziņas	
(konditorejas	izstrādājumi);	alus	etiķis;	dzērieni,	kas	
pamatā	sastāv	no	kafijas;	dzērieni,	kas	pamatā	sastāv	
no	kakao;	dzērieni,	kas	pamatā	sastāv	no	šokolādes;	
kafijas	aizstājēji;	cukura	kristāli;	graudaugu	pārslas;	
marinēti	salāti	(chow-chow);	kuskuss;	iesala	ekstrakts	
pārtikai;	pārtikas	iesals;	propoliss;	mērces	(ēdienu	
piedevas);	bišu	māšu	peru	pieniņš;	jūras	ūdens	ēdienu	
gatavošanai;	suši;	tomātu	mērce;	majonēze;	krekeri;	
olu	krēms;	augļu	želejas	(konditorejas	izstrādājumi);	
musli;	rīsu	galetes;	sojas	mērce;	saldēts	jogurts	
(saldējums);	čatnijs	(pikantā	mērce);	pildīti	mīklas	
rullīši	(spring	rolls);	tako	(meksikāņu	ēdiens);	tortiljas;	
ledus	tēja;	dzērieni,	kas	pamatā	sastāv	no	tējas;	salātu	
mērces;	rīvmaize;	arābu	salāti	(tabulē);	halva;	pīrāgi	
ar	sāļo	pildījumu	(kišs);	cepeša	mērce;	uzkodas,	kas	
pamatā	sastāv	no	graudaugiem;	uzkodas,	kas	pamatā	
sastāv	no	rīsiem;	kukurūzas	biezputra;	kukurūzas	
putraimi;	cepamais	pulveris;	dzeramā	soda	kulinārijas	
nolūkiem;	konservēti	garšaugi	(garšvielas);	gatavas	
maltītes,	kas	pamatā	sastāv	no	nūdelēm;	kūku	glazūra;	
šokolādes	uzputeņi;	uzputeņi	(deserti);	augļu	mērces;	
marinādes;	siera	burgeri;	pesto	(mērce);	šķiņķa	
glazūra;	linsēklas	kulinārijas	nolūkiem	(garšvielas);	
kviešu	asni	cilvēka	uzturam;	graudaugu	batoniņi	ar	
augstu	olbaltumvielu	saturu;	vīnakmens	kulinārijas	
nolūkiem;	glutēna	piedevas	kulinārijas	nolūkiem;	
pastas	(makaronu	izstrādājumu	vai	ēdienu)	mērces;	
graudaugu	batoniņi;	palmu	cukurs;	mīkla;	ziedu	un	
lapu	tējas;	mīkla	konditorejas	izstrādājumiem;	pelmeņi;	
kūku	rotājumi	no	šokolādes;	saldumi	kūku	rotāšanai;	
rieksti	šokolādē;	rīsu	pudiņi;	riekstu	milti;	kapāti	ķiploki	
(ēdienu	piedeva);	pildīti	mīklas	izstrādājumi	(baozi);	
rīsu	mīkla	kulinārijas	nolūkiem;	pildīti	pelmeņi	(jiaozi);	
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japāņu	ēdiens,	kas	pamatā	sastāv	no	nūdelēm	(ramen);	
sāļās	un	pikantās	pankūkas;	sāļo	un	pikanto	pankūku	
maisījumi;	burito	(pildītas	pankūkas	meksikāņu	gaumē);	
jūraszālēs	ietīti	pagatavoti	rīsi;	ēdams	papīrs;	ēdams	
rīspapīrs;	ziežamā	masa,	kas	pamatā	sastāv	no	
šokolādes;	ziežamā	šokolādes	masa,	kas	satur	riekstus;	
miltu	klimpas;	agaves	sīrups	(dabīgais	saldinātājs);	
spoguļglazūra;	liofilizēti	ēdieni,	kas	pamatā	sastāv	no	
rīsiem;	liofilizēti	ēdieni,	kas	pamatā	sastāv	no	pastas	
(makaronu	izstrādājumiem);	dzērieni	uz	kumelīšu	
bāzes;	karamelizēts	iebiezinātais	piens	ar	cukuru	
(dulce	de	leche);	rīsi	ar	dārzeņiem	un	liellopu	gaļu	
(bibimbap);	rīsu	lodītes	(onigiri);	ātri	pagatavojamie	rīsi;	
hotdogu	maizītes;	ledus	gabaliņi;	apstrādātas	sēklas	
(garšvielas);	sezama	sēklas	(garšvielas);	marināde	no	
sasmalcinātiem	dārzeņiem	un	garšvielām	(piccalilli);	
apstrādāta	kvinoja;	bulgurs;	apstrādāti	griķi;	griķu	
milti;	dzērveņu	mērce	(ēdienu	piedeva);	ābolu	mērce	
(ēdienu	piedeva);	grauzdiņi;	plāna	no	kartupeļiem	
gatavota	maize;	augļu	un	ogu	konditorejas	izstrādājumi;	
rīsu	krekeri;	fermentētu	dārzeņu	(kimči)	pankūkas;	
smalcināts	ledus	ar	saldinātām	sarkanajām	pupiņām;	
piparmētru	konfektes	elpas	atsvaidzināšanai;	košļājamā	
gumija	elpas	atsvaidzināšanai;	japāņu	kviešu	miltu	
nūdeles	(udon);	japāņu	griķu	miltu	nūdeles	(soba);	
maize	bez	glutēna;	tamarinds	(garšvielu	mērce);	laksa	
(pikanta	nūdeļu	zupa);	profiteroļi	(plaucētās	mīklas	
kūkas);	kruasāni;	šokolādes	smalkmaizītes;	brūnaļģu	
tēja;	krēms	brulē;	mīklu	maisījumi;	ēdamā	papīra	
vafeles;	kokosriekstu	makarūni;	pildītas	kafijas	kapsulas;	
apelsīnu	ziedu	ūdens	kulinārijas	nolūkiem;	saldētas	
sulas	saldējums	uz	kociņa;	nuga;	harisa	(čili	piparu	
mērce);	ingvera	pasta	(garšviela)

 43	 viesu	izmitināšanas	biroju	pakalpojumi	(viesnīcās	
un	pansijās);	ēdienu	sagatavošana	un	piegāde	pēc	
pasūtījuma;	veco	ļaužu	pansionātu	pakalpojumi;	
kafejnīcu	pakalpojumi;	kafetēriju	pakalpojumi;	kempingu	
pakalpojumu	nodrošināšana;	ēdnīcu	pakalpojumi;	
īslaicīgās	uzturēšanās	mītņu	izīrēšana;	pansiju	
pakalpojumi;	tūristu	mītņu	pakalpojumi;	viesnīcu	
pakalpojumi;	dienas	auklīšu	pakalpojumi;	restorānu	
pakalpojumi;	pansiju	rezervēšana;	viesnīcu	rezervēšana;	
pašapkalpošanās	restorānu	pakalpojumi;	uzkodu	
bāru	pakalpojumi;	dzīvnieku	pansiju	pakalpojumi;	
bāru	pakalpojumi;	brīvdienu	nometņu	pakalpojumi	
(izmitināšana);	pārvietojamu	ēku	iznomāšana;	īslaicīgās	
uzturēšanās	mītņu	rezervēšana;	moteļu	pakalpojumi;	
krēslu,	galdu,	galda	drānu	un	stikla	trauku	iznomāšana;	
sanāksmju	telpu	iznomāšana;	telšu	iznomāšana;	
virtuves	iekārtu	iznomāšana;	dzeramā	ūdens	iekārtu	
iznomāšana;	apgaismošanas	ierīču	iznomāšana;	
figūriņu	veidošana	no	pārtikas	produktiem;	reģistratūras	
pakalpojumi	īslaicīgās	apmešanās	mītnēs	(atbraucošo	
un	aizbraucošo	klientu	plūsmas	pārraudzība);	japāņu	
nacionālo	ēdienu	restorānu	(washoku)	pakalpojumi;	
japāņu	nūdeļu	(udon	un	soba)	restorānu	pakalpojumi;	
ēdienu	dekorēšana;	kūku	dekorēšana;	informācijas	un	
padomu	sniegšana	par	ēdienu	gatavošanu;	personīgā	
šefpavāra	pakalpojumi;	ūdenspīpju	bāru	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	654	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-353	 (220)	 Pieteik. dat.  07.04.2020
(531)	CFE ind.  26.5.1;	26.5.18;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-353
(591)	Krāsu salikums  	sarkans,	gaiši	sarkans,	balts

(732)	 Īpašn.  KLIMATIKA,	SIA;	Rūpniecības	 iela	32B	 -	1H,	Rīga,	
LV-1045,	Latvija	(LV)

(511)	 5	 dezinfekcijas	līdzekļi;	dezinfekcijas	līdzekļi	higiēniskiem	
nolūkiem

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	655	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-354	 (220)	 Pieteik. dat.  07.04.2020
(531)	CFE ind.  27.5.1

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-354
(732)	 Īpašn.  Andis	 MINALTO;	 Kalmju	 iela	 22,	 Sigulda,	

Siguldas	nov.,	LV-2150,	Latvija	(LV)
(511)	 44	 veselības	un	skaistumkopšanas	pakalpojumi	cilvēkam

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	656	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-358	 (220)	 Pieteik. dat.  08.04.2020
(531)	CFE ind.  5.3.13;	5.3.14;	25.1.5;	29.1.14

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-358
(591)	Krāsu salikums  gaiši	zaļš,	tumši	zaļš,	balts,	pelēks
(732)	 Īpašn.  Boriss	LEVENSONS;	Pulkveža	Brieža	iela	7	-	621C,	

Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
	 Jefims	 CIPORINS;	 Lienes	 iela	 22,	 Jūrmala,	 LV-2015,	

Latvija	(LV)
	 Jurijs	SKRIBIS;	Putnu	 iela	5,	 Ikšķile,	 Ikšķiles	nov.,	LV-5052,	

Latvija	(LV)
(511)	 29	 pārtikas	produkti,	kas	galvenokārt	sastāv	no	gaļas	

aizstājējiem

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	657	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-371	 (220)	 Pieteik. dat.  15.04.2020
(531)	CFE ind.  24.17.12;	27.5.4;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-371
(591)	Krāsu salikums  zils,	pelēks
(732)	 Īpašn.  SWISS	 PHARMA	 INTERNATIONAL	 AG;	

Lindenstrasse	22,	Zurich,	8008,	Šveice	(CH)
(740)	 Pārstāvis  Alīna	BOGDANOVIČA,	Patentu	 aģentūra	 “TRIA	

ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 5	 farmaceitiskie	preparāti	un	ārstniecības	līdzekļi;	higiēnas	

līdzekļi	medicīniskiem	nolūkiem;	diētiskā	pārtika	un	vielas	
medicīniskiem	nolūkiem;	uztura	bagātinātāji	cilvēkam
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(111)	 Reģ. Nr.  M	75	658	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-376	 (220)	 Pieteik. dat.  16.04.2020
(531)	CFE ind.  5.3.13;	5.3.14;	26.1.1;	26.1.5;	26.1.16;	29.1.14

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-376
(591)	Krāsu salikums  sarkans,	zaļš,	dzeltens,	balts
(732)	 Īpašn.  CHEF	RIDS,	SIA;	Bulduru	prospekts	33	-	12,	Jūrmala,	

LV-2010,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Ņina	 DOLGICERE,	 Patentu	 aģentūra	 “KDK”;	

Dzērbenes	iela	27,	Rīga,	LV-1006,	Latvija	(LV)
(511)	 29	 gaļa,	zivis,	mājputnu	gaļa	un	medījumi;	jūras	veltes	

un	moluski;	gaļas	ekstrakti;	gaļas	izstrādājumi,	to	
skaitā	desas,	cīsiņi,	kotletes,	gaļas	burgeri;	konservēti,	
saldēti,	žāvēti	(kaltēti)	un	termiski	apstrādāti	augļi,	ogas,	
dārzeņi,	rieksti	un	sēnes;	želejas,	ievārījumi,	kompoti;	
olas;	piens,	siers,	sviests,	jogurts	un	citi	piena	produkti;	
saldēti,	iesaiņoti	ēdieni,	kas	sastāv	galvenokārt	no	gaļas,	
zivīm,	mājputnu	gaļas,	jūras	veltēm	vai	dārzeņiem;	
saldētas,	iesaiņotas	uzkodas,	kas	galvenokārt	sastāv	no	
gaļas,	zivīm,	mājputnu	gaļas,	jūras	veltēm,	dārzeņiem,	
augļiem,	ogām	vai	sēnēm;	saldētas	augļu	un	piena	
produktu	uzkodas;	augļu	biezeņi;	gaļas	uzkodas;	
saldētas	pagatavotas	zivis,	gaļa,	jūras	veltes,	augļi,	
dārzeņi	un	sēnes;	gaļas	un	zivju	produktu	pusfabrikāti;	
ēdamas	jūrasaugu	uzkodas;	uzkodas	uz	siera	
bāzes;	uzkodas	uz	kokosriekstu	bāzes;	uzkodas	uz	
kartupeļu	bāzes;	augļu	salāti;	saldēti	augļi;	augļu	un	
riekstu	maisījumi;	dārzeņu	salāti;	pagatavoti	dārzeņu	
ēdieni;	saldēti	dārzeņi;	dārzeņu	čipsi;	saldēti,	sagriezti	
kartupeļi;	mērces	uzkodu	iemērcēšanai;	piena	produktu	
mērces	uzkodu	iemērcēšanai;	siera	mērces	uzkodu	
iemērcēšanai;	kaviārs

 30	 kafija,	tēja,	kakao,	kafijas	aizstājēji;	rīsi,	makaroni	(pasta)	
un	nūdeles;	tapioka	un	sāgo;	milti	un	labības	produkti;	
maize,	maizes	un	konditorejas	izstrādājumi;	šokolāde;	
saldējums,	sorbets	un	citi	saldēti	deserti;	cukurs,	medus,	
melases	sīrups;	garšvielas,	konservēti	garšaugi;	etiķis,	
garšvielu	mērces	un	citi	garšas	uzlabotāji;	pārtikas	
ledus	(sasaldēts	ūdens);	saldējums;	saldēta	mīkla	un	
mīklas	izstrādājumi;	pelmeņi;	maizes	un	konditorejas	
izstrādājumu	pusfabrikāti;	saldētas	picas,	kūkas	un	
tortes;	lietošanai	gatavi	ēdieni	un	to	pusfabrikāti	uz	
labības	produktu,	šokolādes	un	saldējuma	bāzes;	
lietošanai	gatavi	ēdieni,	kas	satur	makaronus;	gatavi	
ēdieni	no	rīsiem;	uzkodas	uz	rīsu	bāzes;	kviešu	putraimu	
salāti	(bulgurs);	nūdeles;	makaronu	mērces;	pesto	
(mērce);	pikantās	mērces,	to	skaitā	čatnijs;	gatavi	
ēdieni,	salāti,	karstās	un	aukstās	uzkodas,	kas	pamatā	
sastāv	no	viena	vai	vairākiem	produktiem,	proti,	rīsiem,	
nūdelēm,	miltiem	un	labības	produktiem;	suši;	gatavi	
deserta	ēdieni,	kas	pamatā	sastāv	no	viena	vai	vairākiem	
produktiem,	proti,	rīsiem,	miltiem,	labības	produktiem,	
saldējuma,	kakao,	medus	un	konditorejas	izstrādājumiem

 43	 apgāde	ar	uzturu	un	dzērieniem;	restorānu	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	659	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-377	 (220)	 Pieteik. dat.  16.04.2020

Freezerbergs
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  Vadims	 SOKOLOVS;	 Bulduru	 prospekts	 33	 -	 12,	

Jūrmala,	LV-2010,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Ņina	 DOLGICERE,	 Patentu	 aģentūra	 “KDK”;	

Dzērbenes	iela	27,	Rīga,	LV-1006,	Latvija	(LV)
(511)	 11	 dzesēšanas	un	saldēšanas	iekārtas;	dziļās	saldēšanas	

aparāti	un	iekārtas;	ledusskapji;	saldētavas
 29	 saldēta	gaļa,	zivis,	mājputnu	gaļa,	medījumi,	jūras	

veltes	un	moluski;	saldēti	gaļas	un	zivju	izstrādājumi;	
saldētas,	pagatavotas	zivis,	gaļa,	jūras	veltes,	augļi,	
dārzeņi	un	sēnes;	saldēti	augļi,	ogas,	dārzeņi	un	sēnes;	
saldēti	piena	produkti;	saldēti,	sagriezti	dārzeņi;	saldēti,	
iesaiņoti	ēdieni,	kas	sastāv	galvenokārt	no	gaļas,	
zivīm,	mājputnu	gaļas,	jūras	veltēm	vai	dārzeņiem;	
saldētas,	iesaiņotas	uzkodas,	kas	galvenokārt	sastāv	no	
gaļas,	zivīm,	mājputnu	gaļas,	jūras	veltēm,	dārzeņiem,	
augļiem,	ogām	vai	sēnēm;	saldēti	pusfabrikāti	no	gaļas,	
zivīm,	mājputnu	gaļas,	medījumu	gaļas,	jūras	veltēm,	
augļiem	un	dārzeņiem

 30	 pārtikas	ledus	(sasaldēts	ūdens);	saldēta	mīkla	un	
mīklas	izstrādājumi;	pelmeņi;	maizes	un	konditorejas	
izstrādājumu	pusfabrikāti;	saldētas	picas,	kūkas	un	
tortes;	saldēti,	lietošanai	gatavi	ēdieni	uz	labības	
produktu,	šokolādes	un	saldējuma	bāzes;	saldējums,	
sorbets	un	citi	saldēti	deserti;	gatavi	deserta	ēdieni,	kas	
pamatā	sastāv	no	viena	vai	vairākiem	produktiem,	proti,	
rīsiem,	labības	produktiem,	saldējuma,	kakao	un	medus;	
lietošanai	gatavi	ēdieni,	kas	satur	makaronus;	gatavi	
ēdieni	no	rīsiem

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	660	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-378	 (220)	 Pieteik. dat.  16.04.2020
(531)	CFE ind.  26.1.1;	26.1.6;	26.1.19;	29.1.15

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-378
(591)	Krāsu salikums  gaiši	zils,	gaiši	violets,	violets,	melns
(732)	 Īpašn.  Laura	EGLĪTE-JEFANOVA;	“Klāvi”,	Daugmales	pag.,	

Ķekavas	nov.,	LV-2124,	Latvija	(LV)
(511)	 45	 individuālo	konsultāciju	sniegšana	atbalsta	

nodrošināšanai	bērnu	miega	jautājumos,	ne	
medicīniskiem	nolūkiem

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	661	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-379	 (220)	 Pieteik. dat.  16.04.2020
(531)	CFE ind.  3.13.1;	3.13.24;	26.1.1;	26.1.4;	26.1.16



1046

Reģistrētās preču zīmes Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2020

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-379
(732)	 Īpašn.  Anna	 MAKAROVA;	 Duntes	 iela	 28	 -	 158,	 Rīga,	

LV-1005,	Latvija	(LV)
(511)	 3	 mazgāšanas	un	balināšanas	līdzekļi;	tīrīšanas,	

pulēšanas,	attaukošanas	un	abrazīvie	līdzekļi;	ķīmiskie	
tīrīšanas	un	mazgāšanas	līdzekļi	mājsaimniecības	
nolūkiem

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	662	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-387	 (220)	 Pieteik. dat.  17.04.2020

COCO
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  CHANEL	SARL;	Quai	du	Général-Guisan	24,	Genève,	

1204,	Šveice	(CH)
(740)	 Pārstāvis  Gatis	MERŽVINSKIS,	PĒTERSONA	PATENTS	-	

AAA	LAW;	Citadeles	iela	12,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 3	 kosmētikas	līdzekļi	ādas,	galvas	ādas,	matu	un	nagu	

kopšanai;	kosmētikas	līdzekļi	ādai,	galvas	ādai,	
matiem	un	nagiem;	ziepes;	parfimērijas	izstrādājumi;	
smaržas;	odekoloni;	tualetes	ūdeņi;	pēcskūšanās	
losjoni;	skūšanās	ziepes;	skūšanās	līdzekļi;	ēteriskās	
eļļas;	dekoratīvās	kosmētikas	līdzekļi;	kosmētikas	
līdzekļi;	personiskās	tualetes	līdzekļi,	kas	nav	paredzēti	
izmantošanai	medicīnā;	talka	pūderis	personiskās	
tualetes	nolūkiem;	dezodoranti	un	pretsviedru	līdzekļi	
personiskai	lietošanai;	kosmētikas	noņemšanas	līdzekļi;	
ar	dekoratīvās	kosmētikas	noņemšanas	līdzekļiem	
piesūcinātas	salvetes;	nagu	lakas	noņemšanas	
līdzekļi;	kosmētikas	līdzekļi	sauļošanās	nolūkiem;	
kosmētikas	līdzekļi	aizsardzībai	pret	saules	iedarbību;	ar	
kosmētiskiem	losjoniem	piesūcinātas	salvetes;	masāžas	
želejas,	ne	medicīniskiem	nolūkiem;	nagu	lakas;	
mākslīgie	nagi	kosmētiskiem	nolūkiem;	dekoratīvas	
nagu	uzlīmes;	līmes	mākslīgo	nagu	piestiprināšanai;	
pagaidu	tetovējumu	uzlīmes	kosmētiskiem	nolūkiem;	
mākslīgās	skropstas;	aerosoli	telpu	aromatizēšanai;	
gaisa	iesmaržināšanas	līdzekļi;	kaltētu	ziedlapiņu	
un	augu	maisījumi	telpu	un	veļas	aromatizēšanai;	ar	
personiskās	higiēnas	un	kosmētikas	līdzekļiem	pildīti	
kārtridži,	kurus	lieto	ar	uzlādējamām	elektriskām	ierīcēm

 9	 optiskie	aparāti	un	instrumenti;	optikas	preces;	brilles,	
saulesbrilles,	sporta	brilles	un	3D	brilles;	binokļi;	
futrāļi	un	aukliņas	brillēm,	saulesbrillēm,	sporta	brillēm	
un	3D	brillēm;	lēcas	un	rāmji	brillēm,	saulesbrillēm,	
sporta	brillēm	un	3D	brillēm;	briļļu	ķēdītes;	mobilo	
telefonu	futrāļi;	vāciņi	un	maciņi	telekomunikāciju	
iekārtām	un	instrumentiem;	futrāļi,	vāciņi	un	somas	
planšetdatoru,	datoru	aparatūras	un	instrumentu	
pārnēsāšanai;	futrāļi,	vāciņi	un	maciņi	elektroierīcēm;	
mobilo	tālruņu	kartes;	elektroniskas	publikācijas	par	
modi	vai	skaistuma	tēmu;	lojalitātes	kartes,	debetkartes	
un	kredītkartes;	magnētiskās	kartes	ar	kodu;	kodētas	
atslēgu	kartes;	ar	naudu	iedarbināmi	mehānismi	smaržu	
un	kosmētikas	līdzekļu	tirdzniecības	automātiem;	
datorpeļu	paliktņi;	kompaktdiski,	lasāmatmiņas	
kompaktdiski	(CD-ROM),	DVD	diski	un	Blu-Ray	
diski;	USB	zibatmiņas;	austiņas;	dekoratīvie	magnēti;	
lejupielādējami	grafisku	elementu	attēli;	lejupielādējami	
zvanu	signāli;	mobilo	tālruņu,	planšetdatoru	un	
klēpjdatoru	aksesuāri;	brīvroku	sistēmas	telefoniem;	
rokas	statīvi	pašfoto	uzņemšanai;	plaukstdatori;	
elektroniskās	dienasgrāmatas;	programmatūra	
(ierakstītas	programmas);	lietojumprogrammatūra	
personālajiem	datoriem,	klēpjdatoriem,	mobilajiem	
telefoniem	un	planšetdatoriem;	akumulatoru	uzlādes	
ierīces;	mobilo	telefonu,	telekomunikāciju	iekārtu	un	
instrumentu	uzlādes	ierīces;	datoru	aparātu	uzlādes	
ierīces;	elektronisko	iekārtu	uzlādes	ierīces;	skaļruņi;	
luminiscējošas	un	mehāniskas	zīmes;	gaismas	un	
mehāniskas	signālierīces;	digitālas	zīmes;	viedpulksteņi;	

viedtālruņi;	aparāti	skaņas	pārraidīšanai;	teleskopi;	
altimetri;	GPS	iekārtas	(universālās	izsekošanas	
sistēmas);	aizsargķiveres	sportam;	virtuālās	realitātes	
ķiveres;	glābšanas	jostas;	zobu	aizsargi	sportam;	galvas	
aizsargi	sportam;	sporta	svilpes

 14	 rokaspulksteņi,	hronogrāfi	(pulksteņi)	un	pulksteņu	
siksniņas;	pulksteņi,	modinātājpulksteņi,	pulksteņu	
korpusi	un	hronometri;	pulksteņu	ciparnīcas;	pulksteņu	
laika	rādītāji;	pulksteņu	dāvanu	kārbiņas;	pulksteņu	
ķēdes,	pulksteņu	stikliņi,	rotaslietas,	aproces,	brošas	
(rotaslietas),	ķēdes,	piekariņi,	atslēgu	piekariņi,	auskari,	
kaklarotas	un	gredzeni;	kaklasaišu	adatas,	dekoratīvās	
piespraudes,	medaļas,	piespraudes	(rotaslietas),	cepuru	
rotājumi	(juvelierizstrādājumi),	aproču	pogas,	strasi	
(stikla	juvelierizstrādājumi),	kārbiņas	no	dārgmetāliem;	
rotaslietu	kastītes,	sarullējami	rotaslietu	maciņi;	
dārgmetāli,	neapstrādāti	vai	daļēji	apstrādāti	dārgmetāli;	
dārgakmeņi;	krūšutēli	no	dārgmetāliem,	statuetes	un	
figūriņas	no	dārgmetāliem,	trofejas	(balvu	kausi)	no	
dārgmetāliem,	lūgšanu	krelles	(misbaha)

 18	 āda	un	ādas	imitācijas;	dzīvnieku	ādas;	izturīga	āda;	
āda	oderējumam;	ceļasomas,	pārnēsāšanas	somas,	
čemodāni	un	ceļojuma	komplekti	(ādas	izstrādājumi);	
lietussargi	un	saulessargi,	spieķi;	pātagas,	zirglietas	un	
seglinieku	izstrādājumi;	maki;	maciņi	monētām;	apģērbu	
somas	ceļojumiem;	somas;	karšu	futrāļi;	vizītkaršu	
maciņi;	nošu	mapes;	tukši	tualetes	piederumu	maciņi;	
portfeļi;	rokassomas,	mugursomas,	somas	uz	riteņiem;	
somas	alpīnistiem	un	tūristiem,	ceļasomas,	pludmales	
somas,	skolas	somas,	sporta	somas;	kaklasiksnas	un	
apģērbi	dzīvniekiem;	seglu	kāpšļi,	siksnas	(zirglietas);	
iepirkumu	somas;	somas	un	mazas	somiņas	(aploksnes,	
maisiņi)	no	ādas	iepakošanai;	atslēgu	maciņi;	plakani	
dokumentu	portfeļi;	bagāžas	birkas	no	ādas;	cepuru	
kastes	no	ādas;	ādas	auklas;	nūjas	kāpšanai	kalnos;	
pārgājienu	nūjas

 25	 apģērbi,	apavi,	galvassegas,	blūzes,	svīteri,	puloveri,	
krekli,	apģērbu	komplekti,	uzvalki,	vestes,	džemperi,	
svārki,	šortsvārki,	apakšsvārki,	legingi	(stilbbikses);	
sporta	formas	krekli,	mēteļi,	bikses,	garie	mēteļi;	
parkas,	peldmēteļi,	rītasvārki,	apmetņi,	uzliekamas	
kreklu	priekšdaļas	(uzkrekli),	dekoratīvie	kabatlakatiņi	
žaketes	krūšu	kabatai,	pidžamu	kleitas,	priekšauti	
(apģērbi),	trikotāžas	izstrādājumi,	t-krekli,	apakšveļa,	
bokseršorti,	žaketes	(apģērbi),	apģērbi	ar	izšuvumiem;	
apģērbi	no	dabīgās	vai	mākslīgās	ādas;	alba	(liturģisks	
tērps),	kimono,	sari	(apģērbi),	sarongas,	togas,	turbāni,	
plīvuri,	abaja	(abaya	-	apģērbi),	mantijas;	apģērbi	
no	kažokādas;	ūdensnecaurlaidīgi	apģērbi;	sviedrus	
uzsūcoša	apakšveļa,	peldbikses,	peldkostīmi,	kapuces	
(apģērbi),	getras,	cimdi	(apģērbi),	slēpošanas	cimdi,	
pirkstus	nenosedzoši	cimdi,	dūraiņi,	uzroči	(apģērbi),	
šalles,	kaklauti,	platas	lentes	apģērbiem,	plecu	lakati,	
kaklasaites,	auduma	kaklauti	(kaklasaites),	zeķu	
izstrādājumi,	zeķes,	čības,	garās	zeķes,	zeķbikses,	
bikšturi,	apaļās	tuneļveida	šalles,	gulēšanai	paredzēti	
acu	aizsegi,	formastērpi,	jostas	(apģērbi),	naudas	
jostas	(apģērbi),	galvas	lakatiņi	(bandanas),	pieres	
lentes	(apģērbi),	pludmales	kurpes,	slēpjzābaki	un	
sporta	apavi;	kurpes	un	sandales	no	esparto	šķiedras,	
sandales,	koka	tupeles;	zābaki;	puszābaki;	cepures,	
beretes,	galvassegas,	proti,	sporta	cepures	un	naģenes;	
slēpošanas	cepures;	peldcepures;	dušas	cepurītes;	
žokejcepures,	austiņas	(apģērbi),	galvai	pieguļošas	
cepures	(mices),	lūgšanu	cepures	(taqiyah)

 35	 vairumtirdzniecības	un	mazumtirdzniecības	pakalpojumi	
attiecībā	uz	sekojošām	precēm	mazumtirdzniecības,	
vairumtirdzniecības	veikalos	(outlet)	un	ar	elektronisko	
mediju,	pasta	pasūtījumu	katalogu	un	interneta	
starpniecību:	kosmētikas	līdzekļi	ādas,	galvas	ādas,	
matu	un	nagu	kopšanai,	kosmētikas	līdzekļi	ādai,	galvas	
ādai,	matiem	un	nagiem,	ziepes,	parfimērijas	
izstrādājumi,	smaržas,	odekoloni,	tualetes	ūdeņi,	
pēcskūšanās	losjoni,	skūšanās	ziepes,	skūšanās	
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līdzekļi,	ēteriskās	eļļas,	dekoratīvās	kosmētikas	līdzekļi,	
kosmētikas	līdzekļi,	personiskās	tualetes	līdzekļi,	kas	
nav	paredzēti	izmantošanai	medicīnā,	talka	pūderis	
personiskās	tualetes	nolūkiem,	dezodoranti	un	
pretsviedru	līdzekļi	personiskai	lietošanai,	kosmētikas	
noņemšanas	līdzekļi,	ar	dekoratīvās	kosmētikas	
noņemšanas	līdzekļiem	piesūcinātas	salvetes,	nagu	
lakas	noņemšanas	līdzekļi,	kosmētikas	līdzekļi	
sauļošanās	nolūkiem,	kosmētikas	līdzekļi	aizsardzībai	
pret	saules	iedarbību,	ar	kosmētiskiem	losjoniem	
piesūcinātas	salvetes,	masāžas	želejas,	ne	
medicīniskiem	nolūkiem,	nagu	lakas,	mākslīgie	nagi	
kosmētiskiem	nolūkiem,	dekoratīvas	nagu	uzlīmes,	
līmes	mākslīgo	nagu	piestiprināšanai,	pagaidu	
tetovējumu	uzlīmes	kosmētiskiem	nolūkiem,	mākslīgās	
skropstas,	aerosoli	telpu	aromatizēšanai,	gaisa	
iesmaržināšanas	līdzekļi,	kaltētu	ziedlapiņu	un	augu	
maisījumi	telpu	un	veļas	aromatizēšanai,	ar	personiskās	
higiēnas	un	kosmētikas	līdzekļiem	pildīti	kārtridži,	kurus	
lieto	ar	uzlādējamām	elektriskām	ierīcēm,	optiskie	
aparāti	un	instrumenti,	optikas	preces,	brilles,	
saulesbrilles,	sporta	brilles	un	3D	brilles,	binokļi,	futrāļi	
un	aukliņas	brillēm,	saulesbrillēm,	sporta	brillēm	un	3D	
brillēm,	lēcas	un	rāmji	brillēm,	saulesbrillēm,	sporta	
brillēm	un	3D	brillēm,	briļļu	ķēdītes,	mobilo	telefonu	
futrāļi,	vāciņi	un	maciņi	telekomunikāciju	iekārtām	un	
instrumentiem,	futrāļi,	vāciņi	un	somas	planšetdatoru,	
datoru	aparatūras	un	instrumentu	pārnēsāšanai,	futrāļi,	
vāciņi	un	maciņi	elektroierīcēm,	mobilo	tālruņu	kartes,	
elektroniskas	publikācijas	par	modi	vai	skaistuma	tēmu,	
lojalitātes	kartes,	debetkartes	un	kredītkartes,	
magnētiskās	kartes	ar	kodu,	kodētas	atslēgu	kartes,	ar	
naudu	iedarbināmi	mehānismi	smaržu	un	kosmētikas	
līdzekļu	tirdzniecības	automātiem,	datorpeļu	paliktņi,	
kompaktdiski,	lasāmatmiņas	kompaktdiski	(CD-ROM),	
DVD	diski	un	Blu-Ray	diski,	USB	zibatmiņas,	austiņas,	
dekoratīvie	magnēti,	lejupielādējami	grafisku	elementu	
attēli,	lejupielādējami	zvanu	signāli,	mobilo	tālruņu,	
planšetdatoru	un	klēpjdatoru	aksesuāri,	brīvroku	
sistēmas	telefoniem,	rokas	statīvi	pašfoto	uzņemšanai,	
plaukstdatori,	elektroniskās	dienasgrāmatas,	
programmatūra	(ierakstītas	programmas),	
lietojumprogrammatūra	personālajiem	datoriem,	
klēpjdatoriem,	mobilajiem	telefoniem	un	
planšetdatoriem,	akumulatoru	uzlādes	ierīces,	mobilo	
telefonu,	telekomunikāciju	iekārtu	un	instrumentu	
uzlādes	ierīces,	datoru	aparātu	uzlādes	ierīces,	
elektronisko	iekārtu	uzlādes	ierīces,	skaļruņi,	
luminiscējošas	un	mehāniskas	zīmes,	gaismas	un	
mehāniskas	signālierīces,	digitālas	zīmes,	viedpulksteņi,	
viedtālruņi,	aparāti	skaņas	pārraidīšanai,	teleskopi,	
altimetri,	GPS	iekārtas	(universālās	izsekošanas	
sistēmas),	aizsargķiveres	sportam,	virtuālās	realitātes	
ķiveres,	glābšanas	jostas,	zobu	aizsargi	sportam,	galvas	
aizsargi	sportam,	sporta	svilpes;	vairumtirdzniecības	un	
mazumtirdzniecības	pakalpojumi	attiecībā	uz	sekojošām	
precēm	mazumtirdzniecības,	vairumtirdzniecības	
veikalos	(outlet)	un	ar	elektronisko	mediju,	pasta	
pasūtījumu	katalogu	un	interneta	starpniecību:	
rokaspulksteņi,	hronogrāfi	(pulksteņi)	un	pulksteņu	
siksniņas,	pulksteņi,	modinātājpulksteņi,	pulksteņu	
korpusi	un	hronometri,	pulksteņu	ciparnīcas,	pulksteņu	
laika	rādītāji,	pulksteņu	dāvanu	kārbiņas,	pulksteņu	
ķēdes,	pulksteņu	stikliņi,	rotaslietas,	aproces,	brošas	
(rotaslietas),	ķēdes,	piekariņi,	atslēgu	piekariņi,	auskari,	
kaklarotas	un	gredzeni,	kaklasaišu	adatas,	dekoratīvās	
piespraudes,	medaļas,	piespraudes	(rotaslietas),	cepuru	
rotājumi	(juvelierizstrādājumi),	aproču	pogas,	strasi	
(stikla	juvelierizstrādājumi),	kārbiņas	no	dārgmetāliem,	
rotaslietu	kastītes,	sarullējami	rotaslietu	maciņi,	
dārgmetāli,	neapstrādāti	vai	daļēji	apstrādāti	dārgmetāli,	
dārgakmeņi,	krūšutēli	no	dārgmetāliem,	statuetes	un	
figūriņas	no	dārgmetāliem,	trofejas	(balvu	kausi)	no	
dārgmetāliem,	lūgšanu	krelles	(misbaha),	āda	un	ādas	

imitācijas,	dzīvnieku	ādas,	izturīga	āda,	āda	
oderējumam,	ceļasomas,	pārnēsāšanas	somas,	
čemodāni	un	ceļojuma	komplekti	(ādas	izstrādājumi),	
lietussargi	un	saulessargi,	spieķi,	pātagas,	zirglietas	un	
seglinieku	izstrādājumi,	maki,	maciņi	monētām,	apģērbu	
somas	ceļojumiem,	somas,	karšu	futrāļi,	vizītkaršu	
maciņi,	nošu	mapes,	tukši	tualetes	piederumu	maciņi,	
portfeļi,	rokassomas,	mugursomas,	somas	uz	riteņiem,	
somas	alpīnistiem	un	tūristiem,	ceļasomas,	pludmales	
somas,	skolas	somas,	sporta	somas,	kaklasiksnas	un	
apģērbi	dzīvniekiem,	seglu	kāpšļi,	siksnas	(zirglietas),	
iepirkumu	somas,	somas	un	mazas	somiņas	(aploksnes,	
maisiņi)	no	ādas	iepakošanai,	atslēgu	maciņi,	plakani	
dokumentu	portfeļi,	bagāžas	birkas	no	ādas,	cepuru	
kastes	no	ādas,	ādas	auklas,	nūjas	kāpšanai	kalnos,	
pārgājienu	nūjas;	vairumtirdzniecības	un	
mazumtirdzniecības	pakalpojumi	attiecībā	uz	sekojošām	
precēm	mazumtirdzniecības,	vairumtirdzniecības	
veikalos	(outlet)	un	ar	elektronisko	mediju,	pasta	
pasūtījumu	katalogu	un	interneta	starpniecību:	apģērbi,	
apavi,	galvassegas,	blūzes,	svīteri,	puloveri,	krekli,	
apģērbu	komplekti,	uzvalki,	vestes,	džemperi,	svārki,	
šortsvārki,	apakšsvārki,	legingi	(stilbbikses),	sporta	
formas	krekli,	mēteļi,	bikses,	garie	mēteļi,	parkas,	
peldmēteļi,	rītasvārki,	apmetņi,	uzliekamas	kreklu	
priekšdaļas	(uzkrekli),	dekoratīvie	kabatlakatiņi	žaketes	
krūšu	kabatai,	pidžamu	kleitas,	priekšauti	(apģērbi),	
trikotāžas	izstrādājumi,	t-krekli,	apakšveļa,	bokseršorti,	
žaketes	(apģērbi),	apģērbi	ar	izšuvumiem,	apģērbi	no	
dabīgās	vai	mākslīgās	ādas,	alba	(liturģisks	tērps),	
kimono,	sari	(apģērbi),	sarongas,	togas,	turbāni,	plīvuri,	
abaja	(abayas	-	apģērbi),	mantijas,	apģērbi	no	
kažokādas,	ūdensnecaurlaidīgi	apģērbi,	sviedrus	
uzsūcoša	apakšveļa,	peldbikses,	peldkostīmi,	kapuces	
(apģērbi),	getras,	cimdi	(apģērbi),	slēpošanas	cimdi,	
pirkstus	nenosedzoši	cimdi,	dūraiņi,	uzroči	(apģērbi),	
šalles,	kaklauti,	platas	lentes	apģērbiem,	plecu	lakati,	
kaklasaites,	auduma	kaklauti	(kaklasaites),	zeķu	
izstrādājumi,	zeķes,	čības,	garās	zeķes,	zeķbikses,	
bikšturi,	apaļās	tuneļveida	šalles,	gulēšanai	paredzēti	
acu	aizsegi,	formastērpi,	jostas	(apģērbi),	naudas	jostas	
(apģērbi),	galvas	lakatiņi	(bandanas),	pieres	lentes	
(apģērbi),	pludmales	kurpes,	slēpjzābaki	un	sporta	
apavi,	kurpes	un	sandales	no	esparto	šķiedras,	
sandales,	koka	tupeles,	zābaki,	puszābaki,	cepures,	
beretes,	galvassegas,	proti,	sporta	cepures	un	naģenes,	
slēpošanas	cepures,	peldcepures,	dušas	cepurītes,	
žokejcepures,	austiņas	(apģērbi),	galvai	pieguļošas	
cepures	(mices),	lūgšanu	cepures	(taqiyah);	reklāma,	
uzņēmējdarbības	vadības	pakalpojumi,	ārpustelpu	
reklāmas	pakalpojumu	nodrošināšana;	veikalu	vitrīnu	
noformēšanas	pakalpojumi;	modes	skašu	organizēšana	
reklāmas	nolūkiem;	reklāmas	izplatīšana;	preču	paraugu	
izplatīšana;	izpildītājmākslinieku	uzņēmējdarbības	
vadīšana;	reklāmas	materiālu,	skrejlapu,	reklāmas	
lapiņu,	drukātu	materiālu	un	paraugu	izdalīšana;	
tiešsaistes	tirdzniecības	vietu	nodrošināšana	preču	un	
pakalpojumu	pārdevējiem	un	pircējiem;	reklāmas	filmu	
producēšana;	gadatirgu	organizēšana	komerciāliem	vai	
reklāmas	nolūkiem;	komercinformācijas	aģentūru	
pakalpojumi;	reklāmas	aģentūru	pakalpojumi;	reklāmas	
materiālu	izstrāde;	uzņēmējdarbības	informācijas	
sniegšana,	izmantojot	interneta	mājas	lapas;	
modelēšanas	pakalpojumi	reklāmas	vai	pārdošanas	
veicināšanas	nolūkiem;	mārketinga	pakalpojumi;	
reklāmas	materiālu	iznomāšana;	reklāmas	materiālu	
maketēšana;	izstāžu	organizēšana	komerciāliem	vai	
reklāmas	nolūkiem;	reklāmas	paneļu	iznomāšana;	
reklāmas	tekstu	publicēšana;	reklāma	pa	pastu;	
televīzijas	reklāma;	reklāma	tiešsaistē	ar	datortīklu	
starpniecību;	reklāmas	tekstu	rakstīšana;	dokumentu	
pavairošana;	tirdzniecības	stendu	iznomāšana;	
konsultāciju	un	ieteikumu	sniegšana	par	
uzņēmējdarbības	vadību;	uzņēmumu	organizācija	un	
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vadība;	ieteikumu	un	konsultāciju	sniegšana	par	
uzņēmējdarbības	organizēšanu;	profesionālo	
konsultāciju	sniegšana	uzņēmējdarbībā;	padomu	
sniegšana	uzņēmējdarbības	vadīšanā;	ekspertu	
pakalpojumi	uzņēmējdarbības	efektivitātes	novērtēšanā

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	663	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-405	 (220)	 Pieteik. dat.  23.04.2020
(531)	CFE ind.  1.3.2;	1.3.13;	29.1.14

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-405
(591)	Krāsu salikums  dzeltens,	zils,	pelēks,	balts
(732)	 Īpašn.  AP	SAULI,	SIA;	Mirdzas	Ķempes	iela	2	-	102,	Liepāja,	

LV-3407,	Latvija	(LV)
(511)	 39	 ceļojumu	organizēšana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	664	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-407	 (220)	 Pieteik. dat.  24.04.2020

Spirtinols
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  EKO	 OSTA,	 SIA;	 Tvaika	 iela	 39,	 Rīga,	 LV-1034,	

Latvija	(LV)
(511)	 5	 dezinfekcijas	līdzekļi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	665	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-408	 (220)	 Pieteik. dat.  24.04.2020

Vincit Pats
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  VINCIT	ADVISORY,	 SIA;	 Elizabetes	 iela	 23,	 Rīga,	

LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 35	 reklāma;	darījumu	vadīšana;	uzņēmumu	pārvaldīšana;	

biroja	darbi
 36	 apdrošināšana;	finanšu	lietas;	darījumi	ar	naudu;	

nekustamā	īpašuma	lietas

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	666	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-409	 (220)	 Pieteik. dat.  24.04.2020
(531)	CFE ind.  27.5.1;	27.5.10;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-409
(591)	Krāsu salikums  tumši	zils,	zils,	balts
(732)	 Īpašn.  VINCIT	ADVISORY,	 SIA;	 Elizabetes	 iela	 23,	 Rīga,	

LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 35	 reklāma;	darījumu	vadīšana;	uzņēmumu	pārvaldīšana;	

biroja	darbi

 36	 apdrošināšana;	finanšu	lietas;	darījumi	ar	naudu;	
nekustamā	īpašuma	lietas

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	667	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-410	 (220)	 Pieteik. dat.  24.04.2020

LA.LV
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  LATVIJAS	 MEDIJI,	 AS;	 Dzirnavu	 iela	 21,	 Rīga,	

LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 38	 telesakaru	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	668	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-411	 (220)	 Pieteik. dat.  24.04.2020
(531)	CFE ind.  26.4.2;	26.4.5;	27.5.1;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-411
(591)	Krāsu salikums  zaļš,	balts
(732)	 Īpašn.  LATVIJAS	 MEDIJI,	 AS;	 Dzirnavu	 iela	 21,	 Rīga,	

LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 38	 telesakaru	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	669	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-420	 (220)	 Pieteik. dat.  28.04.2020
(531)	CFE ind.  3.7.17;	3.7.24;	27.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-420
(732)	 Īpašn.  Ance	 DANDENA;	 Ievu	 iela	 4A,	 Iecēni,	 Cenu	 pag.,	

Ozolnieku	nov.,	LV-3018,	Latvija	(LV)
(511)	 3	 kosmētikas	līdzekļi;	dekoratīvās	kosmētikas	līdzekļi;	

kosmētikas	līdzekļi	ādas	kopšanai;	dekoratīvās	
kosmētikas	pūderi;	kosmētikas	līdzekļi	sauļošanās	
nolūkiem;	kosmētikas	līdzekļi	notievēšanai;	ar	
dekoratīvās	kosmētikas	noņemšanas	līdzekļiem	
piesūcinātas	salvetes;	kosmētikas	līdzekļi	uz	augu	
bāzes;	bērnu	kosmētikas	līdzekļi;	kosmētikas	
līdzekļi,	ne	medicīniskiem	nolūkiem;	vates	bumbiņas,	
kas	piesūcinātas	ar	dekoratīvās	kosmētikas	
noņemšanas	līdzekļiem;	kosmētikas	līdzekļi	vannām;	
kosmētikas	līdzekļi	skropstām;	kosmētikas	līdzekļu	
komplekti;	dekoratīvās	kosmētikas	noņemšanas	
līdzekļi;	kosmētikas	līdzekļi	uzacīm;	vannas	sāļi,	
ne	medicīniskiem	nolūkiem;	vannas	līdzekļi,	ne	
medicīniskiem	nolūkiem;	kosmētiskie	krēmi;	matu	
losjoni;	losjoni	kosmētiskiem	nolūkiem;	ar	kosmētiskiem	
losjoniem	piesūcinātas	salvetes;	pēcskūšanās	losjoni;	
eļļas	kosmētiskiem	nolūkiem;	eļļas	personiskās	tualetes	
nolūkiem;	ādas	balināšanas	krēmi;	izsmidzināmi	elpas	
atsvaidzināšanas	līdzekļi;	dezodorējošās	ziepes;	
dezodoranti	cilvēkam	un	dzīvniekiem;	skalošanas	
līdzekļi	intīmai	higiēnai	un	dezodorēšanai;	ziedes	
kosmētiskiem	nolūkiem;	bāzes	ziedu	smaržām;	zobu	
kopšanas	līdzekļi;	nagu	kopšanas	līdzekļi;	ķermeņa	
kopšanas	līdzekļi,	ne	medicīniskiem	nolūkiem;	
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skaistumkopšanas	līdzekļi,	ne	medicīniskiem	nolūkiem;	
zobu	kopšanas	līdzekļi,	ne	medicīniskiem	nolūkiem

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	670	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1096	 (220)	 Pieteik. dat.  18.10.2019
(531)	CFE ind.  2.9.1;	27.5.9;	27.5.11;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1096
(591)	Krāsu salikums  dzeltens,	oranžs,	balts
(732)	 Īpašn.  PIRMAIS	 BALTIJAS	 KANĀLS,	 SIA;	 Ģertrūdes	

iela	12	-	3,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Sintija	 GIBOLE,	 PIRMAIS	 BALTIJAS	 KANĀLS,	

SIA;	Ģertrūdes	iela	12	-	3,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 35	 reklāma
 38	 telesakari

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	671	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-37	 (220)	 Pieteik. dat.  14.01.2020
(531)	CFE ind.  26.11.12;	26.11.21;	27.7.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-37
(732)	 Īpašn.  RĪGAS	 STRADIŅA	 UNIVERSITĀTE;	 Dzirciema	

iela	16,	Rīga,	LV-1007,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Ludmila	 IVANOVA;	 Dzirciema	 iela	 16,	 Rīga,	

LV-1007,	Latvija	(LV)
(511)	 16	 mācību	un	uzskates	līdzekļi,	izņemot	aparatūru;	

iespiedprodukcija,	arī	grāmatas,	ziņojumi,	veidlapas,	
dienasgrāmatas	un	piezīmju	grāmatiņas;	periodiskie	
izdevumi,	tostarp	laikraksti,	žurnāli	un	kalendāri;	
fotogrāfijas;	sintētiskie	iesaiņojuma	materiāli

 41	 apmācība;	sporta	un	kultūras	pasākumu	un	izpriecu	
organizēšana;	audzināšana;	universitāšu	pakalpojumi	
apmācības	jomā;	kursu,	semināru,	konferenču,	
kongresu,	simpoziju,	izglītojošu	un	izklaidējošu	konkursu	
rīkošana;	izglītojošu	izstāžu	rīkošana,	organizēšana	un	
vadīšana;	izglītības	un	apmācības	pakalpojumi	studiju	
procesa	nodrošināšanā;	profesionālās	orientācijas	
pakalpojumi	apmācības	un	izglītības	jomā,	kā	arī	
konsultāciju	sniegšana	profesionālajā	pārorientācijā;	
izglītības	un	mācību	pakalpojumi	tiešsaistes	režīmā	
ar	interneta	un	citu	interaktīvu	elektronisko	saziņas	
līdzekļu	starpniecību,	piedāvājot	arī	neklātienes	
mācību	programmas;	lekciju	rīkošana,	organizēšana	
un	vadīšana;	eksāmenu	organizēšana	un	vadīšana;	
izdevniecību	pakalpojumi;	drukātu	materiālu,	rakstītu	
darbu,	grāmatu	un	tekstu,	izņemot	reklāmas	tekstus,	
izdošana;	grāmatu,	filmu,	videomateriālu	un	diskos	
ierakstītu	materiālu,	kā	arī	radio	vai	televīzijas	materiālu	

producēšana;	izglītības	un	uzskates	materiālu,	izņemot	
reklāmas	tekstus,	veidošana;	bibliotēku	pakalpojumi;	
tulkošanas	pakalpojumi;	muzeju	pakalpojumi;	
izdevējdarbība	un	tekstu	rakstīšana,	izņemot	reklāmas	
tekstus;	apbalvojumu	un	diplomu	piešķiršana,	izņemot	
apbalvojumu	un	diplomu	piešķiršanu	reklāmas	un	
komerciāliem	nolūkiem

 42	 zinātniskie	un	tehnoloģiskie	pakalpojumi,	izpēte	un	
projektēšana	šajās	jomās;	rūpnieciskā	izpēte	un	
izstrādnes;	konsultāciju	un	informācijas	sniegšana	
pētniecības	pakalpojumu	jomā	un	pētījumu	izstrādē;	
klīniskie	pētījumi;	pētnieciskie	eksperimenti,	kuros	tiek	
izmantoti	dzīvnieki,	zinātniskiem	nolūkiem;	mikroskopijas	
pakalpojumi;	sadzīves	ķīmijas,	higiēnas	līdzekļu	un	
kosmētisko	līdzekļu	klīniski	dermatoloģiskā	novērtēšana;	
kosmētikas	līdzekļu	drošuma	novērtēšana

 44	 ārstnieciskā	aprūpe;	veselības	pakalpojumi	cilvēkam;	
skaistumkopšanas	pakalpojumi	cilvēkam,	tostarp	dažādu	
dermatoloģisku	saslimšanu	gadījumos;	veselības	
aprūpes	pakalpojumi;	profilaktiski	un	diagnostiski	
izmeklējumi	medicīniskiem	un	veterināriem	nolūkiem;	
ģenētiskas	un	bioķīmiskas	analīzes	medicīniskiem	un	
veterināriem	nolūkiem;	mikrobioloģiskie	izmeklējumi	
medicīniskiem	un	veterināriem	nolūkiem;	toksikoloģisko	
rādītāju	noteikšana	medicīniskiem	un	veterināriem	
nolūkiem;	medicīniskā	un	veterinārā	ekspertīze;	
konsultāciju	sniegšana	medicīnas	jomā

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	672	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-38	 (220)	 Pieteik. dat.  15.01.2020
(531)	CFE ind.  18.1.21;	27.5.6;	27.5.24;	29.1.14

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-38
(591)	Krāsu salikums  sarkans,	pelēks,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  Jurijs	 ĻEBEDIČS;	 Meldru	 iela	 17,	 Gauja,	

Carnikavas	nov.,	LV-2163,	Latvija	(LV)
	 Konstantīns	GIMBICKIS;	Dammes	iela	2	-	19,	Rīga,	LV-1067,	

Latvija	(LV)
(511)	 41	 apmācība

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	673	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-175	 (220)	 Pieteik. dat.  18.02.2020
(531)	CFE ind.  5.3.13;	5.3.15;	26.1.2;	26.1.3;	26.1.15;	26.1.20;	

29.1.14

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-175
(591)	Krāsu salikums  tumši	zaļš,	zaļš,	dzeltens,	balts
(732)	 Īpašn.  LAZDONAS	PIENSAIMNIEKS,	AS;	“Klētis”,	Lazdona,	

Lazdonas	pag.,	Madonas	nov.,	LV-4824,	Latvija	(LV)
(511)	 29	 dzeramais	piens;	raudzēti	piena	produkti;	saldais	

krējums;	biezpiens;	deserti,	proti,	saldā	krējuma	krēmi,	
jogurti,	paniņu	želejas;	piena	tauku	produkti	(sviests),	
piena	un	augu	tauku	produkti,	kausētais	sviests;	siers;	
pārtikas	produkti,	kas	pārsvarā	izgatavoti	no	gaļas,	
zivīm,	augļiem	vai	dārzeņiem
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 30	 maize;	maizes	un	konditorejas	izstrādājumi;	deserti,	
proti,	rīsu	krēmi,	biezpiena	tortes,	rupjmaizes	kārtojumi,	
uzputeņi	(debesmanna)

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	674	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1235	 (220)	 Pieteik. dat.  30.11.2019

Meringue
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  Daina	GĀGA-ĒĶE;	Mazā	Kaiju	iela	3,	Rīga,	LV-1048,	

Latvija	(LV)
(511)	 25	 apģērbi,	apavi,	galvassegas
 41	 audzināšana;	apmācība;	izpriecas;	sporta	un	kultūras	

pasākumu	rīkošana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	675	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-267	 (220)	 Pieteik. dat.  06.03.2020
(531)	CFE ind.  18.1.23;	26.4.1;	26.4.4;	26.4.5;	26.4.16;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-267
(591)	Krāsu salikums  zils,	dzeltens,	balts
(732)	 Īpašn.  RENTI,	 AS;	 Skanstes	 iela	 52,	 Rīga,	 LV-1013,	

Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Agris	REINS,	MOGO,	AS;	Skanstes	iela	50,	Rīga,	

LV-1013,	Latvija	(LV)
(511)	 39	 automašīnu	iznomāšana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	676	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-314	 (220)	 Pieteik. dat.  17.03.2020
(531)	CFE ind.  7.1.24;	26.3.23;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-314
(591)	Krāsu salikums  zaļš,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  Nellija	 OSE;	 Kārklu	 iela	 4	 k-1,	 Jūrmala,	 LV-2008,	

Latvija	(LV)
(511)	 36	 nekustamā	īpašuma	lietas
 41	 apmācība

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	677	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-372	 (220)	 Pieteik. dat.  15.04.2020
(531)	CFE ind.  18.1.19;	27.5.24

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-372
(732)	 Īpašn.  LATER	LTD,	SIA;	Audēju	 iela	8	 -	3,	Rīga,	LV-1050,	

Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Agnese	PURIŅA;	Audēju	iela	8	-	3,	Rīga,	LV-1050,	

Latvija	(LV)
(511)	 35	 pārtikas	preču	un	saimniecības	preču	tirdzniecība	ar	

interneta	starpniecību
 39	 preču	piegāde

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	678	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-382	 (220)	 Pieteik. dat.  17.04.2020
(531)	CFE ind.  27.5.1;	27.5.17;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-382
(591)	Krāsu salikums  gaiši	zils,	tumši	zils
(732)	 Īpašn.  Māris	VASKIS;	Anniņmuižas	bulvāris	41	-	174,	Rīga,	

LV-1067,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Vita	 ARDAVA;	 Upmalas	 4.	 līnija	 -	 9,	 Kadaga,	

Ādažu	nov.,	LV-2103,	Latvija	(LV)
(511)	 35	 veikalu	un	noliktavu	aprīkojuma	tirdzniecība;	mēbeļu	

tirdzniecība;	celtniecības	un	ceļa	būves	tehnikas	
tirdzniecība;	noliktavu	un	iekraušanas	tehnikas	
tirdzniecība

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	679	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-384	 (220)	 Pieteik. dat.  17.04.2020
(531)	CFE ind.  28.3;	6.1.4;	26.1.3;	26.1.16;	26.1.22;	26.4.5;	

26.4.16;	26.4.22;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-384
(591)	Krāsu salikums  sarkans,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  NI	HAO,	SIA;	Rudzu	iela	2A,	Bērzkalni,	Īslīces	pag.,	

Bauskas	nov.,	LV-3901,	Latvija	(LV)
(511)	 43	 restorānu,	kas	piedāvā	ķīniešu	ēdienus,	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	680	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-385	 (220)	 Pieteik. dat.  17.04.2020
(531)	CFE ind.  3.5.5;	3.5.24;	29.1.15
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(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-385
(591)	Krāsu salikums  oranžs,	tumši	brūns,	gaiši	brūns,	sarkans,	

balts
(732)	 Īpašn.  Māris	 DIMANTS;	 “Virši”,	 Vērgale,	 Vērgales	 pag.,	

Pāvilostas	nov.,	LV-3463,	Latvija	(LV)
(511)	 5	 uztura	bagātinātāji	cilvēkam

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	681	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-386	 (220)	 Pieteik. dat.  17.04.2020
(531)	CFE ind.  26.4.4;	26.4.9;	26.4.17;	27.7.24

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-386
(732)	 Īpašn.  SPORTA	MEDIJU	ATBALSTA	BIEDRĪBA,	Biedrība;	

Dzirnavu	iela	39	-	8,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Ieva	 JUDINSKA-BANDENIECE,	 Zvērinātu	

advokātu	birojs	“FORT”;	Antonijas	iela	8	-	4,	Rīga,	LV-1010,	
Latvija	(LV)

(511)	 38	 informācijas	apraide	ar	televīzijas	starpniecību;	
audiovizuālā	un	multivides	satura	apraide	ar	interneta	
starpniecību;	telesakari	ar	globālā	tīmekļa	starpniecību;	
televīzijas	raidījumu	apraide	internetā

 41	 audio,	video	un	multivides	ierakstu	veikšana	un	
fotografēšana;	elektronisko	spēļu	un	sporta	sacensību	
organizēšana;	viktorīnu,	spēļu	un	konkursu	rīkošana;	
izglītības	pakalpojumi	sporta	jomā;	informācijas	
nodrošināšana	par	sportu;	informācijas	sniegšana	
par	sporta	rezultātiem;	izklaide	ar	interneta	protokola	
televīzijas	(IPTV)	starpniecību;	izklaidējošu	
televīzijas	pārraižu	nodrošināšana	mobilajos	
telefonos;	nelejupielādējamu	elektronisko	publikāciju	
nodrošināšana	tiešsaistes	režīmā;	izklaides	iespēju	
nodrošināšana	ar	globālā	tīmekļa	starpniecību

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	682	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-390	 (220)	 Pieteik. dat.  21.04.2020
(531)	CFE ind.  27.5.1;	27.5.17;	27.5.21

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-390
(732)	 Īpašn.  RIGA	 INTERNATIONAL	 TUITION	 CENTRE,	 SIA;	

Upesciema	iela	26	-	3,	Rīga,	LV-1024,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Katerina	GRIŠINA;	Anniņmuižas	bulvāris	41	-	111,	

Rīga,	LV-1067,	Latvija	(LV)
(511)	 9	 datori;	datoru	perifērijas	ierīces;	ierakstīta	

programmatūra;	ierakstīta	spēļu	programmatūra;	
ierakstītas	datorprogrammas;	ierakstītas	datoru	
operētājprogrammas;	ierakstītas	un	lejupielādējamas	
programmatūras	platformas;	lejupielādējamas	
attēlu	datnes;	lejupielādējamas	datorprogrammas;	
lejupielādējamas	datorprogrammu	lietotnes;	
lejupielādējamas	elektroniskās	publikācijas;	
lejupielādējamas	mūzikas	datnes;	lejupielādējami	attēli	
mobilajiem	tālruņiem;	saskarnes	programmas	un	ierīces	
datoriem

 41	 audzināšana;	apmācība;	izglītības	pakalpojumi;	
izglītības	pakalpojumi	bērniem;	brīvdienu	pasākumu	
organizēšana	bērniem	izklaides	un	izglītības	jomā;	
izglītības	pakalpojumi	datorizētās	projektēšanas	jomā;	
izglītības	pakalpojumi	datorzinātnes	jomā;	izglītības	
pakalpojumi	un	apmācība	elektronisko	datu	apstrādes	
jomā;	izglītības	pakalpojumi	universitātēs	un	koledžās;	
izglītības	pakalpojumi	vidusskolās;	klubu	pakalpojumi	
izglītības	jomā;	konferenču	organizēšana	izglītības	
jomā;	kursu	nodrošināšana	izglītības	nolūkos;	lekciju	
organizēšana	izglītības	nolūkos;	izglītības	pakalpojumu	
nodrošināšana;	kursu	nodrošināšana	neklātienes	
izglītības	jomā;	izglītības	pakalpojumu	nodrošināšana	
tiešsaistes	režīmā,	izmantojot	datoru	datubāzes	vai	
internetu;	mācību	pakalpojumi	izglītības	pakalpojumu	
jomā;	izglītības	pakalpojumi	datu	apstrādes	apmācības	
metožu	jomā;	izglītības	pakalpojumi	bērnu	intelektuālo	
spēju	attīstībai;	izglītības	pakalpojumi	datoru	jomā;	
izglītības	pakalpojumi	datorprogrammu	izveides	jomā;	
izglītības	pakalpojumi	datorsistēmu	jomā;	izglītības	
pakalpojumi	datorsistēmu	izmantošanas	jomā;	izglītības	
pakalpojumi	datoru	programmatūras	jomā;	izglītības	
pakalpojumi	datoru	programmatūras	izmantošanas	
jomā;	izglītības	pakalpojumi	datu	apstrādes	jomā;	
izglītības	pakalpojumi	informācijas	tehnoloģiju	jomā;	
izglītības	pakalpojumi	skolās;	izglītība	pētniecības	
jomā;	apmācības	nodrošināšana;	izklaides	pakalpojumi;	
sporta	pakalpojumi;	izglītojošu	semināru	organizēšana	
un	vadīšana;	izglītojošu	spēļu	organizēšana;	izglītojošu	
darba	semināru	vadīšana	uzņēmējdarbības	jomā;	
izglītojošu	izklaides	pakalpojumu	nodrošināšana	
skolas	vecuma	bērniem	atpūtas	centros	pēc	mācībām;	
izglītojošu	konkursu	rīkošana;	izglītojošu	kursu	
nodrošināšana	informācijas	tehnoloģiju	vadības	jomā;	
izglītojošu	kursu	programmu	izstrāde;	izglītojošu	kursu	
vadīšana,	arī	zinātnes	jomā;	izglītojošu	materiālu	
demonstrēšana;	izglītojošu	pasākumu	organizēšana;	
izglītojošu	pasākumu	vadīšana;	konkursu	organizēšana	
izglītības	vai	izklaides	nolūkos;	izglītības	pakalpojumi	
pieaugušajiem;	prezentāciju	rīkošana	izglītības	
nolūkos;	profesionālu	konsultāciju	sniegšana	
izglītības	jomā;	sapulču	organizēšana	izglītības	
nolūkos;	studentu	dalības	nodrošināšana	izglītojošos	
kursos;	studentu	dalības	nodrošināšana	izglītojošos	
pasākumos;	apmācība	praktisko	iemaņu	apgūšanā	
ar	demonstrēšanas	palīdzību;	datorizdevniecību	
pakalpojumi;	informācijas	sniegšana	par	izglītību;	
kolokviju	rīkošana	un	vadīšana;	mācību	pakalpojumi;	
neklātienes	mācību	pakalpojumi;	nelejupielādējamu	
elektronisku	publikāciju	nodrošināšana	tiešsaistē;	
nelejupielādējamu	videomateriālu	nodrošināšana	
tiešsaistē;	individuāla	apmācība;	izglītības	forumu	
organizēšana	un	vadīšana	klātienē;	mācību	
pakalpojumi,	izmantojot	simulatorus;	nelejupielādējamu	
filmu	nodrošināšana,	izmantojot	pieprasījumvideo	
pārraides	pakalpojumus;	praktisko	nodarbību	rīkošana	
un	vadīšana;	semināru	rīkošana	un	vadīšana;	izglītības	
pakalpojumi	programmēšanas	jomā

 42	 datorprogrammēšana;	datorprogrammu	pavairošana;	
datorsistēmu	analizēšana;	datorsistēmu	izstrāde;	datoru	
datu	atjaunošana;	datoru	programmatūras	iznomāšana;	
datu	vai	dokumentu	pārveidošana	elektroniskā	
formātā;	grafiskā	dizaina	izstrāde;	konsultāciju	
sniegšana	par	datortehnikas	dizainu	un	uzbūvi;	
programmatūras	atjaunināšana;	programmatūras	
izstrāde;	programmatūras	uzturēšana;	tehnisko	projektu	
vadīšana;	tīmekļa	mitināšanas	pakalpojumi;	datoru	
programmatūras	instalēšana;	mākoņdatu	izkliedēšanas	
pakalpojumi;	datu	un	datorprogrammu	konversijas	
pakalpojumi;	konsultēšana	datoru	programmatūras	
jomā;	tīkla	serveru	iznomāšana;	pakalpojumi	
aizsardzībai	pret	datorvīrusiem;	meklētājprogrammu	
nodrošināšana	internetā;	dokumentu	digitalizēšana	
(skenēšana);	attālināta	datorsistēmu	uzraudzīšana;	
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konsultēšana	tīmekļa	vietņu	dizaina	jomā;	
programmatūra	kā	pakalpojums	(SaaS);	konsultēšana	
informācijas	tehnoloģiju	jomā;	zinātniskā	izpēte;	serveru	
mitināšana;	datu	dublēšana	ārpus	krātuves;	elektroniskā	
datu	uzglabāšana;	informācijas	sniegšana	ar	tīmekļa	
vietņu	starpniecību	par	informācijas	tehnoloģijām	
un	programmēšanu;	ārpakalpojumu	nodrošināšana	
informācijas	tehnoloģiju	jomā;	konsultēšana	
tehnoloģiju	jomā;	konsultēšana	datortehnoloģiju	jomā;	
konsultēšana	telekomunikāciju	tehnoloģiju	jomā;	
konsultēšana	datordrošības	jomā;	ar	tīmekļa	vietņu	
starpniecību	pieejamu	informācijas	indeksu	izveide	
un	dizains	trešajām	personām;	konsultēšana	par	
interneta	drošību;	konsultēšana	par	datu	drošību;	
datu	šifrēšana;	informācijas	sistēmu	uzraudzība,	lai	
konstatētu	nesankcionētu	piekļuvi	vai	datu	aizsardzības	
pārkāpumus;	programmatūras	izstrāde	programmatūras	
publicēšanas	jomā;	platforma	kā	pakalpojums	(PaaS);	
datoru	platformu	izstrādes	pakalpojumi;	tīmekļa	vietņu	
izveidošana	un	uzturēšana	trešajām	personām

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	683	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-393	 (220)	 Pieteik. dat.  21.04.2020
(531)	CFE ind.  27.5.22;	29.1.15

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-393
(591)	Krāsu salikums  gaiši	zils,	dzeltens,	brūns,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  AP,	 SIA;	 Kalnciema	 iela	 207,	 Rīga,	 LV-1046,	

Latvija	(LV)
(511)	 35	 reklāma;	darījumu	vadīšana;	uzņēmumu	pārvaldīšana;	

biroja	darbi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	684	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-394	 (220)	 Pieteik. dat.  21.04.2020

Romualds Vonsovičs
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  Romualds	VONSOVIČS;	Brīvības	iela	40	-	32,	Rīga,	

LV-1050,	Latvija	(LV)
(511)	 45	 advokātu	pakalpojumi;	tiesvedības	pakalpojumi;	

ārpustiesas	strīdu	risināšana;	juridiskā	izpēte;	juridiskie	
pakalpojumi,	kas	saistīti	ar	personu	pārstāvēšanu	
sarunās	par	līgumu	nosacījumiem;	juridisko	dokumentu	
sagatavošana;	konsultāciju	sniegšana	intelektuālā	
īpašuma	jomā

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	685	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-399	 (220)	 Pieteik. dat.  22.04.2020

BALTO LINK
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  UADBB	“AON	BALTIC”;	A.	Gostauto	g.	40B,	Vilnius,	

LT-03163,	Lietuva	(LT)
(740)	 Pārstāvis  Jevgeņijs	 FORTŪNA,	 “FORAL	 INTELEKTUĀLĀ	

ĪPAŠUMA	 AĢENTŪRA”,	 SIA;	 Kalēju	 iela	 14	 -	 7,	 Rīga,	
LV-1050,	Latvija	(LV)

(511)	 36	 apdrošināšanas	risku	parakstīšana;	informācijas	
sniegšana	par	apdrošināšanu;	konsultāciju	sniegšana	
apdrošināšanas	jomā;	aktuāru	pakalpojumi;	

starpniecības	pakalpojumi	apdrošināšanas	jomā;	
finansiālā	novērtēšana	apdrošināšanas	nolūkiem

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	686	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-400	 (220)	 Pieteik. dat.  22.04.2020
(531)	CFE ind.  28.3;	26.1.6;	26.1.18;	26.4.6;	26.4.22;	27.5.24;	

29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-400
(591)	Krāsu salikums  sarkans,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  NI	HAO,	SIA;	Rudzu	iela	2A,	Bērzkalni,	Īslīces	pag.,	

Bauskas	nov.,	LV-3901,	Latvija	(LV)
(511)	 43	 ķīniešu	virtuves	restorānu	pakalpojumi;	ēdināšanas	

pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	687	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-406	 (220)	 Pieteik. dat.  23.04.2020
(531)	CFE ind.  25.1.19;	26.1.1;	26.1.3;	26.1.18;	29.1.14

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-406
(591)	Krāsu salikums  brūns,	gaiši	brūns,	zaļš,	melns
(732)	 Īpašn.  GARDAIS,	 SIA;	 “Priedes	 1”	 -	 67,	 Silakrogs,	

Ropažu	nov.,	LV-2133,	Latvija	(LV)
(511)	 29	 konservēti,	saldēti,	žāvēti	(kaltēti)	un	termiski	apstrādāti	

augļi	un	dārzeņi
 30	 miltu	un	labības	produktu	izstrādājumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	688	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-419	 (220)	 Pieteik. dat.  28.04.2020
(531)	CFE ind.  27.5.4
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(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-419
(732)	 Īpašn.  OK	ĪPAŠUMI,	SIA;	Rīgas	iela	23,	Ogre,	Ogres	nov.,	

LV-5001,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Ieva	 JUDINSKA-BANDENIECE,	 Zvērinātu	

advokātu	birojs	“FORT”;	Antonijas	iela	8	-	4,	Rīga,	LV-1010,	
Latvija	(LV)

(511)	 35	 reklāma;	dažādu	preču	atlase	un	izvietošana	(izņemot	
to	transportu)	citu	personu	labā,	lai	dotu	patērētājiem	
iespēju	šis	preces	ērti	aplūkot	un	iegādāties;	pārtikas	
preču,	dzērienu,	mēbeļu,	interjera	priekšmetu,	
apavu,	somu,	apģērbu,	bērnu	preču,	sporta	preču,	
mājsaimniecības	preču,	kosmētikas	līdzekļu,	
parfimērijas	izstrādājumu,	ziedu,	grāmatu,	sadzīves	
preču	un	elektronikas	preču	mazumtirdzniecības	
lielveikalu	pakalpojumi

 36	 vietu	iznomāšana	tirdzniecības	centros;	nekustamā	
īpašuma	pārvaldība	saistībā	ar	iepirkšanās	centriem

 43	 bāru	un	restorānu	pakalpojumi;	kafejnīcu	pakalpojumi;	
nodrošināšana	ar	uzturu	un	dzērieniem	līdzņemšanai;	
ēdināšanas	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	689	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-271	 (220)	 Pieteik. dat.  06.03.2020
(531)	CFE ind.  27.5.8

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-271
(732)	 Īpašn.  Pāvels	 KURILOVS;	 Rigondas	 gatve	 8	 -	 26,	 Rīga,	

LV-1067,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Jānis	 LOZE,	 Zvērinātu	 advokātu	 birojs	 “LOZE	

&	PARTNERI”;	 Krišjāņa	 Valdemāra	 iela	 33,	 Rīga,	 LV-1010,	
Latvija	(LV)

(511)	 35	 reklāma;	preču	noieta	veicināšana	citu	personu	
labā;	preču	atlase	un	izvietošana	(izņemot	to	
transportu)	citu	personu	labā,	lai	dotu	patērētājiem	
iespēju	šīs	preces	ērti	aplūkot	un	iegādāties;	preču	
demonstrēšana;	mazgāšanas	un	tīrīšanas	līdzekļu,	
parfimērijas	izstrādājumu,	juvelierizstrādājumu,	papīra	
un	kancelejas	preču,	ādas	izstrādājumu,	suvenīru,	
mājturības	piederumu,	šūšanas	piederumu,	tekstilpreču,	
apģērbu	un	apavu,	sporta	preču,	rotaļlietu,	sadzīves	
tehnikas	un	pārtikas	preču	mazumtirdzniecības	un	
vairumtirdzniecības	pakalpojumi,	arī	ar	interneta,	
televīzijas	vai	citu	saziņas	līdzekļu	starpniecību;	
informācijas	sniegšana	par	minētajiem	pakalpojumiem

 39	 transporta	pakalpojumi;	preču	pārvadāšanas	un	
preču	uzglabāšanas	konteineru	iznomāšana;	preču	
iesaiņošana	un	uzglabāšana;	preču	uzglabāšanas	
pakalpojumi	noliktavās

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	690	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-273	 (220)	 Pieteik. dat.  06.03.2020

UNIBOX
(550)	 Vārdiska zīme

(732)	 Īpašn.  Pāvels	 KURILOVS;	 Rigondas	 gatve	 8	 -	 26,	 Rīga,	
LV-1067,	Latvija	(LV)

(740)	 Pārstāvis  Jānis	LOZE,	Zvērinātu	advokātu	birojs	 “LOZE	&	
PARTNERI”;	 Krišjāņa	 Valdemāra	 iela	 33,	 Rīga,	 LV-1010,	
Latvija	(LV)

(511)	 35	 reklāma;	preču	noieta	veicināšana	citu	personu	
labā;	preču	atlase	un	izvietošana	(izņemot	to	
transportu)	citu	personu	labā,	lai	dotu	patērētājiem	
iespēju	šīs	preces	ērti	aplūkot	un	iegādāties;	preču	
demonstrēšana;	mazgāšanas	un	tīrīšanas	līdzekļu,	
parfimērijas	izstrādājumu,	juvelierizstrādājumu,	papīra	
un	kancelejas	preču,	ādas	izstrādājumu,	suvenīru,	
mājturības	piederumu,	šūšanas	piederumu,	tekstilpreču,	
apģērbu	un	apavu,	sporta	preču,	rotaļlietu,	sadzīves	
tehnikas	un	pārtikas	preču	mazumtirdzniecības	un	
vairumtirdzniecības	pakalpojumi,	arī	ar	interneta,	
televīzijas	vai	citu	saziņas	līdzekļu	starpniecību;	
informācijas	sniegšana	par	minētajiem	pakalpojumiem

 39	 transporta	pakalpojumi;	preču	pārvadāšanas	un	
preču	uzglabāšanas	konteineru	iznomāšana;	preču	
iesaiņošana	un	uzglabāšana;	preču	uzglabāšanas	
pakalpojumi	noliktavās

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	691	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-304	 (220)	 Pieteik. dat.  13.03.2020
(531)	CFE ind.  7.5.15;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-304
(591)	Krāsu salikums  smilškrāsa,	tumši	zaļš
(732)	 Īpašn.  RĪGAS	NAMI,	SIA;	Rātslaukums	5,	Rīga,	 LV-1050,	

Latvija	(LV)
(511)	 35	 reklāma;	darījumu	vadīšana;	biroja	darbi
 36	 nekustamā	īpašuma	lietas
 41	 izpriecas;	sporta	un	kultūras	pasākumu	rīkošana
 43	 apgāde	ar	uzturu	un	dzērieniem

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	692	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-305	 (220)	 Pieteik. dat.  13.03.2020
(531)	CFE ind.  7.5.15

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-305
(732)	 Īpašn.  RĪGAS	NAMI,	SIA;	Rātslaukums	5,	Rīga,	 LV-1050,	

Latvija	(LV)
(511)	 35	 reklāma;	darījumu	vadīšana;	biroja	darbi
 36	 nekustamā	īpašuma	lietas
 41	 izpriecas;	sporta	un	kultūras	pasākumu	rīkošana
 43	 apgāde	ar	uzturu	un	dzērieniem
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(111)	 Reģ. Nr.  M	75	693	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-306	 (220)	 Pieteik. dat.  13.03.2020
(531)	CFE ind.  7.5.15;	27.5.24;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-306
(591)	Krāsu salikums  smilškrāsa,	tumši	zaļš
(732)	 Īpašn.  RĪGAS	NAMI,	SIA;	Rātslaukums	5,	Rīga,	 LV-1050,	

Latvija	(LV)
(511)	 35	 reklāma;	darījumu	vadīšana;	biroja	darbi
 36	 nekustamā	īpašuma	lietas
 41	 izpriecas;	sporta	un	kultūras	pasākumu	rīkošana
 43	 apgāde	ar	uzturu	un	dzērieniem

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	694	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-307	 (220)	 Pieteik. dat.  13.03.2020

Kronvalda koncertzāle
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  RĪGAS	NAMI,	SIA;	Rātslaukums	5,	Rīga,	 LV-1050,	

Latvija	(LV)
(511)	 35	 reklāma;	darījumu	vadīšana;	biroja	darbi
 36	 nekustamā	īpašuma	lietas
 41	 izpriecas;	sporta	un	kultūras	pasākumu	rīkošana
 43	 apgāde	ar	uzturu	un	dzērieniem

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	695	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-308	 (220)	 Pieteik. dat.  13.03.2020
(531)	CFE ind.  7.5.15;	27.5.24

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-308
(732)	 Īpašn.  RĪGAS	NAMI,	SIA;	Rātslaukums	5,	Rīga,	 LV-1050,	

Latvija	(LV)
(511)	 35	 reklāma;	darījumu	vadīšana;	biroja	darbi
 36	 nekustamā	īpašuma	lietas
 41	 izpriecas;	sporta	un	kultūras	pasākumu	rīkošana
 43	 apgāde	ar	uzturu	un	dzērieniem

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	696	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-309	 (220)	 Pieteik. dat.  13.03.2020
(531)	CFE ind.  7.5.15;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-309
(591)	Krāsu salikums  pelēks,	melns
(732)	 Īpašn.  RĪGAS	NAMI,	SIA;	Rātslaukums	5,	Rīga,	 LV-1050,	

Latvija	(LV)
(511)	 35	 reklāma;	darījumu	vadīšana;	biroja	darbi
 36	 nekustamā	īpašuma	lietas
 41	 izpriecas;	sporta	un	kultūras	pasākumu	rīkošana
 43	 apgāde	ar	uzturu	un	dzērieniem

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	697	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-310	 (220)	 Pieteik. dat.  13.03.2020
(531)	CFE ind.  7.5.15;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-310
(591)	Krāsu salikums  sarkanbrūns,	melns
(732)	 Īpašn.  RĪGAS	NAMI,	SIA;	Rātslaukums	5,	Rīga,	 LV-1050,	

Latvija	(LV)
(511)	 35	 reklāma;	darījumu	vadīšana;	biroja	darbi
 36	 nekustamā	īpašuma	lietas
 41	 izpriecas;	sporta	un	kultūras	pasākumu	rīkošana
 43	 apgāde	ar	uzturu	un	dzērieniem

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	698	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-311	 (220)	 Pieteik. dat.  13.03.2020

Kronvalds Concert Hall
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  RĪGAS	NAMI,	SIA;	Rātslaukums	5,	Rīga,	 LV-1050,	

Latvija	(LV)
(511)	 35	 reklāma;	darījumu	vadīšana;	biroja	darbi
 36	 nekustamā	īpašuma	lietas
 41	 izpriecas;	sporta	un	kultūras	pasākumu	rīkošana
 43	 apgāde	ar	uzturu	un	dzērieniem
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(111)	 Reģ. Nr.  M	75	699	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-312	 (220)	 Pieteik. dat.  13.03.2020
(531)	CFE ind.  7.5.15;	27.5.24

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-312
(732)	 Īpašn.  RĪGAS	NAMI,	SIA;	Rātslaukums	5,	Rīga,	 LV-1050,	

Latvija	(LV)
(511)	 35	 reklāma;	darījumu	vadīšana;	biroja	darbi
 36	 nekustamā	īpašuma	lietas
 41	 izpriecas;	sporta	un	kultūras	pasākumu	rīkošana
 43	 apgāde	ar	uzturu	un	dzērieniem

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	700	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-351	 (220)	 Pieteik. dat.  06.04.2020

VIRUDES
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  AMBER	BEVERAGE	GROUP,	SIA;	Aleksandra	Čaka	

iela	160,	Rīga,	LV-1012,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Ņina	 DOLGICERE,	 Patentu	 aģentūra	 “KDK”;	

Dzērbenes	iela	27,	Rīga,	LV-1006,	Latvija	(LV)
(511)	 5	 dezinfekcijas	līdzekļi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	701	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-355	 (220)	 Pieteik. dat.  07.04.2020
(531)	CFE ind.  27.1.6;	27.5.1;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-355
(591)	Krāsu salikums  zils,	balts
(732)	 Īpašn.  D22,	 SIA;	 Ganību	 dambis	 22D,	 Rīga,	 LV-1045,	

Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Ņina	 DOLGICERE,	 Patentu	 aģentūra	 “KDK”;	

Dzērbenes	iela	27,	Rīga,	LV-1006,	Latvija	(LV)
(511)	 3	 kosmētikas,	ķermeņa	kopšanas	un	skaistumkopšanas	

līdzekļi,	ne	medicīniskiem	nolūkiem;	zobu	kopšanas	
līdzekļi,	ne	medicīniskiem	nolūkiem;	parfimērijas	
izstrādājumi,	ēteriskās	eļļas;	mazgāšanas	un	
balināšanas	līdzekļi;	tīrīšanas,	pulēšanas,	attaukošanas	
un	abrazīvie	līdzekļi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	702	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-374	 (220)	 Pieteik. dat.  15.04.2020
(531)	CFE ind.  27.5.1;	27.5.15;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-374
(591)	Krāsu salikums  gaiši	zils,	pelēks,	balts
(732)	 Īpašn.  Jeļena	GRĪNBERGA;	Dzirnavu	 iela	60A	-	34,	Rīga,	

LV-1050,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Katerina	GRIŠINA;	Anniņmuižas	bulvāris	41	-	111,	

Rīga,	LV-1067,	Latvija	(LV)
(511)	 16	 papīrs	un	kartons;	iespiedprodukcija;	fotogrāfijas;	

rakstāmlietas	un	biroja	piederumi,	izņemot	mēbeles;	
līmvielas	kancelejas	un	mājsaimniecības	nolūkiem;	
materiāli	rasēšanai	un	māksliniekiem;	otas;	mācību	un	
uzskates	līdzekļi;	aizzīmogošanas	uzlīmes;	akmens	
tintnīcas;	akvareļi;	akvareļu	gleznošanas	pamatnes;	
albumi;	aploksnes	kancelejas	nolūkiem;	aproces	
rakstāmlietu	piestiprināšanai;	apsveikuma	kartītes;	
apvāki	(kancelejas	preces);	iespiesti	attēli;	audeklu	
apakšrāmji	māksliniekiem;	biroja	piederumi	(izņemot	
mēbeles);	bloknoti	(kancelejas	preces);	brošūras	
(pamfleti);	bukleti;	burtnīcas	rakstīšanai	un	zīmēšanai;	
cirkuļi	rasēšanai;	kancelejas	preces	dāvanām;	
divpusējās	līmlentes	kancelejas	un	mājsaimniecības	
nolūkiem;	dokumentu	apvalki;	dokumentu	mapes	
(biroja	piederumi);	dokumentu	turētāji	(kancelejas	
preces);	dzēšamgumijas;	dzēšanas	piederumi	tāfelēm;	
dzēšlapas;	elektriskās	un	neelektriskās	zīmuļu	asināmās	
ierīces;	elektriskie	un	neelektriskie	zīmuļu	asināmie;	
emblēmas	(papīra	zīmogi);	filtrpapīrs;	fotogravīras;	
fotogrāfiju	statīvi;	fotogrāfiju	un	mākslas	darbu	papīra	
ietvari	un	paspartū;	gleznošanai	paredzēti	audekli;	
gleznošanai	paredzēti	audekli	uz	rāmja;	gleznošanas	
komplekti	māksliniekiem;	gleznu	audekli;	grafikas	darbu	
reprodukcijas;	grafikas	mākslas	darbu	reprodukcijas;	
grafiski	zīmējumi;	gravēšanas	plates;	gravīras;	
grāmatas;	grāmatu	turētāji;	grāmatzīmes;	gumijas	līmes	
kancelejas	un	mājsaimniecības	nolūkiem;	ierāmētas	un	
neierāmētas	gleznas;	ierīces	fotogrāfiju	ierāmēšanai;	
iesaiņošanas	maisiņi	(aploksnes,	kabatiņas)	no	papīra	
vai	plastmasas;	iespiestas	mākslas	reprodukcijas;	
iespiesti	fotoattēli;	ietinamais	papīrs;	izstrādājumi	
uzrakstītā	un	uzzīmētā	dzēšanai;	japāņu	papīrs	(washi);	
kabatas	grāmatiņas	(kancelejas	preces);	kalendāri;	
kalki;	kancelejas	piederumi;	kancelejas	piederumu	
futrāļi;	kancelejas	preces	birojam;	iespiesti	izglītojoši	
materiāli;	kancelejas	preču	lādītes;	kancelejas	preču	
kastes;	kartītes;	kartona	ruļļi;	kartona	un	papīra	
kārbas;	kartons	no	kokšķiedras	masas	(kancelejas	
preces);	katalogi;	kopēšanas	papīrs;	korekcijas	lentes;	
korekcijas	šķidrumi	(biroja	piederumi);	korekcijas	tinte	
heliogrāfijai;	krāsotāju	otas;	krāsotāju	rullīši;	krāsotās	
rokdarbu	un	mākslas	smiltis;	krāsu	kastes	skolēniem;	
krāsu	otas	māksliniekiem;	krāsu	paletes;	krīta	ietveres;	
krīts	litogrāfijai;	krīts	māksliniekiem;	krīts	rakstīšanai;	
lappušu	turētāji;	lipīga	folija	kancelejas	nolūkiem;	
līme	kancelejas	un	mājsaimniecības	nolūkiem;	līmes	
zīmuļi	kancelejas	nolūkiem;	līmlentes	kancelejas	un	
mājsaimniecības	nolūkiem;	līmvielas	kancelejas	un	
mājsaimniecības	nolūkiem;	līmvielas	lietošanai	mākslas	
darbos;	luminiscējošais	papīrs;	manuālās	marķēšanas	
ierīces;	mapes	(kancelejas	preces);	marķējošas	tintes	
kancelejas	nolūkiem;	marķēšanas	krīts;	marķieri	
(kancelejas	preces);	masa	veidošanai	(modelēšanai)	no	
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polimērmateriāliem;	materiāli	un	līdzekļi	māksliniekiem	
un	dekoratoriem;	mācību	un	uzskates	līdzekļi	(izņemot	
aparatūru);	mākslas	attēli;	mākslas	darbi,	kas	izgatavoti	
no	papīra;	mākslas	darbi	litogrāfijas	tehnikā;	mākslas	
darbi	un	statuetes	no	papīra	un	kartona,	arhitektūras	
maketi;	mākslas	darbu	ietvari;	mākslas	un	amatniecības	
rokdarbu	komplekti;	mākslinieku	modelēšanas	
materiāli;	mākslinieku	papīrs;	mākslinieku	pasteļkrītiņi;	
mākslinieku	zīmuļi;	mākslinieku,	amatnieku	un	
maketētāju	piederumi;	māls	veidošanai	(modelēšanai);	
molberti;	ogles	māksliniekiem;	ogles	zīmuļi;	paletes	
akvareļkrāsu	jaukšanai;	paletes	gleznotājiem;	
papīra	griezēji	(biroja	piederumi);	papīra	izkārtnes;	
papīra	kancelejas	piederumi	birojam;	papīra	lapas	
(kancelejas	preces);	papīra	locīšanas	ierīces	biroja	
darbiem;	papīra	loksnes	(rakstāmlietas);	papīra	vai	
kartona	izkārtnes;	papīrnaži	(biroja	piederumi);	papīrs	
kopēšanai	(kancelejas	preces);	papīrs	ķīniešu	stila	
glezniecībai	un	kaligrāfijai	(xuan);	papīrs	no	kokšķiedras	
masas;	papjēmašē	masa;	pasteļkrītiņi;	pastkartes;	
pausaudekls;	pauspapīrs;	penāļi;	pergamenta	
papīrs;	piezīmju	blociņi	(kancelejas	preces);	piezīmju	
grāmatiņas;	pildspalvas;	pildspalvu	turētāji;	plakāti;	
plastiski	materiāli	veidošanas	(modelēšanas)	nolūkiem;	
portreti;	rakstāmlietu	komplekti;	rakstāmotiņas;	
rakstāmpapīrs;	rakstāmpiederumi	(kancelejas	preces);	
rakstāmspalvas;	rakstāmspalvu	tīrītāji;	rasējumi;	
rasēšanas	dēļi;	rasēšanas	instrumenti;	rasēšanas	lineāli;	
rokasgrāmatas;	roku	atbalsta	ierīces	gleznotājiem;	
sistematizētas	piezīmju	grāmatiņas;	skolas	piederumi	
(kancelejas	preces);	skrāpji	(piederumi	teksta	tīrīšanai)	
biroja	darbiem;	spiedogi;	spīdums	kancelejas	nolūkiem;	
spīdumu	pildspalvas	kancelejas	nolūkiem;	spraudītes;	
statīvi	pildspalvām	un	zīmuļiem;	sudraba	papīrs;	
šablonu	futrāļi;	taisnleņķa	lineāli	zīmēšanai;	tinte;	tintes	
lentes;	tintes	pildspalvas;	tintes	spilventiņi;	tintnīcas;	
tintnīcas	ar	piederumiem;	trafareti	(rakstāmpiederumi);	
trafaretu	plāksnes;	transparenti	(kancelejas	preces);	
trauciņi	gleznošanas	otu	mazgāšanai;	tuša;	tušas	
stienīši;	uzlīmes	(kancelejas	preces);	uzpirksteņi	(biroja	
piederumi);	vaskpapīrs;	veidošanas	(modelēšanas)	
materiāli;	veidošanas	(modelēšanas)	pastas;	veidošanas	
(modelēšanas)	vasks,	izņemot	vasku	zobu	tehnikas	
nolūkiem;	velces;	zelta	rakstāmspalvas;	zīdpapīrs;	
zīmējumi;	zīmēšanas	bloki;	zīmēšanas	piederumi;	
zīmēšanas	piederumu	komplekti;	zīmoglaka;	zīmoglakas	
spiedogi;	zīmogmarkas;	zīmogošanas	piederumi	
kancelejas	nolūkiem;	zīmogu	kastītes;	zīmogu	statīvi;	
zīmogu	turētāji;	zīmuļi;	zīmuļi	gleznošanai;	zīmuļu	
rotājumi	(kancelejas	preces);	zīmuļu	turētāji

 35	 attālinātie	tirgvedības	pakalpojumi;	datorizēti	preču	
pasūtīšanas	pakalpojumi	tiešsaistē;	informācijas,	kas	
attiecas	uz	precēm	un	pakalpojumiem,	sniegšana	
patērētājiem;	izstāžu	organizēšana	komerciāliem	vai	
reklāmas	nolūkiem;	komerciālas	informācijas	un	padomu	
sniegšana	patērētājiem	par	preču	un	pakalpojumu	
izvēli;	konsultāciju	sniegšana	par	kancelejas	preču	
pasūtīšanu;	mazumtirdzniecības	pakalpojumi	
attiecībā	uz	izglītojošiem	materiāliem,	kancelejas	
piederumiem,	mākslas	darbiem,	mākslas	materiāliem;	
mazumtirdzniecības	pakalpojumi	tiešsaistē	attiecībā	
uz	kancelejas	precēm	un	mākslinieku	piederumiem;	
mazumtirdzniecības	pasūtījumu	pakalpojumi;	mākslas	
darbu	mazumtirdzniecības	pakalpojumi	mākslas	
galerijās;	mākslas	izstāžu	rīkošana	un	vadīšana	
komerciāliem	vai	reklāmas	nolūkiem;	preču	pasūtījumu	
elektroniska	apstrāde;	patērētājiem	paredzētu	
ieteikumu	sniegšana	attiecībā	uz	kancelejas	precēm	un	
mākslinieku	piederumiem;	patēriņa	preču	informācijas	
nodrošināšana	par	kancelejas	piederumiem;	
preču	demonstrēšana	(trešajām	personām);	
preču	demonstrēšana	komunikācijas	līdzekļos	
mazumtirdzniecības	nolūkiem;	preču	demonstrēšana	
tirdzniecības	veicināšanas	nolūkiem;	preču	izstādīšanas	

pakalpojumi;	preču	un	pakalpojumu	prezentācijas;	
reklāmas,	tirgvedības	un	preču	noieta	veicināšanas	
pakalpojumi;	tiešsaistes	pasūtījumu	pakalpojumi;	
uzņēmumu	apgāde	(preču	un	pakalpojumu	sagāde	trešo	
personu	interesēs);	vairumtirdzniecības	pasūtījumu	
pakalpojumi

 41	 audzināšana;	apmācība;	izpriecas;	kultūras	pasākumu	
rīkošana;	apmācība	praktisko	iemaņu	apgūšanā	ar	
demonstrēšanas	palīdzību;	apmācība	un	instruktāža;	
apmācības	kursu	pakalpojumi;	apmācības	kursu	
rīkošana;	apmācības	kursu	vadīšana	tiešsaistē;	
apmācības	nodrošināšana	profesionālo	iemaņu	
uzlabošanai;	apmācības	semināru	sniegšana	tiešsaistē;	
apmācības	semināru	rīkošana;	apmācības	semināru	
vadīšana;	apmācības	un	izglītības	nodrošināšana;	
apmācības	organizēšana	un	vadīšana;	konsultāciju	
sniegšana	par	apmācību	mākslas	jomā;	atpūtas	
iespēju	nodrošināšana;	audio,	video	un	multivides	
ierakstu	veikšana	un	fotografēšana;	bērnu	izklaides	
pakalpojumi;	brīvdienu	nometņu	pakalpojumi	(izklaide);	
darba	semināru	vadīšana	(apmācība);	demonstrēšanas	
pakalpojumi	izglītības	nolūkos;	fotografēšana;	
fotogrāfiju	publicēšana;	portretu	fotografēšana;	
fotobibliotēku	pakalpojumi;	fotoreprodukciju	
iznomāšana;	informācijas	meklēšanas	pakalpojumi	
fotobibliotēkās;	fotogrāfijas	kompozīciju	veidošana	
pēc	pasūtījuma;	fotogrāfu	pakalpojumi;	fotoreportāžu	
sagatavošana;	grupu	nodarbību	instruktāža;	individuāla	
apmācība;	informācijas	sniegšana	par	atpūtas	
pasākumiem;	informācijas	sniegšana	par	izklaidi;	
izglītība	mākslas	jomā	neklātienes	kursos;	izglītības	
forumu	organizēšana	un	vadīšana	klātienē;	izglītības	
pakalpojumi	modelēšanas	jomā;	multivides	materiālu	
publicēšana	tiešsaistē;	izglītības	pakalpojumi	skolās;	
izglītojošu	pasākumu	organizēšana;	izglītojošu	semināru	
vadīšana;	izglītojošu	un	apmācības	kursu	vadīšana	
jauniešiem	un	pieaugušajiem;	izklaides	pakalpojumi;	
izklaides	pasākumu	plānošana;	izrāžu	veidošana;	
izstāžu	organizēšana	kultūras	un	izglītības	nolūkiem;	
kaligrāfijas	pakalpojumi;	konkursu	organizēšana	
izglītības	un	izklaides	nolūkiem;	konsultāciju	sniegšana	
apmācības	un	tālākapmācības	jautājumos;	kultūras	
un	mākslas	pasākumu	organizēšana;	kursu	rīkošana,	
izmantojot	pašmācības	metodes;	kursu	rīkošana,	
izmantojot	tālmācības	metodes;	kursu	vadīšana;	
mācību	pakalpojumi;	mācību	kursi	gleznošanas	jomā;	
mācību	kursu	nodrošināšana	bērniem	un	jauniešiem;	
mākslas	darbu	iznomāšana;	mākslas	galeriju	
pakalpojumi	kultūras,	izglītības	un	izklaides	jomā;	
apmācība	mākslas	jomā;	mākslas	izstāžu	rīkošana;	
mākslas	galeriju	pakalpojumi;	mākslas	konkursu	
rīkošana;	mākslinieciskās	izklaides	pakalpojumi;	
mākslinieku	nodrošināšana	ar	modeļiem;	muzeju	
pakalpojumi,	proti,	ekspozīciju	un	izstāžu	veidošana;	
neklātienes	apmācības	kursu	pakalpojumi;	neklātienes	
mācību	pakalpojumi;	nelejupielādējamu	videoierakstu	
nodrošināšana	tiešsaistē;	personāla	apmācība;	
pieaugušo	apmācība;	praktiskā	apmācība;	praktisko	
darba	semināru	rīkošana;	praktisko	nodarbību	
rīkošana	un	vadīšana;	semināru	rīkošana	un	vadīšana;	
tālmācības	pakalpojumi	tiešsaistē;	apmācību	
pakalpojumi	tiešsaistē;	videoierakstu	pakalpojumi;	
videoierakstu	veidošana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	703	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-383	 (220)	 Pieteik. dat.  17.04.2020

IR
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  CITS	 MEDIJS,	 AS;	 Bruņinieku	 iela	 16	 k-2,	 Rīga,	

LV-1001,	Latvija	(LV)
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(511)	 16	 iespiedprodukcija;	mācību	un	uzskates	līdzekļi	(izņemot	
aparatūru);	mācību	līdzekļi

 35	 reklāma
 38	 telesakari
 39	 vietu	rezervēšana	ceļojumiem;	ceļojumu	organizēšana
 41	 izklaides	un	izglītības	pakalpojumi;	laikrakstu,	žurnālu	

un	grāmatu	izdošana;	informācijas	sniegšana	tiešsaistē	
izklaides	un	izglītības	jomā;	neklātienes	mācību	
pakalpojumi;	mācību	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	704	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-415	 (220)	 Pieteik. dat.  27.04.2020
(531)	CFE ind.  26.1.1;	26.1.3;	26.1.20;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-415
(591)	Krāsu salikums  zaļš,	balts
(732)	 Īpašn.  PITECO,	 SIA;	 Maskavas	 iela	 250	 k-8	 -	 99,	 Rīga,	

LV-1063,	Latvija	(LV)
(511)	 11	 pārvietojamas	tualetes	kabīnes;	tualetes	podi;	

tualetes	podu	sēdriņķi;	tualetes	podu	ūdens	tvertnes;	
klozetpodi;	pisuāri	(sanitārās	iekārtas);	dezinfekcijas	
līdzekļu	dozatori	tualetēm;	vannas;	caurules	(sanitāro	
iekārtu	daļas);	dušas;	duškabīnes;	izlietnes;	ūdens	
spiedientvertnes;	izlietnes	(sanitārtehniskā	aprīkojuma	
daļas);	sanitārtehniskās	ierīces,	iekārtas	un	aparāti;	
ūdens	noskalošanas	ierīces	tualetes	podiem;	
sēdvannas;	pārvietojamas	turku	pirts	kabīnes;	vannu	
sanitārtehniskās	ierīces;	biotualetes;	siltās	biotualetes;	
sausās	biotualetes;	sausās	tualetes;	pārvietojamas	
tualetes;	pārvietojamas	izlietnes;	mobilie	sanitārie	
konteineri;	elektriskie	lukturīši;	grili	ar	rotējošu	iesmu

 21	 tualetes	piederumi;	podi
 35	 tirdzniecības	pakalpojumi	attiecībā	uz	šādām	precēm:	

biotualetes,	sausās	biotualetes,	sanitārtehniskās	ierīces,	
iekārtas	un	aparāti,	mobilie	sanitārie	konteineri

 44	 sanitārtehnisko	ierīču,	iekārtu	un	aparātu	iznomāšana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	705	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-71	 (220)	 Pieteik. dat.  24.01.2020

Terapeite bez grāda
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  FREMANTLEMEDIA	 LIMITED;	 1	 Stephen	 Street,	

London,	W1T	1AL,	Apvienotā	Karaliste	(GB)
(740)	 Pārstāvis  Inese	 LEJIŅA,	 AĢENTŪRA	 INTELS	 LATVIJA;	

Akadēmijas	laukums	1	-	807,	Rīga,	LV-1050,	Latvija	(LV)
(511)	 9	 skaņas	un	attēlu	ieraksti;	audiovizuālie	ieraksti;	filmu	un	

televīzijas	raidījumu	ieraksti;	skaņas	un	mūzikas	ieraksti;	
videokasetes	un	audiokasetes;	kompaktdiski	(CD);	
digitālie	videodiski;	skaņuplates	un	skaņu	ieraksta	
diski;	lasāmatmiņas	kompaktdiski	(CD-ROM);	datoru	
programmatūra;	programmatūra,	kas	nodrošina	
elektroniskās	vides	vai	informācijas	augšupielādi	un	
paredzēta	izklaides	raidījumu	ierakstu	veidošanai,	
rādīšanai,	atveidošanai,	marķēšanai,	emuāru	

veidošanai,	koplietošanai	vai	citādai	nodrošināšanai,	
izmantojot	internetu	vai	citus	komunikāciju	tīklus;	
videospēļu	un	datorspēļu	programmatūra;	ierakstīta	
datorspēļu	programmatūra;	videoieraksti,	kas	
lejupielādējami,	izmantojot	interneta	starpniecību;	
lejupielādējamu	elektronisko	publikāciju	nodrošināšana	
tiešsaistē	no	datubāzēm	vai	interneta;	lejupielādējamas	
elektroniskas	publikācijas;	datoru	ekrānsaudzētāju	
programmatūra;	videospēļu	kasetnes;	lāzerdiski;	peļu	
(datoru	perifērijas	ierīču)	paliktņi;	lejupielādējamas	
datorprogrammu	lietotnes	mobilajiem	tālruņiem,	
planšetdatoriem	un	citām	elektroniskām	mobilajām	
ierīcēm;	datorprogrammas	un	programmatūra,	proti,	
mobilo	ierīču	un	datoru	lietojumprogrammas;	datora	
programmatūras	lietotnes	ar	spēlēm;	minēto	preču	daļas	
un	piederumi

 41	 izklaides	pakalpojumi;	izklaides	pakalpojumi,	kas	
saistīti	ar	televīzijas	un	skaņu	vai	video	programmām,	
izmantojot	kabeļu	pārraides	pakalpojumus,	
internetu,	videopakalpojumus	pēc	pieprasījuma,	
mobilās	ierīces	un	citas	izplatīšanas	platformas;	
izdevējdarbība;	izklaide,	tiešsaistes	izklaide;	sporta	
un	kultūras	pasākumi;	elektronisko	spēļu	pakalpojumi,	
izmantojot	internetu;	nelejupielādējamu	elektronisku	
publikāciju	nodrošināšana	tiešsaistē;	skaņas	ierakstu	
un	videoierakstu,	radio	un	televīzijas	raidījumu	
ierakstu	un	filmu	iznomāšana;	teātra,	mūzikas,	kā	
arī	televīzijas	un	filmu	izklaides	pasākumi;	grāmatu,	
tekstu	un	žurnālu	izdošana	tiešsaistē;	digitāla	video	
un	skaņas	ierakstu	(nelejuplādējamu)	nodrošināšana	
tiešsaistē	no	datubāzēm	vai	interneta;	elektronisko	
publikāciju	(nelejuplādējamu)	nodrošināšana	tiešsaistē	
no	datubāzēm	vai	interneta;	elektronisku	attēlu	
un	mākslas	darbu	(nelejuplādējamu)	aplūkošanas	
nodrošināšana	tiešsaistē	no	datubāzes	vai	interneta;	
teātra	izrādes;	spēļu	šovi;	televīzijas	izklaides	
pakalpojumi,	arī	ar	auditorijas	piedalīšanos	pa	telefonu;	
interaktīvi	izklaides	pakalpojumi,	kas	paredzēti	
lietošanai	ar	mobilajiem	tālruņiem;	interneta	spēles;	
izklaides	pakalpojumu	vadīšana	klātienē;	uzvedumu	
organizēšana,	prezentēšana	un	veidošana	tiešraidē;	
izklaides	pasākumu,	proti,	mūzikas	grupu,	deju	šovu	un	
komēdiju	producēšana	tiešraidē;	televīzijas	raidījumu	
producēšana	tiešraidē;	informācijas	un	konsultāciju	
sniegšana	par	minētajiem	pakalpojumiem

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	706	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-362	 (220)	 Pieteik. dat.  09.04.2020
(531)	CFE ind.  26.1.1;	26.1.3;	26.1.22;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-362
(591)	Krāsu salikums  oranžs,	balts
(732)	 Īpašn.  RIMI	LATVIA,	SIA;	Augusta	Deglava	iela	161,	Rīga,	

LV-1021,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Jevgeņijs	 FORTŪNA,	 “FORAL	 INTELEKTUĀLĀ	

ĪPAŠUMA	 AĢENTŪRA”,	 SIA;	 Kalēju	 iela	 14	 -	 7,	 Rīga,	
LV-1050,	Latvija	(LV)
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(511)	 35	 reklāma;	tirgus	izpēte;	preču	noieta	veicināšana	
trešajām	personām;	klientu	piesaiste	un	pircēju	
lojalitātes	programmu	pārvaldīšana;	komercinformācijas	
un	padomu	sniegšana	patērētājiem;	tirgvedības	
informācijas	nodrošināšana;	informācijas	
sistematizēšana	datoru	datubāzēs;	pārtikas	produktu	
un	dzērienu	mazumtirdzniecības	un	vairumtirdzniecības	
pakalpojumi;	lielveikalu	mazumtirdzniecības	
pakalpojumi,	arī	ar	interneta	starpniecību,	attiecībā	
uz	šādām	precēm:	pārtikas	preces,	dzērieni,	
skaistumkopšanas	līdzekļi,	veselības	aprūpes	līdzekļi,	
sadzīves	tehnika,	elektroniskās	un	elektrotehniskās	
ierīces,	sporta	preces,	mūzikas	instrumenti,	to	daļas	un	
piederumi,	iespiedprodukcija,	audio	un	video	ieraksti,	
rotaļlietas,	dārzkopības	preces,	mājsaimniecības	preces,	
datorprogrammas,	bižutērija,	juvelierizstrādājumi,	
mēbeles,	apģērbi,	apavi,	bērnu	preces,	dzīvniekiem	
paredzētas	preces,	suvenīri,	makšķernieku	
piederumi,	autopiederumi	un	preces	aktīvai	atpūtai;	
mazumtirdzniecības	veikalu	komercdarījumu	
pārvaldīšana

 39	 transporta	pakalpojumi;	preču	iesaiņošana	un	
uzglabāšana;	ceļojumu	organizēšana

 43	 apgāde	ar	uzturu	un	dzērieniem;	ēdienu	gatavošanas	
pakalpojumi;	ēdienu	un	dzērienu	sagatavošana	
līdzņemšanai;	viesu	izmitināšana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	707	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-363	 (220)	 Pieteik. dat.  09.04.2020

Rimi. Zema cena katru dienu
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  RIMI	LATVIA,	SIA;	Augusta	Deglava	iela	161,	Rīga,	

LV-1021,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Jevgeņijs	 FORTŪNA,	 “FORAL	 INTELEKTUĀLĀ	

ĪPAŠUMA	 AĢENTŪRA”,	 SIA;	 Kalēju	 iela	 14	 -	 7,	 Rīga,	
LV-1050,	Latvija	(LV)

(511)	 35	 reklāma;	tirgus	izpēte;	preču	noieta	veicināšana	
trešajām	personām;	klientu	piesaiste	un	pircēju	
lojalitātes	programmu	pārvaldīšana;	komercinformācijas	
un	padomu	sniegšana	patērētājiem;	tirgvedības	
informācijas	nodrošināšana;	informācijas	
sistematizēšana	datoru	datubāzēs;	pārtikas	produktu	
un	dzērienu	mazumtirdzniecības	un	vairumtirdzniecības	
pakalpojumi;	lielveikalu	mazumtirdzniecības	
pakalpojumi,	arī	ar	interneta	starpniecību,	attiecībā	
uz	šādām	precēm:	pārtikas	preces,	dzērieni,	
skaistumkopšanas	līdzekļi,	veselības	aprūpes	līdzekļi,	
sadzīves	tehnika,	elektroniskās	un	elektrotehniskās	
ierīces,	sporta	preces,	mūzikas	instrumenti,	to	daļas	un	
piederumi,	iespiedprodukcija,	audio	un	video	ieraksti,	
rotaļlietas,	dārzkopības	preces,	mājsaimniecības	preces,	
datorprogrammas,	bižutērija,	juvelierizstrādājumi,	
mēbeles,	apģērbi,	apavi,	bērnu	preces,	dzīvniekiem	
paredzētas	preces,	suvenīri,	makšķernieku	
piederumi,	autopiederumi	un	preces	aktīvai	atpūtai;	
mazumtirdzniecības	veikalu	komercdarījumu	
pārvaldīšana

 39	 transporta	pakalpojumi;	preču	iesaiņošana	un	
uzglabāšana;	ceļojumu	organizēšana

 43	 apgāde	ar	uzturu	un	dzērieniem;	ēdienu	gatavošanas	
pakalpojumi;	ēdienu	un	dzērienu	sagatavošana	
līdzņemšanai;	viesu	izmitināšana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	708	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-365	 (220)	 Pieteik. dat.  14.04.2020
(531)	CFE ind.  26.4.9;	26.4.24;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-365
(591)	Krāsu salikums  tumši	zils,	gaiši	zils,	balts
(732)	 Īpašn.  RĪGAS	 BŪVSERVISS,	 SIA;	 Pīkola	 iela	 24,	 Rīga,	

LV-1006,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Jevgeņijs	 FORTŪNA,	 “FORAL	 INTELEKTUĀLĀ	

ĪPAŠUMA	 AĢENTŪRA”,	 SIA;	 Kalēju	 iela	 14	 -	 7,	 Rīga,	
LV-1050,	Latvija	(LV)

(511)	 2	 krāsas,	pernicas,	lakas;	sabiezinātāji,	sikatīvi	un	
atšķaidītāji,	kas	ir	krāsu,	politūru	un	laku	piedevas;	
pulverveida	krāsas;	pretrūsas	līdzekļi	un	koksnes	
konservanti;	ķīmiskās	krāsvielas;	kodnes;	neapstrādāti	
dabiskie	sveķi;	pārklājumi,	saistvielas,	gruntis,	tepes	un	
pildvielas

 17	 blīvēšanas	un	izolācijas	materiāli;	hermētiķi	
salaidumiem;	hermētiskas	līmlentes	remonta	darbiem;	
hermētiski	blīvēšanas	materiāli	tepju	veidā	aizsardzībai	
pret	vēju	un	lietu;	putas,	kas	paredzētas	izmantošanai	
siltumizolācijā;	poliuretāna	izolācijas	putas;	izolācijas	
materiāli	no	poliuretāna	putām

 19	 nemetāliski	būvmateriāli;	cements;	mūrjavas;	sausie	
betona	maisījumi;	grīdu	izlīdzinošie	maisījumi;	java	šuvju	
aizpildīšanai;	apmetums;	maisījumi	no	ģipša,	smiltīm,	
cementa,	un/vai	pildvielām,	iepriekš	minētie	maisījumi	
celtniecības	vajadzībām;	kaļķu	java;	betons;	nemetāliski	
pārklājumi	celtniecības	nolūkiem;	nemetāliski	
celtniecības	paneļi,	to	skaitā	izolācijas	paneļi	fasādēm;	
nemetāliski	žogi;	nemetāliski	jumtu	segumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	709	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-398	 (220)	 Pieteik. dat.  22.04.2020
(531)	CFE ind.  5.3.13;	5.3.14;	5.3.22

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-398
(732)	 Īpašn.  SILVANOLS,	SIA;	Kurbada	 iela	 2A,	Rīga,	 LV-1009,	

Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Olga	 VAHATOVA;	 “Mežāres”,	 Mežāres,	

Babītes	pag.,	Babītes	nov.,	LV-2101,	Latvija	(LV)
(511)	 5	 farmaceitiskie	un	dabīgie	ārstniecības	līdzekļi;	

ārstniecības	līdzekļi	medicīniskiem	nolūkiem;	augu	
preparāti	medicīniskiem	nolūkiem;	medikamenti,	
kas	satur	ārstniecības	augus;	uztura	bagātinātāji	
cilvēkam;	vielas	uztura	papildināšanai	terapeitiskiem	
vai	medicīniskiem	nolūkiem;	vitamīnu	preparāti;	
farmaceitiskie	preparāti;	personiskās	higiēnas	
līdzekļi	medicīniskiem	nolūkiem;	diētiskie	produkti	
medicīniskiem	nolūkiem;	dezinfekcijas	līdzekļi;	
dezinfekcijas	līdzekļi	higiēniskiem	nolūkiem;	diētiskā	
pārtika	un	vielas	medicīniskiem	nolūkiem;	medikamenti	
cilvēkam;	aerosoli	medicīniskiem	nolūkiem;	izsmidzināmi	
mutes	kopšanas	līdzekļi	medicīniskiem	nolūkiem;	
kaklā	izsmidzināmie	līdzekļi,	kas	satur	medikamentus;	
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farmaceitiskie	preparāti	iekaisuma	slimību	profilaksei;	
farmaceitiskie	preparāti	iekaisumu	novēršanai;	
farmaceitiskie	preparāti	bakteriālu	slimību	profilaksei;	
farmaceitiskie	preparāti	elpošanas	sistēmas	traucējumu	
profilaksei;	farmaceitiskie	preparāti	elpošanas	sistēmas	
slimību	novēršanai;	farmaceitiskie	preparāti	baktēriju	
izraisītu	veselības	traucējumu	profilaksei;	farmaceitiskie	
preparāti	baktēriju	izraisītu	veselības	traucējumu	
ārstēšanai;	medicīniskiem	nolūkiem	paredzēti	aerosoli,	
kas	satur	ārstniecības	augus;	farmaceitiskiem	un	
medicīniskiem	nolūkiem	paredzētas	tabletes	kaklam;	
farmaceitiskie	līdzekļi	imunitātes	uzlabošanai;	imunitāti	
stiprinoši	līdzekļi	farmaceitiskiem	un	medicīniskiem	
nolūkiem;	antibakteriālie	aerosoli;	pretiekaisuma	
aerosoli;	ārstniecības	augu	ekstrakti	medicīniskiem	
nolūkiem;	klepu	mazinoši	līdzekļi	farmaceitiskiem	
un	medicīniskiem	nolūkiem;	ārstnieciskās	tabletes;	
pretklepus	tabletes;	sūkājamas	pretklepus	tabletes	
medicīniskiem	nolūkiem;	farmaceitiskiem	un	
medicīniskiem	nolūkiem	paredzētas	ārstniecības	augus	
saturošas	tabletes	kaklam;	ārstnieciskās	eļļas;	vitamīnu	
un	mikroelementu	preparāti;	vitamīni	un	vitamīnu	
preparāti;	ārstnieciskās	konfektes;	farmaceitiskie	
saldumi;	ārstnieciskās	konfektes	uz	kociņa;	
ārstnieciskās	dražejas;	sūkājamas	augu	dražejas	
medicīniskiem	nolūkiem;	dražejas	farmaceitiskiem	
nolūkiem;	ledenes	farmaceitiskiem	nolūkiem;	uztura	
bagātinātāji	ar	kosmētisko	iedarbību;	uztura	bagātinātāji	
fiziskā	stāvokļa	un	izturības	uzlabošanai;	diētiskās	un	
uztura	piedevas;	funkcionālie	pārtikas	produkti	ar	augstu	
veselību	uzlabojošu	vielu	koncentrāciju;	kosmētikas	
līdzekļi	medicīniskiem	nolūkiem;	ādas	kopšanai	
paredzēti	kosmētikas	līdzekļi	medicīniskiem	nolūkiem;	
ādas	kopšanas	līdzekļi	aerosolu	veidā	medicīniskiem	
nolūkiem;	uz	ādas	izsmidzināmi	lokālās	iedarbības	
kosmētikas	līdzekļi	medicīniskiem	nolūkiem;	ārīgi	
lietojami	geli	medicīniskiem	nolūkiem

 10	 medicīniskā	aparatūra	un	instrumenti;	aerosolu	
izsmidzināšanas	ierīces	medicīniskiem	nolūkiem;	ar	
roku	darbināmi	smidzinātāji	medicīniskiem	nolūkiem;	
pulverizatori	medicīniskiem	nolūkiem;	ierīces	elpošanas	
traucējumu	atvieglošanai

 30	 konfektes;	konfektes	uz	kociņa;	ledenes;	pastilas	
(konditorejas	izstrādājumi);	atsvaidzinošās	pastilas;	
sūkājamās	pastilas

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	710	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-932	 (220)	 Pieteik. dat.  09.09.2019
(531)	CFE ind.  26.1.1;	26.1.2;	26.1.3;	26.1.9;	29.1.12

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-932
(591)	Krāsu salikums  oranžs,	melns
(732)	 Īpašn.  DINAZ	BŪVE,	SIA;	Katrīnas	dambis	14	-	203,	Rīga,	

LV-1045,	Latvija	(LV)
(511)	 4	 tehniskās	eļļas	un	ziedes;	smērvielas;	kurināmie	(arī	

motoru	degvielas)
 35	 importa-eksporta	aģentūru	pakalpojumi
 37	 būvniecība;	degvielas	uzpildes	staciju	pakalpojumi,	tai	

skaitā	automobiļu	mazgāšana
 39	 transports;	noliktavu	pakalpojumi,	preču	uzglabāšana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	711	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-74	 (220)	 Pieteik. dat.  30.01.2020
(531)	CFE ind.  26.1.5;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-74
(591)	Krāsu salikums  zils,	pelēks,	oranžs
(732)	 Īpašn.  SPRINKLER	 SERVICE,	 SIA;	 Brīvības	 iela	 200C,	

Rīga,	LV-1012,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Inese	LEIMANE,	PĒTERSONA	PATENTS	-	AAA	

LAW;	Citadeles	iela	12,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 35	 mazumtirdzniecības	un	vairumtirdzniecības	pakalpojumi	

ugunsdrošības	un	darba	aizsardzības	jomā	ar	
ugunsdzēšamajiem	aparātiem,	to	piederumiem	un	
daļām,	ugunsdzēšanas	inventāru	un	piederumiem,	
ugunsdzēsības	krānu	skapjiem,	ugunsdzēsības	
krāniem,	gaismas	lūkām,	dūmu	novadīšanas	sistēmām,	
laistīšanas	sistēmām,	ugunsdrošiem	aizdares	
materiāliem,	smidzinātājiem,	automātikas	skapjiem,	
evakuācijas	kāpnēm,	evakuācijas	apgaismojuma	
aprīkojumu,	ugunsdrošām	durvīm	un	metāla	durvīm,	
ugunsdzēsības	inventāra	kastēm,	pastkastītēm	un	
atkritumu	urnām,	metāla	skapjiem,	ugunsdrošības	
un	apsardzes	signalizācijas	ierīcēm,	darba	apģērbu,	
cimdiem,	individuālās	aizsardzības	līdzekļiem,	dvieļu	
žāvētājiem,	ugunsdzēsības	ūdenssūkņiem,	strāvas	
ģeneratoriem,	ķīmiskajiem	ugunsdzēšanas	līdzekļiem,	
antipirēnu,	ugunsdrošības	instruktāžu	uzskaites	
žurnāliem,	ugunsdzēsības	aparātu	uzskaites	žurnāliem,	
ugunsdrošības	brīdinājuma	un	informēšanas	zīmēm,	
ugunsdzēsības	aparātu	pildīšanai	paredzētām	vielām,	
absorbentiem,	žurnāliem	un	instrukcijām,	ugunsdrošības	
nolūkiem	paredzētiem	materiāliem	un	piederumiem

 37	 ugunsgrēka	trauksmes	izziņošanas	sistēmu	un	
signālierīču	uzstādīšana,	apkope	un	remonts;	
ugunsgrēka	automātisko	durvju	piekļuves	evakuācijas	
sistēmu	uzstādīšana,	apkope	un	remonts;	dūmu	
detektoru	apkope	un	remonts;	ugunsdzēšanas	iekārtu	
uzstādīšana,	apkope	un	remonts;	ugunsdzēšamo	
aparātu	novērtēšana,	remonts,	uzpildīšana	un	
hidrauliskā	pārbaude;	ugunsdzēšamā	inventāra	tehniskā	
apkope,	izvietošana	un	uzstādīšana;	ugunsdzēšanas	
sistēmu	(apziņošanas,	dūmu	novadīšanas,	gāzes	
ugunsdzēšanas	sistēmu,	smidzinātāju,	putu,	aerosolu)	
uzstādīšana,	montāža,	apkope,	pārbaude	un	remonts;	
ugunsgrēka	evakuācijas	sistēmu	uzstādīšana;	
nodrošināšana	ar	ugunsdrošībai	lietojamām	zīmēm	
un	signālkrāsojumu;	ārējās	ugunsdzēsības	ūdens	
padeves	sistēmu	un	iekārtu	montāža	un	apkope;	dūmu	
izvades	sistēmas	montāža	un	apkope;	automātisko	
gāzes	ugunsdzēsības	sistēmu	montāža	un	apkope;	
automātisko	aspirācijas	ugunsdzēsības	sistēmu	
montāža	un	apkope;	montāža	un	apkope	sūkņu	
stacijām,	kas	paredzētas	ūdens,	putu	un	aerosolu	
ugunsdzēsības	sistēmām;	stacionāro	automātisko	
ugunsdzēšanas	smidzinātāju,	putu	un	aerosola	
sistēmu	montāža	un	apkope;	iekšējās	ugunsdzēšanas	
ūdensvada	krānu	sistēmu	mehāniskās	un	automātiskās	
daļas	montāža	un	apkope;	automātisko	ugunsgrēka	
atklāšanas	un	trauksmes	signalizācijas	sistēmu	montāža	
un	apkope;	automātisko	ugunsgrēka	izziņošanas	
sistēmu	montāža	un	apkope

 42	 ārējās	ugunsdzēsības	ūdens	padeves	sistēmu	
un	iekārtu	projektēšana;	dūmu	izvades	sistēmu	
projektēšana;	automātisko	gāzes	ugunsdzēšanas	
sistēmu	projektēšana;	automātisko	aspirācijas	
ugunsdzēsības	sistēmu	projektēšana;	ūdens,	putu	
un	aerosolu	un	ugunsdzēsības	sistēmu	sūkņu	staciju	
projektēšana;	stacionāro	automātisko	ugunsdzēšanas	
smidzinātāju,	putu	un	aerosola	sistēmu	tehnoloģiskās	
un	automātikas	daļas	projektēšana;	automātisko	
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ugunsgrēka	atklāšanas	un	trauksmes	signalizācijas	
sistēmu	projektēšana;	automātisko	ugunsgrēka	
izziņošanas	sistēmu	projektēšana;	iekšējās	
ugunsdzēšanas	ūdensvada	krānu	sistēmu	tehnoloģiskās	
un	automātikas	daļas	projektēšana;	automātisko	
ugunsgrēka	atklāšanas	un	trauksmes	signalizācijas	
sistēmu,	automātisko	ugunsgrēka	izziņošanas	balss	
sistēmu	un	automātisko	durvju	piekļuves	evakuācijas	
sistēmu	projektēšana;	ugunsdzēsības	sistēmu	
(signalizācijas,	apziņošanas,	dūmu	novadīšanas,	
gāzes	ugunsdzēsības	sistēmu,	smidzinātāju,	putu,	
aerosolu)	projektēšana;	ugunsdzēšanas	tehnisko	
aprēķinu	sagatavošana;	ugunsdzēšanas	līdzekļu	un	
ugunsslodzes	aprēķinu	veikšana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	712	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-493	 (220)	 Pieteik. dat.  26.05.2020
(531)	CFE ind.  9.1.25;	25.7.25

(550)	 Telpiska zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-493
(732)	 Īpašn.  PROKAPITAL	 MANAGEMENT,	 SIA;	 Kārļa	 Ulmaņa	

gatve	2A,	Rīga,	LV-1004,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Olga	 VAHATOVA;	 Staru	 iela	 7,	 Mežāres,	

Babītes	pag.,	Babītes	nov.,	LV-2101,	Latvija	(LV)
(511)	 10	 akupresūras	paklājiņi;	masāžas	ierīces	un	instrumenti;	

pēdu	masāžas	ierīces;	manuālās	masāžas	ierīces;	
muguras	masāžas	aparāti;	neelektriskie	masāžas	
aparāti;	masāžas	aparāti	medicīniskiem	nolūkiem;	
spilveni	terapeitiskiem	nolūkiem;	akupunktūras	ierīces,	
aparāti	un	instrumenti;	neelektriskie	akupunktūras	
instrumenti;	aparāti	akupunktūras	punktu	stimulācijai;	
akupunktūras	adatas;	akupresūras	aparāti;	aparāti	
akupresūras	terapijai;	ortopēdiskie	spilveni;	ortopēdiskie	
pēdu	spilventiņi;	spilveni	medicīniskiem	nolūkiem;	
polsterēti	spilveni	medicīniskiem	nolūkiem;	akupresūras	
spilveni

 20	 spilveni;	pildīti	spilveni;	dekoratīvie	spilveni;	mīksto	
mēbeļu	daļas	(spilveni);	sēdekļu	spilveni

 27	 paklāji;	grīdsegas;	mašas	un	pīteņi
 35	 gultas	piederumu,	spilvenu,	dekoratīvo	spilvenu,	

medicīnisko	instrumentu,	akupresūras	paklājiņu,	
akupresūras	spilvenu,	fizikālās	terapijas	
iekārtu,	masāžas	ierīču,	aparātu	un	instrumentu	
mazumtirdzniecības	pakalpojumi,	arī	ar	interneta	
starpniecību;	preču	noieta	veicināšana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	713	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1266	 (220)	 Pieteik. dat.  11.12.2019

NENORMĀLS SIDRS
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  Krišjānis	Zintis	PUTNIŅŠ;	Tērbatas	iela	50	-	10,	Rīga,	

LV-1011,	Latvija	(LV)
(511)	 32	 alus
 33	 alkoholiskie	dzērieni,	izņemot	alu

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	714	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1267	 (220)	 Pieteik. dat.  11.12.2019
(531)	CFE ind.  5.3.13;	5.3.14;	26.4.2;	26.4.5;	26.4.22

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1267
(732)	 Īpašn.  Krišjānis	Zintis	PUTNIŅŠ;	Tērbatas	iela	50	-	10,	Rīga,	

LV-1011,	Latvija	(LV)
(511)	 32	 alus
 33	 alkoholiskie	dzērieni,	izņemot	alu

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	715	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1268	 (220)	 Pieteik. dat.  11.12.2019
(531)	CFE ind.  27.5.1

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1268
(732)	 Īpašn.  Krišjānis	Zintis	PUTNIŅŠ;	Tērbatas	iela	50	-	10,	Rīga,	

LV-1011,	Latvija	(LV)
(511)	 32	 alus
 33	 alkoholiskie	dzērieni,	izņemot	alu

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	716	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1277	 (220)	 Pieteik. dat.  13.12.2019
(531)	CFE ind.  3.7.24;	4.5.12;	19.3.9;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1277
(591)	Krāsu salikums  tumši	zils,	violets,	balts
(732)	 Īpašn.  IPAY,	SIA;	Matrožu	iela	15,	Rīga,	LV-1048,	Latvija	(LV)
(511)	 9	 lejupielādējamas	datorprogrammu	lietotnes

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	717	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-22	 (220)	 Pieteik. dat.  09.01.2020
(531)	CFE ind.  27.5.1

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-22
(732)	 Īpašn.  KAIZEN	 GLOBAL	 ENTERPRISES	 DMCC;	 Swiss	

Tower,	 Floor	 10,	 Suite	 1003-02,	 Plot	 no:	 JLT-PH2-Y3A	
Jumeirah	Lakes	Towers,	PO	Box	643718,	Dubai,	Apvienotie	
Arābu	Emirāti	(AE)

(740)	 Pārstāvis  Inese	LEIMANE,	PĒTERSONA	PATENTS	-	AAA	
LAW;	Citadeles	iela	12,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)

(511)	 35	 uzņēmējdarbības	vadība,	atbalsta	sniegšana	
uzņēmējdarbības	vadībā,	konsultāciju	sniegšana	
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par	uzņēmējdarbības	vadību,	darījumu	vadīšanu	un	
organizēšanu,	reklāmu	un	preču	noieta	veicināšanas	
pakalpojumiem,	ar	šiem	pakalpojumiem	saistīta	
informācijas	sniegšana;	personālvadības	pakalpojumi;	
personāla	un	cilvēkresursu	sadale	un	atlase;	
televīzijas	reklāmu	veidošana;	reklāmu	sagatavošana	
un	apkopošana;	reklāmas	laukumu	iznomāšana;	
audiovizuālo	materiālu	sagatavošana	un	prezentēšana	
reklāmas	nolūkiem;	reklāmas	materiālu	izdalīšana;	
darījumu	informācijas	sniegšana;	datorizētu	datu	
nodrošināšana	uzņēmējdarbības	jomā;	tirgvedības	
pētījumu	veikšana;	darījumu	plānošanas	pakalpojumi,	
uzņēmējdarbības	novērtēšana	un	uzņēmējdarbības	
apskatu	veidošana;	uzņēmējdarbības	un	tirgus	izpēte;	
uzņēmējdarbības,	tirdzniecības	un	komerciālas	
informācijas	apkopošana	un	nodrošināšana;	gadatirgu	
un	izstāžu	komerciāliem	vai	reklāmas	nolūkiem	
veidošana,	vadīšana	un	organizēšana;	atbalsta	
sniegšana	uzņēmējdarbībā	un	palīdzības	sniegšana	
preču	un	pakalpojumu	izvēlē;	konsultāciju	sniegšana	
uzņēmējdarbības	vadībā;	konsultāciju	sniegšana	
par	uzņēmējdarbības	organizēšanu;	konsultāciju	
sniegšana	par	personāla	atlasi	uzņēmumiem;	
konsultāciju	sniegšana	uzņēmumu	pārvaldīšanas	
jomā;	uzņēmējdarbības	un	tirgvedības	konsultāciju	
pakalpojumi;	uzņēmējdarbības	procesu	konsultāciju	
pakalpojumi;	konsultāciju	sniegšana	uzņēmējdarbības	
reorganizācijas	jomā;	konsultāciju	sniegšana	
uzņēmējdarbības	risku	vadībā;	padomu	sniegšana	
uzņēmējdarbības	stratēģijā;	konsultāciju	sniegšana	
tirgus	izpētes	jomā,	uzņēmējdarbības	veicināšanā	
un	tirgus	attīstībā;	konsultāciju	sniegšana	par	
uzņēmējdarbības	plānošanu	un	analīzi

 41	 mācību	pakalpojumi;	izglītības	pakalpojumi;	instruktāžas	
pakalpojumi;	treniņu	pakalpojumu	nodrošināšana;	
personiskās	izaugsmes	apmācība	(koučings);	
grāmatu,	žurnālu,	biļetenu,	brošūru	un	iespieddarbu	
publicēšana;	apmācības	iespēju	nodrošināšana;	
datorapmācības	pakalpojumi;	vadītāju	apmācības	
pakalpojumi;	konferenču,	semināru	un	izstāžu	
organizēšana	un	vadīšana	izglītības,	kultūras	aktivitāšu,	
izklaides	un	atpūtas	jomā;	sacensību	organizēšana;	
izklaides	pakalpojumi;	filmu,	kinofilmu,	televīzijas	un	
kabeļtelevīzijas	programmu,	iepriekš	ierakstītu	video	un	
audio	lentu,	kasešu	un	disku,	fonogrāfu	ierakstu,	datoru	
programmatūras	un	kompaktdisku	ierakstu	izdošana	
un	izplatīšana,	izņemot	tirdzniecību	vai	raidīšanu;	filmu,	
kinofilmu,	televīzijas	un	kabeļtelevīzijas	programmu,	
iepriekš	ierakstītu	video	un	audio	lentu,	kasešu	un	
disku,	fonogrāfu	ierakstu	un	kompaktdisku	ierakstu	
producēšana;	filmu,	kinofilmu,	video	un	audio	lenšu,	
kasešu	un	disku,	kā	arī	to	skaņas	un	attēla	ierakstīšanas	
ierīču	iznomāšana;	izrāžu	demonstrēšana;	atrakciju	un	
atrakciju	parku	pakalpojumi;	spēļu	zāļu	un	gadatirgu	
atrakciju	parku	pakalpojumi;	informācijas	sniegšana	
par	izklaidi;	mākslinieciskās	izklaides	pakalpojumi;	
kinoteātru	un	teātru	iespēju	nodrošināšana;	atpūtas	
iespēju	nodrošināšana;	izklaides	un	sporta	sacensību	
organizēšana;	sarīkojumu	organizēšanas	pakalpojumi;	
ierakstu	studiju	pakalpojumi;	teātra	izrāžu	pakalpojumi;	
biļešu	aģentūru	pakalpojumi	(izklaides	pasākumiem);	
radio	un	televīzijas	programmu	veidošana;	starpniecības	
aģentūru	pakalpojumi	izpildītājmākslinieku	nolīgšanai;	
lāzeru	šovu	pakalpojumi;	radio	izklaides	un	televīzijas	
izklaides	pakalpojumu	nodrošināšana;	literāro	
aģentūru	pakalpojumi;	informācijas,	konsultāciju	
un	vadības	pakalpojumu	nodrošināšana	izklaides,	
izglītības,	apmācības	un	konferenču	vadīšanas	jomā;	
informācijas	un	konsultāciju	sniegšana	izklaides,	
izglītības,	apmācības	un	konferenču	vadīšanas	
jomā;	izklaides,	izglītības,	apmācības	un	konferenču	
vadīšanas	pakalpojumu	pārvaldība;	kongresu	rīkošana,	
organizēšana	un	vadīšana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	718	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-284	 (220)	 Pieteik. dat.  28.09.2016

PROTEINELLA
(550)	 Vārdiska zīme
(600)	 Eiropas	Savienības	preču	zīmes	015869076	daļēja	konversija
(732)	 Īpašn.  BODYLAB	APS;	Plastvænget	3	D,	Hadsund,	9560,	

Dānija	(DK)
(740)	 Pārstāvis  Inese	LEIMANE,	PĒTERSONA	PATENTS	-	AAA	

LAW;	Citadeles	iela	12,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 29	 pārtikas	eļļas,	izņemot	kokosriekstu	eļļu	pārtikai	un	eļļu	

ar	garšvielām;	eļļu	maisījumi	pārtikai;	sviests;	sviesta	
izstrādājumi;	sviesta	aizvietotāji;	ziežamās	masas	uz	
piena	bāzes;	dārzeņu	pastas;	lazdu	riekstu	krēms;	
želejas;	sēklu	sviests;	riekstu	sviests;	lobīti	rieksti;	
kakao	sviests;	mandeļu	sviests;	zemesriekstu	sviests;	
apstrādāti	rieksti;	apstrādātas	sēklas;	augļu	uzkodas;	
kartupeļu	čipsi;	dārzeņu	čipsi;	uzkodas	uz	sojas	bāzes;	
uzkodu	batoniņi	uz	riekstu	un	sēklu	bāzes

 30	 kakao;	milti;	miltu	maisījumi;	maize;	toršu	mīkla;	
konditorejas	izstrādājumi;	sīrupi	ēdieniem;	rīsu	cepumi;	
brokastu	graudaugu	produkti,	kas	satur	šķiedrvielas;	
šokolādes	ziežamās	masas;	graudaugu	batoniņi	ar	
augstu	olbaltumvielu	saturu;	žeņšeņa	konditorejas	
izstrādājumi;	ogļhidrātu	piedevas	ēdieniem;	rīsu	čipsi;	
uzkodas	uz	rīsu	bāzes;	šokolādes	sīrups;	šokolādes	
saldumi;	skābās	karameles	(konditorejas	izstrādājumi);	
graudaugu	batoniņi;	aromatizēti	sīrupi	ēdieniem;	
šokolādes	krēmi;	ziežamās	masas	uz	kakao	bāzes;	miltu	
maisījumi	konditorejas	izstrādājumiem;	gatavi	cepšanas	
maisījumi;	batoniņi	uz	kviešu	bāzes

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	719	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-329	 (220)	 Pieteik. dat.  26.03.2020
(531)	CFE ind.  2.1.4;	2.1.16

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-329
(732)	 Īpašn.  COURVOISIER	S.A.S.;	2	Place	du	Château,	Jarnac,	

16200,	Francija	(FR)
(740)	 Pārstāvis  Inese	LEIMANE,	PĒTERSONA	PATENTS	-	AAA	

LAW;	Citadeles	iela	12,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 33	 alkoholiskie	dzērieni,	izņemot	alu;	konjaks;	brendijs

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	720	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-58	 (220)	 Pieteik. dat.  23.01.2020
(531)	CFE ind.  3.1.8;	3.1.24;	3.1.26;	27.3.3;	29.1.11

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-58
(526)	Disklamācija  zīme	tiek	aizsargāta	kopumā
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(591)	Krāsu salikums  sarkans
(732)	 Īpašn.  Laila	SKRODELE;	Parka	iela	4,	Ulbroka,	Stopiņu	nov.,	

LV-2130,	Latvija	(LV)
(511)	 18	 dzīvnieku	apģērbi;	dzīvnieku	iejūgi;	dzīvnieku	

kaklasiksnas;	dzīvnieku	segas
 31	 dzīvi	dzīvnieki;	šķirnes	dzīvnieki	(vaislas	materiāls)
 41	 apmācība	praktisko	iemaņu	apgūšanā	ar	

demonstrēšanas	palīdzību;	audzināšana	un	apmācība,	
proti,	profesionālās	orientācijas	pakalpojumi;	individuāla	
apmācība;	augstāko	un	vidējo	speciālo	mācību	iestāžu	
pakalpojumi;	izglītības	pakalpojumi	skolās;	izglītojoši	
asistentu	pakalpojumi	cilvēkiem	ar	īpašām	vajadzībām;	
mācību	pakalpojumi;	praktisko	nodarbību	rīkošana	un	
vadīšana;	semināru	rīkošana	un	vadīšana;	dzīvnieku	
dresūra

 43	 dzīvnieku	pansiju	pakalpojumi;	veco	ļaužu	pansionātu	
pakalpojumi

 44	 dzīvnieku	kopšanas	pakalpojumi;	mājas	(istabas)	
dzīvnieku	kopšanas	pakalpojumi;	terapijas	pakalpojumi;	
veterinārie	pakalpojumi;	terapija	ar	dzīvniekiem

 45	 detektīvu	pakalpojumi;	suņu	staidzināšanas	
pakalpojumi;	mājas	(istabas)	dzīvnieku	pieskatīšana

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	721	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-200	 (220)	 Pieteik. dat.  21.02.2020
(531)	CFE ind.  27.5.1;	27.5.10

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-200
(732)	 Īpašn.  APRANGA,	SIA;	Elizabetes	 iela	51,	Rīga,	LV-1010,	

Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Kristīne	OSTROVSKA,	PĒTERSONA	PATENTS	-	

AAA	LAW;	Citadeles	iela	12,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 35	 reklāma;	darījumu	vadīšana;	uzņēmumu	pārvaldīšana;	

biroja	darbi;	apģērbu,	apavu,	galvassegu,	galvas	lenšu,	
galvas	ornamentu,	matu	ruļļu,	matu	nostiprināšanas	
vai	saturēšanas	piederumu,	jostu,	siksnu,	ceļojumu	
bagāžas	somu,	somu,	rokassomu,	maku	un	futrāļu,	
portfeļu,	kaklasaišu,	šaļļu,	cimdu,	lakatu,	rotaslietu,	
kas	pagatavotas	no	vai	pārklātas	ar	dārgmetāliem	vai	
pusdārgmetāliem,	vai	akmeņiem,	vai	to	imitācijām,	
juvelierizstrādājumu,	pulksteņu	un	hronometrisko	
instrumentu,	lietussargu,	saulessargu	un	kosmētisko	
līdzekļu	mazumtirdzniecības	un	vairumtirdzniecības	
pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	722	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-202	 (220)	 Pieteik. dat.  21.02.2020
(531)	CFE ind.  27.5.1;	27.5.10

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-202
(732)	 Īpašn.  APRANGA,	SIA;	Elizabetes	 iela	51,	Rīga,	LV-1010,	

Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Kristīne	OSTROVSKA,	PĒTERSONA	PATENTS	-	

AAA	LAW;	Citadeles	iela	12,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)

(511)	 35	 reklāma;	darījumu	vadīšana;	uzņēmumu	pārvaldīšana;	
biroja	darbi;	apģērbu,	apavu,	galvassegu,	galvas	lenšu,	
galvas	ornamentu,	matu	ruļļu,	matu	nostiprināšanas	
vai	saturēšanas	piederumu,	jostu,	siksnu,	ceļojumu	
bagāžas	somu,	somu,	rokassomu,	maku	un	futrāļu,	
portfeļu,	kaklasaišu,	šaļļu,	cimdu,	lakatu,	rotaslietu,	
kas	pagatavotas	no	vai	pārklātas	ar	dārgmetāliem	vai	
pusdārgmetāliem,	vai	akmeņiem,	vai	to	imitācijām,	
juvelierizstrādājumu,	pulksteņu	un	hronometrisko	
instrumentu,	lietussargu,	saulessargu	un	kosmētisko	
līdzekļu	mazumtirdzniecības	un	vairumtirdzniecības	
pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	723	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1082	 (220)	 Pieteik. dat.  14.10.2019
(531)	CFE ind.  26.4.4;	26.4.5;	26.4.19;	26.4.24;	27.5.24

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1082
(732)	 Īpašn.  KCC	 CORPORATION;	 344,	 Sapyeong-daero,	

Seocho-gu,	Seoul,	Korejas	Republika	(KR)
(740)	 Pārstāvis  Vladimirs	 ANOHINS,	 Patentu	 aģentūra	 “TRIA	

ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 1	 silīcijs;	silikona	šķīdumi;	modificēts	akrila	silikons;	

silikons;	silikona	sveķi;	augu	ekstrakti,	izņemot	ēteriskās	
eļļas,	izmantošanai	kosmētikas	produktu	ražošanā;	
ķīmiskās	vielas	kosmētikas	preču	ražošanai;	ķīmiskas	
piedevas,	kas	paredzētas	kosmētikas	ražošanai;	
mīkstinošās	vielas,	ko	izmanto	kosmētikas	ražošanā;	
ārstniecības	augu	ekstrakti,	kas	nav	ēteriskās	eļļas,	
ko	izmanto	kosmētikas	ražošanā;	mitrināšanas	aģenti,	
kurus	izmanto	kosmētikas	ražošanā;	konservanti,	
kurus	izmanto	kosmētikas	ražošanā;	aromātvielas,	
kuras	izmanto	kosmētikas	ražošanā;	kolagēns	kā	
neapstrādāts	ingredients,	ko	izmanto	kosmētikas	
ražošanā;	kosmētikas	ražošanā	izmantojamie	
neapstrādātie	sintētiskie	sveķi;	silikona	virsmaktīvās	
vielas	rūpnieciskiem	nolūkiem;	proteīni	lietošanai	
kosmētikas	ražošanā;	neapstrādāti	sintētiskie	sveķi;	
līmvielas	rūpnieciskiem	nolūkiem;	organiskie	silāni

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	724	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-19-1083	 (220)	 Pieteik. dat.  14.10.2019
(531)	CFE ind.  26.4.4;	26.4.5;	26.4.19;	26.4.24;	27.5.24

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1083
(732)	 Īpašn.  KCC	 CORPORATION;	 344,	 Sapyeong-daero,	

Seocho-gu,	Seoul,	Korejas	Republika	(KR)
(740)	 Pārstāvis  Vladimirs	 ANOHINS,	 Patentu	 aģentūra	 “TRIA	

ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 2	 krāsu	pārklājumi;	plastikas	pārklājumi	(krāsas)	

izmantošanai	celtniecībā;	pulverveida	krāsas	
pārklājumiem;	grīdas	krāsas;	virsmas	pārklājumi	krāsu	
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veidā;	pārklājumi	(krāsas)	koksnei;	termoplastiskas	
krāsas;	kuģa	korpusu	apakšējās	daļas	pārklājumi	
krāsu	veidā;	temperas	krāsas;	krāsas	automašīnu	
apdares	atjaunošanai;	automobiļu	krāsas;	caurspīdīgie	
pārklājumi,	kas	tiek	izmantoti	kā	krāsas;	krāsojamo	
virsmu	gruntējumi;	gruntskrāsas	rūpnieciskai	
lietošanai;	ugunsdrošas	krāsas;	pretkorozijas	
krāsas;	siltumizturīgas	krāsas;	krāsu	piedevas,	proti,	
stabilizējošas	piedevas	krāsām;	ūdensnecaurlaidīgas	
krāsas;	ugunsdrošas	krāsas

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	725	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-212	 (220)	 Pieteik. dat.  25.02.2020

Majoresto
(550)	 Vārdiska zīme
(732)	 Īpašn.  TARPLANI	KAUBANDUSE	OÜ;	Harku	tee	51,	Harju	

maakond,	Harku	vald,	Tabasalu	alevik,	76901,	Igaunija	(EE)
(740)	 Pārstāvis  Alīna	BOGDANOVIČA,	Patentu	 aģentūra	 “TRIA	

ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 30	 salātu	mērces;	augļu	mērces;	garšvielu	mērces;	mērces	

(ēdienu	piedevas);	tomātu	mērce;	kečups;	majonēze

(111)	 Reģ. Nr.  M	75	726	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(210)	 Pieteik. Nr. M-20-457	 (220)	 Pieteik. dat.  13.05.2020
(531)	CFE ind.  26.1.1;	26.1.4;	26.1.17;	26.1.18;	29.1.13

(550)	 Figurāla zīme
	 http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-20-457
(591)	Krāsu salikums  tumši	pelēks,	pelēks,	balts
(732)	 Īpašn.  Toms	TOVSTUĻAKS;	“Līvas”,	Turlava,	Turlavas	pag.,	

Kuldīgas	nov.,	LV-3329,	Latvija	(LV)
(740)	 Pārstāvis  Alīna	BOGDANOVIČA,	Patentu	 aģentūra	 “TRIA	

ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	Latvija	(LV)
(511)	 42	 inženiertehniskie	pakalpojumi;	arhitektūras	pakalpojumi;	

konsultācijas	arhitektūras	jomā;	būvniecības	projektu	
izstrāde;	izpēte	ēku	būvniecības	jomā;	iekštelpu	
noformējuma	veidošana;	interjera	dizaina	izstrāde;	
pilsētplānošana
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Preču zīmju pieteikumu numerācijas rādītājs

 (210) Pieteikuma (111) Reģistrācijas (210) Pieteikuma (111) Reģistrācijas (210) Pieteikuma (111) Reģistrācijas 
  numurs  numurs  numurs  numurs  numurs  numurs

 M-19-672 M 75 551
 M-19-838 M 75 557
 M-19-932 M 75 710
 M-19-990 M 75 558
 M-19-1000 M 75 559
 M-19-1038 M 75 552
 M-19-1078 M 75 560
 M-19-1082 M 75 723
 M-19-1083 M 75 724
 M-19-1096 M 75 670
 M-19-1137 M 75 553
 M-19-1138 M 75 554
 M-19-1161 M 75 555
 M-19-1162 M 75 556
 M-19-1163 M 75 561
 M-19-1164 M 75 562
 M-19-1165 M 75 563
 M-19-1209 M 75 564
 M-19-1235 M 75 674
 M-19-1242 M 75 565
 M-19-1252 M 75 566
 M-19-1255 M 75 567
 M-19-1256 M 75 568
 M-19-1266 M 75 713
 M-19-1267 M 75 714
 M-19-1268 M 75 715
 M-19-1270 M 75 569
 M-19-1277 M 75 716
 M-19-1301 M 75 570
 M-19-1307 M 75 571
 M-20-10 M 75 572
 M-20-22 M 75 717
 M-20-37 M 75 671
 M-20-38 M 75 672
 M-20-47 M 75 573
 M-20-49 M 75 574
 M-20-50 M 75 575
 M-20-51 M 75 576
 M-20-58 M 75 720
 M-20-59 M 75 577
 M-20-60 M 75 578
 M-20-68 M 75 579
 M-20-71 M 75 705
 M-20-74 M 75 711
 M-20-91 M 75 580
 M-20-126 M 75 581
 M-20-127 M 75 582
 M-20-130 M 75 594
 M-20-134 M 75 583
 M-20-142 M 75 584
 M-20-144 M 75 595
 M-20-162 M 75 585
 M-20-173 M 75 586
 M-20-174 M 75 587
 M-20-175 M 75 673
 M-20-177 M 75 588
 M-20-192 M 75 589
 M-20-195 M 75 590
 M-20-196 M 75 591
 M-20-197 M 75 592
 M-20-198 M 75 593
 M-20-200 M 75 721
 M-20-202 M 75 722
 M-20-204 M 75 596
 M-20-205 M 75 597
 M-20-209 M 75 598
 M-20-212 M 75 725
 M-20-213 M 75 599
 M-20-214 M 75 600
 M-20-216 M 75 601
 M-20-217 M 75 602
 M-20-218 M 75 603
 M-20-219 M 75 604
 M-20-221 M 75 605
 M-20-223 M 75 606
 M-20-224 M 75 607

 M-20-225 M 75 608
 M-20-227 M 75 609
 M-20-230 M 75 610
 M-20-231 M 75 611
 M-20-232 M 75 612
 M-20-233 M 75 613
 M-20-234 M 75 614
 M-20-235 M 75 615
 M-20-236 M 75 616
 M-20-237 M 75 617
 M-20-238 M 75 618
 M-20-239 M 75 619
 M-20-240 M 75 620
 M-20-242 M 75 621
 M-20-250 M 75 622
 M-20-251 M 75 623
 M-20-253 M 75 624
 M-20-254 M 75 625
 M-20-255 M 75 626
 M-20-256 M 75 627
 M-20-258 M 75 628
 M-20-259 M 75 629
 M-20-260 M 75 630
 M-20-262 M 75 631
 M-20-264 M 75 632
 M-20-267 M 75 675
 M-20-268 M 75 633
 M-20-271 M 75 689
 M-20-273 M 75 690
 M-20-276 M 75 634
 M-20-278 M 75 635
 M-20-284 M 75 718
 M-20-301 M 75 636
 M-20-303 M 75 637
 M-20-304 M 75 691
 M-20-305 M 75 692
 M-20-306 M 75 693
 M-20-307 M 75 694
 M-20-308 M 75 695
 M-20-309 M 75 696
 M-20-310 M 75 697
 M-20-311 M 75 698
 M-20-312 M 75 699
 M-20-314 M 75 676
 M-20-318 M 75 638
 M-20-323 M 75 639
 M-20-324 M 75 640
 M-20-325 M 75 641
 M-20-326 M 75 642
 M-20-329 M 75 719
 M-20-330 M 75 643
 M-20-334 M 75 644
 M-20-336 M 75 645
 M-20-337 M 75 646
 M-20-338 M 75 647
 M-20-342 M 75 648
 M-20-343 M 75 649
 M-20-344 M 75 650
 M-20-347 M 75 651
 M-20-348 M 75 652
 M-20-350 M 75 653
 M-20-351 M 75 700
 M-20-353 M 75 654
 M-20-354 M 75 655
 M-20-355 M 75 701
 M-20-358 M 75 656
 M-20-362 M 75 706
 M-20-363 M 75 707
 M-20-365 M 75 708
 M-20-371 M 75 657
 M-20-372 M 75 677
 M-20-374 M 75 702
 M-20-376 M 75 658
 M-20-377 M 75 659
 M-20-378 M 75 660
 M-20-379 M 75 661

 M-20-382 M 75 678
 M-20-383 M 75 703
 M-20-384 M 75 679
 M-20-385 M 75 680
 M-20-386 M 75 681
 M-20-387 M 75 662
 M-20-390 M 75 682
 M-20-393 M 75 683
 M-20-394 M 75 684
 M-20-398 M 75 709
 M-20-399 M 75 685
 M-20-400 M 75 686
 M-20-405 M 75 663
 M-20-406 M 75 687
 M-20-407 M 75 664
 M-20-408 M 75 665
 M-20-409 M 75 666
 M-20-410 M 75 667
 M-20-411 M 75 668
 M-20-415 M 75 704
 M-20-419 M 75 688
 M-20-420 M 75 669
 M-20-457 M 75 726
 M-20-493 M 75 712
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Preču zīmju īpašnieku rādītājs

 (732) Īpašnieks (210) Pieteikuma (732) Īpašnieks (210) Pieteikuma  (732) Īpašnieks (210) Pieteikuma 
    numurs    numurs    numurs

“PP”, MEDICĪNAS CENTRS, SIA M-20-218
  M-20-219
4. VARA, SIA M-20-10
AJ POWER HOLDING, SIA M-20-336
ALB, SIA M-20-250
ALL MEDIA LATVIA, SIA M-19-672
AMBER BEVERAGE 
 GROUP, SIA M-20-351
AP, SIA M-20-393
AP SAULI, SIA M-20-405
APRANGA, SIA M-20-200
  M-20-202
AS SMARTCAP M-20-174
AVITAN Shalom M-20-330
BALTIC OAK, SIA M-20-334
BERLAT TRADING, SIA M-20-254
BLT, SIA M-20-276
BODYLAB APS M-20-284
BUKHARI Syed Saqib Abbas M-20-91
CANTUS, SIA M-19-1270
CĒSU ALUS, AS M-20-47
  M-20-49
  M-20-50
  M-20-51
CHANEL SARL M-20-387
CHEF RIDS, SIA M-20-376
CIPORINS Jefims M-20-358
CITS MEDIJS, AS M-20-383
COSMETIC LAB, SIA M-19-1209
COURVOISIER S.A.S. M-20-329
D22, SIA M-20-355
DANDENA Ance M-20-420
DANGAS, SIA M-20-264
DĀRZKOPĪBAS INSTITŪTS, 
 ATVASINĀTA PUBLISKA 
 PERSONA M-20-126
DCKM PARTNERI, SIA M-20-256
DIĀNA, AS M-20-225
DIMANTS Māris M-20-385
DINAZ BŪVE, SIA M-19-932
E-AGRO, SIA M-20-323
ECO FORTE, SIA M-20-343
EGLĪTE-JEFANOVA Laura M-20-378
EKO OSTA, SIA M-20-407
ERMANSONS Rolands M-20-195
ESTERA HOLDING, SIA M-20-162
EUROAPTIEKA, SIA M-20-223
EZERMALAS HOLDINGS, SIA M-20-347
FELKERS Andrejs M-20-338
FONDS “KULTŪRAS FORUMS”, 
 NODIBINĀJUMS  M-20-325
FREMANTLEMEDIA LIMITED M-20-71
GARDAIS, SIA M-20-406
GĀGA-ĒĶE Daina M-19-1235
GIMBICKIS Konstantīns M-20-38
GLOBAL WINE HOUSE, OÜ M-20-255
GOLDTMANE Vita M-20-278
GRINDEKS, AS M-20-344
GRĪNBERGA Jeļena M-20-374
HANSA FOOD COMMODITIES, 
 SIA  M-20-268
HYDROKAPILLAR TECH, SIA M-20-324
IPAY, SIA M-19-1277
ISIBUKO VISION LIMITED M-20-127
JEROMANOVS Edgars M-19-1242
JOKER LTD, SIA M-20-230
  M-20-231
  M-20-232
  M-20-233
  M-20-234
  M-20-235
  M-20-236
  M-20-237
  M-20-238
  M-20-239
  M-20-240

  M-20-258
  M-20-259
JOOM, SIA M-19-990
JUNO THERAPEUTICS, INC., 
 DELAWARE CORP. M-20-130
JUŠKO Murads M-20-227
JVK PRO, SIA M-20-209
KADAGI GROUP, SIA M-20-350
KAIZEN GLOBAL ENTERPRISES 
 DMCC M-20-22
KCC CORPORATION M-19-1082
  M-19-1083
KLIMATIKA, SIA M-20-353
KURILOVS Pāvels M-20-271
  M-20-273
ĶIPURS Roberts M-19-1307
LAKURA, SIA M-20-217
LATER LTD, SIA M-20-372
LATVIJAS DABAS FONDS, 
 NODIBINĀJUMS M-20-251
  M-20-253
LATVIJAS MEDIJI, AS M-20-410
  M-20-411
LAZDONAS PIENSAIMNIEKS, AS M-20-175
LEVENSONS Boriss M-20-358
LIDL STIFTUNG & CO. KG M-20-196
  M-20-197
  M-20-198
ĻEBEDIČS Jurijs M-20-38
MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA M-20-260
MADSWORD STUDIOS, SIA M-20-221
MAKAROVA Anna M-20-379
MEISTERS Gints M-20-68
MEĻENTJEVA-BABULE Jeļena M-20-348
MINALTO Andis M-20-354
MOBILE STORE, SIA M-19-1301
NESTE OYJ M-20-303
NI HAO, SIA M-20-384
  M-20-400
OK ĪPAŠUMI, SIA M-20-419
OMNIVA, SIA M-20-262
OSE Nellija M-20-314
OŠUKALNS, SIA M-20-213
OTAŅĶU DZIRNAVNIEKS, SIA M-20-224
PET CITY, SIA M-20-173
PIRMAIS BALTIJAS KANĀLS, SIA M-19-1096
PITECO, SIA M-20-415
PRODEA NEW, SIA M-19-1255
PROFESIONĀLĀS 
 IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES 
 CENTRS “LIEPĀJAS 
 MŪZIKAS, MĀKSLAS UN 
 DIZAINA VIDUSSKOLA”  M-20-204
PROKAPITAL MANAGEMENT, SIA M-20-493
PUBLISKO AKTĪVU PĀRVALDĪTĀJS 
 POSSESSOR, AS M-19-1078
PUTNIŅŠ Krišjānis Zintis M-19-1266
  M-19-1267
  M-19-1268
RAUNAS LAUKTEHNIKA, SIA M-19-1038
REIGN BEVERAGE COMPANY LLC 
 (DELAWARE LIMITED 
 LIABILITY COMPANY) M-20-60
RENTI, AS M-20-267
RIEPŠS Ričards M-20-224
RIGA INTERNATIONAL 
 TUITION CENTRE, SIA M-20-390
RIGA RETAIL PARK, SIA M-19-1256
RĪGAS BŪVSERVISS, SIA M-20-365
RĪGAS NAMI, SIA M-20-304
  M-20-305
  M-20-306
  M-20-307
  M-20-308
  M-20-309
  M-20-310

  M-20-311
  M-20-312
RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE M-20-37
  M-20-177
RĪGAS TEHNISKĀS 
 UNIVERSITĀTES 
 ABSOLVENTU ASOCIĀCIJA, 
 BIEDRĪBA M-19-1161
  M-19-1162
RIMI LATVIA, SIA M-20-362
  M-20-363
SANOFI M-20-205
SEMENOV Oleksandr M-20-326
SILVANOLS, SIA M-20-398
SKAISTKALNS Modris M-20-134
SKRIBIS Jurijs M-20-358
SKRODELE Laila M-20-58
SOIRA, SIA M-20-318
SOKOLOVS Vadims M-20-377
SPARINSKA Anta M-20-192
SPORTA MEDIJU ATBALSTA 
 BIEDRĪBA, BIEDRĪBA M-20-386
SPRINKLER SERVICE, SIA M-20-74
SQUALIO GROUP, SIA M-20-144
SWISS PHARMA 
 INTERNATIONAL AG M-20-371
ŠLĒGELMILHS Haralds M-19-1000
ŠTRAUSA Evita M-19-1252
TARPLANI KAUBANDUSE OÜ M-20-212
TOVSTUĻAKS Toms M-20-457
TRAČUKS Dmitrijs M-20-142
TRAVCO GROUP INTERNATIONAL 
 HOLDING M-19-1163
  M-19-1164
  M-19-1165
TZMO LATVIJA, SIA M-20-59
UAB “ŠVYTURYS - UTENOS 
 ALUS” M-20-242
UADBB “AON BALTIC” M-20-399
VALKIÜNAS Valdemaras M-20-214
VASKIS Māris M-20-382
VINCIT ADVISORY, SIA M-20-408
  M-20-409
VONSOVIČS Romualds M-20-394
VUELOS BARATOS LIMITED M-19-838
WALMARK, A.S. M-20-216
ZDANOVSKA Sāra M-20-301
ZEMTSOVA Yana M-20-337
ZOBENS Arnis M-20-342
ZOLNAR, SIA M-19-1137
  M-19-1138
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Preču zīmju rādītājs pēc preču un pakalpojumu klasēm

 (511) Nicas (111) Reģistrācijas (511) Nicas (111) Reģistrācijas (511) Nicas (111) Reģistrācijas 
  klasifikācijas  numurs  klasifikācijas  numurs  klasifikācijas  numurs 
  indekss    indekss    indekss

 1 M 75 608
  M 75 723
 2 M 75 634
  M 75 708
  M 75 724
 3 M 75 564
  M 75 581
  M 75 602
  M 75 635
  M 75 652
  M 75 661
  M 75 662
  M 75 669
  M 75 701
 4 M 75 608
  M 75 645
  M 75 710
 5 M 75 594
  M 75 597
  M 75 601
  M 75 635
  M 75 649
  M 75 650
  M 75 651
  M 75 654
  M 75 657
  M 75 664
  M 75 680
  M 75 700
  M 75 709
 9 M 75 557
  M 75 558
  M 75 570
  M 75 582
  M 75 595
  M 75 605
  M 75 640
  M 75 642
  M 75 648
  M 75 662
  M 75 682
  M 75 705
  M 75 716
 10 M 75 709
  M 75 712
 11 M 75 570
  M 75 640
  M 75 659
  M 75 704
 12 M 75 630
  M 75 642
  M 75 648
 14 M 75 662
 16 M 75 558
  M 75 630
  M 75 671
  M 75 702
  M 75 703
 17 M 75 708
 18 M 75 630
  M 75 642
  M 75 662
  M 75 720
 19 M 75 599
  M 75 640
  M 75 708
 20 M 75 552
  M 75 579
  M 75 639
  M 75 712
 21 M 75 630
  M 75 704
 25 M 75 553
  M 75 554

 25 M 75 559
  M 75 565
  M 75 630
  M 75 642
  M 75 662
  M 75 674
 27 M 75 712
 29 M 75 590
  M 75 591
  M 75 592
  M 75 593
  M 75 600
  M 75 607
  M 75 609
  M 75 623
  M 75 624
  M 75 633
  M 75 638
  M 75 653
  M 75 656
  M 75 658
  M 75 659
  M 75 673
  M 75 687
  M 75 718
 30 M 75 591
  M 75 600
  M 75 607
  M 75 627
  M 75 653
  M 75 658
  M 75 659
  M 75 673
  M 75 687
  M 75 709
  M 75 718
  M 75 725
 31 M 75 581
  M 75 591
  M 75 600
  M 75 720
 32 M 75 567
  M 75 573
  M 75 574
  M 75 578
  M 75 600
  M 75 621
  M 75 626
  M 75 644
  M 75 713
  M 75 714
  M 75 715
 33 M 75 575
  M 75 576
  M 75 600
  M 75 625
  M 75 626
  M 75 632
  M 75 713
  M 75 714
  M 75 715
  M 75 719
 35 M 75 551
  M 75 555
  M 75 556
  M 75 557
  M 75 558
  M 75 560
  M 75 566
  M 75 570
  M 75 571
  M 75 572
  M 75 584
  M 75 587

 35 M 75 595
  M 75 601
  M 75 606
  M 75 622
  M 75 630
  M 75 633
  M 75 635
  M 75 637
  M 75 639
  M 75 642
  M 75 645
  M 75 662
  M 75 665
  M 75 666
  M 75 670
  M 75 677
  M 75 678
  M 75 683
  M 75 688
  M 75 689
  M 75 690
  M 75 691
  M 75 692
  M 75 693
  M 75 694
  M 75 695
  M 75 696
  M 75 697
  M 75 698
  M 75 699
  M 75 702
  M 75 703
  M 75 704
  M 75 706
  M 75 707
  M 75 710
  M 75 711
  M 75 712
  M 75 717
  M 75 721
  M 75 722
 36 M 75 557
  M 75 558
  M 75 560
  M 75 585
  M 75 587
  M 75 599
  M 75 665
  M 75 666
  M 75 676
  M 75 685
  M 75 688
  M 75 691
  M 75 692
  M 75 693
  M 75 694
  M 75 695
  M 75 696
  M 75 697
  M 75 698
  M 75 699
 37 M 75 598
  M 75 599
  M 75 645
  M 75 710
  M 75 711
 38 M 75 551
  M 75 557
  M 75 558
  M 75 595
  M 75 667
  M 75 668
  M 75 670
  M 75 681
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 (511) Nicas (111) Reģistrācijas (511) Nicas (111) Reģistrācijas      
  klasifikācijas  numurs  klasifikācijas  numurs      
  indekss    indekss    

 38 M 75 703
 39 M 75 557
  M 75 558
  M 75 561
  M 75 562
  M 75 563
  M 75 631
  M 75 635
  M 75 663
  M 75 675
  M 75 677
  M 75 689
  M 75 690
  M 75 703
  M 75 706
  M 75 707
  M 75 710
 40 M 75 599
  M 75 645
 41 M 75 551
  M 75 555
  M 75 556
  M 75 557
  M 75 558
  M 75 559
  M 75 561
  M 75 562
  M 75 563
  M 75 565
  M 75 571
  M 75 572
  M 75 581
  M 75 583
  M 75 589
  M 75 596
  M 75 610
  M 75 611
  M 75 612
  M 75 613
  M 75 614
  M 75 615
  M 75 616
  M 75 617
  M 75 618
  M 75 619
  M 75 620
  M 75 628
  M 75 629
  M 75 630
  M 75 636
  M 75 641
  M 75 671
  M 75 672
  M 75 674
  M 75 676
  M 75 681
  M 75 682
  M 75 691
  M 75 692
  M 75 693
  M 75 694
  M 75 695
  M 75 696
  M 75 697
  M 75 698
  M 75 699
  M 75 702
  M 75 703
  M 75 705
  M 75 717
  M 75 720
 42 M 75 557
  M 75 558
  M 75 588
  M 75 595
  M 75 598
  M 75 605
  M 75 645

 42 M 75 671
  M 75 682
  M 75 711
  M 75 726
 43 M 75 557
  M 75 559
  M 75 561
  M 75 562
  M 75 563
  M 75 568
  M 75 569
  M 75 580
  M 75 609
  M 75 643
  M 75 653
  M 75 658
  M 75 679
  M 75 686
  M 75 688
  M 75 691
  M 75 692
  M 75 693
  M 75 694
  M 75 695
  M 75 696
  M 75 697
  M 75 698
  M 75 699
  M 75 706
  M 75 707
  M 75 720
 44 M 75 577
  M 75 586
  M 75 588
  M 75 599
  M 75 603
  M 75 604
  M 75 606
  M 75 646
  M 75 655
  M 75 671
  M 75 704
  M 75 720
 45 M 75 555
  M 75 556
  M 75 557
  M 75 558
  M 75 560
  M 75 647
  M 75 660
  M 75 684
  M 75 720
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Reģistrētie dizainparaugi
	 Šajā	sadaļā	Patentu	valde	turpina	publicēt	oficiālos	paziņojumus	par	dizainparaugu	reģistrācijām,	kas	veiktas	atbilstoši	2004.	gada	
28.	oktobra	Dizainparaugu	likumam.	Publikācijas	ir	sakārtotas	reģistrācijas	numuru	secībā.	Katra	publikācija	satur	datus,	kas	dizainparauga	
reģistrācijas	brīdī	iekļauti	Dizainparaugu	reģistra	ziņās,	kā	arī	dizainparauga	attēlu	vai	attēlus.
	 Dizainparauga	reģistrācija	ir	spēkā	piecus	gadus,	skaitot	no	pieteikuma	datuma.	Šim	termiņam	beidzoties,	reģistrāciju	var	atjaunot	ikreiz	
uz	jaunu	piecu	gadu	periodu	līdz	dizainparaugu	aizsardzības	maksimālajam	termiņam	–	25	gadiem	no	pieteikuma	datuma	(Dizainparaugu	
likums,	31.	pants).	Ar	dienu,	kad	reģistrētais	dizainparaugs	publicēts	(datums,	kas	norādīts	katras	lappuses	augšmalā),	pilnā	apjomā	stājas	
spēkā	dizainparauga	īpašnieka	tiesības	(Dizainparaugu	likums,	12.	pants).
	 Ar	publikācijas	dienu	iestājas	iebildumu	periods.	Iebilduma	iesniegumu	var	iesniegt	triju	mēnešu	laikā	pēc	publikācijas,	pamatojoties	
uz	Dizainparaugu	likuma	37.	panta	pirmās	daļas	1.,	2.,	4.,	5.,	6.,	7.	vai	8.	punkta	noteikumiem	(Dizainparaugu	likums,	28.	pants;	Rūpnieciskā	
īpašuma	institūciju	un	procedūru	likums,	60.,	61.	un	62.	pants).

 Starptautiski pieņemtie kodi (INID kodi), kas izmantoti 
dizainparaugu bibliogrāfisko datu identificēšanai:
(11)	 Reģistrācijas	numurs
	 Registration	number

(15)	 Reģistrācijas	datums
	 Registration	date
(21)	 Pieteikuma	numurs
	 Application	number
(22)	 Pieteikuma	datums
	 Filing	date	of	the	application
(23)	 Izstādes	prioritātes	dati
	 Exhibition	priority	data
(28)	 Dizainparaugu	skaits	kompleksā	reģistrācijā
	 Number	of	designs	included	(in	case	of	multiple	registration)
(30)	 Konvencijas	prioritātes	dati: 
	 pieteikuma	numurs,	pieteikuma	datums,	valsts	kods
	 Convention	priority	data: 
	 application	number,	filing	date,	code	of	country
(46)	 Publikācijas	atlikšanas	termiņš
	 Deferment	expiration	term

(51) 	 Dizainparaugu	starptautiskās	klasifikācijas 
	 (Lokarno	klasifikācijas,	saīs.	LOC)	indeksi:	klase, 
	 apakšklase
	 Indication	of	International	Classification	for	Industrial 
	 Designs	(Locarno	Classification	–	LOC):	class,	subclass
(54)	 Izstrādājuma	nosaukums	/	izstrādājumu	nosaukumi
	 Indication	of	product(s)	covered
(58)	 Reģistrācijas	grozījumu	ieraksta	datums	(īpašumtiesību	
	 pāreja,	grozījumi	vārdos,	nosaukumos	vai	adresēs,	 	
	 reģistrācijas	darbības	pārtraukšana	u.tml.)
	 Date	of	recording	of	a	transaction	in	respect	of	the	 	
	 registration	(change	in	ownership,	change	in	name	or	 	
	 address,	termination	of	protection,	etc.)
(62)	 Dati	par	sākotnējo	pieteikumu,	no	kura	šis	pieteikums 
	 nodalīts
	 Data	of	the	initial	application	from	which	the	present 
	 application	has	been	divided	up
(72)	 Dizainers	/	dizaineri,	valsts	kods
	 Designer(s),	code	of	country

(73)	 Īpašnieks	/	īpašnieki,	adrese,	valsts	kods
	 Name	and	address	of	the	owner(s),	code	of	country
(74)	 Patentpilnvarnieks	vai	cits	pārstāvis,	adrese
	 Patent	attorney	or	other	representative,	address
(78)	 Jaunais	īpašnieks	/	jaunie	īpašnieki,	adrese,	valsts	kods 
	 (īpašumtiesību	maiņas	gadījumā)
	 Name	and	address	of	the	new	owner(s),	code	of	country 
	 (in	case	of	change	in	ownership)

(51)			LOC kl.  19-08,	32-00
(11)	 Reģ. Nr.  D	15	806	 (15)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(21)	 Pieteik. Nr. D-20-14	 (22)	 Pieteik. dat.  11.03.2020
(72)	 Dizainers  PLATFORMA	FILMA,	SIA	(LV)
(73)	 Īpašnieks  LATVIJAS	TIRGOTĀJU	SAVIENĪBA,	SIA;	Sporta	

iela	11,	Rīga,	LV-1013,	Latvija	(LV)
(54)	 ETIĶETE, IEPAKOJUMA NOFORMĒJUMS
(28)	 Dizainparaugu skaits	2

1.01

2.01
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(51)			LOC kl.  10-04
(11)	 Reģ. Nr.  D	15	807	 (15)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(21)	 Pieteik. Nr. D-20-17	 (22)	 Pieteik. dat.  20.03.2020
(72)	 Dizainers  Uldis	REŅĢE	(LV)
(73)	 Īpašnieks  GDOG,	 SIA;	 “Lejasģērciņi”,	 Burtnieku	 pag.,	

Burtnieku	nov.,	LV-4206,	Latvija	(LV)
(54)	 CO2 MONITORA KORPUSS

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05
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(51)			LOC kl.  21-03
(11)	 Reģ. Nr.  D	15	808	 (15)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(21)	 Pieteik. Nr. D-20-20	 (22)	 Pieteik. dat.  05.04.2020
(72)	 Dizainers  Māra	PITERNIECE	(LV)
(73)	 Īpašnieks  Māra	 PITERNIECE;	 Duntes	 iela	 54	 -	 9,	 Rīga,	

LV-1005,	Latvija	(LV)
(54)	 TANKA MAKETS

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05
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(51)			LOC kl.  14-01
(11)	 Reģ. Nr.  D	15	809	 (15)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(21)	 Pieteik. Nr. D-20-27	 (22)	 Pieteik. dat.  08.05.2020
(72)	 Dizainers  Jānis	IRBE	(LV)
	 Edgars	ZVIRGZDIŅŠ	(LV)
(73)	 Īpašnieks  ARETAI,	SIA;	Balasta	dambis	66,	Rīga,	LV-1048,	

Latvija	(LV)
(54)	 SKAĻRUNIS

1.01

1.02

1.03

1.04
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(51)			LOC kl.  32-00
(11)	 Reģ. Nr.  D	15	810	 (15)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(21)	 Pieteik. Nr. D-20-28	 (22)	 Pieteik. dat.  21.05.2020
(73)	 Īpašnieks  Rinalds	 SAVČUKS;	 “Urdziņas”,	 Liepupes	 pag.,	

Salacgrīvas	nov.,	LV-4023,	Latvija	(LV)
(54)	 LOGOTIPS

1.01

(51)			LOC kl.  4-99
(11)	 Reģ. Nr.  D	15	811	 (15)	 Reģ. dat.  20.06.2020
(21)	 Pieteik. Nr. D-20-29	 (22)	 Pieteik. dat.  26.05.2020
(72)	 Dizainers  Maksims		CIGANKOVS	(LV)
(73)	 Īpašnieks  Maksims	 CIGANKOVS;	 Talsu	 šoseja	 56	 -	 9,	

Jūrmala,	LV-2016,	Latvija	(LV)
(54)	 DAUDZFUNKCIONĀLA IEROBEŽOTĀJBIRSTE

1.01

1.02

1.03



1073

Grozījumi reģistros Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2020

GROZĪJUMI PATENTU REĢISTRĀ

Patenta īpašnieka maiņa
(Patentu likuma 51. panta otrā daļa)

(11) EP 2247764
(73) JINGYE STEEL (UK) LTD, c/o Hackwood Secretaries 

Limited, One Silk Street, London, EC2Y 8HQ, GB
Ieraksts reģistrā: 19.05.2020

(11) EP 2179803
(73) Feralco AB, Berga Allé 1, 254 52 Helsingborg, SE
Ieraksts reģistrā: 03.06.2020

(11) EP 1751111, EP 2207550
(73) IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD, Hegenheimer

mattweg 91, 4123 Allschwil, CH
Ieraksts reģistrā: 11.06.2020

Patenta īpašnieka nosaukuma maiņa
(Patentu likuma 47. panta trešā daļa)

(11) EP 2683244
(73) SAGIMET BIOSCIENCES INC., 3715 Haven Ave., 

Suite 220, Menlo Park, CA 94025, US
Ieraksts reģistrā: 27.05.2020

(11) EP 25522487
(73) Palette Life Sciences AB, c/o Karolinska Institutet 

Science Park, Fogdevreten 2A, 17165 Solna, SE
Ieraksts reģistrā: 11.06.2020

Patenta īpašnieka adreses maiņa
(Patentu likuma 47. panta trešā daļa)

(11) EP 2683244
(73) SAGIMET BIOSCIENCES INC., 155 Bovet 

Road 303, San Mateo, CA 94402, US
Ieraksts reģistrā: 03.06.2020

Izmaiņas izgudrotāju sarakstā
(Patentu likuma 14. panta otrā daļa)

(11) LV 15479
(72) Jānis BRŪNAVS (LV),
  Krišjānis BRŪNAVS (LV),
  Bruno Valdis MOROZOVS (LV)
Ieraksts reģistrā: 25.05.2020

Patenta pirmstermiņa atzīšana par spēkā neesošu
(Patentu likuma 55. panta pirmās daļas 2. punkts)

Tiek norādīts patenta numurs un tā darbības termiņa beigu datums

LV 13317 28.11.2019
LV 13349 01.11.2019
LV 14339 10.11.2019
LV 14747 04.04.2019
LV 14857 16.11.2019
LV 15097 06.11.2019
LV 15111 06.11.2019
LV 15135 27.11.2019
LV 15234 02.11.2019
LV 15245 11.11.2019
LV 15308 02.11.2019

Eiropas patenta pirmstermiņa atzīšana par spēkā neesošu
(Patentu likuma 73. panta pirmā daļa un 

55. panta pirmās daļas 2. punkts)

Tiek norādīts patenta numurs un tā darbības termiņa beigu datums

EP 1240280 02.11.2019
EP 1334106 16.11.2019
EP 1418278 04.11.2019
EP 1420028 19.11.2019
EP 1422236 19.11.2019
EP 1444233 08.11.2019
EP 1455773 19.11.2019
EP 1562556 13.11.2019
EP 1576138 17.11.2019
EP 1578446 05.11.2019
EP 1699468 18.11.2019
EP 1730920 02.11.2019
EP 1812895 17.11.2019
EP 1827145 09.11.2019
EP 1918080 03.11.2019
EP 1927351 23.11.2019
EP 1929894 23.11.2019
EP 1929999 23.11.2019
EP 1942753 01.11.2019
EP 1948678 09.11.2019
EP 1952021 20.11.2019
EP 1954710 08.11.2019
EP 1957356 08.11.2019
EP 1957415 11.11.2019
EP 1978836 22.11.2019
EP 2012839 16.11.2019
EP 2184145 05.11.2019
EP 2186976 11.11.2019
EP 2207568 14.11.2019
EP 2207770 07.11.2019
EP 2219166 01.11.2019
EP 2219451 21.11.2019
EP 2220047 14.11.2019
EP 2233943 27.11.2019
EP 2322728 10.11.2019
EP 2324853 13.11.2019
EP 2329848 13.11.2019
EP 2358653 03.11.2019
EP 2358851 16.11.2019
EP 2368887 07.11.2019
EP 2430524 08.11.2019
EP 2430552 08.11.2019
EP 2430557 08.11.2019
EP 2430558 08.11.2019
EP 2433212 08.11.2019
EP 2498752 11.11.2019
EP 2498801 11.11.2019
EP 2498802 11.11.2019
EP 2500030 04.11.2019
EP 2501683 18.11.2019
EP 2503911 23.11.2019
EP 2503993 25.11.2019
EP 2503994 25.11.2019
EP 2504350 24.11.2019
EP 2526182 18.11.2019
EP 2554183 11.11.2019
EP 2596692 22.11.2019
EP 2607353 09.11.2019
EP 2623113 09.11.2019
EP 2638152 08.11.2019
EP 2640205 18.11.2019
EP 2640358 15.11.2019
EP 2663797 28.11.2019
EP 2730200 08.11.2019
EP 2730562 07.11.2019
EP 2747752 08.11.2019
EP 2775865 02.11.2019
EP 2775868 06.11.2019
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EP 2775869 06.11.2019
EP 2776032 09.11.2019
EP 2782463 20.11.2019
EP 2782650 21.11.2019
EP 2785903 21.11.2019
EP 2785923 30.11.2019
EP 2805236 13.11.2019
EP 2805237 13.11.2019
EP 2808325 28.11.2019
EP 2834739 22.11.2019
EP 2862057 26.11.2019
EP 2880979 24.11.2019
EP 2894132 25.11.2019
EP 2914145 05.11.2019
EP 2914593 05.11.2019
EP 2916823 07.11.2019
EP 2916871 07.11.2019
EP 2917232 11.11.2019
EP 2919928 04.11.2019
EP 2920165 15.11.2019
EP 2922549 18.11.2019
EP 2922576 21.11.2019
EP 2922848 11.11.2019
EP 2922850 21.11.2019
EP 2922905 20.11.2019
EP 2925636 19.11.2019
EP 2928687 13.11.2019
EP 2928688 13.11.2019
EP 2939981 15.11.2019
EP 2941585 19.11.2019
EP 3045182 02.11.2019
EP 3070015 13.11.2019
EP 3082454 18.11.2019
EP 3095484 02.11.2019
EP 3144249 19.11.2019
EP 3321278 10.11.2019

GROZĪJUMI DIZAINPARAUGU REĢISTRĀ

Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana
(Dizainparaugu likuma 31. pants, Pārejas noteikumu 7. punkts)

Tiek norādīts dizainparauga reģistrācijas numurs un reģistrācijas 
atjaunošanas datums

 D 15 569 22.05.2020
 D 15 570 04.06.2020
 D 15 576 02.07.2020
 D 15 577 13.07.2020

Dizainparauga izslēgšana no reģistra
(Dizainparaugu likuma 40. pants)

Tiek norādīts dizainparauga reģistrācijas numurs un reģistrācijas 
beigu datums

 D 15 549 19.11.2019
 D 15 550 25.11.2019
 D 15 551 24.11.2019
 D 15 559 20.11.2019
 D 15 566 05.12.2019

GROZĪJUMI PREČU ZĪMJU REĢISTRĀ

Zīmes reģistrācijas atjaunošana
(Preču zīmju likuma 45. pants)

Tiek norādīts zīmes reģistrācijas numurs un reģistrācijas atjauno
šanas datums

 M 46 670 25.05.2020
 M 46 714 24.05.2020
 M 47 481 13.12.2019
 M 47 873 21.06.2020
 M 47 916 03.07.2020
 M 47 920 12.07.2020
 M 47 945 26.07.2020
 M 48 031 31.05.2020
 M 48 058 03.07.2020
 M 48 090 07.07.2020
 M 48 092 14.07.2020
 M 48 165 29.05.2020
 M 48 177 07.07.2020
 M 48 181 17.07.2020
 M 48 188 07.08.2020
 M 48 292 15.06.2020
 M 48 303 20.06.2020
 M 48 478 29.06.2020
 M 48 580 22.08.2020
 M 48 614 25.10.2020
 M 48 656 30.10.2020
 M 51 272 31.05.2020
 M 62 516 29.04.2020
 M 62 576 04.06.2020
 M 62 664 29.06.2020
 M 62 700 15.01.2020
 M 62 929 09.06.2020
 M 62 964 27.09.2020
 M 63 179 17.05.2020
 M 63 210 19.05.2020
 M 63 267 27.07.2020
 M 63 268 27.07.2020
 M 63 294 15.06.2020
 M 63 297 28.07.2020
 M 63 302 30.07.2020
 M 63 324 29.07.2020
 M 63 374 08.09.2020
 M 63 408 21.06.2020
 M 63 531 09.06.2020
 M 63 617 15.11.2020
 M 63 651 01.12.2020
 M 63 653 01.12.2020
 M 63 654 01.12.2020
 M 63 655 08.07.2020
 M 63 684 07.07.2020
 M 63 722 21.06.2020
 M 63 755 11.06.2020
 M 63 773 10.08.2020
 M 63 958 27.12.2020
 M 64 107 26.08.2020
 M 64 108 26.08.2020
 M 64 109 26.08.2020
 M 64 513 18.08.2020
 M 66 699 21.06.2020
 M 66 792 16.02.2020

Reģistrācijas atcelšana
(likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 

32. pants)

Tiek norādīts zīmes reģistrācijas numurs un reģistrācijas beigu 
datums

 M 64 938 21.06.2017
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Zīmes reģistrācijas izslēgšana no reģistra
(Preču zīmju likuma 60. pants)

Tiek norādīts zīmes reģistrācijas numurs un reģistrācijas beigu 
datums

 M 45 762 30.11.2019
 M 46 664 02.11.2019
 M 46 688 03.11.2019
 M 46 690 03.11.2019
 M 46 848 01.11.2019
 M 46 874 23.11.2019
 M 46 876 24.11.2019
 M 46 877 25.11.2019
 M 46 881 26.11.2019
 M 46 950 17.11.2019
 M 46 952 23.11.2019
 M 47 033 05.11.2019
 M 47 038 23.11.2019
 M 47 071 11.11.2019
 M 47 072 16.11.2019
 M 47 102 09.11.2019
 M 47 198 05.11.2019
 M 47 203 12.11.2019
 M 47 235 30.11.2019
 M 47 377 10.11.2019
 M 47 422 15.11.2019
 M 47 424 17.11.2019
 M 47 439 10.11.2019
 M 47 440 10.11.2019
 M 47 640 12.11.2019
 M 47 641 12.11.2019
 M 47 642 12.11.2019
 M 47 707 23.11.2019
 M 47 708 23.11.2019
 M 47 946 02.11.2019
 M 49 087 12.11.2019
 M 61 813 13.11.2019
 M 61 887 09.11.2019
 M 61 888 09.11.2019
 M 61 900 03.11.2019
 M 61 903 04.11.2019
 M 61 904 05.11.2019
 M 61 905 05.11.2019
 M 61 994 24.11.2019
 M 62 014 09.11.2019
 M 62 113 04.11.2019
 M 62 395 17.11.2019
 M 62 506 27.11.2019
 M 62 508 04.11.2019
 M 62 553 11.11.2019
 M 62 587 19.11.2019
 M 62 604 16.11.2019
 M 62 613 12.11.2019
 M 62 615 12.11.2019
 M 62 617 12.11.2019
 M 62 677 05.11.2019
 M 62 678 05.11.2019
 M 62 679 11.11.2019
 M 62 681 19.11.2019
 M 62 682 20.11.2019
 M 62 683 24.11.2019
 M 62 684 27.11.2019
 M 62 715 17.11.2019
 M 62 724 10.11.2019
 M 62 732 03.11.2019
 M 62 748 02.11.2019
 M 62 752 23.11.2019
 M 62 844 13.11.2019
 M 62 845 13.11.2019
 M 62 854 05.11.2019
 M 62 887 12.11.2019
 M 62 888 20.11.2019
 M 62 899 30.11.2019

 M 62 900 30.11.2019
 M 63 124 11.11.2019

Zīmes reģistrācijas dzēšana
(Preču zīmju likuma 59. pants)

 (111) M 75 078
 (141) 05.06.2020
 (580) 12.06.2020

 (111) M 75 118
 (141) 27.05.2020
 (580) 27.05.2020

Reģistrācijas atzīšana par spēkā neesošu
(Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likmuma 

100. panta pirmā daļa)

Tiek norādīts zīmes reģistrācijas numurs un reģistrācijas beigu 
datums

 M 73 152 20.09.2018

Reģistrācijas atzīšana par spēkā neesošu
(Preču zīmju likuma 62. panta trešā daļa)

Tiek norādīts zīmes reģistrācijas numurs un reģistrācijas beigu 
datums

 M 72 314 20.02.2018

Zīmes īpašnieka maiņa
(Preču zīmju likuma 28. panta trešā daļa)

 (111) M 10 487
 (732) CARGOTEC PATENTER AB; c/o Cargotec Sweden 

AB, Box 1133, Kista, 164 22, SE
 (740) Kristīne OSTROVSKA, PĒTERSONA PATENTS  

AAA LAW; Citadeles iela 12, Rīga, LV1010, LV
 (580) 12.06.2020

 (111) M 11 128, M 11 130, M 13 397, M 13 458, 
M 13 459, M 13 461, M 13 621, M 15 422,  
M 36 161, M 42 664, M 59 198

 (732) L’ORÉAL; 14 rue Royale, Paris, 75008, FR
 (740) Rūta OLMANE, METIDA LAW FIRM, SIA; Miera 

iela 12  1, Rīga, LV1001, LV
 (580) 18.05.2020

 (111) M 11 403
 (732) KARO PHARMA AB; Klara Norra Kyrkogata 33, 

Stockholm, 111 22, SE
 (740) Gatis MERŽVINSKIS, PĒTERSONA PATENTS  

AAA LAW; Citadeles iela 12, Rīga, LV1010, LV
 (580) 12.06.2020

 (111) M 13 920, M 13 921
 (732) CMC MAGNETICS CORPORATION; 15th Fl., 

53, Ming Chuan W. Rd., Taipei, 104, TW
 (740) Rūta OLMANE, METIDA LAW FIRM, SIA; Miera 

iela 12  1, Rīga, LV1001, LV
 (580) 19.05.2020

 (111) M 14 627, M 31 031, M 40 229
 (732) SANFORD, L.P.; 6655 Peachtree Dunwoody Road, 

Atlanta, GA 30328, US
 (740) Inese LEIMANE, PĒTERSONA PATENTS  AAA 

LAW; Citadeles iela 12, Rīga, LV1010, LV
 (580) 20.05.2020
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 (111) M 39 183, M 70 282
 (732) SPODRĪBA, AS; Dzirnavu iela 1, Dobele, LV3701, 

LV
 (580) 26.05.2020

 (111) M 41 186
 (732) MAN SE; Dachauer Str. 641, München, 80995, DE
 (740) Kristīne OSTROVSKA, PĒTERSONA PATENTS  

AAA LAW; Citadeles iela 12, Rīga, LV1010, LV
 (580) 20.05.2020

 (111) M 41 473
 (732) ALPEN PHARMA AG; Casinoplatz 2, Bern, 3011, 

CH
 (740) Tatjana KREICBERGA, Patentu birojs “ALFA

PATENTS”; Virānes iela 2, Rīga, LV1073, LV
 (580) 20.05.2020

 (111) M 51 272
 (732) HANWHA TECHWIN CO., LTD; 6, Pangyoro 

319beongil, Bundanggu, Seongnamsi, Gyeonggi
do, KR

 (740) Rūta OLMANE, METIDA LAW FIRM, SIA; Miera 
iela 12  1, Rīga, LV1001, LV

 (580) 22.05.2020

 (111) M 59 255
 (732) SLO OY; Ritakuja 2, Vantaa, 01740, FI
 (740) Aleksandra FORTŪNA, “FORAL INTELEKTUĀLĀ 

ĪPAŠUMA AĢENTŪRA”, SIA; Kalēju iela 14  7, 
Rīga, LV1050, LV

 (580) 12.06.2020

 (111) M 68 115
 (732) LEIPOLD, SIA; Lielā iela 11, Liepāja, LV3401, LV
 (580) 26.05.2020

 (111) M 72 488
 (732) Romans SEMJONOVS; Turaidas iela 17  97, 

Jūrmala, LV2015, LV
 (732) Andris RODE; Turaidas iela 17  96, Jūrmala, 

LV2015, LV
 (732) Romans VORSLAVS; Krišjāņa Valdemāra iela 145 

k2  16, Rīga, LV1013, LV
 (740) Igors SOROKINS; Zeltiņu iela 58  23, Rīga, 

LV1035, LV
 (580) 22.05.2020

 (111) M 73 478
 (732) Andris RODE; Turaidas iela 17  96, Jūrmala, 

LV2015, LV
 (732) Romans SEMJONOVS; Turaidas iela 17  97, 

Jūrmala, LV2015, LV
 (740) Igors SOROKINS; Zeltiņu iela 58  23, Rīga, 

LV1035, LV
 (580) 22.05.2020

Zīmes īpašnieka nosaukuma maiņa
(Preču zīmju likuma 41. panta otrā daļa)

 (111) M 48 947
 (732) AMUNDI PIONEER ASSET MANAGEMENT USA, 

INC.; 60 State Street, Boston, Massachusetts 
02109, US

 (580) 10.06.2020

 (111) M 63 617
 (732) EASTNINE VALDEMARA CENTRS, SIA; Krišjāņa 

Valdemāra iela 62, Rīga, LV1013, LV
 (580) 28.05.2020

Zīmes īpašnieka adreses maiņa
(Preču zīmju likuma 41. panta otrā daļa)

 (111) M 18 163, M 48 455, M 49 573, M 49 896, 
M 53 885, M 64 554, M 68 486

 (732) SALMO, SIA; Skandu iela 7, Rīga, LV1067, LV
 (580) 01.06.2020

 (111) M 46 670
 (732) RUSSIAN RADIOEURASIA, JointStock Company; 

Krasnopresnenskaya nab., dom 6, etazh minus 1 
pom.1 chast’ komn. 6, Moskva, 123100, RU

 (580) 15.05.2020

 (111) M 48 181
 (732) NEXEN TIRE CORPORATION; 355, Chungnyeolro, 

Yangsansi, Gyeongsangnamdo, KR
 (580) 10.06.2020

 (111) M 55 336
 (732) OP YRITYSPANKKI OYJ; Gebhardinaukio 1, 

Helsinki, 00510, FI
 (580) 10.06.2020

 (111) M 55 584
 (732) SALMO, SIA; Skandu iela 7, Rīga, LV1067, LV
 (580) 01.06.2020

 (111) M 61 735
 (732) GREMOŠANAS SLIMĪBU CENTRS “GASTRO”, 

SIA; Gaiļezera iela 1, Rīga, LV1079, LV
 (580) 20.05.2020

 (111) M 62 700
 (732) VANNA VANNĀ, SIA; “Kalna darbnīca”, Ražotāji, 

Lielauces pag., Auces nov., LV3723, LV
 (580) 08.06.2020

 (111) M 63 755
 (732) KORPORATĪVĀS ILGTSPĒJAS UN ATBILDĪBAS 

INSTITŪTS, biedrība; Krišjāņa Barona iela 45/47  2, 
Rīga, LV1011, LV

 (580) 12.06.2020

 (111) M 73 421, M 73 725, M 73 726
 (732) SALMO, SIA; Skandu iela 7, Rīga, LV1067, LV
 (580) 01.06.2020

Pārstāvja maiņa
(Preču zīmju likuma 41. panta otrā daļa)

 (111) M 18 163, M 49 573, M 49 896, M 53 885, 
M 55 584, M 64 554, M 68 486

 (740) Jevgeņijs FORTŪNA, “FORAL INTELEKTUĀLĀ 
ĪPAŠUMA AĢENTŪRA”, SIA; Kalēju iela 14  7, 
Rīga, LV1050, LV

 (580) 09.06.2020

 (111) M 48 031
 (740) Rūta OLMANE, OLMANE LAW FIRM, SIA; Vijciema 

iela 8  5, Rīga, LV1006, LV
 (580) 27.05.2020

 (111) M 48 580
 (740) Inese LEIMANE, PĒTERSONA PATENTS  AAA 

LAW; Citadeles iela 12, Rīga, LV1010, LV
 (580) 04.06.2020

 (111) M 48 614
 (740) Inese LEIMANE, PĒTERSONA PATENTS  AAA 

LAW; Citadeles iela 12, Rīga, LV1010, LV
 (580) 04.06.2020
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 (111) M 59 195, M 59 206, M 60 680, M 60 833, 
M 62 753, M 63 137, M 63 147, M 63 148, 
M 63 156, M 63 157, M 63 238, M 63 239,  
M 63 304, M 63 776, M 63 777

 (740) Gatis MERŽVINSKIS, PĒTERSONA PATENTS  
AAA LAW; Citadeles iela 12, Rīga, LV1010, LV

 (580) 07.04.2020

 (111) M 62 664
 (740) Ieva ŠTĀLA, FOOD UNION MANAGEMENT, SIA; 

Bauskas iela 180, Rīga, LV1004, LV
 (580) 29.05.2020

 (111) M 62 700
 (740) Katerina GRIŠINA; Anniņmuižas bulvāris 41  111, 

Rīga, LV1067, LV
 (580) 08.06.2020

 (111) M 63 408
 (740) Inese LEIMANE, PĒTERSONA PATENTS  AAA 

LAW; Citadeles iela 12, Rīga, LV1010, LV
 (580) 13.06.2020

 (111) M 63 433, M 63 435, M 63 436
 (740) Gatis MERŽVINSKIS, PĒTERSONA PATENTS  

AAA LAW; Citadeles iela 12, Rīga, LV1010, LV
 (580) 07.04.2020

 (111) M 63 838, M 63 839, M 63 840, M 63 841, 
M 63 842, M 63 843

 (740) Gatis MERŽVINSKIS, PĒTERSONA PATENTS  
AAA LAW; Citadeles iela 12, Rīga, LV1010, LV

 (580) 07.04.2020

 (111) M 67 886
 (740) Anda BRIEDE; Elizabetes iela 31  8, Rīga, LV1010, 

LV
 (580) 11.06.2020

Grozījumi preču sarakstā
(Preču zīmju likuma 41. panta otrā daļa)

 (111) M 71 924
 (511) 5
  farmaceitiskie preparāti cilvēkam, proti, preparāti 

sirds un asinsvadu slimı̄bu ārstēšanai
 (580) 14.05.2020

 (111) M 73 741
 (511) 29
  apstrādātas pupas un apstrādāti zirņi
  30
  visas preces svītrotas
 (580) 20.05.2020

 (111) M 73 893
 (511) 29
  apstrādātas pupas un apstrādāti zirņi
  30
  visas preces svītrotas
 (580) 20.05.2020

Grozījumi preču sarakstā
(Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likmuma 

100. panta pirmā daļa)

 (111) M 73 386
 (511) 3
  līdzšinējā redakcija
  9
  visas preces svītrotas ar 20.11.2018

  25
  līdzšinējā redakcija
  38
  visas preces svītrotas ar 20.11.2018
  41
  līdzšinējā redakcija
 (580) 14.05.2020

 (111) M 73 598
 (511) 25
  līdzšinējā redakcija
  38
  visas preces svītrotas ar 20.12.2018
  41
  visas preces svītrotas ar 20.12.2018
 (580) 26.05.2020

 (111) M 73 657
 (511) 9
  ar 20.12.2018
  datortehnika; elektroniskās datu apstrādes 

iekārtas; datortīklu un datu pārraides iekārtas; 
datoru daļas un piederumi; elektroniskās vadības 
ierīces (regulatori); ieprogrammētas datu nesēju 
elektroniskās shēmas; sakaru tīklu vadi; elektrodi; 
telefoni; antenas; akumulatori; mikroprocesori; 
datoru tastatūras

  25
  visas preces svītrotas ar 20.12.2018
  38
  visas preces svītrotas ar 20.12.2018
  41
  visas preces svītrotas ar 20.12.2018
 (580) 26.05.2020

Ķīlas tiesība
(Preču zīmju likuma 27. panta piektā daļa)

 (111) M 61 997
 (732) AIR BALTIC CORPORATION, AS; Lidosta “Rīga”, 

Mārupes nov., LV1053, LV
 Komercķīlas ņēmējs: LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 

MINISTRIJA; Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, LV
 Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100184453
  Komercķīlas atzīmes ieraksta dzēšanas pamats: 

Uzņēmumu reģistra 2020. gada 28. maija lēmums 
Nr. 69/55628/379523 par grozījumu reģistrēšanu 
komercķīlai Nr. 100184453.

 Ķīlas tiesības dzēšanas datums: 28.05.2020
 (580) 28.05.2020

 (111) M 61 998
 (732) AIR BALTIC CORPORATION, AS; Lidosta “Rīga”, 

Mārupes nov., LV1053, LV
 Komercķīlas ņēmējs: LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 

MINISTRIJA; Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, LV
 Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100184453
  Komercķīlas atzīmes ieraksta dzēšanas pamats: 

Uzņēmumu reģistra 2020. gada 28. maija lēmums 
Nr. 69/55628/379523 par grozījumu reģistrēšanu 
komercķīlai Nr. 100184453.

 Ķīlas tiesības dzēšanas datums: 28.05.2020
 (580) 28.05.2020

 (111) M 61 999
 (732) AIR BALTIC CORPORATION, AS; Lidosta “Rīga”, 

Mārupes nov., LV1053, LV
 Komercķīlas ņēmējs: LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 

MINISTRIJA; Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, LV
 Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100184453
  Komercķīlas atzīmes ieraksta dzēšanas pamats: 

Uzņēmumu reģistra 2020. gada 28. maija lēmums 
Nr. 69/55628/379523 par grozījumu reģistrēšanu 
komercķīlai Nr. 100184453.
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 Ķīlas tiesības dzēšanas datums: 28.05.2020
 (580) 28.05.2020

 (111) M 62 000
 (732) AIR BALTIC CORPORATION, AS; Lidosta “Rīga”, 

Mārupes nov., LV1053, LV
 Komercķīlas ņēmējs: LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 

MINISTRIJA; Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, LV
 Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100184453
  Komercķīlas atzīmes ieraksta dzēšanas pamats: 

Uzņēmumu reģistra 2020. gada 28. maija lēmums 
Nr. 69/55628/379523 par grozījumu reģistrēšanu 
komercķīlai Nr. 100184453.

 Ķīlas tiesības dzēšanas datums: 28.05.2020
 (580) 28.05.2020

 (111) M 62 738
 (732) AIR BALTIC CORPORATION, AS; Lidosta “Rīga”, 

Mārupes nov., LV1053, LV
 Komercķīlas ņēmējs: LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 

MINISTRIJA; Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, LV
 Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100184453
  Komercķīlas atzīmes dzēšanas ieraksta pamats: 

Uzņēmumu reģistra 2020. gada 28. maija lēmums 
Nr. 69/55628/379523 par grozījumu reģistrēšanu 
komercķīlai Nr. 100184453.

 Ķīlas tiesības dzēšanas datums: 28.05.2020
 (580) 28.05.2020

 (111) M 63 003
 (732) AIR BALTIC CORPORATION, AS; Lidosta “Rīga”, 

Mārupes nov., LV1053, LV
 Komercķīlas ņēmējs: LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 

MINISTRIJA; Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, LV
 Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100184453
  Komercķīlas atzīmes ieraksta dzēšanas pamats: 

Uzņēmumu reģistra 2020. gada 28. maija lēmums 
Nr. 69/55628/379523 par grozījumu reģistrēšanu 
komercķīlai Nr. 100184453.

 Ķīlas tiesības dzēšanas datums: 28.05.2020
 (580) 28.05.2020

 (111) M 63 215
 (732) AIR BALTIC CORPORATION, AS; Lidosta “Rīga”, 

Mārupes nov., LV1053, LV
 Komercķīlas ņēmējs: LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 

MINISTRIJA; Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, LV
 Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100184453
  Komercķīlas atzīmes ieraksta dzēšanas pamats: 

Uzņēmumu reģistra 2020. gada 28. maija lēmums 
Nr. 69/55628/379523 par grozījumu reģistrēšanu 
komercķīlai Nr. 100184453.

 Ķīlas tiesības dzēšanas datums: 28.05.2020
 (580) 28.05.2020

 (111) M 63 216
 (732) AIR BALTIC CORPORATION, AS; Lidosta “Rīga”, 

Mārupes nov., LV1053, LV
 Komercķīlas ņēmējs: LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 

MINISTRIJA; Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, LV
 Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100184453
  Komercķīlas atzīmes ieraksta dzēšanas pamats: 

Uzņēmumu reģistra 2020. gada 28. maija lēmums 
Nr. 69/55628/379523 par grozījumu reģistrēšanu 
komercķīlai Nr. 100184453.

 Ķīlas tiesības dzēšanas datums: 28.05.2020
 (580) 28.05.2020

 (111) M 63 389
 (732) AIR BALTIC CORPORATION, AS; Lidosta “Rīga”, 

Mārupes nov., LV1053, LV
 Komercķīlas ņēmējs: LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 

MINISTRIJA; Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, LV
 Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100184453

  Komercķīlas atzīmes ieraksta dzēšanas pamats: 
Uzņēmumu reģistra 2020. gada 28. maija lēmums 
Nr. 69/55628/379523 par grozījumu reģistrēšanu 
komercķīlai Nr. 100184453.

 Ķīlas tiesības dzēšanas datums: 28.05.2020
 (580) 28.05.2020

 (111) M 63 390
 (732) AIR BALTIC CORPORATION, AS; Lidosta “Rīga”, 

Mārupes nov., LV1053, LV
 Komercķīlas ņēmējs: LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 

MINISTRIJA; Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, LV
 Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100184453
  Komercķīlas atzīmes ieraksta dzēšanas pamats: 

Uzņēmumu reģistra 2020. gada 28. maija lēmums 
Nr. 69/55628/379523 par grozījumu reģistrēšanu 
komercķīlai Nr. 100184453.

 Ķīlas tiesības dzēšanas datums: 28.05.2020
 (580) 28.05.2020

 (111) M 64 156
 (732) AIR BALTIC CORPORATION, AS; Lidosta “Rīga”, 

Mārupes nov., LV1053, LV
 Komercķīlas ņēmējs: LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 

MINISTRIJA; Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, LV
 Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100184453
  Komercķīlas atzīmes dzēšanas ieraksta pamats: 

Uzņēmumu reģistra 2020. gada 28. maija lēmums 
Nr. 69/55628/379523 par grozījumu reģistrēšanu 
komercķīlai Nr. 100184453.

 Ķīlas tiesības dzēšanas datums: 28.05.2020
 (580) 28.05.2020

 (111) M 64 187
 (732) AIR BALTIC CORPORATION, AS; Lidosta “Rīga”, 

Mārupes nov., LV1053, LV
 Komercķīlas ņēmējs: LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 

MINISTRIJA; Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, LV
 Komercķīlas reģistrācijas Nr. 10084453
  Komercķīlas atzīmes ieraksta dzēšanas pamats: 

Uzņēmumu reģistra 2020. gada 28. maija lēmums 
Nr. 69/55628/379523 par grozījumu reģistrēšanu 
komercķīlai Nr. 100184453.

 Ķīlas tiesības dzēšanas datums: 28.05.2020
 (580) 28.05.2020

 (111) M 74 240
 (732) AIR BALTIC CORPORATION, AS; Tehnikas iela 3, 

Lidosta “Rīga”, Mārupes nov., LV1053, LV
 Komercķīlas ņēmējs: LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 

MINISTRIJA; Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, LV
 Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100184453
  Komercķīlas ņēmējam ir tiesības pārdot ieķīlāto 

mantu bez izsoles. Aizliegts atkārtoti ieķīlāt komerc
ķīlas priekšmetu.

 (580) 28.05.2020

 (111) M 74 241
 (732) AIR BALTIC CORPORATION, AS; Tehnikas iela 3, 

Lidosta “Rīga”, Mārupes nov., LV1053, LV
 Komercķīlas ņēmējs: LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 

MINISTRIJA; Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, LV
 Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100184453
  Komercķīlas ņēmējam ir tiesības pārdot ieķīlāto 

mantu bez izsoles. Aizliegts atkārtoti ieķīlāt komerc
ķīlas priekšmetu.

 (580) 28.05.2020

 (111) M 74 551
 (732) AIR BALTIC CORPORATION, AS; Tehnikas iela 3, 

Lidosta “Rīga”, Mārupes nov., LV1053, LV
 Komercķīlas ņēmējs: LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 

MINISTRIJA; Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, LV
 Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100184453
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  Komercķīlas ņēmējam ir tiesības pārdot ieķīlāto 
mantu bez izsoles. Aizliegts atkārtoti ieķīlāt komerc
ķīlas priekšmetu.

 (580) 28.05.2020

 (111) M 74 552
 (732) AIR BALTIC CORPORATION, AS; Tehnikas iela 3, 

Lidosta “Rīga”, Mārupes nov., LV1053, LV
 Komercķīlas ņēmējs: LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 

MINISTRIJA; Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, LV
 Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100184453
  Komercķīlas ņēmējam ir tiesības pārdot ieķīlāto 

mantu bez izsoles. Aizliegts atkārtoti ieķīlāt komerc
ķīlas priekšmetu.

 (580) 28.05.2020

 (111) M 74 553
 (732) AIR BALTIC CORPORATION, AS; Tehnikas iela 3, 

Lidosta “Rīga”, Mārupes nov., LV1053, LV
 Komercķīlas ņēmējs: LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 

MINISTRIJA; Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, LV
 Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100184453
  Komercķīlas ņēmējam ir tiesības pārdot ieķīlāto 

mantu bez izsoles. Aizliegts atkārtoti ieķīlāt komerc
ķīlas priekšmetu.

 (580) 28.05.2020

 (111) M 74 554
 (732) AIR BALTIC CORPORATION, AS; Tehnikas iela 3, 

Lidosta “Rīga”, Mārupes nov., LV1053, LV
 Komercķīlas ņēmējs: LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 

MINISTRIJA; Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, LV
 Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100184453
  Komercķīlas ņēmējam ir tiesības pārdot ieķīlāto 

mantu bez izsoles. Aizliegts atkārtoti ieķīlāt komerc
ķīlas priekšmetu.

 (580) 28.05.2020

 (111) M 74 680
 (732) AIR BALTIC CORPORATION, AS; Tehnikas iela 3, 

Lidosta “Rīga”, Mārupes nov., LV1053, LV
 Komercķīlas ņēmējs: LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 

MINISTRIJA; Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, LV
 Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100184453
  Komercķīlas ņēmējam ir tiesības pārdot ieķīlāto 

mantu bez izsoles. Aizliegts atkārtoti ieķīlāt komerc
ķīlas priekšmetu.

 (580) 28.05.2020

 (111) M 74 681
 (732) AIR BALTIC CORPORATION, AS; Tehnikas iela 3, 

Lidosta “Rīga”, Mārupes nov., LV1053, LV
 Komercķīlas ņēmējs: LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 

MINISTRIJA; Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, LV
 Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100184453
  Komercķīlas ņēmējam ir tiesības pārdot ieķīlāto 

mantu bez izsoles. Aizliegts atkārtoti ieķīlāt komerc
ķīlas priekšmetu.

 (580) 28.05.2020

 (111) M 74 682
 (732) AIR BALTIC CORPORATION, AS; Tehnikas iela 3, 

Lidosta “Rīga”, Mārupes nov., LV1053, LV
 Komercķīlas ņēmējs: LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 

MINISTRIJA; Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, LV
 Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100184453
  Komercķīlas ņēmējam ir tiesības pārdot ieķīlāto 

mantu bez izsoles. Aizliegts atkārtoti ieķīlāt komerc
ķīlas priekšmetu.

 (580) 28.05.2020

Licences
(Preču zīmju likuma 29. panta piektā daļa)

 (111) M 66 754
 (732) POBEDA CONFECTIONERY LTD.;  k .  2 , 

26 Ryabinovaya str., Moscow, 121471, RU
 (791) POBEDA CONFECTIONERY, SIA; Kustes 

dambis 30A, Ventspils, LV3601, LV
  Licences veids: vienkārša licence
  Licences darbības laiks: no 26.05.2020 līdz brīdim, 

kad Puses vienojas par Licences līguma darbības 
izbeigšanu

 (580) 05.06.2020

 (111) M 68 600
 (732) POBEDA CONFECTIONERY LTD.;  k .  2 , 

26 Ryabinovaya str., Moscow, 121471, RU
 (791) POBEDA CONFECTIONERY, SIA; Kustes 

dambis 30A, Ventspils, LV3601, LV
  Licences veids: vienkārša licence
  Licences darbības laiks: no 26.05.2020 līdz brīdim, 

kad Puses vienojas par Licences līguma darbības 
izbeigšanu

 (580) 05.06.2020

 (111) M 68 601
 (732) POBEDA CONFECTIONERY LTD.;  k .  2 , 

26 Ryabinovaya str., Moscow, 121471, RU
 (791) POBEDA CONFECTIONERY, SIA; Kustes 

dambis 30A, Ventspils, LV3601, LV
  Licences veids: vienkārša licence
  Licences darbības laiks: no 26.05.2020 līdz brīdim, 

kad Puses vienojas par Licences līguma darbības 
izbeigšanu

 (580) 05.06.2020

 (111) M 71 946
 (732) POBEDA CONFECTIONERY LTD.; bld. 2, 

26 Ryabinovaya str., Moscow, 121471, RU
 (791) POBEDA CONFECTIONERY, SIA; Kustes 

dambis 30A, Ventspils, LV3601, LV
  Licences veids: vienkārša licence
  Licences darbības laiks: no 26.05.2020 līdz brīdim, 

kad Puses vienojas par Licences līguma darbības 
izbeigšanu

 (580) 05.06.2020

Zīmes elementu maiņa
(Preču zīmju likuma 41. panta otrā daļa)

 (111) M 73 741
 (540) 

 (580) 20.05.2020
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Pamanīto kļūdu labojums oficiālajā izdevumā 11/2018

2119. lappuse, Apstiprinātie Eiropas patenti, EP 2375212 publikācija
jābūt:
 (51)  …  (33)  – kā publicēts
  (73)  Böhler  Edelstahl  GmbH  &  Co  KG,  Mariazellerstraße  25, 

8605 Kapfenberg, AT
  (72)  … un tālāk – kā publicēts

Pamanīto kļūdu labojums oficiālajā izdevumā 5/2020

706. lappuse, Apstiprinātie Eiropas patenti, EP 3088421 publikācija
jābūt:
 (51)  …  (72)  – kā publicēts
  (74)  Potter  Clarkson,  The  Belgrave  Centre,  Talbot  Street, 

Nottingham NG1 5GG, GB
    Aleksandra  FORTŪNA,  FORAL  Intelektuālā  īpašuma 

aģentūra, SIA, a/k 98, Rīga, LV-1050, LV
  (54)  … un tālāk – kā publicēts

801. lappuse, Papildu aizsardzības sertifikāti, C/LV2008/0006/z/ext 
publikācija
jābūt:
 (21)  …  (73)  – kā publicēts
  (74)  Aija  LĀCE,  PĒTERSONA  PATENTS  -  AAA  LAW,  SIA, 

Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, LV
  (54)  … un tālāk – kā publicēts
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