NOLIKUMS PAR PATENTMEKLĒJUMU VEIKŠANU
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Nolikums patentmeklējumu veikšanai (turpmāk – nolikums) nosaka:
1.1. patentmeklējuma veikšanas iesnieguma (turpmāk – iesniegums)
iesniegšanas kārtību Patentu valdē (turpmāk – Patentu valdē) un patenta pieteikumā
minētā izgudrojuma tehnikas līmeņa meklējuma organizēšanu;
1.2. Patentu valdes darbības, saņemot iesniegumu;
1.3. Patentu valdes sadarbības kārtību ar Eiropas Patentu iestādi
patentmeklējumu veikšanā saskaņā ar 2016. gada 30. jūnija Sadarbības līgumu starp
Eiropas Patentu organizāciju un Latvijas Republikas Patentu valdi patentmeklējumu
veikšanā, un Administratīvo nolīgumu starp Eiropas Patentu iestādi un Latvijas
Republikas Patentu valdi par patentmeklējuma maksas atlaidēm.
2. Jebkurš pieteicējs, kurš iesniedzis patenta pieteikumu saskaņā ar Patentu likumu, ir
tiesīgs iesniegt iesniegumu patentmeklējuma veikšanai.
3. Patentmeklējuma maksas lielumu nosaka Eiropas Patentu organizācija.
II PATENTMEKLĒJUMA VEIKŠANAS IESNIEGUMA
SATURS UN IESNIEGŠANA
4. Iesniegumu iesniedz, izmantojot Patentu valdes sagatavoto veidlapu (1. pielikums),
kas ir publiski pieejama Patentu valdes mājaslapā: http://www.lrpv.gov.lv.
5. Iesniegumu patentmeklējuma veikšanai var iesniegt tad, kad iesniegtajam patenta
pieteikumam ir piešķirts pieteikuma datums un numurs.
6. Ja patenta pieteikums ir pirmais pieteikums (netiek prasīta prioritāte) un pieteicējs
vēlas saņemt patentmeklējuma ziņojumu un rakstisko atzinumu 9 mēnešu laikā no
patenta pieteikuma datuma, iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc paziņojuma
par patenta pieteikuma datuma piešķiršanu saņemšanas dienas (Paziņojuma forma R2)
vai ne vēlāk kā 2 mēnešus no patenta pieteikuma datuma.
7. Pieteicējs iesniegumā norāda:
7.1. ziņas par pieteicēju(-iem) (fiziskai personai – vārds, uzvārds, adrese, pasta
indekss, valsts kods, juridiskai personai – uzņēmuma nosaukums, adrese, pasta indekss,
valsts kods un e-pasta adrese);
7.2. ziņas par pārstāvi, ja iesniegumu iesniedz pārstāvis – vārds, uzvārds,
adrese, valsts kods, pārstāvja pilnvaras dati, e-pasta adrese;
7.3. kategoriju, kurai pieteicējs pieder saskaņā ar šī Nolikuma 13. punktu, ja tā
ir piemērojama;
7.4. iemeslu, kāpēc tiek prasīts patentmeklējums.
8. Iesniegumu paraksta pieteicējs vai tā pārstāvis, norādot vārdu, uzvārdu un, ja
nepieciešams, ieņemamo amatu. Paraksts var būt oriģināls vai faksimils, par tā
izmantošanu atbild parakstošā persona.

9. Pieteicējs atbild par iesniegumā norādītās šī Nolikuma 7.3. punktā minētās
informācijas pareizību un ir atbildīgs par sekām, kas radušās kļūdainas informācijas
sniegšanas dēļ.
10. Ja iesniegumu iesniedz pieteicēja pārstāvis, kas nav profesionāls
patentpilnvarnieks, iesniegumam pievieno pilnvaru. Ja pilnvaru iesniedz kopā ar
patenta pieteikumu, veic attiecīgu atzīmi iesniegumā.
11. Lai saņemtu patentmeklējuma ziņojumu un rakstisko atzinumu 9 mēnešu laikā no
patenta pieteikuma datuma, pieteicējs pēc Patentu valdes uzaicinājuma divu mēnešu
laikā pēc Patentu valdes paziņojuma par patenta pieteikuma atbilstību patentmeklējuma
veikšanai saņemšanas, bet ne vēlāk kā četrus mēnešus no patenta pieteikuma datuma,
Patentu valdē iesniedz patenta pieteikuma (pretenziju, apraksta, kopsavilkuma un, ja
nepieciešams, zīmējumu) tulkojumu angļu valodā. Pieteicējs pats ir atbildīgs par
sekām, kas izriet no kļūdaina patenta pieteikuma tulkojuma.
12. Dokumentus Patentu valdē var iesniegt klātienē vai izmantojot pasta pakalpojumus
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
III PATENTMEKLĒJUMA MAKSAS ATLAIDE
13. Pieteicējiem, kas ir Latvijas rezidenti, Latvijā reģistrēts uzņēmums, vai kuri dzīvo
kādā citā Eiropas Ekonomiskās zonas valstī vai Eiropas Patentu konvencijas dalībvalstī,
un kuri iesniedz pirmo patenta pieteikumu (patenta pieteikumam nav prasīta prioritāte),
ir tiesības Patentu valdē iesniegt iesniegumu patentmeklējuma veikšanai ar 100 %
patentmeklējuma maksas atlaidi, ja pieteicējs ir:
13.1. fiziska persona;
13.2. mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums, kā noteikts 2003. gada
6. maija Komisijas ieteikuma Nr. 2003/361/EC mikrouzņēmuma, mazā un vidējā
uzņēmuma definīcijās (neatkarīgi uzņēmumi, kas nodarbina mazāk nekā 250
darbiniekus un to gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro vai gada kopējās
bilances summa nepārsniedz 43 miljonus euro un ne vairāk kā 25 % no kapitāla pieder
citai kompānijai);
13.3. pētniecības vai izglītības iestāde;
13.4. bezpeļņas organizācija.
14. Lai saņemtu 13. punktā minēto atlaidi, patenta pieteikumam jāiekļaujas vismaz
vienā no jomām, kas minētas Ministru Kabinetā apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā
“Par nacionālajā procedūrā piešķirto patentu kvalitātes uzlabošanas pasākumiem”:
14.1. progresīvās ražošanas tehnoloģijas;
14.2. svarīgākās pamattehnoloģijas;
14.3. bioprodukti;
14.4. ilgtspējīga rūpniecības politika, būvniecība un izejvielas;
14.5. “tīri” transportlīdzekļi;
14.6. viedi tīkli.
15. Ja iesniegumu iesniedz vairāki pieteicēji, katram jāatbilst kādai no 13. punktā
minētajām kategorijām.
16. 13. un 14. punktā minētos nosacījumus publicē Patentu valdes un Latvijas

Republikas Tieslietu ministrijas mājaslapā.
IV LATVIJAS REPUBLIKAS PATENTU VALDES DARBĪBAS
17. Kad Patentu valdē saņemts patentu pieteikums, lietai piešķirts pieteikuma numurs
un datums, Patentu valde pārbauda patenta pieteicēja atbilstību šī Nolikuma 13. punktā
izvirzītajām prasībām. Ja pieteicējs atbilst prasībām, Patentu valde pieteicējam nosūta
informatīvu materiālu par iespēju veikt patentmeklējumu (2. pielikums). Patenta
pieteicējs iesniegumu par patentmeklējuma veikšanu var iesniegt arī tad, ja nav saņēmis
Patentu valdes paziņojumu par atbilstību šī Nolikuma 13. punkta prasībām.
18. Pēc tam, kad Patentu valdē saņemts patentmeklējuma veikšanas iesniegums,
Patentu valde pārbauda patenta pieteikuma, kuram vēlas veikt patentmeklējumu,
atbilstību šī Nolikuma 13. un 14. punktam un Patenta likuma 9., 27., 28., 30. un
31. pantam, kā arī piešķir klasifikācijas indeksu patenta pieteikuma izgudrojumam
saskaņā ar Izgudrojumu starptautisko klasifikāciju (ISK). Ja patenta pieteikums atbilst
minēto Patentu likuma pantu un šī Nolikuma 13. un 14. punktā izvirzītajām prasībām,
Patentu valde ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc patenta pieteikuma datuma pieteicējam
nosūta paziņojumu par patenta pieteikuma atbilstību patentmeklējuma veikšanai un
uzaicinājumu ne vēlāk kā divu mēnešu laikā iesniegt patenta pieteikuma (pretenziju,
apraksta, kopsavilkuma un, ja nepieciešams, zīmējumu) tulkojumu angļu valodā.
19. Ja patenta pieteikums neatbilst šī Nolikuma 13. un 14. punkta un/vai Patenta likuma
9., 27., 28., 30. un 31. panta prasībām, Patentu valde par to informē pieteicēju vai tā
pārstāvi, nosūtot paziņojumu. Ja neatbilstība prasībām ir novēršama likuma ietvaros,
Patentu valde aicina pieteicēju to izdarīt pēc iespējas īsākā laikā.
20. Pēc tam, kad Patentu valde ir saņēmusi patenta pieteikuma dokumentu tulkojumu
angļu valodā un Patentu valdes Izgudrojumu ekspertīzes departamenta ekspertu
komisija ir apstiprinājusi, ka saņemtos dokumentus var nosūtīt patentmeklējuma
veikšanai, tā sagatavo iesniegumu Eiropas Patentu iestādei (3. pielikums) un iespējami
īsā laikā dokumentus nosūta uz EPO. Patentu valde attiecīgi informē pieteicēju vai tā
pārstāvi, nosūtot paziņojumu.
21. Ja ir nokavēts jebkurš no šajā Nolikumā minētajiem dokumentu iesniegšanas
termiņiem, Patentu valde negarantē, ka patenta pieteicējs EPO patentmeklējuma
ziņojumu un rakstisko atzinumu saņems 9 mēnešu laikā no pieteikuma datuma.
22. Ja iesniegumu skaits, kurus Patentu valde nosūta Eiropas Patentu iestādei un kuru
maksai piemērojama 13. punktā minētā 100 % maksas atlaide, ir pārsniegts, par to
attiecīgi tiek informēts pieteicējs vai tā pārstāvis.
23. Patentu valde katru mēnesi savā mājaslapā (http://www.lrpv.gov.lv/lv) publicē
informāciju par Eiropas Patentu iestādei nosūtīto patenta pieteikumu skaitu, kuriem
piemērota 100 % patentmeklējuma maksas atlaide.
24. Maksājumi par patentmeklējuma veikšanu notiek saskaņā ar Administratīvā
nolīguma starp Eiropas Patentu iestādi un Latvijas Republikas Patentu valdi par
patentmeklējuma maksas atlaidēm 6. pantu.

V EIROPAS PATENTU IESTĀDES VEIKTO PATENTMEKLĒJUMU
ZIŅOJUMU IESNIEGŠANA UN PUBLISKOŠANA
23. Patentu valde 5 darba dienu laikā pēc patentmeklējuma ziņojuma, kuram pievienots
rakstisks atzinums un citi materiāli, saņemšanas dienas tos nosūta pieteicējam vai tā
pārstāvim.
24. Patentu valdes vēstnesī, kad tiek publicēta informācija par patenta pieteikumu,
informē arī par veikto patentmeklējumu. Ar patentmeklējumu iespējams iepazīties
Patentu valdē. Ja patentmeklējums ir saņemts pēc tam, kad patenta pieteikums jau ticis
publicēts, informāciju par to publicē pēc iespējas īsā laikā pēc tā saņemšanas.

