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I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS
Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (toliau – Valstybinis patentų biuras, VPB),
veikiantis pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1R-100
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo 1R-264 redakcija)
patvirtintus nuostatus, 2012 metais vykdė savo misiją - įteisinti išimtines teises į pramoninės
nuosavybės objektus ir užtikrinti visuomenės pramoninės nuosavybės apsaugos poreikius.
2012 m. VPB prisidėjo prie Teisingumo ministerijos vykdomos programos „Paslaugos
gyventojams ir verslui“ vykdymo, įgyvendinant strateginį tikslą - padidinti teisinių institucijų
paslaugų patogumą vartotojams ir jų efektyvumą.
2012 metais Valstybinis patentų biuras vykdydamas savo funkcijas daug dėmesio skyrė šioms
prioritetinėms veiklos sritims:
 elektroninių paslaugų patentų ir prekių ženklų srityje tobulinimui;
 verslo bei institucijų švietimui pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;
 Lietuvos interesų ES ir tarptautinėse institucijose atstovavimui užtikrinti.
Tarp reikšmingiausių 2012 m. rezultatų teisėkūros srityje paminėtinas Lietuvos Respublikos
įstatymo dėl Singapūro sutarties dėl prekių ženklų įstatymų ratifikavimo priėmimas Lietuvos
Respublikos Seime. Šios sutarties tikslas yra suvienodinti procedūrines prekių ženklų registravimo
taisykles susitariančiose šalyse. Įgyvendindamas šią sutartį Lietuvos Respublikos Seimas priėmė
Prekių ženklų įstatymo pakeitimų ir papildymų įstatymą. Taip pat 2012 metais Seimas patvirtino,
Dizaino, Puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos ir Mokesčių už pramoninės
nuosavybės objektų registravimą įstatymų pakeitimų įstatymų projektus, kuriais buvo
supaprastintos pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūros ir sumažinti pramoninės
nuosavybės objektų registravimo mokesčiai. 2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikoje įsigaliojo
ir naujos redakcijos Patentų įstatymas bei Patentų teisės sutartis, kurių tikslas sumažinti patentų
sistemos naudotojų administracinę naštą ir supaprastinti bei pagreitinti patentų išdavimo
procedūras.
Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2012 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3R-21 buvo
patvirtinta nauja Lietuvos technikos bibliotekos (toliau - LTB) nuostatų redakcija.
2012 metais VPB siekdamas prisidėti prie Lietuvos Inovacijų 2010 - 2020 metų strategijos
įgyvendinimo, vykdė visuomenės švietimo priemonių plano ir informacijos sklaidos priemonių
plano priemones. Pagrindiniai visuomenės švietimo darbai susiję su seminarų/konferencijų
organizavimu, pranešimų pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais skaitymu, dalyvavimu
parodose, pramoninės nuosavybės apsaugos leidinių leidyba bei Pasaulio intelektinės nuosavybės
organizacijos (toliau - WIPO) apdovanojimo jaunajam išradėjui rinkimų organizavimu.
2012 m. buvo tobulinami teisės aktai elektroninių paslaugų srityje. 2012 m. patvirtintas naujas
devyniolikos prašymų, kuriuos galima pateikti Valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu,
sąrašas. VPB elektroninių paslaugų pasiekiamumas 2012 m. sudarė 34 proc.
VPB glaudžiai bendradarbiaujant su tarptautinėmis ir Europos Sąjungos organizacijomis Europos patentų tarnyba (toliau - EPT), Europos Sąjungos Vidaus rinkos derinimo tarnyba (Prekių
ženklai ir dizainas) (toliau - OHIM) ir WIPO - 2012 m. vykdė tarptautinio bendradarbiavimo
sutartyse numatytus visuomenės švietimo priemonių įgyvendinimo ir VPB teikiamų paslaugų
perkėlimo į elektroninę erdvę plėtros projektus.
2012 m. buvo sėkmingai vykdomas tarptautinis bendradarbiavimas pramoninės nuosavybės
apsaugos srityje: dalyvauta ES Tarybos intelektinės nuosavybės darbo grupės posėdžiuose, pagal
kompetenciją rengtos ir derintos pozicijos. VPB darbuotojai dalyvavo WIPO komitetų sesijose,
darbo grupių susitikimuose, o VPB direktorius vykdė Patentinės kooperacijos sutarties (toliau PCT) Asamblėjos vicepirmininko pareigas.
VPB atstovai 2012 m. atstovavo Lietuvai Europos patentų organizacijos (toliau - EPO)
Administracinės tarybos susitikimuose, Biudžeto ir finansų komiteto susitikimuose, Techninės ir
bendrosios paramos komiteto (TOSC) susitikime, kuriuose buvo svarstomi organizaciniai,
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administraciniai, finansiniai ir techniniai EPO veiklos bei Europos patentų teisinio reguliavimo
klausimai.
VPB atstovai 2012 m. dalyvavo OHIM valdymo organų - Administracinės tarybos, Biudžeto
komiteto, posėdžiuose svarstant OHIM svarbius organizacinius, administracinius ir finansinius
klausimus.
2012 m. sausio 1 d. VPB buvo įsteigtos ir patvirtintos 60 pareigybių, iš kurių 39 pareigybės valstybės tarnautojų ir 21 pareigybė – darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį. 2012 metais VPB
nebuvo vykdomi organizaciniai pertvarkymai, organizacinė struktūra, kaip ir bendras įsteigtų
pareigybių skaičius išliko nepakitę iki metų pabaigos.
VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius vykdė „vieno langelio“ asmenų
aptarnavimo padalinio funkcijas, priimdamas paraiškas, asmenų prašymus, skundus, įteikdamas ar
išsiųsdamas asmenims atsakymus, pažymas, pramoninės nuosavybės dokumentus, teikdamas
informaciją pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūrų klausimais tiesiogiai, telefonu,
VPB tinklalapio skyriuje „Klausimai – atsakymai“ ir elektroniniu paštu.
2012 metais įteikta ar išsiųsta apie 30 tūkst. atsakymų, pažymų, pramoninės nuosavybės
dokumentų, raštų, atsakyta į 530 VPB tinklalapyje arba „info@vpb.gov.lt“ elektroniniu paštu
pateiktų klausimų. Buvo teikiama informacija informaciniu telefonu - apie 4 800 skambučių.
2012 metais interesantų pretenzijų raštu dėl VPB veiklos nebuvo gauta.
VPB tvarkydamas keturis valstybės registrus ir registruodamas išimtines teises į pramoninės
nuosavybės objektus 2012 metais į valstybės biudžetą surinko 7588,1 tūkst. Lt. 2012 m. VPB skirti
asignavimai sudarė 3756 tūkst. Lt, t. y. 49 proc. asignavimų nuo valstybės biudžeto pajamų už VPB
atliekamus veiksmus.
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1 pav. Sumokėtų mokesčių į biudžetą ir VPB vykdomos veiklos finansavimo santykis
Nuo 2009 metų Valstybinio patentų biuro asignavimų valdytojas yra Teisingumo ministerija.
Nuo 2008 m. VPB kasmet buvo mažinamas finansavimas. 2009 m. VPB skirti asignavimai
sumažėjo 22 proc.; 2010 m. - dar 20 proc. 2011 m. įstaigos finansavimas išliko praėjusių metų
lygyje. 2012 m. VPB skirti papildomi asignavimai Lietuvos Respublikos patentų įstatymo ir
Europos patentų konvencijos (toliau – EPK) nuostatų, pagal kurias VPB apskaičiuoja metų
mokesčius, sumokėtus už Europos patentų galiojimą Lietuvos Respublikoje, ir, vykdydamas
valstybės įsipareigojimą, 50 % šių mokesčių grąžina EPT, įgyvendinimui.
2012 m. VPB vykdydamas bendrus su EPT bei OHIM projektus gavo lėšų, kuriomis buvo
finansuota didžioji dalis pagal šiuos susitarimus vykdytų renginių organizavimo, informacinių
leidinių leidybos, kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimo bei dalyvavimo mokymuose
patirtų išlaidų. Šios lėšos 2012 m. sudarė - 609,2 tūkst. Lt.
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II. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
VPB savo veiklą planuoja atsižvelgiant į Teisingumo ministro valdymo sričių strateginį
veiklos planą, prisidedant prie šio plano strateginio tikslo - „Padidinti teisinių institucijų paslaugų
patogumą vartotojams ir jų efektyvumą“ įgyvendinimo. Įgyvendinant šį strateginį tikslą buvo
siekiama šių efekto kriterijų:
 Asmenų, palankiai vertinančių teisingumo ministro valdymo sričių teisinių institucijų
suteiktų paslaugų kokybę, patogumą ir pagarbą klientui, proc. (E-02-01)
Siekiant išsiaiškinti pareiškėjų nuomonę VPB teikiamų paslaugų kokybės, patogumo ir
pagarbos klientui klausimais, 2012 m. internetu buvo vykdoma Teisingumo ministerijos inicijuota
apklausa „Teisinių institucijų teikiamų paslaugų patogumas vartotojams ir jų efektyvumas“.
Pagrindiniai apklausos klausimai - teikiamų paslaugų kokybės, savalaikiškumo įvertinimas,
suteiktos paslaugos suprantamumas ir aiškumas, aptarnaujančių asmenų kompetencija ir kiti
klausimai.
VPB 2012 m. sulaukė labai mažo respondentų aktyvumo atsakant į klausimus, todėl
apklausos rezultatų nėra galimybės interpretuoti ir vertinti.
 Institucijų, palankiai vertinančių teisingumo ministro valdymo sričių teisinių institucijų
veiklą, proc. (E-02-02)
2012 m. Teisingumo ministerija nevykdė šios apklausos.
 Teisinių institucijų paslaugų, pasiekiamų elektroniniu būdu, dalis, proc. (E-02-03)
VPB teikiamų paslaugų, pasiekiamų elektroniniu būdu dalis 2012 m. siekė 34 proc.
VPB 2012 m. prisidėjo prie Teisingumo ministro valdymo sričių 2012-2014 m. strateginio
veiklos plano programos „Paslaugos gyventojams ir verslui“ (0201) vykdymo.
Šios programos vieną iš tikslų - užtikrinti efektyvią pramoninės nuosavybės objektų teisinę
apsaugą ir visuomenės informacinį aprūpinimą (02) - įgyvendina VPB. Programos tikslo rezultato
kriterijus - „Pareikštų registruoti pramoninės nuosavybės objektų ekspertizės atlikimo terminų
trumpėjimas, proc.“ (R-0201-02-01) - 2012 m. įvykdytas 100 proc. Siekiant sudaryti sąlygas
visuomenei greičiau ir efektyviau įgyvendinti savo teises į pramoninės nuosavybės objektus, buvo
trumpinamas prekių ženklo paraiškos ekspertizės terminas. 2012 m. terminas iki prekių ženklo
ekspertizės pradžios sutrumpėjo 0,6 mėn. palyginus su 2011 m. (nuo 8,4 mėn. iki 7,8 mėn.). 2012
m. bendras terminas iki pramoninės nuosavybės objektų ekspertizės pradžios sutrumpėjo 4 proc.
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Siekiant tikslo įgyvendinimo VPB vykdė uždavinį - tinkamai registruoti išimtines teises į
pramoninės nuosavybės objektus ir informuoti visuomenę apie pramoninės nuosavybės apsaugą
(02-01). Uždaviniui įgyvendinti 2012 m. pasirinktos keturios priemonės:
1 priemonė. Išduoti patentus ir registruoti prekių ženklus, dizainą, puslaidininkinių
gaminių topografijas ir tvarkyti keturis valstybės registrus 02-01-01
Siekiant uždavinio įgyvendinimo VPB priėmė prašymus išduoti patentus, registruoti prekių
ženklus ir dizainą.
PADUOTŲ PARAIŠKŲ ATASKAITA
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2012 m. VPB atliko pramoninės nuosavybės objektų ekspertizes, priėmė sprendimus dėl teisių
suteikimo, tvarkė keturis valstybės registrus, leido oficialųjį biuletenį, skelbė išradimų paraiškų ir
patentų aprašymus, nagrinėjo apeliacijas ir protestus. Šios priemonės vertinimo kriterijus - produkto
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kriterijus - „Atliktų pramoninės nuosavybės objektų ekspertizių skaičius“ (P-0201-02-01-01). 2012
m. šio kriterijaus planuota reikšmė - 5173 ekspertizės. 2012 atlikta 7 proc. mažiau ekspertizių nei
2011 m., tačiau 6 proc. daugiau ekspertizių nei planuota 2012 metams. Ekspertizių skaičiaus
mažėjimas 2012 m. susijęs su tarptautinių registracijų mažėjimu.
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3 pav. Atliktų pramoninės nuosavybės objektų ekspertizių skaičius
Įgyvendindamas programos priemonę VPB 2012 m. veiklos plane numatė atskirus veiksmus,
susijusius su paraiškų priėmimu, ekspertizių atlikimu ir teisių į pramoninės nuosavybės objektus
registravimu. 2012 m. VPB atliko 105 išradimų paraiškų ekspertizes, t. y. 21 proc. mažiau nei 2011
m. 2012 m. atliktos 2075 prekių ženklų paraiškų ekspertizės, t. y. 5 proc. daugiau palyginus su 2011
m. 2012 m. VPB atliko 2029 tarptautinių prekių ženklų registracijų ekspertizių, t. y. 21 proc.
mažiau palyginus su 2011 m. Registruodamas išimtines teises į dizainą VPB 2012 m. atliko 33
dizaino paraiškų ekspertizes, t. y. 17 proc. mažiau nei 2011 m. VPB atliko 60 tarptautinių dizaino
registracijų ekspertizių, t. y. 15 proc. daugiau nei 2011 m.
Vykdydamas savo funkcijas VPB išduoda išradimų patentus; pratęsia išradimų patentų
galiojimą; išduoda papildomos apsaugos liudijimus; atlieka kitus veiksmus Patentų įstatymo
nustatytais atvejais ir tvarka; nagrinėja ir išduoda patentus pagal tarptautines patentų paraiškas, kai
VPB yra pasirinktoji ar nurodytoji tarnyba, Patentinės kooperacijos sutarties nustatytais atvejais ir
tvarka; skelbia Lietuvos Respublikoje įsigaliojusius Europos patentus ir atlieka kitus veiksmus,
susijusius su Europos patento išplėtimu bei galiojimu Lietuvos Respublikoje EPK ir su ja susijusių
teisės aktų ir susitarimų nustatytais atvejais ir tvarka.
Registruodamas prekių ženklus VPB išduoda prekių ženklo registracijos liudijimus, pratęsia
prekių ženklo registracijos galiojimą; atlieka kitus veiksmus Prekių ženklų įstatymo nustatytais
atvejais ir tvarka; nagrinėja tarptautinių prekių ženklų registracijas, kai Lietuvos Respublika yra
nurodytoji valstybė, ir priima sprendimus dėl jų apsaugos suteikimo Lietuvos Respublikoje Madrido
sutarties dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos protokolo (Madrido protokolas) nustatytais
atvejais ir tvarka.
Registruodamas dizainą VPB išduoda dizaino registracijos liudijimus, pratęsia dizaino
registracijos galiojimą; atlieka kitus veiksmus Dizaino įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;
nagrinėja tarptautines dizaino registracijas, kai Lietuvos Respublika yra nurodytoji valstybė ir
priima sprendimus dėl registracijų galiojimo pripažinimo Lietuvos Respublikoje Hagos susitarimo
dėl pramoninio dizaino registravimo Ženevos akto nustatyta tvarka.
Šių VPB atliekamų veiksmų vertinimo kriterijus - „Įsigaliojusių Lietuvos Respublikoje
pramoninės nuosavybės objektų skaičius“ (P-0201-02-01-02). 2012 m. šio kriterijaus planuota
reikšmė - 4756 objektai. 2012 m. bendras įsigaliojusių objektų skaičius sumažėjo 5 proc. palyginus
su 2011 m., tačiau įsigaliojo objektų 4 proc. daugiau nei planuota.
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4 pav. Įsigaliojusių Lietuvos Respublikoje pramoninės nuosavybės objektų skaičius
Atlikdamas išimtinių teisių į pramoninės nuosavybės objektus registravimo veiksmus VPB
2012 m. išdavė 92 Lietuvos Respublikos patentus, t. y. 4 proc. mažiau nei 2011 m. 2012 m.
Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 1176 Europos patentai, t. y. 5 proc. daugiau nei 2011 m. 2012 m.
buvo įregistruoti 1700 prekių ženklai, t. y. 9 proc. daugiau nei 2011 m. 2012 m. 1877 tarptautinėms
prekių ženklų registracijoms suteikta apsauga, t. y. 20 proc. mažiau registracijų nei 2011 m.
Registruodamas išimtines teisės į pramoninį dizainą VPB 2012 m. įregistravo 35 dizainus, t. y. 25
proc. daugiau nei 2011 m. 2012 m. 60 tarptautinių dizaino registracijų suteikta apsauga, t. y. 15
proc.daugiau nei 2011 m.
Spręsdamas ikiteisminius ginčus dėl teisių į pramoninės nuosavybės objektus registravimo
VPB nagrinėja apeliacijas ir protestus teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka. 2012 m. VPB priėmė
7 apeliacijas, t. y. 50 proc. mažiau nei 2011 m. 2012 m. VPB priėmė 131 protestą, t. y. 8 proc.
daugiau nei 2011 m. VPB Apeliacinis skyrius 2012 m. išnagrinėjo 11 apeliacijų, t. y. 21 proc.
mažiau nei 2011 m., ir 150 protestų, t. y. 9 proc. mažiau nei 2011 m.
Tvarkant Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą 2012 m. pateikti du prašymai
atlikti pakeitimus registre. 2012 m. gruodžio mėn. į Patentinių patikėtinių registrą įrašytas 1 naujas
patentinio patikėtinio egzaminą išlaikęs asmuo.
Atsižvelgiant į VPB veiklos specifiką, nemažas dėmesys 2012 metais buvo skiriamas VPB
darbuotojų mokymui ir kvalifikacijos tobulinimui. VPB darbuotojai dalyvavo įvairiuose mokymo
renginiuose tiek Lietuvos, tiek ir užsienio mokymo įstaigose (Europos patentų akademija, WIPO,
OHIM organizuojami mokymai). 2012 metais mokymuose dalyvavo 43 VPB darbuotojai.
Dalyvaujant EPT projekte „Institucijos gebėjimų stiprinimas“, kuris yra skirtas VPB darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimui, 2012 metais 13 Valstybinio patentų biuro darbuotojų dalyvavo 11
Europos patentų akademijos mokymų. Mokymai buvo susiję su specialiais patentinės paieškos ir
ekspertizės atlikimo klausimais, paraiškų priėmimo procedūromis, patentine informacija ir
dokumentacija, Apeliacinių tarybų praktika, patentų valdymu, taip pat su VPB kartu su EPT
vykdomais projektais; Europos patentų akademijos mokymuose taip pat dalyvavo ir Teisingumo,
Ūkio, Švietimo ir mokslo ministerijų bei LTB darbuotojai.
Tvarkydamas valstybės registrus - patentų, prekių ženklų ir dizaino - VPB 2012 m. siekė
modernizuoti šių registrų informacinių sistemų ir duomenų apsaugos priemones. 2012 m. įsigyta
visa pagal 2012 m. Investicijų projektą planuota programinė bei kompiuterinė įranga, užtikrinanti
teikiamų paslaugų efektyvumą ir kokybę, atnaujinta apie 40 proc. kompiuterinių darbo vietų. 2012
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m. praplėtus VPB registrų tvarkymo programinės įrangos Common Software funkcionalumą,
pabaigta diegti Apeliacijų ir protestų duomenų bazė.
2012 m., atsižvelgiant į dokumentų valdymo, apdorojimo, jų saugojimo poreikį, skiriant
ypatingą dėmesį elektroninių dokumentų rengimo, apdorojimo bei saugojimo poreikiui, tęsiant
perėjimą prie elektroninių dokumentų valdymo, dokumentų valdymo sistema „Avilys“ buvo
papildyta sutarčių moduliu.
Siekiant vykdyti teisės aktų reikalavimus, keliamus valstybės institucijų informacinių sistemų
saugai, 2012 m. įsigyta patikima atsarginio kopijavimo įranga. 2012 m. atliktas informacinės
sistemos rizikos vertinimas.
2 priemonė. Populiarinti pramoninės nuosavybės apsaugos priemones ir galimybes 02-01-02
2012 m. siekdamas prisidėti prie Lietuvos Inovacijų 2010 - 2020 metų strategijos
įgyvendinimo, VPB kartu su LTB vykdė strategijos įgyvendinimo 2010-2013 metų priemonių plano
3.5.3. priemonę - „Populiarinti pramoninės nuosavybės apsaugos priemones, teikti informacinę ir
metodinę pagalbą asmenims, siekiantiems gauti išradimo patentą, užregistruoti dizainą ar prekės
ženklą“ (Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2010-10-17 įsakymu Nr.4-750/V-1692 (Žin., 2010, Nr.121-6192)). Pažymėtina, kad LTB vykdė
„Teikti informacinę ir metodinę pagalbą asmenims, siekiantiems gauti išradimo patentą,
užregistruoti dizainą ar prekės ženklą“ priemonę. VPB vykdydamas priemonę „Populiarinti
pramoninės nuosavybės apsaugos priemones ir galimybes“ vykdė visuomenės švietimo priemonių
planą, patvirtintą VPB direktoriaus 2012-01-11 įsakymu Nr. 3R-2, ir informacijos sklaidos
priemonių planą, patvirtintą VPB direktoriaus 2012-01-13 įsakymu Nr. 3R-3.
Vykdomos priemonės vertinimo kriterijus - produkto kriterijus - „Vartotojų ir verslo subjektų,
žinančių apie pramoninės nuosavybės apsaugos galimybes dalies augimas (proc.)“ (P-0201-02-0103). 2012 m. šio kriterijaus planuota reikšmė - 1 proc. Šio kriterijaus vykdymas fiksuojamas
atliekant visuomenės apklausą dėl pramoninės nuosavybės apsaugos galimybių žinomumo lygio.
2012 m. fizinių asmenų, žinančių apie pramoninės nuosavybės apsaugos galimybes, skaičius
sumažėjo 1 proc., o verslo atstovų išaugo 8 proc. Bendras vartotojų ir verslo subjektų žinomumo
augimas 2012 m. - 1,4 proc.
70
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5 pav. Vartotojai ir verslo subjektai, žinantys apie pramoninės nuosavybės apsaugos
galimybes (proc.)
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Pagrindiniai visuomenės švietimo darbai 2012 m. susiję su:
 seminarų/konferencijų organizavimu, dalyvavimų parodose, jaunojo išradėjo konkurso
organizavimu, pranešimų pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais skaitymu;
 informacinių leidinių pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais leidyba;
 informacijos sklaidos priemonių vykdymu.
2012 m. įgyvendinta 19 visuomenės švietimo plano priemonių: suorganizuota arba dalyvauta
pristatant pranešimus 20 renginių, išleisti 5 leidiniai pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais,
dalyvauta 3 parodose ir organizuotas vienas konkursas/ rinkimai.
Populiarinant pramoninės nuosavybės apsaugą VPB 2012 m. vykdė informacijos sklaidos
priemonių plano priemones. Vykdant šias priemones kas mėnesį teikiama informacija apie Lietuvos
patentus EPT Espacenet ir INPADOC duomenų bazėms; periodiškai atnaujinamos VPB internetinės
išradimų, prekių ženklų ir dizaino duomenų bazės. WIPO pateiktos techninės ataskaitos apie
patentų, dizaino ir prekių ženklų informacinę veiklą.
2011 m. siekiant prijungti Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro duomenų bazę prie
internetinio ES valstybių narių prekių ženklų paieškos įrankio - TMview duomenų bazės, kurią
prižiūri OHIM, buvo sukurta nauja programinė įranga - informacinė sistema, kuri užtikrina Lietuvos
prekių ženklų registro duomenų perdavimą TMview. Nuo 2012 m. pradžios duomenys apie prekių
ženklus, pareikštus registruoti ar įregistruotus Lietuvos Respublikoje, pradėti teikti TMview portalui
kiekvieną dieną. Taip pat, siekiant sudaryti vartotojams kuo palankesnes sąlygas gauti operatyvią
informaciją, patobulinus internetinę Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazę, atnaujinti
nacionalinių registracijų duomenys teikiami kiekvieną dieną.
2012 m. modifikuota internetinė Lietuvos prekių ženklų duomenų bazė, sukuriant galimybę
automatiškai perkelti informaciją apie Bendrijos prekių ženklus, kurie Lietuvoje turi ankstesnę
galiojimo datą (seniority). Taip pat įdiegta Apeliacijų ir protestų internetinė duomenų bazė.
2012 m. dalyvaujant automatinės patentų dokumentų vertimo sistemos sukūrimo projekte elektronine forma Europos patentų tarnybai buvo pateikti 8387 Europos patentų apibrėžčių vertimai
į lietuvių kalbą ir 1326 Lietuvos Respublikos patentų ar paskelbtų patento paraiškų aprašymai bei
EPT svarstymui pateiktas techninio pobūdžio nepatentinės literatūros septynių knygų sąrašas.
Svarbiausi renginiai 2012 m:
 Kartu su WIPO suorganizuoti jaunojo išradėjo WIPO apdovanojimui gauti rinkimai.
Šio apdovanojimo tikslas - skatinti jaunimo išradybos veiklą ir atkreipti akademinės
visuomenės dėmesį į intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, supažindinti akademinę visuomenę su
Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos intelektinės nuosavybės teisių apsaugos sistema,
formuoti teigiamą nuomonę apie šių teisių apsaugos reikšmę akademiniam tobulėjimui, socialinei ir
ekonominei valstybės plėtrai.
Apdovanojimas kasmet skiriamas išradėjui, kuriam paraiškos gauti apdovanojimą padavimo
dieną yra suėję ne mažiau kaip 18 ir ne daugiau kaip 35 metai. Apdovanojimą jaunajam išradėjui
sudaro Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos medalis ir pažymėjimas, kurie įteikiami
minint Pasaulinę intelektinės nuosavybės dieną - balandžio 26-ją.
 2012 m. balandžio mėn. Vilniuje VPB kartu su WIPO surengė nacionalinę konferenciją
„Intelektinės nuosavybės apsauga: 20 metų pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje“,
kurioje buvo pristatomos pramoninės nuosavybės apsaugos sistemos ateities perspektyvos, autorių
teisių apsaugos situacija Lietuvoje.
 VPB, pagal dvišalio techninio bendradarbiavimo su OHIM susitarimą, 2012 m. organizavo
seminarą „ES Teisingumo Teismo sprendimų poveikis prekių ženklų apsaugos vystymuisi Europos
Sąjungoje“, Vilniuje. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su ES prekių ženklų sistemos
teritorialumo ir vieningumo teisiniais aspektais, apsaugos ypatumais ES. Daug dėmesio buvo skirta
ES Teisingumo teismo jurisprudencijai ir jos įtakai nacionalinei prekių ženklų teisei, Lietuvos
teismų priimamiems sprendimams.
 2012 m. VPB kartu su WIPO surengė regioninį seminarą teisėjams dėl intelektinės
nuosavybės teisių įgyvendinimo. Seminare dalyvavo 35 Lietuvos teisėjai ir jų padėjėjai bei 6
teisėjai ir jų padėjėjai iš Estijos, Lenkijos ir Moldavijos aukštesniųjų teismų. Seminare pranešimus
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pristatė WIPO, VPB, Teisingumo ministerijos atstovai, mokslininkai bei praktikai, dirbantys
intelektinės nuosavybės teisių gynimo srityje. Tai jau penktąjį kartą Lietuvoje kartu su WIPO
suorganizuoti mokymai teisėjams bei teisėsaugos institucijų darbuotojams, kurių pagrindinis tikslas
- suteikti dalyviams žinių apie intelektinės nuosavybės vystymosi tendencijas ir problematiką;
padiskutuoti apie pasaulinę ir ES teismų praktiką, sprendžiant intelektinės nuosavybės ginčus; taip
pat sudaryti galimybę Lietuvos teisinių institucijų atstovams pasidalinti patirtimi nagrinėjant
intelektinės nuosavybės bylas su kolegomis iš kitų valstybių.
2012 m. VPB darbuotojai skaitė pranešimus Europos Komisijos ir Vilniaus universiteto
Biotechnologijos instituto organizuojamame seminare „Information sources in Biotechnology“,
Kauno technologijos universiteto organizuojamame seminare „Pramoninės nuosavybės
informacijos naudojimas universitete“, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje vykusiame
seminare „Paramos galimybės išradimų ir dizaino apsaugai: kas naujo 2012 m.?“ bei Vilniuje
vykusioje „Baltic Dynamics“ konferencijoje.
2012 m. VPB organizavo seminarus patentiniams patikėtiniams, advokatams, visuomenės
atstovams naujos redakcijos Patentų įstatymo įgyvendinimo klausimais, kurių metu skaityti
pranešimai advokatams ir advokatų padėjėjams apie pramoninės nuosavybės teisės aktų pakeitimus
ir aktualijas, Bendro Europos patentų teismo steigimą.
2012 m. VPB kartu su WIPO Klaipėdoje organizavo seminarą „Intelektinė nuosavybė konkurencingumo ir inovacijų įrankis“, kuriame pranešimus pristatė WIPO, VPB, Klaipėdos
universiteto bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko atstovai, verslininkai dirbantys intelektinės
nuosavybės srityje. Seminaras buvo skirtas akademinei bendruomenei, mažoms ir vidutinėms
įmonėms, kitiems su intelektine nuosavybe susijusiems asmenims. Seminaro tikslas - suteikti žinių
apie intelektinės nuosavybės valdymo universitetuose problematiką, įvertinti technologijų
perdavimo verslui svarbą bei strateginio požiūrio į intelektinę nuosavybę kaip vieną iš nematerialių
nuosavybės formų svarbą, pateikti technologijų perdavimo geros praktikos pavyzdžius Vakarų
Lietuvoje.
2012 m. VPB dalyvavo parodoje „Balttechnika 2012. Parodoje buvo eksponuojamas VPB
stendas, VPB atstovai informavo lankytojus apie pramoninės nuosavybės objektų (išradimų,
dizaino, prekių ženklų) apsaugą, jos istoriją, dabartį ir ateitį Lietuvoje ir svetur.
2012 m. Mančesteryje (Jungtinė Karalystė) Valstybinio patentų biuro atstovai dalyvavo
Europos patentų tarnybos organizuotoje konferencijoje PATLIB 2012. Konferencijos metu vyko
paroda, kurios metu buvo pristatomos nacionalinės patentų tarnybos, patentinės informacijos centrai
bei įmonės, teikiančios patentų paieškos paslaugas. Lietuvos delegacija, kurią sudarė VPB bei LTB
atstovai, dalyvavo bendrame stende kartu su atstovais iš Lenkijos, Rumunijos ir Čekijos patentų
tarnybų. Parodoje buvo pristatyta pramoninės nuosavybės apsaugos sistema, VPB bei LTB
teikiamos patentinės informacijos paslaugos.
2012 m. Hamburge (Vokietija) VPB atstovai kartu su atstovais iš Lenkijos, Rumunijos,
Čekijos, Slovakijos patentų tarnybų dalyvavo EPT drauge su Vokietijos patentų ir prekių ženklų
tarnyba (DPMA) surengtoje patentinės informacijos konferencijoje EPOPIC 2012. Konferencijos
pagrindiniai pranešėjai buvo EPT atstovai, kurie pristatė bendrą tarnybos veiklos apžvalgą,
projektus. Konferencijoje dalyvavo komerciniai patentinės informacijos teikėjai, kurie pristatė savo
paslaugų spektrą, pažymėdami sparčiai didėjančią verslo svarbą besiplečiančioje pasaulinėje
technologijų rinkoje. EPOPIC 2012 metu vyko paroda, kurios metu buvo pristatomos EPT
paslaugos, komercinių patentų informacijos teikėjų paslaugos bei nacionalinių patentų tarnybų
paslaugos.
2012 m. VPB atstovai dalyvavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų organizuojamame
informacijos dienos „Kaip apsaugoti prekių ženklus ir dizainą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje“
renginyje.
Kartu su LTB buvo vykdomos Atvirų durų dienos Patentinės informacijos centruose Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose.
VPB, pagal dvišalio techninio bendradarbiavimo su OHIM susitarimą, organizavo Atvirų
durų dienas prekių ženklų ir dizaino klausimais Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje.
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Bendradarbiaujant su EPT 2012 m. buvo išleisti lankstinukai anglų ir lietuvių kalbomis
„Išradimų apsauga“ bei „Patentinė informacija“. Iš anglų kalbos į lietuvių kalbą buvo išverstas ir
išleistas leidinys „Kaip apsaugoti intelektinę nuosavybę parodų metu“.
VPB glaudžiai bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis, bendrai vykdomų
projektų išlaidas didžiąja dalimi pagal pasirašytus susitarimus dengė tarptautinės organizacijos
(EPT - 75 proc., OHIM - 80 proc., WIPO - 100 proc.). 2012 m. priemonės įgyvendinimo išlaidos
sudarė apie 567 tūkst. Lt, iš jų - 156 tūkst. Lt VPB, 336 tūkst. Lt LTB, 24 tūkst. Lt EPT, 31 tūkst. Lt
OHIM, 20 tūkst. Lt, WIPO.
3 priemonė. Perkelti Valstybinio patentų biuro viešąsias paslaugas į elektroninę erdvę 02-0103
Siekiant VPB pagrindinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę 2011 m. VPB įdiegta
Elektroninė pareiškėjų aptarnavimo sistema (toliau - EPAS), suteikianti galimybę priimti piliečių
prašymus atlikti veiksmus pramoninės nuosavybės apsaugos registruose ir sumokėti mokestį
elektroniniu būdu. 2012 metų gruodžio 31 d. Valstybinio patento biuro direktoriaus įsakymu Nr.
3R-41 patvirtintas naujas prašymų, kuriuos galima pateikti Valstybiniam patentų biurui elektroniniu
būdu, sąrašas. Nuo tos dienos per funkciškai išplėstą EPAS sistemą yra galimybė teikti šiuos
prašymus: prašymas išduoti patento paraiškos patvirtintą kopiją, prašymas pratęsti patento paraiškos
nagrinėjimą, prašymas anksčiau paskelbti patento paraišką, prašymas išduoti ženklo registracijos
liudijimo dublikatą, prašymas pratęsti Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo numatytą terminą,
prašymas išduoti dizaino registracijos liudijimo dublikatą. 2012 m. per EPAS paduota 1311
prašymų.
VPB elektroninių paslaugų pasiekiamumas 2012 m. sudarė 34 proc.
Vykdomos priemonės vertinimo kriterijus - produkto kriterijus - „Paduotų elektroniniu būdu
prašymų dalis nuo visų paduotų prašymų dėl veiksmų atlikimo registruose (proc.)” (P-0201-02-0104). 2012 m. šio kriterijaus planuota reikšmė - 45 proc. Elektroniniu būdu paduoti prašymai 2012
m. sudaro 15 proc. nuo visų paduotų prašymų. Tokį rezultatą lemia inertiškas įprotis teikti
popierinius dokumentus, kuris galėtų būti keičiamas tik finansiškai motyvuojant pareiškėją
mažesniais mokesčiais už elektroniniu būdu atliktus veiksmus.

1311
visi prašymai

el. prašymai
8790

6 pav. Paduotų el. būdu prašymų dalis nuo visų paduotų prašymų dėl veiksmų atlikimo registruose
Bendradarbiaujant su EPT 2012 buvo įdiegtos naujos kompiuterinės sistemos - EPTOS
modulis Espacenet, leidžiantis gauti informaciją apie patentų paraiškų bibliografinius duomenis ir
aprašymus bei Patnet įranga, kuri užtikrina saugų šifruotą ryšį tarp VPB ir EPT. 2012 m. taip pat
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įdiegtas OLF (ang. online filing) modulis EPTOS pagrindu, sudarantis galimybę teikti Europos ir
PCT patentų paraiškas internetu. 2012 m. buvo vykdomi programinio įskiepio nacionalinėms
patentų paraiškoms teikti programavimo ir lokalizavimo darbai, kurie bus tęsiami 2013 m.
2012 m. sukurta programinė įranga, leidžianti teikti duomenis Europos patentų tarnybai XML
formatu. Dabar informacija apie Lietuvos Respublikos patentus EPT duomenų bazėms, įskaitant ir
papildomos apsaugos liudijimų duomenis, perduodama šiuo formatu
2012 m. buvo dalyvaujama EPT vykdomame Federated Patent Register Deep linking projekte.
Šio projekto metu sudaryta galimybė EPT internetinėse duomenų bazėse gauti nuorodas į Lietuvos
internetinę duomenų bazę, kurioje pateikti duomenys apie Lietuvoje išplėstus Europos patentus.
4 priemonė. Vykdyti tarptautinių sutarčių ir ES teisės aktų pramoninės nuosavybės apsaugos
srityje nuostatas dėl registravimo ir informavimo 02-01-04
Vykdant šią priemonę VPB vykdė nacionalinės patentų tarnybos ir centrinės pramoninės
nuosavybės tarnybos funkcijas pagal tarptautines sutartis - Patentinės kooperacijos sutartį (PCT),
Europos patentų konvenciją (EPK), Madrido sutarties dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos
protokolą, Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktą dėl
tarptautinės pramoninio dizaino registracijos, Europos Sąjungos teisės aktus - Tarybos 2001 m.
gruodžio 12 d. reglamentą (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizainų; 2009 m. vasario 26 d. Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija).
Vykdant šias funkcijas 2012 m. priimta ir persiųsta atitinkamoms tarptautinėms tarnyboms 10
patentinių tarptautinių paraiškų pagal PCT, 2 patentinės paraiškos pagal EPK, 1 tarptautinio dizaino
paraiška pagal Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktą, 2
Bendrijos prekių ženklo paraiškos ir 1 Bendrijos dizaino paraiška. Taip pat buvo gautos 97
tarptautinės ženklų paraiškos pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą,
1846 į Lietuvą išplėstos tarptautinės prekių ženklų registracijos, į Lietuvą išplėsta 61 tarptautinio
dizaino registracija.
VPB, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos patentų įstatymo ir EPK nuostatas, apskaičiuoja
metų mokesčius, sumokėtus už Europos patentų galiojimą Lietuvos Respublikoje, ir, vykdydamas
valstybės įsipareigojimą, 50 % šių mokesčių grąžina Europos patentų tarnybai. 2012 metais
grąžintina EPT suma sudarė 773,3 tūkst. litų.
2012 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos įstatymą
dėl Singapūro sutarties dėl prekių ženklų įstatymų, kurios tikslas yra suvienodinti procedūrines
prekių ženklų registravimo taisykles susitariančiose šalyse, ratifikavimo. Tą pačią dieną Lietuvos
Respublikos Seimas priėmė Prekių ženklų, Dizaino, Puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės
apsaugos ir Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymų pakeitimų
projektus. Šie pakeitimai sudarė galimybę supaprastinti pramoninės nuosavybės objektų
registravimo procedūras ir sumažinti pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokesčius. Dalis
Prekių ženklų įstatymo pakeitimų yra susiję su Singapūro sutarties įgyvendinimu. Teisės aktų
pakeitimai įsigalios nuo 2013 m. birželio 1 d.
Įgyvendinant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-307/10, Valstybinio
patentų biuro direktoriaus 2012 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3R-54 pakeistos Prekių ženklų
registracijos taisyklės ZR/03/2004. Taisyklių pagrindiniai pakeitimai buvo susiję su prekių ir
paslaugų nurodymu bei Tarptautinės prekių ir paslaugų (Nicos) klasifikacijos klasių antraščių
nurodymu paraiškoje; pakeitimai įsigaliojo 2013 m. sausio 1 d.
VPB tęsdamas bendradarbiavimą su Europos patentų tarnyba 2012 metais toliau vykdė
įvairius projektus. Šiais projektais VPB įgyvendina visuomenės švietimą ir pramoninės nuosavybės
informacijos sklaidą bei patentinės informacijos duomenų perkėlimą į elektroninę erdvę.
2012 m. buvo vykdomi bendradarbiavimo projektai, kurių išlaidas 75 proc. dengė EPT:
 dalyvavimas parodoje „Balttechnika 2012. Parodoje buvo eksponuojamas VPB stendas,
VPB atstovai informavo lankytojus apie pramoninės nuosavybės objektų (išradimų, dizaino, prekių
ženklų) apsaugą, jos istoriją, dabartį ir ateitį Lietuvoje ir svetur;
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 dalyvavimas EPT organizuotoje konferencijoje bei parodoje PATLIB 2012. Parodos metu
buvo pristatomos nacionalinės patentų tarnybos, patentinės informacijos centrai bei įmonės,
teikiančios patentų paieškos paslaugas;
 dalyvavimas EPT drauge su Vokietijos patentų ir prekių ženklų tarnyba (DPMA)
surengtoje patentinės informacijos konferencijoje ir parodoje EPOPIC 2012. Parodos metu vyko
paroda, kurios metu buvo pristatomos EPT paslaugos, komercinių patentų informacijos teikėjų
paslaugos bei nacionalinės patentų tarnybų paslaugos;
 lankstinukų anglų ir lietuvių kalbomis „Išradimų apsauga“ bei „Patentinė informacija“
(400 egz.) išleidimas;
 leidinio „Kaip apsaugoti intelektinę nuosavybę parodų metu“ iš anglų k. į lietuvių kalbą
vertimas;
 darbiniai vizitai į Serbijos, Kroatijos bei Lenkijos patentų tarnybas elektroninių paslaugų
diegimo klausimais;
 EPT „Institucijos gebėjimų stiprinimas“ projekto, skirto VPB darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimui, vykdymas.
2012 m. tęsiant bendradarbiavimą su EPT elektroninių paslaugų kūrimo srityje, buvo
vykdomi šie darbai:
 įdiegtas EPTOS modulis Espacenet, leidžiantis gauti informaciją apie patentų paraiškų
bibliografinius duomenis ir aprašymus;
 įdiegta Patnet įranga, kuri užtikrina saugų šifruotą ryšį tarp VPB ir EPT;
 įdiegtas OLF (ang. online filing) modulis EPTOS pagrindu, sudarantis galimybę teikti
Europos ir PCT patentų paraiškas internetu.
VPB glaudžiai bendradarbiaujant su OHIM 2012 m. buvo pasirašyta Techninio
bendradarbiavimo sutartis, kuri apėmė 3 visuomenės švietimo ir pramoninės nuosavybės
informacijos sklaidos projektus:
 organizuotos Atvirų durų dienos prekių ženklų ir dizaino klausimais Kaune, Šiauliuose,
Panevėžyje ir Klaipėdoje;
 organizuotas seminaras „ES Teisingumo Teismo sprendimų poveikis prekių ženklų
apsaugos vystymuisi Europos Sąjungoje“, Vilniuje;
 informacijos apie Bendrijos prekių ženklų ir dizaino sistemą teikimas per VPB „vieno
langelio“ tarnybą.
Šių projektų išlaidos dengiamos santykiui: 20 proc. - VPB, 80 proc. - OHIM.
2012 m. VPB sėkmingai dalyvavo OHIM Bendradarbiavimo fondo (ang. Cooperation Fund,
CF), kurio bendra vertė 50 mln eurų, projektuose, kurių VPB dalyvavimo išlaidas padengia šis
fondas. Dalis šio fondo projektų susijusi su elektroninių paslaugų tobulinimu, prieigos prie
pramoninės nuosavybės informacijos supaprastinimu. VPB 2012 m. įvykdė Seniority bei TMview
projektus (žr. 9 psl.). Kitais projektais vykdoma OHIM Konvergencijos programa, kurios tikslas
harmonizuoti, suvienodinti prekių ženklų registravimo praktiką, tobulinti nacionalines prekių
ženklų registracijos sistemas. Konvergencijos programa apima šias sritis: prekių ir paslaugų
klasifikavimas, baltai juodų ženklų apsauga, reliatyvūs pagrindai, absoliutūs pagrindai, figūriniai
ženklai.
2012 m. VPB atstovavo Lietuvos interesams tarptautinėse organizacijose ir Europos Sąjungos
institucijose. 2012 m. VPB atstovai dalyvavo dviejuose ES darbo grupės posėdžiuose, VPB pagal
kompetenciją parengė ir suderino 18 pozicijų. Daugelis pozicijų buvo susiję su teisės aktais dėl
bendro galiojimo Europos patento sukūrimo ir Bendro patentų teismo steigimo; galutiniai
sprendimai dėl bendro galiojimo Europos patento sukūrimo ES Taryboje ir Europos Parlamente
buvo priimti ir atitinkami teisės aktai patvirtinti 2012 m. gruodžio mėn.
Valstybinio patentų biuro darbuotojai dalyvavo 17-oje WIPO komitetų sesijų, darbo grupių
susitikimų ir posėdžių bei kitų WIPO organizuotų renginių.
VPB atstovai 2012 metais atstovavo Lietuvai 4-iuose EPO Administracinės tarybos
susitikimuose, 2-uose Biudžeto ir finansų komiteto susitikimuose, kuriuose buvo svarstomi
organizaciniai, administraciniai, finansiniai EPO veiklos bei Europos patentų teisinio reguliavimo
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klausimai. 2012 m. įvyko Europos patentų akademijos priežiūros valdybos, kuriame dalyvavo VPB
atstovas, posėdis. 2012 metais VPB atstovai dalyvavo dar 5-iuose įvairaus pobūdžio EPO
renginiuose - EPO Techninės ir bendrosios paramos komiteto (TOSC) susitikime, EPO šalių narių
atstovų susitikime patentų klasifikavimo klausimais, 6-ajame metiniame susitikime su EPO šalimis
narėmis bendradarbiavimo klausimais, kituose susitikimuose ir dalykiniuose renginiuose.
VPB atstovai 2012 metais atstovavo Lietuvos Respublikai 2-uose OHIM valdymo organų Administracinės tarybos, Biudžeto komiteto, posėdžiuose svarstant OHIM svarbius organizacinius,
administracinius ir finansinius klausimus. VPB ekspertai 2012 metais dalyvavo 11-oje OHIM ir
patentų tarnybų atstovų techninio bendradarbiavimo susitikimuose, OHIM ir patentų tarnybų
atstovų sąveikos susitikimuose prekių ženklų ir dizaino klausimais, VPB darbuotojai dalyvavo
OHIM organizuojamuose mokymuose.
VPB atstovai 2012 m. dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių patentų tarnybų vadovų ir ekspertų
susitikimuose.
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PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Vertinimo
kriterijaus kodas

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Produkto kriterijaus kodas (P-_____), pavadinimas

Vertinimo kriterijų reikšmės
2012 metų
Įvykdyta
planas

Įvykdymo
procentas

P-02-01-02-01-01

Atliktų pramoninės nuosavybės objektų ekspertizių skaičius

5173

5477

106 %

P-02-01-02-01-02

Įsigaliojusių Lietuvos Respublikoje pramoninės nuosavybės objektų skaičius

4756

4952

104 %

P-02-01-02-01-03

Vartotojų ir verslo subjektų, žinančių apie pramoninės nuosavybės apsaugos galimybes
dalies augimas (proc.) (Vykdymas fiksuojamas pagal atliekamos visuomenės apklausos
rezultatus)

1%

1,4 %

140 %

P-02-01-02-01-04

Paduotų elektroniniu būdu prašymų dalis nuo visų paduotų prašymų dėl veiksmų atlikimo
registruose(proc.)

45 %

15 %

33 %

 Priimtos Lietuvos Respublikos patentų paraiškos

90

124

137 %

 Atliktos išradimų ekspertizės

90

105

117 %

 Išduoti Lietuvos Respublikos patentai

80

92

115 %

 Išduotos pažymos apie patento galiojimą

480

514

107 %

 Išduoti papildomos apsaugos liudijimai

8

12

150 %

 Parengti skelbimui Europos patentų apibrėžčių vertimai

1010

1175

116 %

 Įsigalioję Lietuvos Respublikoje Europos patentai

1100

1176

107 %

 Įrašų Lietuvos Respublikos patentų registre skaičius

110

127

115 %

 Priimtos puslaidininkinių gaminių topografijų paraiškos

0

-

-

 Atliktos puslaidininkinių gaminių topografijų ekspertizės

0

-

-

Veiksmų atlikimo rodikliai
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 Išduoti topografijos registravimo liudijimai

0

-

-

 Įrašų Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų registre skaičius

0

-

-

 Priimtos Lietuvos Respublikos prekių ženklų paraiškos

2000

2299

115 %

 Atliktos prekių ženklų ekspertizės

2000

2075

104 %

 Įregistruoti Lietuvos Respublikos prekių ženklai

1700

1700

100 %

 Pratęstų prekių ženklų registracijų galiojimo terminų skaičius

2400

4037

168 %

 Pranešimai apie išplėstas Lietuvos Respublikoje tarptautines prekių ženklų registracijas

2000

1846

92 %

 Atliktos tarptautinių prekių ženklų registracijų ekspertizės

2000

2029

101 %

 Tarptautinėms prekių ženklų registracijoms suteikta apsauga

1800

1877

104 %

7,8

7,8

100 %

3700

3714

100 %

 Priimtos Lietuvos Respublikos dizaino paraiškos

25

38

152 %

 Atliktos dizaino ekspertizės

25

33

132 %

 Lietuvos Respublikos dizaino registracijų skaičius

23

35

152 %

 Pratęstų dizaino galiojimo skaičius

20

32

160 %

 Pranešimai apie išplėstas Lietuvos Respublikoje tarptautines dizaino registracijas

75

60

80 %

 Atliktos tarptautinių dizaino registracijų ekspertizės

48

60

125 %

 Tarptautinėms dizaino registracijoms suteikta apsauga

45

60

133 %

 Įrašų Lietuvos Respublikos dizaino registre skaičius

150

178

119 %

 Įrašų patentinių patikėtinių registre skaičius

4

3

75 %

 Priimtų apeliacijų skaičius

10

7

70 %

 Priimtų protestų skaičius

120

131

109 %

 Išnagrinėtų apeliacijų skaičius

10

11

110 %

 Terminas iki prekių ženklo paraiškos ekspertizės pradžios (mėn.)
 Įrašų Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre skaičius
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 Išnagrinėtų protestų skaičius

140

150

107 %

 Elektronine forma paskelbti VPB oficialūs biuleteniai

12

12

100 %

 Darbuotojų, dalyvavusių mokymo renginiuose, skaičius

40

43

108 %

95 %

103 %

108 %

 Modernizuota Apeliacijų ir protestų duomenų bazė

1

1

100 %

 Įsigyta bei įdiegta atsarginio kopijavimo programinė įranga

1

1

100 %

 Prižiūrimų kompiuterinių sistemų skaičius

28

28

100 %

 Atnaujintos kompiuterinės darbo vietos

15

25

167 %

 Įsigyta kita biuro įranga

4

4

100 %

 Atliktas VPB informacinės sistemos saugumo rizikos vertinimas

1

1

100 %

90 %

101 %

112 %

 Atlikta institucijų, su kuriomis VPB bendradarbiauja, apklausa dėl VPB veiklos
kokybės, efektyvumo ir bendradarbiavimo vertinimo

1

0

0%

 Atlikta pareiškėjų apklausa dėl VPB teikiamų paslaugų kokybės, patogumo ir pagarbos
interesantui

1

1

100 %

 Pateikti pasiūlymai priimti ar tobulinti su VPB veikla susijusius poįstatyminius teisės
aktus

4

3

75 %

 Suorganizuotų renginių arba renginių kuriuose dalyvaujama pristatant pranešimus
skaičius

17

20

118 %

 Dalyvavimų parodose skaičius

2

3

150 %

 Išleisti informaciniai leidiniai pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais

8

5

63 %

 Atlikta fizinių asmenų bei verslo subjektų apklausa dėl pramoninės nuosavybės apsaugos
galimybių žinomumo

1

1

100 %

 Mokymo plano įvykdymas proc.

 Laiku pradėtų ir įvykdytų viešųjų pirkimų nuo numatytų viešųjų pirkimų plane (proc.)

Veiksmų atlikimo rodikliai:
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 Pranešimų spaudai/naujienų į www.vpb.gov.lt; www.teisingumas.lt; ir kitas žiniasklaidos
priemones skaičius

50

76

152 %

 Tarptautinių bazių, kuriose skelbiami Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės
registrų informacijos duomenys, skaičius

5

5

100 %

170

207

122 %

 Pateiktos WIPO techninės ataskaitos apie patentų, dizaino ir prekių ženklų informacinę
veiklą

3

3

100 %

 Paskelbta 2011 m. statistika

1

1

100 %

 Parengtas apžvalginis informacinis leidinys „Lietuvos Respublikos valstybinio patentų
biuro 2011 m. metinė apžvalga” (lietuvių ir anglų k.) elektronine ir popierine forma

1

1

100%

 10-tojo Nicos klasifikatoriaus išleidimas lietuvių kalba elektroniniu formatu

1

1

100 %

 Modifikuota internetinė Lietuvos prekių ženklų duomenų bazė

1

1

100 %

 Pateikti EPT Europos patentų apibrėžčių vertimai (Word formatu)

8300

8387

101 %

 Pateikti EPT skaitmenizuoti Lietuvos Respublikos patentų aprašymai

1300

1326

102 %

 Pateikta EPT techninio pobūdžio nepatentinė literatūra (knygos)

10

7

70 %

 Įdiegta Apeliacijų ir protestų internetinė duomenų bazė

1

1

100 %

 Atliktas EPAS funkcinis išplėtimas

1

1

100 %

 Veikiantis ESPACENET

1

1

100 %

 Parengti techniniai reikalavimai EPTOS OLF tobulinimui

1

1

100 %



1

1

100 %

65

113

174 %

 Skaitmenizuotų patentų paraiškų ir patentų aprašymų skaičius

Veiksmų atlikimo rodikliai:

Nupirktos EPTOS OLF lokalizavimo paslaugos

Veiksmų atlikimo rodikliai:
 Tarptautinių ir regioninių paraiškų pagal PCT, Europos patentų konvenciją (EPK),
Madrido protokolą, Ženevos aktą ir Europos Sąjungos teisės aktus skaičius
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 Priimti, išnagrinėti ir perduoti prašymai dėl tarptautinių ženklų registracijų bei kiti
parengti ir išsiųsti pranešimai Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos
Tarptautiniam biurui

160

209

131 %

 Atlikti Bendrijos prekių ženklų pavertimai į nacionalinius prekių ženklus

25

34

136 %

 Europos patentų pagal EPK metų galiojimo mokesčių mokėjimų skaičius

2000

2895

145 %

60

27

45 %

1500

1511

101 %

 Pakeisti ar papildyti poįstatyminiai teisės aktai, susiję su Prekių ženklų įstatymo,
Dizaino įstatymo, Puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymo
pakeitimų ir papildymų įstatymų įgyvendinimu

7

0

0%

 Renginių, kuriuose atstovaujama Lietuvos Respublikai WIPO, EPO ir OHIM valdymo
organuose, skaičius

14

13

93 %

 Renginių, kuriuose VPB specialistai dalyvauja tarptautinėse, regioninėse ir kitose
organizacijose ekspertų lygiu

54

55

102 %

 Parengtų ir suderintų pozicijų skaičius ES Tarybos darbo grupėse ar kituose darbo
organuose, bei kitose ES institucijose

24

13

54 %

 Suderintos kitų institucijų parengtos pozicijos ES Tarybos darbo grupėse ar kituose
darbo organuose, bei kitose ES institucijose nagrinėjamais klausimais

20

19

95 %

 ES darbo grupių, kuriose dalyvauja VPB atstovai, skaičius

8

1

13 %

2012 metų
planas

Įvykdymas

Įvykdymo
procentas

4%

4%

100 %

 Paskelbtos Lietuvos Respublikoje išplėstos Europos patentų paraiškos
 Atliktų prekių ženklų paieškų ir perduotų paieškų ataskaitų skaičius

Programos tikslo pasiekimo vertinimo kriterijų vykdymas per _2012 m.
Rezultato kriterijaus kodas (R-____), pavadinimas
R-02-01-02-01

Vertinimo

 Pareikštų registruoti pramoninės nuosavybės objektų ekspertizės atlikimo terminų
trumpėjimas, proc.

kriterijų

pasiektos

reikšmės

aptartos

aukščiau

pateikiant

kiekvienos

priemonės

vykdymo

aprašymą.

20
PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės
paramos lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai

Panaudoti
Patvirtinti (patikslinti)
asignavimai, tūkst.
asignavimai, tūkst. litų
litų

Asignavimų panaudojimas,
procentais

5436

4300,5

79 %

5436

4300,5

79 %

1668

1455,6

87,3 %

609,2*

*Finansavimas gaunamas vykdant bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis projektus.
2012 m. buvo vykdoma Techninio bendradarbiavimo sutartis tarp VPB ir OHIM. Sutarties
galiojimas - 2012 m. Taip pat 2012 m. buvo vykdomi bendradarbiavimo su EPT projektai.
III.

KOORDINUOJAMŲ TARPINSTITUCINIŲ VEIKLOS PLANŲ, PLĖTROS
PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS

Lietuvos Respublikos patentų biuras nekoordinuoja tarpinstitucinių veiklos planų, plėtros
programų ir strategijų įgyvendinimo.
IV. VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
2012 metais, VPB siekdamas prisidėti prie Lietuvos Inovacijų 2010 - 2020 metų strategijos
įgyvendinimo, vykdė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-2012 metų programos įgyvendinimo
priemonių plano 590 priemonę („Populiarinti pramoninės nuosavybės apsaugos priemones, teikti
informacinę ir metodinę pagalbą asmenims, siekiantiems gauti išradimo patentą, užregistruoti
dizainą ar prekės ženklą“). Šios priemonės vykdymo aprašymas pateikiamas II-ame ataskaitos
skyriuje.
V. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI
2013 metais Valstybinis patentų biuras skirs ypatingą dėmesį šiai veiklai:
 tinkamam su Lietuvos pirmininkavimu ES Tarybai susijusių užduočių įvykdymui;
 elektroninių paslaugų patentų ir prekių ženklų srityje tobulinimui;
 pramoninės nuosavybės apsaugos populiarinimui šalyje;
 Lietuvos interesų ES ir tarptautinėse institucijose atstovavimui užtikrinti.

Direktorius

Rimvydas Naujokas

