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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO 2013-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro valdymo sričių 2013-2015 m. strateginio veiklos plano strateginis tikslas ir programa, prie kuriuos
įgyvendinimo prisideda Valstybinis patentų biuras
Strateginis tikslas: II. Padidinti teisinių institucijų paslaugų patogumą vartotojams ir jų efektyvumą
Programa: 02 001 Paslaugos gyventojams ir verslui
Programos tikslas: 02 001 02 Užtikrinti efektyvią pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą
Uždavinys: 02 001 02 01 Tinkamai registruoti išimtines teises į pramoninės nuosavybės objektus ir informuoti visuomenę apie pramoninės nuosavybės apsaugą
Programos tikslo vertinimo kriterijus / rezultato kriterijus: R-02 001-02-01 Pareikštų registruoti pramoninės nuosavybės objektų ekspertizės atlikimo terminų
trumpėjimas, proc. – 2
Uždavinio vertinimo kriterijai / produkto kriterijai, mato vienetai ir reikšmės:
P-02-001-02-01-01 Atliktų pramoninės nuosavybės objektų ekspertizių skaičius – 5500
P-02-001-02-01-02 Įsigaliojusių Lietuvos Respublikoje pramoninės nuosavybės objektų skaičius – 5000
P-02-001-02-01-03 Vartotojų ir verslo subjektų, žinančių apie pramoninės nuosavybės apsaugos galimybes, dalies augimas, proc. – 1,5
P-02-001-02-01-04 Elektroniniu būdu paduotų prašymų dalis nuo visų paduotų prašymų dėl veiksmų atlikimo registruose, proc. – 20

Priemonės kodas

02-001-02-01-01

Priemonės
pavadinimas

1. Išduoti patentus
ir registruoti prekių
ženklus, dizainą,
puslaidininkinių
gaminių
topografijas ir
tvarkyti keturis
valstybės registrus

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Priimti prašymus registruoti  Priimta prašymų – 5500
pramoninės nuosavybės objektus
Lietuvos Respublikoje

Paraiškų priėmimo ir
dokumentų valdymo
skyriaus vedėjas

Tvarkyti patentų registrą teisės  Atlikta patentų paraiškų bei prašymų dėl Išradimų
aktų nustatyta tvarka
Europos patento įsigaliojimo Lietuvos vedėjas
Respublikoje ekspertizių – 1 290
 Išduoti Lietuvos Respublikos patentai – 92

skyriaus

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Nuolat

2633,5

Nuolat

2
Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Įvykdymo
terminas

 Lietuvos Respublikoje įsigalioję Europos
patentai – 1 178
 Atlikta įrašų Lietuvos Respublikos patentų
registre – 110
Tvarkyti Lietuvos Respublikos  Atlikta prekių ženklų ekspertizių – 4 115 Prekių ženklų ir
prekių ženklų registrą teisės aktų
dizaino skyriaus
nustatyta tvarka
 Įregistruoti Lietuvos Respublikos prekių vedėjas
ženklai – 1 735

Nuolat

 Tarptautinės prekių ženklų registracijos,
kurioms
suteikta
apsauga
Lietuvos
Respublikoje – 1 900
 Atlikta įrašų Lietuvos Respublikos prekių
ženklų registre – 8 000
Trumpinti terminą nuo prekių  Sutrumpintas terminas iki prekių ženklo Prekių ženklų ir
ženklo paraiškos padavimo iki (nacionalinio ir tarptautinio) ekspertizės dizaino skyriaus
prekių ženklo (nacionalinio ir pradžios (mėn.) – 7,5
vedėjas
tarptautinio) ekspertizės pradžios,
(2012 m. buvo 7,8 mėn.)
Tvarkyti Lietuvos Respublikos  Atliktos dizaino ekspertizės – 95
Prekių ženklų ir
dizaino registrą teisės aktų
dizaino skyriaus
nustatyta tvarka
 Įregistruoti Lietuvos Respublikos dizainai vedėjas
– 35
 Tarptautinėms dizaino
suteikta apsauga – 60

registracijoms

 Atlikta įrašų Lietuvos Respublikos dizaino
registre – 150

Nuolat

Asignavimai
(tūkst. litų)

3
Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Nagrinėti apeliacijas ir protestus

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



Išnagrinėtos apeliacijos – 8



Išnagrinėta protestų – 140

Įvykdymo
terminas

Apeliacinio skyriaus
vedėjas

Nuolat

Paraiškų priėmimo ir
dokumentų valdymo
skyriaus vedėjas

IV ketv.

 Apeliacinio skyriaus sprendimu pakeisti
ekspertų sprendimai, dėl kurių buvo paduotos
apeliacijos (proc.) – 30 proc.
 Pirmos instancijos teismui apskųsti
Apeliacinio skyriaus sprendimai (proc.) – 20
proc.
 Teismo sprendimu pakeisti Apeliacinio
skyriaus sprendimai (proc.) – 15 proc.
Diegti Europos prekių ženklų ir 
dizaino tinklo kokybės standartus
pareiškėjų / vartotojų
aptarnavimo, prekių ženklų ir
dizaino registravimo, apeliacijų ir
protestų nagrinėjimo srityse

Įdiegti kokybės standartai – 44

Prekių ženklų ir
dizaino skyriaus
vedėjas
Apeliacinio skyriaus
vedėjas

Organizuoti ir vykdyti
darbuotojų mokymą,
kvalifikacijos tobulinimą

 Mokymo plano įvykdymas (proc.) – 95 Teisės ir tarptautinių
reikalų
skyriaus
proc.
vedėjas

Pagal
mokymo
plane
numatytus
terminus

Asignavimai
(tūkst. litų)

4
Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

 Prekių ženklų apeliacijų ir protestų Informacinių
duomenų įkėlimo į internetinę duomenų bazę technologijų
skyriaus vedėjas
automatizavimas – 1

II ketv.

reikalų
 Įdiegta registrų virtualizavimo programinė Bendrųjų
skyriaus vedėjas
įranga – 1

III ketv.

Organizuoti ir vykdyti viešuosius  Viešųjų pirkimų plano įvykdymas (proc.) – Bendrųjų
reikalų
pirkimus
skyriaus
vedėjas
95 proc.

Nuolat

Atlikti pareiškėjų apklausą dėl  Atlikta apklausa – 1
VPB teikiamų paslaugų kokybės,
patogumo
ir
pagarbos
interesantui vertinimo

IV ketv.

Diegti, modernizuoti ir prižiūrėti
informacines
sistemas,
reikalingas efektyvesnėms ir
kokybiškesnėms
paslaugoms,
susijusioms
su
Valstybinio
patentų biuro (VPB) veikla
tvarkant
keturis
valstybės
registrus, teikti

Bendrųjų reikalų
skyriaus vedėjas

Rengti VPB veiklą tobulinančius  Parengtas pasiūlymas priimti ar tobulinti su Teisės ir tarptautinių
teisės aktus
VPB
veikla
susijusius
įstatymų reikalų skyriaus
vedėjas
įgyvendinamuosius teisės aktus – 1
02-001-02-01-02

2. Populiarinti
pramoninės
nuosavybės
apsaugos
priemones ir
galimybes

Įvykdymo
terminas

IV ketv.

Šviesti visuomenę pramoninės  VPB visuomenės švietimo ir informacijos Viešųjų
ryšių Planuose
nuosavybės apsaugos klausimais sklaidos planų priemonių įvykdymas (proc.) – specialistas
numatytais
ir
skleisti
pramoninės 90 proc.
terminais
nuosavybės informaciją
Bendrųjų
reikalų
skyriaus vedėjas
Prekių ženklų ir
dizaino skyriaus
vedėjas
Išradimų
vedėjas

skyriaus

Asignavimai
(tūkst. litų)

206,0

5
Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Įvykdymo
terminas

Paraiškų priėmimo ir
dokumentų valdymo
skyriaus vedėjas
Teisės ir tarptautinių
reikalų
skyriaus
vedėjas
Informacinių
technologijų
skyriaus vedėjas
Dalyvauti Europos prekių ženklų
ir dizaino tinklo duomenų
paieškos
įrankių
kūrimo
projektuose

 Sukurta ir įdiegta priemonė nuolatiniam Prekių ženklų ir
skyriaus
duomenų perkėlimui į Vidaus rinkos derinimo dizaino
tarnybos (VRDT) ir nacionalinių pramoninės vedėjas
nuosavybės apsaugos tarnybų dizaino
paieškos duomenų bazę „DesignView“ – 1

IV ketv.

 Sukurta ir įdiegta priemonė dėl prekių Informacinių
ženklų vaizdinių elementų paieškų „Search technologijų
skyriaus vedėjas
view“ – 1

IV ketv.

Bendrųjų
reikalų
skyriaus vedėjas
Dalyvauti Europos patentų
tarnybos informacinių
technologijų plėtros projektuose

 Įdiegta ir modernizuota giliojo siejimo Informacinių
(angl. deep linking) prieiga prie nacionalinių technologijų
skyriaus vedėjas
patentų teisinio statuso duomenų – 1

Dalyvauti
Europos
patentų  Europos
skyriaus
patentų
tarnybai
pateikti Išradimų
tarnybos automatinės patentų skaitmenizuoti Europos patentų apibrėžčių vedėjas
dokumentų vertimo sistemos vertimai – 9 664
sukūrimo projekte
Bendrųjų
reikalų
skyriaus vedėjas

Kas
mėnesį

IV ketv.

Asignavimai
(tūkst. litų)

6
Priemonės kodas

02-001-02-01-03

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

3. Perkelti
Plėsti
VPB
Valstybinio
paslaugas
patentų biuro
viešąsias paslaugas
į elektroninę erdvę

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

elektronines  Įdiegtas nacionalinių patentų paraiškų Informacinių
padavimo elektroniniu būdu programinis technologijų
skyriaus vedėjas
įskiepis – 1
 Įdiegta sistema prekių ženklų paraiškoms Paraiškų priėmimo ir
dokumentų valdymo
paduoti elektroniniu būdu – 1
skyriaus vedėjas
Išradimų
vedėjas

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

IV ketv.

213,0

IV ketv.

skyriaus

Prekių ženklų ir
dizaino
skyriaus
vedėjas
Bendrųjų
reikalų
skyriaus vedėjas
02-001-02-01-04

4. Vykdyti
tarptautinių
sutarčių ir ES
teisės aktų
pramoninės
nuosavybės
apsaugos srityje
nuostatas dėl
registravimo ir
informavimo

Užtikrinti nacionalinės patentų
tarnybos ir centrinės pramoninės
nuosavybės tarnybos funkcijų
pagal Patentinės kooperacijos
sutartį (PCT), Europos patentų
konvenciją
(EPK), Madrido
protokolą, Ženevos aktą ir
Europos Sąjungos teisės aktus

 Priimtų prašymų pagal PCT, Europos
patentų konvenciją (EPK), Madrido protokolą,
Ženevos aktą ir Europos Sąjungos teisės aktus
nagrinėjimas teisės aktų nustatytais terminais
(proc.) – 100 proc.

Apskaičiuoti metų mokesčius,
 Lietuvos Respublikoje galiojančių Europos
sumokėtus už Europos patentų
patentų, už kuriuos mokami metų mokesčiai,
galiojimą Lietuvos Respublikoje, skaičius – 3 300
įgyvendinant Lietuvos
Respublikos patentų įstatymo ir
EPK nuostatas ir vykdant
valstybės įsipareigojimą, 50 proc.
šių mokesčių grąžinti Europos
patentų tarnybai

Paraiškų priėmimo ir
dokumentų valdymo
skyriaus vedėjas

Nuolat

Prekių ženklų ir
dizaino
skyriaus
vedėjas

Išradimų
vedėjas

skyriaus Pasibaigus
ketvirčiui

Finansų ir strateginio
planavimo skyriaus
vedėjas

1188,5

7
Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Įvykdymo
terminas

Atlikti
paieškas
Lietuvos  Atliktų prekių ženklų paieškų ir Vidaus Prekių ženklų ir
Respublikos
prekių
ženklų rinkos derinimo tarnybai pateiktų paieškų dizaino
skyriaus
registre dėl ankstesnių prekių ataskaitų skaičius – 1 500
vedėjas
ženklų nurodymo pagal paraiškas
Bendrijos prekių ženklams

Nuolat

 Pakeisti
ar
papildyti
įstatymų Teisės ir tarptautinių
skyriaus
įgyvendinamieji teisės aktai, susiję su Prekių reikalų
ženklų
įstatymo,
Dizaino
įstatymo, vedėjas
Puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės
apsaugos įstatymo pakeitimų ir papildymų
įstatymų įgyvendinimu – 7

II ketv.

 Sudaryti sutartį su Europos patentų tarnyba
dėl nacionalinių patentų paraiškų išradimo
naujumo tarptautinės paieškos – 1

II ketv.

Rengti, dalyvauti rengiant ir
pagal kompetenciją įgyvendinti
Lietuvos Respublikos teisės
aktus, reglamentuojančius
pramoninės nuosavybės apsaugą

Atstovauti
ir
dalyvauti
tarptautinių
organizacijų
ar
Europos Sąjungos institucijų
valdymo
organuose,
darbo
grupėse, seminaruose ir kituose
renginiuose

Pagal
 Susitikimų,
kuriuose
atstovaujama Teisės ir tarptautinių
skyriaus renginių
Lietuvos Respublikai Pasaulio intelektinės reikalų
tvarkaraštį
nuosavybės organizacijoje (PINO), Europos vedėjas
patentų organizacijoje (EPO) ir VRDT
valdymo organuose ar dalyvaujama ekspertų
lygiu, skaičius – 22

Asignavimai
(tūkst. litų)

8
Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

01-004-02-02-03

Parengti ir
Atstovauti Lietuvai ES Taryboje  Susitikimų, kuriuose atstovauta Lietuvai Teisės ir tarptautinių
Pagal
įgyvendinti
ir kitose ES institucijose
skyriaus posėdžių
ES Taryboje ir kitose ES institucijose, reikalų
pirmininkavimo
vedėjas
tvarkaraštį
skaičius (komandiruočių skaičius) – 16
ES Tarybai
programas,
pirmininkauti ir jai
atstovauti
santykiuose su
kitomis ES
institucijomis
pagal Teisingumo
ministerijos
kompetenciją

44,3

01-004-02-02-04

Atstovauti
pirmininkaujančiai
šaliai Tarptautinėse
organizacijose ir
santykiuose su
trečiosiomis
valstybėmis pagal
Teisingumo
ministerijos
kompetenciją

Pagal
 Susitikimų, kuriuose atstovauta Lietuvai Teisės ir tarptautinių
skyriaus posėdžių
PINO
organų
posėdžiuose,
skaičius reikalų
vedėjas
tvarkaraštį
(komandiruočių skaičius) – 10

15,5

01-004-02-02-05

Organizuoti A ir B Vykdyti Lietuvos Respublikos  Suorganizuota tarptautinė konferencija
lygio susitikimus
pirmininkavimo
Europos intelektinės nuosavybės klausimais – 1
Sąjungos Tarybai 2013 metais
tarpinstitucinio 2013–2014 m.
veiklos plano priemones

Atstovauti Lietuvai PINO organų
posėdžiuose, kuriuose vyksta
bendras ES pozicijos
koordinavimas

_________________________________________

Direktoriaus
pavaduotojas
Bendrųjų
reikalų
skyriaus vedėjas

IV ketv.

72,4

