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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO 2012-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

Nuolat

2703

Paslaugos gyventojams ir verslui
02-001-02-01-01 1. Išduoti
patentus ir
registruoti
prekių ženklus,
dizainą,
puslaidininkinių
gaminių
topografijas ir
tvarkyti keturis
valstybės
registrus

 Lietuvos
Respublikos
patentų  Priimtos Lietuvos Respublikos
paraiškų priėmimas;
paraiškos - 90;
 Išradimų ekspertizių atlikimas;
 Atliktos išradimų ekspertizės - 90;
 Lietuvos
Respublikos
paskelbimas ir išdavimas;

patentų Išradimų
vedėjas

patentų  Išduoti Lietuvos Respublikos patentai - 80;

 Išradimo
pratęsimas;

patentų

galiojimo  Išduotos pažymos apie patento galiojimą 480;

 Papildomos
išdavimas;

apsaugos

liudijimų  Išduoti papildomos apsaugos liudijimai - 8;

 Europos patentų apibrėžties vertimo  Parengti skelbimui Europos
parengimas skelbimui;
apibrėžčių vertimai - 1010;

patentų

 Europos patentų, įsigaliojančių  Įsigalioję Lietuvos Respublikoje Europos
Lietuvos Respublikoje, paskelbimas;
patentai - 1100;

skyriaus

Paraiškų priėmimo ir
dokumentų valdymo
skyriaus vedėja
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 Išrašų iš Lietuvos Respublikos  Įrašų Lietuvos Respublikos patentų registre
patentų registro išdavimas, pakeitimų skaičius - 110.
registre įrašymas, licencinių ir teisių
perdavimo sutarčių bei teisių į
pramoninės nuosavybės objektus
įkeitimų
(atšaukimų)
ir
areštų
registravimas, patento panaikinimas.
 Puslaidininkinių
gaminių  Priimtos
puslaidininkinių
topografijų paraiškų priėmimas;
topografijų paraiškos - 0;

gaminių Išradimų
vedėjas

skyriaus

Nuolat

 Puslaidininkinių
gaminių  Atliktos
puslaidininkinių
topografijų ekspertizių atlikimas;
topografijų ekspertizės - 0;
 Puslaidininkinių
topografijų registravimas;

gaminių Paraiškų priėmimo ir
dokumentų valdymo
skyriaus vedėja
gaminių  Išduoti topografijos registravimo liudijimai
- 0;

 Išrašų iš Lietuvos Respublikos  Įrašų Lietuvos Respublikos puslaidininkinių
puslaidininkinių gaminių topografijų gaminių topografijų registre skaičius - 0.
registro išdavimas, pakeitimų registre
įrašymas, licencinių ir teisių perdavimo
sutarčių bei teisių į pramoninės
nuosavybės
objektus
įkeitimų
(atšaukimų) ir areštų registravimas.
 Lietuvos Respublikos prekių ženklų  Priimtos Lietuvos Respublikos
paraiškų priėmimas;
ženklų paraiškos - 2000;

prekių Prekių ženklų ir
dizaino
skyriaus
vedėja
 Prekių ženklų ekspertizių atlikimas;  Atliktos prekių ženklų ekspertizės - 2000;
 Prekių ženklų registravimas;
 Įregistruoti Lietuvos Respublikos prekių Paraiškų priėmimo ir
dokumentų valdymo
ženklai - 1700;
skyriaus vedėja
 Prekių ženklų galiojimo termino  Pratęstų prekių ženklų registracijų galiojimo
pratęsimai;
terminų skaičius - 2400;
 Pranešimų apie tarptautinių prekių  Pranešimai
apie
išplėstas
Lietuvos
ženklų registracijų išplėtimą Lietuvos Respublikoje tarptautines prekių ženklų
Respublikoje priėmimas;
registracijas - 2000;

Nuolat
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 Tarptautinių
prekių
ženklų  Atliktos
tarptautinių
prekių
registracijų ekspertizių atlikimas;
registracijų ekspertizės - 2000;

ženklų

 Apsaugos suteikimas tarptautinėms  Tarptautinėms prekių ženklų registracijoms
prekių ženklų registracijoms;
suteikta apsauga - 1800;
 Termino
nuo
prekių
ženklo  Terminas iki prekių ženklo (nacionalinio ir
paraiškos padavimo iki prekių ženklo tarptautinio) ekspertizės pradžios (mėn.) - 7,8;
(nacionalinio
ir
tarptautinio)
ekspertizės pradžios trumpinimas
(mėn.)
 Išrašų iš Lietuvos Respublikos  Įrašų Lietuvos Respublikos prekių ženklų
prekių ženklų registro išdavimas, registre skaičius - 3700.
pakeitimų registre įrašymas, licencinių
ir teisių perdavimo sutarčių bei teisių į
pramoninės
nuosavybės
objektus
įkeitimų
(atšaukimų)
ir
areštų
registravimas,
registracijų
panaikinimas.
 Lietuvos
Respublikos
paraiškų priėmimas;

dizaino  Priimtos Lietuvos
paraiškos - 25;

Respublikos

dizaino Prekių ženklų ir
dizaino
skyriaus
vedėja

 Dizaino ekspertizių atlikimas;

 Atliktos dizaino ekspertizės - 25;

 Dizaino registravimas;

 Lietuvos Respublikos dizaino registracijų Paraiškų priėmimo ir
skaičius - 23;
dokumentų valdymo
skyriaus vedėja
 Pratęstų dizaino galiojimo skaičius - 20;

 Dizaino galiojimo pratęsimai;

 Pranešimų apie tarptautinių dizaino  Pranešimai
apie
išplėstas
Lietuvos
registracijų
išplėtimą
Lietuvos Respublikoje tarptautines dizaino registracijas Respublikoje priėmimas;
75;
 Tarptautinių dizaino
ekspertizių atlikimas;

registracijų  Atliktos tarptautinių dizaino registracijų
ekspertizės - 48;

 Apsaugos suteikimas tarptautinėms  Tarptautinėms
dizaino
dizaino registracijoms;
suteikta apsauga - 45;

registracijoms

Nuolat
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 Išrašų iš Lietuvos Respublikos  Įrašų Lietuvos Respublikos dizaino registre
dizaino registro išdavimas, pakeitimų skaičius - 150.
registre įrašymas, licencinių ir teisių
perdavimo sutarčių bei teisių į
pramoninės
nuosavybės
objektus
įkeitimų
(atšaukimų)
ir
areštų
registravimas,
registracijų
panaikinimas.
 Patentinių
tvarkymas.

patikėtinių

registro  Įrašų patentinių patikėtinių registre skaičius Teisės ir tarptautinių
reikalų
- 4.
skyriaus vedėjas

 Apeliacijų ir protestų priėmimas ir  Priimtų apeliacijų skaičius - 10;
nagrinėjimas.
 Priimtų protestų skaičius - 120;

Apeliacinio skyriaus
vedėja

Nuolat

Nuolat

 Išnagrinėtų apeliacijų skaičius - 10;
 Išnagrinėtų protestų skaičius - 140.
 VPB oficialaus biuletenio leidimas.

 Elektronine forma paskelbti VPB oficialūs Informacinių
technologijų
biuleteniai - 12.
skyriaus vedėjas

Kas
mėnesį

Pagal
 Darbuotojų
mokymo,  Darbuotojų,
dalyvavusių
mokymo Teisės ir tarptautinių
reikalų
mokymo
kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose, skaičius - 40;
skyriaus vedėjas
plane
organizavimas ir vykdymas.
numatytus
 Mokymo plano įvykdymas proc. - 95.
terminus
 Informacinių sistemų, reikalingų  Modernizuota Apeliacijų
teikti efektyvesnes ir kokybiškesnes duomenų bazė - 1;
paslaugas, susijusias su VPB veikla
tvarkant keturis valstybės registrus,
diegimas, modernizavimas ir priežiūra.

ir

protestų Informacinių
technologijų
skyriaus vedėjas
Apeliacinio skyriaus
vedėja

IV ketv.
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Bendrųjų
reikalų
skyriaus vedėjas
 Įsigyta bei įdiegta atsarginio kopijavimo Informacinių
technologijų
programinė įranga - 1;
skyriaus vedėjas
 Prižiūrimų kompiuterinių sistemų skaičius 28.
Bendrųjų
reikalų
skyriaus vedėjas
 Kompiuterinės įrangos ir biuro  Atnaujintos kompiuterinės darbo vietos - Informacinių
technologijų
technikos papildymas ir atnaujinimas; 15;
skyriaus vedėjas
 Įsigyta kita biuro įranga - 4.

II ketv.
Nuolat

IV ketv.
II ketv.

Bendrųjų
reikalų
skyriaus vedėjas
 VPB
informacinės
saugumo rizikos vertinimas.

sistemos  Atliktas VPB informacinės
saugumo rizikos vertinimas - 1.

sistemos Informacinių
technologijų
skyriaus vedėjas

III ketv.

Bendrųjų
reikalų
skyriaus vedėjas
reikalų
 Viešųjų pirkimo plano parengimas  Laiku pradėtų ir įvykdytų viešųjų pirkimų Bendrųjų
bei suplanuotų viešųjų pirkimų nuo numatytų viešųjų pirkimų plane (proc.) - skyriaus vedėjas
vykdymas.
90.

Nuolat

 Institucijų apklausos dėl VPB  Atlikta institucijų, su kuriomis VPB Direktoriaus
veiklos kokybės, efektyvumo ir bendradarbiauja, apklausa dėl VPB veiklos pavaduotojas
bendradarbiavimo vertinimo atlikimas. kokybės, efektyvumo ir bendradarbiavimo
vertinimo - 1.

IV ketv.

 Pareiškėjų apklausos dėl VPB  Atlikta pareiškėjų apklausa dėl VPB Direktoriaus
teikiamų paslaugų kokybės, patogumo teikiamų paslaugų kokybės, patogumo ir pavaduotojas
ir pagarbos interesantui atlikimas.
pagarbos interesantui - 1.

IV ketv.
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 VPB veiklą tobulinančių teisės aktų  Pateikti pasiūlymai priimti ar tobulinti su Teisės ir tarptautinių III-IV ketv.
projektų rengimas.
VPB veikla susijusius poįstatyminius teisės reikalų skyriaus
vedėjas
aktus - 4.
02-001-02-01-02 2. Populiarinti
pramoninės
nuosavybės
apsaugos
priemones ir
galimybes

 VPB
visuomenės
priemonių plano vykdymas.

ryšių
VPB
švietimo  Suorganizuotų renginių arba renginių Viešųjų
specialistas
visuomenės
kuriuose dalyvaujama pristatant pranešimus
švietimo
skaičius - 17;
Bendrųjų
reikalų priemonių
 Dalyvavimų parodose skaičius - 2;
skyriaus vedėjas
plane
numatytais
 Išleisti informaciniai leidiniai pramoninės Prekių
ženklų terminais
nuosavybės apsaugos klausimais - 8;
skyriaus vedėja
 Atlikta fizinių asmenų bei verslo subjektų
skyriaus
apklausa dėl pramoninės nuosavybės apsaugos Išradimų
vedėjas
galimybių žinomumo - 1;
 Pranešimų
spaudai/naujienų
į Paraiškų priėmimo ir
www.vpb.gov.lt; www.teisingumas.lt; ir kitas dokumentų valdymo
žiniasklaidos priemones skaičius - 50.
skyriaus vedėja
Teisės ir tarptautinių
reikalų
skyriaus vedėjas
Informacinių
technologijų
skyriaus vedėjas

 VPB
informacijos
priemonių plano vykdymas.

reikalų
sklaidos  Tarptautinių bazių, kuriose skelbiami Bendrųjų
Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės skyriaus vedėjas
registrų informacijos duomenys, skaičius - 5;
Paraiškų priėmimo ir
dokumentų valdymo
skyriaus vedėja

VPB
informacijo
s sklaidos
priemonių
plane
numatytais
terminais

225
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Išradimų
vedėjas

skyriaus

Prekių ženklų ir
dizaino
skyriaus
vedėja
 Skaitmenizuotų patentų paraiškų ir patentų Išradimų
vedėjas
aprašymų skaičius - 170;

skyriaus

 Pateiktos WIPO techninės ataskaitos apie Paraiškų priėmimo ir
patentų, dizaino ir prekių ženklų informacinę dokumentų valdymo
skyriaus vedėja
veiklą - 3;
 Paskelbta 2011 m. statistika - 1;

Bendrųjų
reikalų
skyriaus vedėjas

 Parengtas
apžvalginis
informacinis
leidinys „Lietuvos Respublikos valstybinio Informacinių
patentų biuro 2011 m. metinė apžvalga” technologijų
(lietuvių ir anglų k.) elektronine ir popierine skyriaus vedėjas
forma - 1;
Prekių ženklų ir
skyriaus
 10-tojo Nicos klasifikatoriaus išleidimas dizaino
vedėja
lietuvių kalba elektroniniu formatu - 1;
 Internetinės Lietuvos prekių ženklų  Modifikuota internetinė Lietuvos prekių Informacinių
technologijų
duomenų
bazės
modifikavimas, ženklų duomenų bazė - 1.
skyriaus vedėjas
sukuriant
galimybę
automatiškai
perkelti informaciją apie Bendrijos
Prekių ženklų ir
prekių ženklus, kurie Lietuvos
dizaino
skyriaus
atžvilgiu turi ankstesnę galiojimo datą
vedėja
(seniority).

Bendrųjų
reikalų
skyriaus vedėjas

IV ketv.

8

 Dalyvavimas automatinės patentų  Pateikti EPT Europos patentų apibrėžčių Išradimų
vedėjas
dokumentų vertimo sistemos sukūrimo vertimai (Word formatu) - 8300;
projekte.
 Pateikti EPT skaitmenizuoti Lietuvos
Respublikos patentų aprašymai - 1300;
 Pateikta
EPT
techninio
nepatentinė literatūra (knygos) - 10.

skyriaus

I ketv.
I ketv.

reikalų
pobūdžio Bendrųjų
skyriaus vedėjas

 Apeliacijų ir protestų internetinės  Įdiegta Apeliacijų ir protestų internetinė Informacinių
technologijų
duomenų bazės įdiegimas.
duomenų bazė - 1.
skyriaus vedėjas

II ketv.
IV ketv.

Apeliacinio skyriaus
vedėja
Bendrųjų
reikalų
skyriaus vedėjas
02-001-02-01-03 3. Perkelti
Valstybinio
patentų biuro
viešąsias
paslaugas į
elektroninę
erdvę

 EPAS (Elektroninė pareiškėjų  Atliktas EPAS funkcinis išplėtimas - 1.
aptarnavimo
sistema)
funkcinis
išplėtimas sudarant galimybę paduoti
nacionalines paraiškas.

Informacinių
technologijų
skyriaus vedėjas
Paraiškų priėmimo ir
dokumentų valdymo
skyriaus vedėja
Išradimų
vedėjas

skyriaus

Prekių ženklų ir
dizaino
skyriaus
vedėja

III ketv.

273
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EPTOS („Electronic Patent and
Trademark Office System“) sistemos,
skirtos patentų paraiškų padavimui
elektroniniu būdu, diegimo veiksmai:

Informacinių
technologijų
skyriaus vedėjas
Išradimų
vedėjas

 ESPACENET programinės įrangos  Veikiantis ESPACENET - 1;
lokalizavimas,
testavimas,
darbo
procesų parengimas ir atidavimas
naudoti;

skyriaus

Paraiškų priėmimo ir
dokumentų valdymo
 EPTOS OLF (online filing)  Parengti techniniai reikalavimai EPTOS skyriaus vedėja
funkcionalumo nacionalinėms patentų OLF tobulinimui - 1;
Bendrųjų
reikalų
paraiškoms poreikio bei reikalavimų
skyriaus
vedėjas
nustatymas;
 EPTOS
lokalizavimas.
02-001-02-01-04 4. Vykdyti
tarptautinių
sutarčių ir ES
teisės aktų
pramoninės
nuosavybės
apsaugos srityje
nuostatas dėl
registravimo ir
informavimo

OLF

sistemos  Nupirktos
paslaugos - 1;

EPTOS

OLF

lokalizavimo

I ketv.

II ketv.

III-IV ketv.

 Nacionalinės patentų tarnybos ir
centrinės pramoninės nuosavybės
tarnybos funkcijų pagal PCT, EPK,
Madrido protokolą, Ženevos aktą ir
Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas
vykdymas.

 Tarptautinių ir regioninių paraiškų pagal Paraiškų priėmimo ir
PCT, Europos patentų konvenciją (EPK), dokumentų valdymo
Madrido protokolą, Ženevos aktą ir Europos skyriaus vedėja
Sąjungos teisės aktus skaičius - 65.
Prekių ženklų ir
dizaino
skyriaus
vedėja

Nuolat

 Prašymų dėl tarptautinių ženklų
registracijų, ir kitų prašymų bei
pranešimų
išsiuntimas
WIPO
Tarptautiniam biurui.

 Priimti, išnagrinėti ir perduoti prašymai dėl Prekių ženklų ir
skyriaus
tarptautinių ženklų registracijų bei kiti parengti dizaino
ir išsiųsti pranešimai Pasaulinės intelektinės vedėja
nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui
- 160.

Nuolat

1297
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 Bendrijos prekių ženklo pavertimo į  Atlikti Bendrijos prekių ženklų pavertimai į Prekių ženklų ir
dizaino
skyriaus
nacionalinį prekių ženklą atlikimas; nacionalinius prekių ženklus - 25.
vedėja
kitų centrinės pramoninės nuosavybės
tarnybos funkcijų 2009 m. vasario 26
d. Tarybos reglamento (EB) Nr.
207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo
bei Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatytais atvejais ir tvarka atlikimas.

Nuolat

skyriaus Pasibaigus
 Metų mokesčių, sumokėtų už  Europos patentų pagal EPK metų galiojimo Išradimų
vedėjas
ketvirčiui
Europos patentų galiojimą Lietuvos mokesčių mokėjimų skaičius - 2000.
Respublikoje,
apskaičiavimas,
Finansų
ir
įgyvendinant Lietuvos Respublikos
strateginio
patentų įstatymo ir EPK nuostatas ir
planavimo skyriaus
vykdant valstybės įsipareigojimą - 50
vedėja
proc. šių mokesčių grąžinimas Europos
patentų tarnybai.
 Išplėstų Lietuvos Respublikoje
Europos patentų paraiškų skelbimas.

 Paskelbtos Lietuvos Respublikoje išplėstos Informacinių
technologijų
Europos patentų paraiškos - 60.
skyriaus vedėjas

 Paieškų Lietuvos Respublikos  Atliktų prekių ženklų paieškų ir perduotų Prekių ženklų ir
dizaino
skyriaus
prekių ženklų registre dėl ankstesnių paieškų ataskaitų skaičius - 1500.
vedėja
prekių ženklų nurodymo pagal
paraiškas Bendrijos prekių ženklams
pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos
Reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl
Bendrijos prekių ženklo 39 straipsnį
atlikimas
ir
paieškų
ataskaitų
perdavimas ES Vidaus rinkos derinimo
tarnybai.

Kas mėnesį

Nuolat

11

 Lietuvos Respublikos teisės aktų,
reglamentuojančių
pramoninės
nuosavybės
apsaugą,
rengimas,
dalyvavimas
juos
rengiant
ir
įgyvendinimas pagal kompetenciją.

 Pakeisti ar papildyti poįstatyminiai teisės Teisės ir tarptautinių III-IV ketv.
skyriaus
aktai, susiję su Prekių ženklų įstatymo, Dizaino reikalų
įstatymo, Puslaidininkinių gaminių topografijų vedėjas
teisinės apsaugos įstatymo pakeitimų ir
papildymų įstatymų įgyvendinimu - 7;

 Atstovavimas
ir
dalyvavimas
tarptautinių organizacijų ar Europos
Sąjungos
institucijų
valdymo
organuose, darbo grupėse, seminaruose
ir kituose renginiuose.

Pagal
 Renginių, kuriuose atstovaujama Lietuvos Teisės ir tarptautinių
skyriaus renginių
Respublikai WIPO, EPO ir OHIM valdymo reikalų
vedėjas
tvarkaraštį
organuose, skaičius - 14;
 Renginių, kuriuose VPB specialistai
dalyvauja tarptautinėse, regioninėse ir kitose
organizacijose ekspertų lygiu - 54.
 Parengtų ir suderintų pozicijų skaičius ES
Tarybos darbo grupėse ar kituose darbo
organuose, bei kitose ES institucijose - 24;

Nuolat

 Suderintos kitų institucijų parengtos
pozicijos ES Tarybos darbo grupėse ar kituose
darbo organuose, bei kitose ES institucijose
nagrinėjamais klausimais - 20.
01-004-02-02-03 5. Pirmininkauti  Atstovavimas
ir
dalyvavimas  ES darbo grupių, kuriose dalyvauja VPB Teisės ir tarptautinių Pagal
ir atstovauti ES Europos Sąjungos Tarybos darbo atstovai, skaičius - 8
reikalų
skyriaus posėdžių
Tarybai
vedėjas
tvarkaraštį
grupėse
santykiuose su
kitomis ES
institucijomis

Direktorius
Parengė
Barbara Leščevska
2012-11-23
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