PATENTU VALDE
PUBLISKAIS PĀRSKATS
2017

SATURS
1. Pamatinformācija par Patentu valdi ...............................................................................................

3

1.1. Juridiskais statuss ...........................................................................................................

3

1.2. Funkcijas un uzdevumi un pakalpojumi ........................................................................

3

1.3. Struktūra .........................................................................................................................

4

2. Patentu valdes darbības rezultāti 2017. gadā..................................................................................

5

2.1. Rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrācija un ar to saistītās procedūras .........................

5

2.2. Informācijas pakalpojumi ...............................................................................................

8

2.3. Nozari regulējošo normatīvo aktu izstrāde un pilnveidošana .........................................

9

2.4. Starptautiskā sadarbība ...................................................................................................

10

3. Finanšu resursi ...............................................................................................................................

13

4. Personāls ........................................................................................................................................

15

5. Komunikācija ar sabiedrību ...........................................................................................................

18

5.1. Sabiedrības informēšana un izglītošana .........................................................................

18

5.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru ....................................................................................

19

6. Darbības prioritātes 2018. gadam...................................................................................................

21

1. PAMATINFORMĀCIJA PAR PATENTU VALDI
1.1. JURIDISKAIS STATUSS
Patentu valde ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras
kompetence rūpnieciskā īpašuma jomā noteikta Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru
likumā un citos normatīvajos aktos.

1.2. FUNKCIJAS, UZDEVUMI UN PAKALPOJUMI
Patentu valdes darbības mērķis ir īstenot valsts politiku rūpnieciskā īpašuma, īpaši
izgudrojumu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesiskās
aizsardzības jomā.
Patentu valdei ir šādas funkcijas:
1. reģistrēt rūpnieciskā īpašuma objektus – izgudrojumu patentus (ieskaitot papildu
aizsardzības sertifikātus zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem), preču zīmes,
dizainparaugus un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas – un uzturēt attiecīgos
reģistrus, kā arī sniegt citus ar rūpniecisko īpašumu saistītus pakalpojumus;
2. veicināt valstī un sabiedrībā izpratni par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību un stiprināt
tā vērtību;
3. veikt Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos paredzētās valsts rūpnieciskā īpašuma
iestādes funkcijas;
4. veidot specializētu informācijas krājumu un sniegt informācijas pakalpojumus
rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jomā.
Patentu valde, lai nodrošinātu funkciju izpildi, pieņem un izskata personu pieteikumus
rūpnieciskā īpašuma objektu tiesiskajai aizsardzībai, veic pieteikumu ekspertīzi, piešķir
patentus, reģistrē preču zīmes, dizainparaugus un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas un
kārto attiecīgos valsts reģistrus. Patentu valde nodrošina reģistru ziņu publikāciju savā
oficiālajā izdevumā.
Patentu valde savas kompetences ietvaros sniedz priekšlikumus normatīvo aktu
projektu izstrādei, rīko profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmenus un kārto to
sarakstu, konsultē juridiskās un fiziskās personas rūpnieciskā īpašuma jautājumos un sniedz
citus informācijas pakalpojumus – veic patentu, preču zīmju, dizainparaugu un tehniskās
informācijas meklējumus, veido datubāzes par rūpnieciskā īpašuma un autortiesību
aizsardzību, nodrošina brīvpieeju grāmatām un periodiskajiem izdevumiem par intelektuālā
īpašuma jautājumiem, veido patentu dokumentācijas krājumu Latvijā, kā arī organizē mācību
seminārus un citus pasākumus.
Patentu valde nodrošina Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes organizatorisko un
administratīvo darbību.
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1.3. STRUKTŪRA
Līdz 2017. gada 30. decembrim Patentu valdes struktūru noteica 2016. gada 15. jūlijā
izdotais Patentu valdes iekšējais normatīvais akts Nr. 1-2/2 “Patentu valdes reglaments”:

1.3.1. attēls
No 2017. gada 31. decembra Patentu valdes struktūru nosaka 2017. gada 18. decembrī
izdotais Patentu valdes iekšējais normatīvais akts Nr. 1-2/7 “Patentu valdes reglaments”:

1.3.2. attēls
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2. PATENTU VALDES DARBĪBAS REZULTĀTI 2017.GADĀ
2.1. RŪPNIECISKĀ ĪPAŠUMA OBJEKTU REĢISTRĀCIJA UN
AR TO SAISTĪTĀS PROCEDŪRAS
Tiesības uz rūpniecisko īpašumu Latvijā iegūst ar rūpnieciskā īpašuma objektu
reģistrāciju, kas atbilstoši rūpnieciskā īpašuma normatīvajiem aktiem veikta Patentu valdē
(nacionālās procedūras kārtībā).
2017. gadā Patentu valde veica pieteikumu pieņemšanu, to ekspertīzi un lēmumu
pieņemšanu attiecībā uz rūpnieciskā īpašuma tiesību reģistrāciju un aizsardzību.
2017. gadā ir būtiski pieaudzis kopējais pieteikto preču zīmju skaits, sasniedzot 3 203
pieteikumus, kas ir par 26% vairāk nekā 2016. gadā (2016. gadā – 2 540). Lielāko daļu jeb
56% (1 798 pieteikumi) no kopējā preču zīmju pieteikumu skaita veido pieteikumi nacionālajā
procedūrā, savukārt 44% (1 405 pieteikumi) veido starptautiskie preču zīmju reģistrācijas
pieteikumi. 2017. gadā reģistrācija kopumā tika piešķirta 2 894 preču zīmēm, kas
salīdzinājumā ar 2016. gadu ir par 28% vairāk. Nacionālās procedūras ietvaros tika reģistrētas
1 489 preču zīmes, savukārt Madrides savienības ietvaros 1 405.

Reģistrēto preču zīmju skaits
2016. - 2017.gads

1 191
1 056

1 489
1 405
nacionālajā procedūrā
Madrides savienības
ietvaros

2016.gads

2017.gads

2.1.1. attēls
2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, ir būtiski samazinājies vidējais ilgums no preču
zīmes pieteikuma saņemšanas datuma līdz reģistrācijas datumam nacionālajā procedūrā (2016.
gadā 260 dienas, 2017.gadā 145 dienas). Tas panākts, palielinot darbinieku skaitu (pieņemts 1
darbinieks), kā arī pateicoties preču zīmju un dizainparaugu informācijas sistēmas BackOffice
sekmīgai apguvei.
2017. gadā no Latvijas Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (turpmāk –
EUIPO) iesniegti 214 Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikumi un reģistrētas
178 preču zīmes (salīdzinājumam 2016. gadā – 162 pieteikumi un 134 reģistrētas preču
zīmes).
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Pārskata periodā saņemts 31 no EUIPO pārsūtīts iesniegums par Eiropas Savienības
preču zīmes pārveidi (konversiju) par preču zīmes pieteikumu Latvijā (2016. gadā – 36
iesniegumi).
2017. gadā Patentu valdē tika iesniegti 49 dizainparaugu aizsardzības pieteikumi, tajos
iekļaujot 142 dizainparaugus (2016. gadā 61 pieteikums un 171 pieteikts dizainparaugs).
Veikto ekspertīžu rezultātā 2017. gadā nacionālajā procedūrā izsniegtas 47
dizainparaugu reģistrācijas apliecības, reģistrēti 149 dizainparaugi (2016. gadā – 55
dizainparaugu reģistrācijas un aizsardzība piešķirta 163 dizainparaugiem).
2017. gadā dizainparaugu reģistrācijas procedūras ilgums nacionālajā procedūrā ir
saglabājies 2016. gada līmenī – vidējais ilgums no dizainparauga pieteikuma saņemšanas
datuma līdz reģistrācijas datumam vidēji ir 2 mēneši.

Dizainparaugu reģistrācijas
2016. - 2017.gads
163

149
Reģistrāciju kopskaits

55 55

2016.gads

47 46

Latvijas izcelsmes
reģistrācijas
Reģistrēto
dizainparaugu skaits

2017.gads

2.1.2. attēls
Starptautiskajā procedūrā (saskaņā ar Hāgas nolīguma Ženēvas aktu) uz Latviju
attiecinātas 44 dizainparaugu reģistrācijas, aizsardzība piešķirta 200 dizainparaugiem
(2016. gadā 32 dizainparaugu reģistrācijas un aizsardzība piešķirta 68 dizainparaugiem).
Latvijas pieteicēju iesniegto un EUIPO reģistrēto Kopienas dizainparaugu skaits
2017. gadā – 46 jeb par 11% vairāk nekā iepriekšējā gadā (2016. gadā 41).
Izgudrojumu aizsardzībai 2017. gadā saņemti izskatīšanai 97 nacionālie patentu
pieteikumi (no tiem 90 no Latvijas pieteicējiem), 1 648 Eiropas patentu tulkojumi, kā arī 44
papildu aizsardzības sertifikāta pieteikumi.
Veikto ekspertīžu rezultātā 2017. gadā tika izsniegti 1 433 patenti izgudrojumu
aizsardzībai, tajā skaitā 87 patenti nacionālajā procedūrā, kas ir par 28% vairāk nekā
2016. gadā, saskaņā ar 1973. gada 5. oktobra Konvenciju par Eiropas patentu piešķiršanu
apstiprināti 1 287 Eiropas patenti un uz Eiropas patentu iestādes piešķirto patentu pamata,
atbilstoši īpašajam nolīgumam starp Latviju un Eiropas patentu organizāciju (turpmāk – EPO),
uz Latviju attiecināti 59 Eiropas patenti. Pārskata gadā piešķirti 36 papildu aizsardzības
sertifikāti.
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Izsniegto izgudrojumu patentu skaits
2016. - 2017.gads
1 287
1 128

Izsniegti patenti,
pamatojoties uz
nacionālajiem pieteikumiem

Attiecināti Eiropas patenti

87
68
57

2016.gads

59

Apstiprināti Eiropas patenti

2017.gads

2.1.3.attēls
2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, ir palielinājies laiks no lūguma apstiprināt Eiropas
patentu Latvijā līdz Eiropas patenta pretenziju publikācijai latviešu valodā oficiālajā vēstnesī.
Sākot ar 2016. gadu strauji pieauga EPO piešķirto Eiropas patentu skaits, tāpēc strauji pieauga
arī iesniegto tulkojumu skaits (2015. gadā 1 282 tulkojumi, attiecīgi 2016. gadā – 1 644 un
2017. gadā – 1 648). 2017. gadā turpinājās 2016. gada nogalē iesniegto tulkojumu izskatīšana,
kā rezultātā Patentu valde 2016. gadā izskatīja un publicēja 1 185 Eiropas patentu pieteikumu
pretenzijas latviešu valodā, savukārt 2017. gadā bija 1 348 publikācijas.
Lielāko patentu saņēmēju skaitā ir Latvijas valsts universitātes. 2017. gadā visvairāk
patentu piešķirts Rīgas Tehniskajai universitātei, kas kopskaitā saņēmusi 11 patentus, nedaudz
mazāk – 10 patenti tika piešķirti Rīgas Stradiņa universitātei.
2017. gadā ir uzsākts darbs pie jaunas patentu informācijas sistēmas izstrādes, kura
nodrošinās Latvijā iesniegto patentu pieteikumu, Latvijā apstiprināto un uz Latviju attiecināto
Eiropas patentu, kā arī papildu aizsardzības sertifikātu pārvaldību. Patentu informācijas
sistēma arī nodrošinās patentu pieteikumu un patentu datu pieejamību Patentu valdes tīmekļa
vietnē, kā arī iespēju iesniegt patentu pieteikumus tiešsaistes režīmā.
Reģistru ierakstus un rūpnieciskā īpašuma normatīvajos aktos noteiktās ziņas, kas
attiecas uz rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrāciju, publicē Patentu valdes oficiālajā
izdevumā “Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi”. Gada laikā publicēti 12 izdevuma
numuri. Šīs publikācijas pieejamas PDF formātā Patentu valdes tīmekļa vietnē
(www.lrpv.gov.lv) sadaļā “Oficiālais izdevums”.
Patentu valde kārto profesionālo patentpilnvarnieku sarakstu un organizē profesionālo
patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmenus saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 8. marta
noteikumiem Nr. 146 “Noteikumi par profesionālo patentpilnvarnieku sarakstu, tā uzturēšanas
kārtību un profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtību”.
Profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā 2017. gadā veikti 103 ieraksti: viens ieraksts
par jauna profesionālā patentpilnvarnieka iekļaušanu sarakstā un 102 ieraksti par grozījumu
veikšanu. Profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā 2017. gadā nav veikti ieraksti par
profesionālo patentpilnvarnieku izslēgšanu no saraksta, par jaunas kvalifikācijas piešķiršanu
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sarakstā jau esošajiem profesionālajiem patentpilnvarniekiem un par Eiropas Savienības
pilsoņa, kuram ir tiesības darboties par profesionālo patentpilnvarnieku citā Eiropas
Savienības dalībvalstī saskaņā ar šīs valsts normatīvajiem aktiem, iekļaušanu profesionālo
patentpilnvarnieku sarakstā.
Lai uzlabotu Patentu valdes sniegto pakalpojumu kvalitāti, Patentu valde 2017. gada
nogalē uzsāka ISO 9001:2015 standarta ieviešanu Patentu valdes darbības pamatprocesiem.
Uzsākot šo projektu, tika veikta esošās situācijas analīze (gap analysis jeb priekšaudits),
Patentu valdes darbinieki tika informēti par ISO 9001:2015 standarta ieviešanas procedūru,
ISO 9001:2015 standarta prasībām un priekšrocībām, tika identificēti riski, ar kuriem Patentu
valdes darbinieki var saskarties, ieviešot ISO 9001:2015 standarta prasības, kā arī tika iezīmēti
risinājumi risku novēršanai.
2.2.INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMI
Patentu valde 2017. gadā turpināja īstenot rūpnieciskā īpašuma informatīvās vides
pilnveidošanas uzdevumus.
Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra (turpmāk – IĪIC) bibliotēkas
krājumu 2017. gada beigās veidoja Latvijas un dažādu pasaules valstu izgudrojumu patentu,
preču zīmju un dizainparaugu publikācijas. Pārskata periodā informācijas krājums papildināts
ar 8 781 eksemplāru.
IĪIC lasītavā tiek nodrošināta brīvpieeja krājumā esošajām grāmatām, periodiskajiem
izdevumiem, uzziņu literatūrai un normatīvajiem aktiem ne vien par rūpnieciskā īpašuma, bet
arī autortiesību jautājumiem. Pieejamas arī patentu, preču zīmju, dizainparaugu un
daudznozaru datubāzes, kā arī citas IĪIC veidotās un abonētās datubāzes.
2017. gadā lietotāji IĪIC apmeklēja 467 reizes. Pārskata periodā tika sniegtas 1 357
uzziņas un konsultācijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jautājumiem, veikti 42 izvērsti
informācijas meklējumi rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā. Notikušas 206 lasītāju
individuālās apmācības elektronisko resursu izmantošanā.
2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, pieauga organizēto semināru skaits par
intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem, kā arī dalība citu uzņēmējdarbības veicinošu
organizāciju pasākumos (2016. gadā 27 semināri un pasākumi, 2017. gadā – 31 vai par 15%
vairāk).
2017. gadā saskaņā ar plānoto palielinājās Patentu valdes izgatavoto un izplatīto
informatīvo publikāciju skaits nozares jomā – 24 no jauna izgatavotas un pavairotas
publikācijas – nozares informatīvie materiāli (Patentu valdes tulkotās grāmatas (EPO, Pasaules
Intelektuālā īpašuma organizācijas, EUIPO un citi izdevumi), bukleti par preču zīmēm,
dizainparaugiem, bukleti par IĪIC pakalpojumiem, par datubāzēm, informatīvas lapiņas par
nozares jaunumiem.
Pārskata gadā pakalpojumu skaits, kuri vērsti uz informācijas sniegšanu par
rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jautājumiem, saglabājās iepriekšējā gada līmenī –
2017. gadā sniegti 1 923 uz klientiem orientētie rūpnieciskā īpašuma un ar inovācijām saistītie
pakalpojumi uzņēmējdarbības atbalstam: konsultācijas un uzziņas par IĪIC resursiem un to
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izmantošanu, dati un fakti par konkrētiem rūpnieciskā īpašuma objektiem, tehniskā
informācija, informācija par rūpnieciskā īpašuma reģistrācijas kārtību un procedūrām, lietotāju
apmācība, kā arī laikietilpīgi preču zīmju, dizainparaugu un patentu informācijas meklējumi
un citi pakalpojumi.
Izveidojot 2017. gada nogalē Intelektuālā īpašuma informācijas centru, tiek paplašināts
pakalpojumu klāsts, sniedzot informāciju par patentiem, preču zīmēm, dizainparaugiem,
autortiesībām un blakustiesībām, un citiem intelektuālā īpašuma objektiem, tādējādi sekmējot
iespēju valstiskā mērogā vienuviet saņemt vienotu sākotnējo informāciju par intelektuālā
īpašuma jomu. Sadarbojoties ar Kultūras ministriju un Zemkopības ministriju, ir paredzēts
veikt nepieciešamās apmācības, sagatavot informācijas materiālus par visiem intelektuālā
īpašuma aizsardzības objektiem. Tiks paplašināts informācijas pakalpojumu klāsts, uzsākot
jaunu iniciatīvu uzņēmējiem – Intelektuālā īpašuma diagnostika/ Intelektuālā īpašuma
izvērtēšanas atbalsts, kas palīdzēs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem aktīvāk izmantot un
izprast intelektuālā īpašuma aizsardzības rezultātā iegūtās priekšrocības, un apzināties savus
nemateriālos aktīvus, kurus būtu vērts aizsargāt ar intelektuālā īpašuma tiesībām, tādējādi
palīdzot pašiem uzņēmumiem straujāk attīstīties un kopumā veicināt uz inovācijām balstītas
ekonomikas izaugsmi. Tiks turpināti iepriekš sniegtie informācijas meklējumu pakalpojumi.
2.3. NOZARI REGULĒJOŠO NORMATĪVO AKTU
IZSTRĀDE UN PILNVEIDOŠANA
Pārskata periodā ir stājušās spēkā izmaiņas Patentu valdes darbības jomu regulējošajos
normatīvajos aktos, kuru izstrādi Patentu valdes speciālisti sadarbībā ar Tieslietu ministriju un
citām institūcijām ir veikuši iepriekšējos pārskata periodos.
2017. gada 15. septembrī izdots Ministru kabineta rīkojums Nr. 509 “Par konceptuālo
ziņojumu “Par intelektuālā īpašuma aizsardzības un pārvaldības sistēmu Latvijas Republikā””
(turpmāk – konceptuālais ziņojums), saskaņā ar kuru Patentu valdei uzdots veikt vairākus
pasākumus intelektuālā īpašuma jomas turpmākai attīstības veicināšanai:
1. īstenot aktivitātes un iniciatīvas, lai celtu Latvijas Republikas sabiedrības izpratni par
intelektuālā īpašuma jomu;
2. izveidot vienotu Intelektuālā īpašuma informācijas centru;
3. stiprināt saikni starp inovācijām un intelektuālo īpašumu, nodrošinot abu sfēru
savstarpēju koordināciju;
4. stiprināt sadarbību starp institūcijām, kas atbildīgas par intelektuālā īpašuma tiesību
īstenošanu;
5. nodrošināt standartizētu līgumu paraugu izveidi, kas veicinātu intelektuālā īpašuma
tiesību izmantošanu.
Saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā Patentu valdei doto uzdevumu izveidot vienotu
Intelektuālā īpašuma informācijas centru, kur personas, kas vēlas saņemt informāciju par
visiem intelektuālā īpašuma objektiem, to varētu saņemt vienā pieturvietā (one stop shop),
Patentu valde ir izveidojusi Intelektuālā īpašuma informācijas centru, kura izveides pamatā ir
Patentu valdes departamenta "Patentu tehniskā bibliotēka" reorganizācija. 2017. gada
31. decembrī stājās spēkā Patentu valdes 2017. gada 18. decembra iekšējais normatīvais akts
Nr. 1-2/7 “Patentu valdes reglaments”, kas nosaka Patentu valdes Intelektuālā īpašuma
informācijas centra kompetenci, tajā skaitā uzdevumu organizēt Patentu valdes bibliotēkas
darbību.
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2017. gada 5. decembrī izdots Ministru kabineta rīkojums Nr. 718 “Par Patentu valdes
2018. gada budžeta apstiprināšanu”.
2.4. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
Pārskata periodā Patentu valde turpināja veikt pienākumus, kas Latvijas Republikai kā
dalībvalstij izriet no starptautiskajām saistībām rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā,
pārstāvēja Latviju institūcijās un pasākumos, kā arī attīstīja divpusēju sadarbību ar ārvalstu un
starptautiskajām organizācijām. Iespēju robežās Patentu valdes darbinieki piedalījās Pasaules
Intelektuālā īpašuma organizācijas (turpmāk – WIPO), Eiropas patentu iestādes (turpmāk –
EPI), EUIPO un attiecīgo dalībvalstu iestāžu savstarpējās koordinācijas pasākumos, kas vērsti
uz rūpnieciskā īpašuma tiesību starptautiskā, reģionālā un Eiropas Savienības regulējuma
pilnveidošanu un iestāžu darbības tālāku attīstību.
Patentu valdei izveidojusies laba sadarbība ar EPI un EUIPO. Šo starptautisko
institūciju piedāvātie projekti (patentu, preču zīmju un dizainparaugu jomā) ļauj Patentu valdei
uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, to lietošanas ērtumu, ieviest jaunus pakalpojumus un
uzlabot rūpnieciskā īpašuma sistēmu, lai tā būtu mūsdienīga un atbilstu sistēmas lietotāju
prasībām.
Sadarbības ietvaros ar EPI Patentu valde regulāri nosūta uz EPI Latvijas patentu A un
B publikāciju bibliogrāfiskos datus, lai ievietotu tos Worldwide Espacenet datubāzē. Tas
nodrošina efektīvas meklēšanas iespējas pēc dažādiem parametriem (starptautiskās patentu
klasifikācijas indeksa, atslēgvārdiem, izgudrotāja, īpašnieka, patenta numura vai pieteikuma
numura) un ļauj citu valstu interesentiem iegūt informāciju par inovāciju aktivitātēm Latvijā.
Sadarbība starp Patentu valdi un EUIPO uzsākta 2001. gadā, kad tika noslēgts abu
iestāžu Saprašanās memorands. No 2011. gada Patentu valde ar EUIPO ik gadu slēdz
Sadarbības līgumu un Divpusējo sadarbības līgumu Eiropas Savienības preču zīmju un
Kopienas dizainparaugu jomā.
2017. gada 15. martā tika parakstīts Patentu valdes un EPI sadarbības plāns patentu
jomā uz trim gadiem. Šajā plānā Patentu valde un EPI ir vienojušās par vairākiem kopīgiem
projektiem, kuru mērķis ir Eiropas patentu tīkla attīstība, proti, apmācības patentu jomā, ar
patentu jomu saistīti IT pakalpojumi un rīki, patentu informācijas pakalpojumi, Eiropas
patentu tīkla stiprināšana. Katrā no šiem vispārīgajiem projektiem ietilpst vairākas iniciatīvas,
piemēram:
1. sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana par Eiropas patentu un Vienotā
spēka Eiropas patentu sistēmām;
2. iespēja Latvijas uzņēmējiem saņemt bezmaksas intelektuālā īpašuma novērtēšanas
pakalpojumu, ko nodrošinās EPI apmācīti Patentu valdes darbinieki;
3. elektronisko mācību materiālu izveidošana patentu jomā un to publicēšana;
4. Eiropas patentpilnvaroto kandidātu atbalsta projekts, kas ir speciāli izveidota
apmācības programma, lai sagatavotu Latvijas kandidātus Eiropas patentpilnvarotā
kvalifikācijas eksāmenam;
5. Latvijas elektroniskās patentu datubāzes savietošana ar izveidoto Eiropas patentu
reģistru, kur lietotājiem, izmantojot vienotu rīku, būs iespējams iegūt dažādu
informāciju par patentiem un papildu aizsardzības sertifikātiem, piemēram, par patenta
spēkā esamību citās valstīs;
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6. EPI brīvpieejas datubāzes Worldwide Espacenet uzlabošana un papildināšana ar
pilnīgāku dalībvalstu patentu dokumentāciju, tajā skaitā šīs datubāzes lietotnes
piedāvāšana latviešu valodā;
7. vēsturiskās Latvijas patentu dokumentācijas apkopošana elektroniskā formātā un
izvietošana Patentu valdes topošajā elektroniskajā patentu informācijas sistēmas
datubāzē.
2017. gadā Patentu valde turpināja iepriekš izveidoto sadarbību ar EUIPO un
organizēja projektu un programmu apguvi Sadarbības fonda un Konverģences programmas
ietvaros, EUIPO Observatorijas tiesu prakses apkopošanas projektā (“Case Law Project”), TM
View Project, Designview Project un citos.
2017. gadā Patentu valde turpināja iepriekš uzsākto sadarbību ar EUIPO projektā
“Case Law”, kas paredz būtiskāko Latvijas Republikas tiesas nolēmumu apkopošanu
intelektuālā īpašuma sfērā. Patentu valde apkopoja Latvijas Republikas tiesu nolēmumus
civillietās par preču zīmēm, dizainparaugiem un patentiem, kas ir būtiski tiesu praksei un kas
ir stājušies spēkā 2017. gada laikā. Šī informācija tika nosūtīta EUIPO ievietošanai īpaši
izveidotā publiski pieejamā datubāzē – eSearch Case Law.
Lai uzlabotu nacionālo patentu kvalitāti, 2017. gadā turpinājās Patentu valdes
sadarbībā ar EPI uzsāktais pilotprojekts par patentmeklējumu veikšanu, kas nacionālo patentu
pieteicējiem sniedz iespēju saņemt starptautiski atzītu eksperta atzinumu par
patentmeklējumu, nemaksājot patentmeklējuma maksu, ja pieteicējs ir fiziska persona,
mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums, pētniecības vai izglītības iestāde, bezpeļņas
organizācija. Šīs izmaksas tiek segtas no Patentu valdes ienākumiem, kas iegūti no
starptautiskās sadarbības. Kopš sadarbības sākuma 2016. gada oktobrī ir iesniegti 18
pieprasījumi veikt patentmeklējumu, 14 no tiem nosūtīti EPI, par četriem saņemtas atbildes,
no kuriem 3 izgudrojumi tika atzīti par tādiem, kas ir jauni un inovatīvi, kā arī tiem šobrīd
pasaulē identiska izgudrojuma nav.
Patentu valde 2017. gadā arī aktīvi darbojusies Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību
pārkāpumu novērošanas centrā (Observatorija), piedaloties sanāksmēs, sniedzot datus par
Latviju pētījumiem, kā arī informējot sabiedrību par Observatorijas publicētajiem pētījumiem
un apkopotajiem datiem. Observatorija ir publiskā un privātā sektora ekspertu un ieinteresēto
pušu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt un atbalstīt valsts iestāžu, privātā sektora un
Eiropas Savienības iestāžu pasākumus cīņā pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem.
Pārskata periodā Observatorija publicējusi pētījumus:
- Eiropas pilsoņi un intelektuālais īpašums – uztvere, informētība un rīcība;
- Neaizsargāta darba satura atvasināta izmantošana — kino nozares apskats;
- Viltojumu un pirātisma ietekme Eiropas Savienībā: 2017. gada situācijas analīze;
- Viltotu preču tirdzniecības plūsmas apzināšana;
- Inovāciju aizsardzība ar komercnoslēpumu un patentu: noteicošie faktori Eiropas
Savienības uzņēmumiem;
- Tiešsaistes uzņēmējdarbības modeļi, kas pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības;
- Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu ekonomiskās izmaksas pesticīdu industrijā;
- Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu ekonomiskās izmaksas viedtālruņu nozarē.
Patentu valdes darbinieki piedalījās WIPO rīkotajos pasākumos un darba grupās –
Nicas Savienības (Nicas nolīgums par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju zīmju
reģistrācijai) darba grupas sesijā, Preču zīmju, dizainparaugu un ģeogrāfisko izcelsmju norāžu
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pastāvīgās komitejas sesijās, Madrides sistēmas (Madrides nolīgums par zīmju starptautisko
reģistrāciju un Madrides nolīguma par zīmju starptautisko reģistrāciju protokols)
pilnveidošanas darba grupas sesijā, Attīstības un intelektuālā īpašuma komitejā, WIPO
Ģenerālajā asamblejā, kā arī dažādās EUIPO un EPI saziņas sanāksmēs, kas norisinājās
pārskata periodā.
2017. gada 19. oktobrī noslēdzās apmācību projekts Baltijas valstu tehnoloģiju
pārneses speciālistiem, kuru 2016. gadā uzsāka Patentu valde sadarbībā ar WIPO, kā arī
Lietuvas un Igaunijas rūpnieciskā īpašuma iestādēm. Šī Baltijas pilotprojekta noslēguma fāze
norisinājās Rīgā no 16. līdz 19. septembrim, pulcējot pārstāvjus no Baltijas valstu augstskolu
tehnoloģiju pārneses centriem.
Stiprināta divpusēja sadarbība ar valstīm, kuras būtiskas Latvijas uzņēmējiem,
piemēram, Ķīnas Tautas Republiku. 2017. gadā tika organizēta un Latvijā pirmo reizi
norisinājās Ķīnas Tautas Republikas Intelektuālā īpašuma valsts iestādes delegācijas vizīte.
Šīs vizītes ietvaros Patentu valde kopā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru rīkoja
publisku semināru “Inovāciju aizsardzība Ķīnas Tautas Republikā”, kurā tika iekļautas tēmas
par intelektuālā īpašuma un patentu sistēmu Ķīnā, kā arī par Latvijas pieredzi rūpnieciskā
īpašuma aizsardzības jomā Ķīnas tirgū. Lai veicinātu tiešāku sadarbību intelektuālā īpašuma
jomā, Patentu valde un Ķīnas Intelektuālā īpašuma valsts iestāde noslēdza divpusējo
saprašanās memorandu. Saprašanās memorands paredz veicināt augsta līmeņa dialogu, lai
apmainītos ar viedokļiem par jaunākajām izmaiņām valstu intelektuālā īpašuma sistēmā,
intelektuālā īpašuma politikas un stratēģijas jautājumos, kā arī tiesību aktu jautājumos ne tikai
vietējā, bet arī starptautiskā mērogā.
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3. FINANŠU RESURSI
Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu un Ministru kabineta
2016. gada 29. decembra rīkojumu Nr. 734 “Par Patentu valdes 2017. gada budžeta
apstiprināšanu” Patentu valdei 2017. gadā apstiprināti ieņēmumi 2 677 859 euro apmērā un
izdevumi 3 379 074 euro apmērā. Pārskata periodā veikti izdevumi 2 750 277 euro apmērā:
- atalgojums, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti
un kompensācijas – 1 391 325 euro apmērā;
- ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie uzturēšanas un kārtējie izdevumi – 549 184
euro apmērā;
- kapitālie izdevumi – 104 955 euro apmērā;
- izdevumi starptautiskās sadarbības ietvaros – 686 813 euro apmērā;
- uzturēšanas izdevumu transferti – 18 000 euro apmērā.
3.1. tabula
Patentu valdei apstiprinātie finanšu līdzekļi un to izlietojums
2016. un 2017. gadā
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.

3.

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

2016. gadā
(faktiskā izpilde)
euro

2017. gadā
gada plāns
faktiskā izpilde
euro
euro

3 474 971

2 677 859

3 818 311

3 451 659

2 671 959

3 814 957

0
16 934

0
0

0
0

6 378

5 900

3 354

2 231 147
2 154 771
1 550 557

3 379 074
2 953 374
2 246 705

2 750 277
2 645 322
1 940 509

592 964

688 669

688 813

11 250

18 000

18 000

76 376

425 0

104 955

- 1 243 824

701 215

-1 068 034
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3.2. tabula
Paredzētie ieņēmumi un izdevumi 2018. gadā

Nr. p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Finansiālie rādītāji
Resursi izdevumu segšanai (kopā)
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Transferti
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes
ieņēmumos
Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi (kopā)
Kārtējie izdevumi
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas
budžetā un starptautiskā sadarbība

2.1.3.

Uzturēšanas izdevumu transferti

2.2.

Izdevumi kapitālieguldījumiem
Maksa pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)

3.

2017. gadā
(faktiskā izpilde)
euro
3 818 311

2018. gada plāns
euro
3 118 696

3 814 957

3 118 696

0

0

3354

0

2 750 277
2 645 322
1 940 509

3 922 696
3 483 496
2 523 227

688 813

810 269

18 000

150 000

104 955

439 200

-1 068 034

804 000

14

4. PERSONĀLS
2017. gadā Patentu valdē bija 66 amata vietas, vidējais faktiskais nodarbināto skaits –
58,2. Darba tiesiskās attiecības iestādē pārtrauca 6 darbinieki, bet darbu uzsāka 2 darbinieki.
Patentu valdē nodarbināto skaita izmaiņas 2017.gadā
70
60

66

66

66
58

57

56

66

66

57

66

57

66
58

57

66
59

66
59

66
60

66
60

66
60

50
40
30
20
10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Amata vietu skaits

Prombūtnē (dzemdību un bērnu kopšanas atvaļinājumā)

Darbinieku skaits

4.1. attēls
Pārskata periodā Patentu valdē strādāja 55 jeb 89% sievietes un 7 vīrieši jeb11% no
visiem strādājošiem.
Vecuma grupā līdz 30 gadiem bija 18% darbinieku, vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem
13% no kopējo darbinieku skaita, 14% bija darbinieki, kas sasnieguši vecumu no 40 līdz 49
gadiem, bet vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem bija 18%, vislielākais darbinieku īpatsvars –
32% bija vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem, bet vismazākais darbinieku īpatsvars 5% bija
vecuma grupā no 70 gadiem un vecāki.
Darbinieku skaita sadalījums pa vecumu un
dzimumu grupām 2017.gadā

18

9

10
7

2

1

20-29 gadi

30-39 gadi

9

40-49 gadi
Vīrieši

1

2

2
1

50-59 gadi

60-69 gadi

70-79 gadi

Sievietes

4.2. attēls
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Patentu valdes darbību nodrošina augsti izglītots, profesionāls un kompetents
personāls. Iegūta augstākā izglītība ir 92% darbinieku, turklāt 42% no tiem ir iegūts maģistra
vai doktora grāds.
Patentu valdes personāla iegūtā izglītība
doktora grāds

3

maģistra grāds

21

augstākā izglītība

32

pirmā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība

1

vidējā speciālā izglītība

1

vidējā izglītība

4

4.3. attēls
Nodarbinātie pastāvīgi pilnveido profesionālās zināšanas un iemaņas savā ikdienas
darbā, iespēju robežās arī vietējā un starptautiskā līmeņa mācībās, pieredzes apmaiņas
pasākumos un darba grupās.
2017. gadā tika nodrošinātas valodu apmācības 27 Patentu valdes darbiniekiem – angļu
valodas kursus apmeklēja 23 darbinieki, vācu valodas – 3 darbinieki un franču valodas kursus
viens darbinieks.
Sākot ar 2017. gadu, Patentu valde sadarbībā ar EUIPO piedāvā Patentu valdes
darbiniekiem iegūt starptautiski atzītu sertifikātu projektu vadībā PRINCE2. Šī projekta
ietvaros iespējams apgūt PRINCE2 pamatkursu (Foundation), kā arī iegūt praktiķa
(Practitioner) sertifikātu. Projektu vadības metodes, kuras tiek apgūtas PRINCE2 ietvaros,
tiek uzskatītas par vienu no vadošajām projektu vadības pieejām pasaulē. 2017. gadā Patentu
valdē PRINCE2 Foundation sertifikātu ieguva divi darbinieki; 2018. gadā PRINCE2
Foundation sertifikātu plāno iegūt ievērojami lielāks skaits darbinieku.
Pārskata periodā veikta ikgadējā darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšana.
Kopumā novērtēti 58 nodarbinātie. Vērtējumu “teicami” saņēma 42 nodarbinātie, “ļoti labi” –
13, “labi” – 3. Novērtēšanas rezultāti tiek izmantoti, papildinot darbinieku amatu aprakstus un
nosakot mācību vajadzības.
Darbinieku profesionalitāti novērtējusi arī Tieslietu ministrija, piešķirot apbalvojumus
Patentu valdes darbiniekiem:
1. ar I pakāpes Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu un “zelta” spalvu apbalvoti:
- Inguna Gruntiņa, departamenta “Patentu tehniskā bibliotēka” Informācijas resursu
nodaļas vadītāja par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā un priekšzīmīgu
darba pienākumu pildīšanu;
- Zoja Guseva, departamenta “Patentu tehniskā bibliotēka” Informācijas resursu
nodaļas vadošā bibliotekāre patentu informācijas jautājumos par ieguldījumu Latvijas
tieslietu sistēmas attīstībā un priekšzīmīgu darba pienākumu pildīšanu;

16

Daina Jansone, Finanšu plānošanas un grāmatvedības nodaļas vecākā grāmatvede par
ilggadēju, godprātīgu un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu;
- Renāte Lāce, Administratīvā departamenta vadošā referente par ilggadēju, godprātīgu
un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu;
2. par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā un priekšzīmīgu darba pienākumu
pildīšanu ar II pakāpes Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu un “sudraba” spalvu
apbalvoti:
- Līga Rinka, Preču zīmju un dizainparaugu departamenta Ekspertīzes nodaļas vecākā
eksperte;
- Sarmīte Kalnāja, Preču zīmju un dizainparaugu departamenta Valsts reģistru nodaļas
eksperte;
- Ieva Ābelīte, Administratīvā departamenta direktore;
- Aina Muižniece, Administratīvā departamenta vecākā referente.
3. Ar Tieslietu ministrijas Goda diplomu, apbalvoti:
- Nataļja Solodovņika, departamenta “Patentu tehniskā bibliotēka” Informācijas
resursu nodaļas vecākā bibliotekāre, par godīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu
sistēmas attīstību;
- Alla Skripko, departamenta “Patentu tehniskā bibliotēka” Informācijas resursu
nodaļas vecākā bibliotekāre, par godīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas
attīstību;
- Karīna Akimova, Izgudrojumu ekspertīzes departamenta vadošā eksperte ķīmijas
jautājumos, par godīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas attīstību;
- Iveta Boiko, Izgudrojumu ekspertīzes departamenta eksperte, par godīgu un radošu
darbu, veicinot tieslietu sistēmas attīstību;
- Karīna Zbenoviča- Aukone, Izgudrojumu ekspertīzes departamenta eksperte, par
godīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas attīstību;
- Inese Klišāne, Preču zīmju un dizainparaugu departamenta Ekspertīzes nodaļas
vadošā eksperte, par godīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas attīstību;
- Dzintra Medne, Preču zīmju un dizainparaugu departamenta Ekspertīzes nodaļas
vecākā eksperte, par godīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas attīstību;
- Tatjana Aleksejuka, Preču zīmju un dizainparaugu departamenta Ekspertīzes nodaļas
eksperte, par godīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas attīstību;
- Irēna Kalniņa, Preču zīmju un dizainparaugu departamenta Valsts reģistru nodaļas
eksperte, par godīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas attīstību;
- Nelli Linde, Administratīvā departamenta speciāliste par godīgu un radošu darba
pienākumu pildīšanu;
- Leopoldina Salmiņa, Administratīvā departamenta speciāliste par godīgu un radošu
darba pienākumu pildīšanu.
-
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
5.1. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA UN IZGLĪTOŠANA
Lai paaugstinātu sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīmi,
Patentu valdes pārskata periodā rīkotos pasākumus kopumā apmeklēja vairāk nekā 3 400
interesentu – mazie un vidējie uzņēmēji, tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu un zināšanu
pārneses centru pārstāvji, studenti, mācībspēki, zinātnieki, profesionālie patentpilnvarnieki,
tiesneši, muitas darbinieki, vispārizglītojošo skolu skolotāji, skolēnu mācību uzņēmumu
dalībnieki un citi interesenti.
Patentu valde tika prezentēta 6 starptautiskajās izstādēs: Baltic Fashion and Textile,
Riga Food, Design Isle, Vide un Enerģija, Tech Industry un Riga Comm, informējot izstāžu
dalībniekus un apmeklētājus par rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumiem.
Informēšanas aktivitātes tika izvērstas ne vien galvaspilsētā, bet arī reģionos, piedaloties
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras rīkotajās Uzņēmēju dienās Zemgalē (Jelgavā),
Vidzemē (Valmierā), Kurzemē (Ventspilī) un Latgalē (Daugavpilī).
Veiksmīga sadarbība turpinājās ar Biznesa izglītības biedrību ar sabiedriskā labuma
statusu “Junior Achievement-Young Enterprise Latvija” (turpmāk – Junior Achievement).
Patentu valde piedalījās Junior Achievement organizētajā Iedvesmas konferencē un Vislatvijas
Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgos. Patentu valde piedalījās žūrijas komisijas darbā,
izvērtējot skolēnu mācību uzņēmumu sniegumu, un apbalvoja labākos skolēnu mācību
uzņēmumus nominācijā ”Uz zināšanām balstīts uzņēmums” pamatskolu un vidusskolu grupā.
Patentu valde iesaistījās arī Junior Achievement karjeras izglītības akcijā “Ēnu diena”,
uzņemot pie sevis 6 skolēnus un iepazīstinot tos ar Patentu valdē strādājošo speciālistu darba
specifiku, tādējādi pilnveidojot skolēnu izpratni par intelektuālā īpašuma jomas nozīmīgumu.
Nolūkā pilnveidot pedagogu un skolēnu izpratni par rūpnieciskā īpašuma tiesībām un to
aizsardzību, kā arī iespējām šīs zināšanas integrēt mācību procesā, Patentu valde un Valsts
izglītības satura centrs 2017. gada 27. aprīlī noslēdza starpresoru vienošanos. Vienošanās
ietvaros 2017. gadā tika uzsākts apjomīgs darbs pie metodiskā materiāla izstrādes vispārējās
izglītības un profesionālās vidējās izglītības pedagogiem.
Tāpat Patentu valde turpināja muitas darbinieku un policistu ikgadēju apmācību par
intelektuālā īpašuma aizsardzību. 16. maijā notikušajā seminārā “Jaunākās tendences viltošanas
un pirātisma apkarošanā” Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes un Valsts policijas
Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes darbinieki tika apmācīti cīņai ar viltotu zīmolu
produktu un pirātisma izplatību Latvijā. Seminārā savās zināšanās un pieredzē dalījās gan
vietējie speciālisti, gan arī EUIPO un Pasaules Muitas organizācijas eksperti.
2017. gada septembrī Patentu valde piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas e-pakalpojumu popularizēšanas kampaņā “Dienas bez rindām”, kas
sekmējusi iedzīvotāju attieksmes maiņu un veicinājusi e-pakalpojumu izmantošanu.
Lai atbalstītu tiesu sistēmas darbinieku tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, jau otro
reizi Patentu valde sadarbībā ar WIPO, EUIPO un Latvijas Tiesnešu mācību centru no 27. līdz
28. septembrim rīkoja apmācību semināru par intelektuālā īpašuma tiesībām Latvijas tiesu
sistēmas darbiniekiem. Seminārs vienuviet pulcēja Latvijas tiesnešus, kuru ikdienas darbs ir
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saistīts ar intelektuālo īpašumu un tā aizsardzību. Starptautiskās sadarbības ietvaros Patentu
valde plāno attīstīt ilgtspējīgu tiesnešu apmācības modeli un arī turpmāk dot iespēju tiesnešiem
regulāri pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes darbam ar intelektuālā īpašuma
lietām.
Lai informētu sabiedrību par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem un to radīto
kaitējumu ne tikai valsts ekonomikai un nodarbinātībai, bet arī cilvēku veselībai, Patentu valde
sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Kultūras ministriju, Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts
policiju 2017. gada 25. oktobrī uzsāka kampaņu “Viltotā realitāte”. Pateicoties veiksmīgi
izstrādātai komunikācijas stratēģijai, tika sasniegti Latvijas 60 vadošie tiešsaistes un drukātie
mediji, kuri par šo tematu kopumā publicēja 96 ziņas. Pavisam 2017. gadā Patentu valde ir
minēta 349 publikācijās, no kurām lielākajos medijos atspoguļota 141 reizi, savukārt 89 ziņas
ir izskanējušas radio un televīzijā.
Lai veicinātu sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma tiesībām un to aizsardzību,
Patentu valde un biedrība „Par legālu saturu!” 2017. gada 7. novembrī parakstīja sadarbības
līgumu, kura ietvaros tās apņemas kopīgiem spēkiem īstenot pasākumus cīņai pret intelektuālā
īpašuma pārkāpumiem – nolūkā izskaust pirātismu un nelegāla audiovizuāla mūzikas satura
lietošanu Latvijas telekomunikāciju un audiovizuālajā tirgū.
Regulāri veikta Patentu valdes tīmekļa vietnes aktualizēšana un pilnveidošana, sniedzot
informāciju par aktualitātēm rūpnieciskā īpašuma jomā, kā arī jaunumiem Patentu valdes
aktivitātēs. Pārskata gadā par aktualitātēm rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jomā
publicēšanai Patentu valdes tīmekļa vietnē tika sagatavota un publicēta 161 ziņa. Saziņai ar
sabiedrību tiek uzturēts Twitter profils @Patbib, kurā tiek publicēta informācija par
aktualitātēm, kas attiecas uz rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību Latvijā un pasaulē.
Pēdējām aktualitātēm Twitter seko 1669 interesenti. Lai informētu pēc iespējas plašāku
interesentu loku par aktualitātēm rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jomā, 2017. gada
nogalē tika atklāts Facebook profils @LRPatentuValde, kuram šobrīd ir 200 sekotāju.
5.2. SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU
Sadarbība ar nevalstisko sektoru palīdz efektīvi noskaidrot rūpnieciskā īpašuma
nozares problēmjautājumus un meklēt to risinājumus, tādēļ Patentu valde labprāt uzrunā
nevalstiskās organizācijas, kā arī atsaucas sadarbības piedāvājumiem, gan piedaloties
konferencēs un semināros, gan pārrunājot aktuālos jautājumus.
Patentu valde, pamatojoties uz divpusējiem sadarbības līgumiem, jau vairākus gadus
īsteno regulāru sadarbību ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas
Dizaineru savienību.
2017. gadā turpinājās sadarbība ar Latvijas Dizaineru savienību. Sadarbības līguma ar
Latvijas Dizaineru savienību ietvaros Patentu valde piedalījās Rīgas Starptautiskā dizaina
izstādē “Design Isle”, sniedzot konsultācijas un piedāvājot informatīvos materiālus par
rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību. Latvijas Dizaineru savienības organizētajā konkursā
“Latvijas Dizaineru savienības balva dizainā 2017” Patentu valde pasniedza speciālbalvas
kategorijā “Lietu dizains”, kā arī skolu un augstskolu konkursa grupu uzvarētājiem.
Lai celtu studentu, akadēmiskā personāla un pētnieku izpratni par rūpnieciskā īpašuma
aizsardzību un tā nozīmi izgudrojumu veiksmīgā komercializācijā, Patentu valde 2017. gadā
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noslēdza sadarbības līgumus ar Latvijas Universitāti (31. janvārī) un Latvijas Lauksaimniecības
universitāti (12. decembrī). Nospraustās sadarbības ietvaros tiek plānots organizēt lekcijas un
konsultācijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jautājumiem studentiem un mācībspēkiem.
Patentu valde un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 2013. gadā iedibināja
apbalvojumu “Gada preču zīme”, lai veicinātu uzņēmēju izpratni par preču zīmju aizsardzību
un preču zīmju nozīmi komercdarbībā. Šis apbalvojums ik gadu tiek piešķirts divās
nominācijās – “Gada preču zīme – Latvijai” un “Gada preču zīme – pasaulei”.
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6. DARBĪBAS PRIORITĀTES 2018. GADAM

1.
Sākot ar 2017. gadu, Patentu valde ir uzsākusi intensīvu darbu pie ISO 9001:2015
standarta ieviešanas Patentu valdes darbības pamatprocesiem. Līdz 2018. gada beigām ir
plānots ieviest un sertificēt kvalitātes vadības sistēmu Patentu valdes darbības pamatprocesiem
atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām.
2.
2018. gadā tiek turpināts darbs pie jaunas patentu informācijas sistēmas izstrādes, kura
nodrošinās Latvijā iesniegto patentu pieteikumu, Latvijā apstiprināto un uz Latviju attiecināto
Eiropas patentu, kā arī papildu aizsardzības sertifikātu pārvaldību. Patentu informācijas
sistēma arī nodrošinās patentu pieteikumu un patentu datu pieejamību Patentu valdes tīmekļa
vietnē, kā arī iespēju iesniegt patentu pieteikumus tiešsaistes režīmā.
3.

Patentu valde turpina ieviest šādus stratēģiskos mērķus:
3.1. veikt pasākumus un dažādus uzlabojumus, lai pilnībā izmantotu ieviestās preču
zīmju un dizainparaugu informācijas sistēmas Back Office sniegtās priekšrocības;
3.2. Patentu valdes piešķirto patentu kvalitātes uzlabošana – kā viens no būtiskākajiem
Patentu valdes mērķiem izvirzīta nepieciešamība uzlabot izsniegto nacionālo
patentu kvalitāti;
3.3. rūpnieciskā īpašuma objektu datubāžu pilnveidošana Patentu valdē;
3.4. informācijas pakalpojumu paplašināšana, sniedzot informāciju par patentiem,
preču zīmēm, dizainparaugiem, autortiesībām un blakustiesībām, un citiem
intelektuālā īpašuma objektiem, tādējādi sekmējot iespēju valstiskā mērogā
vienuviet saņemt vienotu sākotnējo informāciju par intelektuālā īpašuma jomu;
3.5. EUIPO un EPI projektu ieviešana – ņemot vērā to, ka starptautiskie partneri
piedāvā virkni projektu, kas sniedz iespēju uzlabot Patentu valdes darbību, aktīva
sadarbība ar EUIPO un EPI uzskatāma par vienu no svarīgākajām prioritātēm.

4.
Sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Dizaineru
savienību organizēt ikgadējo konkursu “Gada preču zīme”.
5.
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām rīkot profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas
eksāmenus, veicinot profesionālo patentpilnvarnieku profesijas nostiprināšanos.
6.
Īstenot sabiedrības informēšanas kampaņu cīņai pret intelektuālā īpašuma pārkāpumiem.
Informējot sabiedrību par intelektuālā īpašuma nozīmi un šo tiesību pārkāpumu negatīvo
ietekmi uz nodarbinātības rādītājiem, kā arī valstu budžetu ieņēmumiem, samazināsies
pārkāpumu skaits un paaugstinās intelektuālā īpašuma tiesību nozīme sabiedrībā.
7.
Paplašināt informācijas pakalpojumu klāstu IĪIC, sniedzot informāciju par patentiem,
preču zīmēm, dizainparaugiem, autortiesībām un blakustiesībām, un citiem intelektuālā
īpašuma objektiem, tādējādi sekmējot iespēju valstiskā mērogā vienuviet saņemt vienotu
sākotnējo informāciju par intelektuālā īpašuma jomu, veicināt sabiedrības izpratni par
intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīmi.
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8.
Sadarbībā ar Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centru un
Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi rīkot semināru “Cīņa ar viltotām precēm, kas var
radīt apdraudējumu personu veselībai, dzīvībai vai citām aizsargātā interesēm”, kura mērķis ir
uzlabot saziņu un sadarbību starp Baltijas un Ziemeļvalstu tiesībaizsardzības iestādēm un to
pārstāvjiem, lai sekmētu viltoto un, iespējams, patērētājiem bīstamo preču izplatības
ierobežošanu.
9.
Sadarbībā ar Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju rīkot reģionālo semināru
“Intelektuālā īpašuma stratēģiju izstrāde un ieviešana valstu praksē”, kura mērķis ir sekmēt
padziļinātu dialogu starp Centrāleiropas un Baltijas valstu pārstāvjiem par nacionālo valstu
intelektuālā īpašuma stratēģijas izstrādes un ieviešanas aspektiem.
10. Īstenot metodiskā materiāla „Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē” popularizēšanas
kampaņu Latvijas skolās. Turpināt piedalīties izglītības biedrības Junior Achievement Latvija
rīkotajā Ēnu dienā, Iedvesmas konferencē un Vislatvijas Skolēnu mācību uzņēmumu
gadatirgos gan nodrošinot individuālas konsultācijas un informatīvo stendu, gan iesaistoties
žūrijas darbā un pasniedzot balvas kategorijā “Uz zināšanām balstīts skolēnu mācību
uzņēmuma produkts”.
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Patentu valde
Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 099 600
Fakss: 67 099 650
E-pasts: lietvediba@lrpv.gov.lv
Tīmekļa vietne: http://www.lrpv.gov.lv
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