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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, 2013 metais vykdė savo misiją - įteisinti išimtines teises į pramoninės
nuosavybės objektus ir užtikrinti visuomenės pramoninės nuosavybės apsaugos poreikius.
2013 m. VPB prisidėjo prie Teisingumo ministerijos vykdomos programos „Paslaugos
gyventojams ir verslui“ vykdymo.
2013 metais Valstybinis patentų biuras vykdydamas savo funkcijas daug dėmesio skyrė šioms
prioritetinėms veiklos sritims:
 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.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 106 - ą nuostatą („Išplėsime
galimybes verslo ir mokslo institucijoms bendradarbiauti taikant įvairiausias partnerystės formas,
modelius, inovacijų komercinimą, greičiau įgyvendinant geras idėjas konkurencingiems produktams
kurti, pritraukiant gabius, išradingus jaunus žmones. Tobulinsime patentavimo ir licencijavimo
procesus.“), 2013 metais pasirašytas susitarimas tarp Valstybinio patentų biuro ir Europos patentų
organizacijos (toliau - EPO) dėl nacionalinių patentų paraiškų naujumo ir technikos lygio
ekspertizės, kuris sudarys sąlygas kokybiškai pagerinti Lietuvos Respublikos patentų sistemą ir jau
nacionalinėje stadijoje įsitikinti patentuojamo išradimo naujumu bei sutaupyti valstybės biudžeto
lėšas remiant Europos patento paraiškos padavimą. Taip pat parengta ir pasirašyta Administracinė
sutartis tarp Europos patentų tarnybos (toliau – EPT) ir VPB dėl šių paieškų vykdymo mokesčių
sumažinimo bei susitarta dėl specialių sąlygų, susijusių su EPT tarptautinių paraiškų ir
preliminarios ekspertizės atlikimo gairių taikymu, EPT rengiant paieškų ataskaitas ir rašytines
nuomones dėl Lietuvos patentų paraiškų.
2013 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/apvalaus
stalo diskusijų organizavimu, pranešimų pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais skaitymu,
dalyvavimu parodose, pramoninės nuosavybės apsaugos leidinių leidyba bei Pasaulinės intelektinės
nuosavybės organizacijos (toliau - PINO) apdovanojimo jaunajam išradėjui rinkimų organizavimu.
2013 metai buvo labai svarbūs dėl intensyvaus darbo Europos Sąjungoje. Lietuvos
pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu VPB atstovai pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybos
Intelektinės nuosavybės darbo grupei bendrais PINO veiklos koordinavimo klausimais, šios darbo
grupės Prekių ženklų pogrupio posėdžiuose. Pirmininkavimo laikotarpiu buvo pasiekta pažanga
svarstant Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 ir Direktyvos valstybių narių
įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti Nr. 89/104/EEB pakeitimus, baigtas pirmasis
prekių ženklų paketo svarstymas, parengtas Pirmininkaujančios valstybės kompromisinis
Direktyvos tekstas, klausimas pristatytas 2013 m. vykusioje Konkurencingumo taryboje.
Taip pat 2013 m. spalio mėn. Vilniuje organizuota tarptautinė konferencija „Intelektinės
nuosavybės apsauga ES: pavojai, iššūkiai ir perspektyvos“, kurioje dalyvavo aukščiausi tarptautinių
ir regioninių intelektinės nuosavybės organizacijų vadovai, ES valstybių narių ir nevyriausybinių
organizacijų atstovai.
Atsižvelgiant į Teisingumo ministro 2013 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr.1R-146 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012-2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių
Teisingumo ministerijos ir Teisingumo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų atsakingų
vykdytojų” 2013 m. VPB buvo išplėstas teikiamų paslaugų, atliekamų elektroniniu būdu, sąrašas.
Bendradarbiaujant su Europos patentų tarnyba 2013 m. VPB įdiegta Lietuvos patentų
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paraiškų padavimo elektroniniu būdu sistema ir toliau buvo plečiamas jos funkcionalumas, sudarant
galimybes vėliau paduoti kitus paraiškos dokumentus.
2013 m. VPB teikiamų paslaugų, pasiekiamų elektroniniu būdu, dalis sudarė 50 proc.
VPB tvarkydamas keturis valstybės registrus ir registruodamas išimtines teises į pramoninės
nuosavybės objektus 2013 metais į valstybės biudžetą surinko 9274,3 tūkst. Lt. 2013 m. VPB skirti
asignavimai sudarė 3761 tūkst. Lt, t. y. 41 proc. asignavimų nuo valstybės biudžeto pajamų už VPB
atliekamus veiksmus.
9274,3
9000

7588,1

8000
7000

6504,3

6439,2

6766,6
6262,9

Mokesčiai į
valstybės
biudžetą

6000
5000

4091,7

4000

3756

3761

3207
2578

3000

2578

Vykdomos
programos
finansavimas

2000
1000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

1 pav. Sumokėtų mokesčių į biudžetą ir VPB vykdomos veiklos finansavimo santykis
Nuo 2009 metų Valstybinio patentų biuro asignavimų valdytojas yra Teisingumo ministerija.
Nuo 2009 m. VPB kasmet finansavimas buvo mažinamas. 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. 2013 m. įstaigos
finansavimas išliko 2012 m. lygyje.
2013 m. VPB vykdydamas bendrus su EPT bei Vidaus rinkos derinimo tarnyba (toliau –
VRDT) projektus gavo lėšų, kuriomis buvo finansuota didžioji dalis pagal šiuos susitarimus
vykdytų darbų bei renginių organizavimo, informacinių leidinių leidybos, kompiuterinės ir
programinės įrangos įsigijimo bei dalyvavimo mokymuose patirtų išlaidų. Šios lėšos 2013 m.
sudarė - 221 tūkst. Lt.
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, 2013 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,
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suteiktos paslaugos suprantamumas ir aiškumas, aptarnaujančių asmenų kompetencija ir kiti
klausimai.
Nuomonę apie Valstybinį patentų biurą pateikė 12 respondentų. Bendras VPB veiklos
kokybės ir patogumo vartotojui įvertinimas yra labai geras ir sudarė 92 proc.
 Teisinių institucijų paslaugų, pasiekiamų elektroniniu būdu, dalis, proc. (E-02-02)
VPB teikiamų paslaugų, pasiekiamų elektroniniu būdu dalis 2013 m. siekė 50 proc.
VPB 2013 m. prisidėjo prie Teisingumo ministro valdymo sričių 2013-2015 m. strateginio
veiklos plano programos „Paslaugos gyventojams ir verslui“ (0201) tikslo vykdymo - užtikrinti
efektyvią pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą ir visuomenės informacinį aprūpinimą
(02). Programos tikslo rezultato kriterijus - „Pareikštų registruoti pramoninės nuosavybės objektų
ekspertizės atlikimo terminų trumpėjimas, proc.“ (R-0201-02-01) - 2013 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. 2013 m.
terminas iki prekių ženklo ekspertizės pradžios sutrumpėjo 0,3 mėn. palyginus su 2012 m. (nuo 7,8
mėn. iki 7,5 mėn.). 2013 m. bendras terminas iki pramoninės nuosavybės objektų ekspertizės
pradžios sutrumpėjo 2 proc.
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2 pav. Vidutinis terminas iki pramoninės nuosavybės objektų ekspertizės atlikimo pradžios (mėn.)
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 2013 m. pasirinktos keturios priemonės:
1 priemonė. Išduoti patentus ir registruoti prekių ženklus, dizainą, puslaidininkinių
gaminių topografijas ir tvarkyti keturis valstybės registrus 02-01-01
Užtikrindamas uždavinio įgyvendinimą VPB priėmė prašymus išduoti patentus, registruoti
prekių ženklus ir dizainą.
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2013 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.
Uždavinio produkto vertinimo kriterijus - „Atliktų pramoninės nuosavybės objektų
ekspertizių skaičius“ (P-0201-02-01-01). 2013 m. šio kriterijaus planuota reikšmė - 5500
ekspertizės. 2013 atlikta 8 proc. daugiau ekspertizių nei 2012 m. ir 7 proc. daugiau ekspertizių nei
planuota.
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Įgyvendindamas programos priemonę VPB 2013 m. veiklos plane numatė atskirus veiksmus,
susijusius su paraiškų priėmimu, ekspertizių atlikimu ir teisių į pramoninės nuosavybės objektus
registravimu. 2013 m. VPB atliko 1448 patentų paraiškų bei prašymų dėl Europos patento
įsigaliojimo Lietuvos Respublikoje ekspertizes, t. y. 13 proc. daugiau nei 2012 m, 4345 prekių
ženklų paraiškų ekspertizės, t. y. 6 proc. daugiau palyginus su 2012 m., 98 dizaino paraiškų
ekspertizes, t. y. 5 proc. daugiau nei 2012 m.
VPB atliekamų veiksmų, susijusių su teisių į pramoninės nuosavybės objektus registravimu,
vertinimo kriterijus - „Įsigaliojusių Lietuvos Respublikoje pramoninės nuosavybės objektų
skaičius“ (P-0201-02-01-02). 2013 m. šio kriterijaus planuota reikšmė - 5000 objektų. 2013 m.
bendras įsigaliojusių objektų skaičius išaugo 4 proc. palyginus su 2012 m., t. y. 3 proc. daugiau nei
planuota.
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Atlikdamas išimtinių teisių į pramoninės nuosavybės objektus registravimo veiksmus VPB
2013 m. išdavė 93 Lietuvos Respublikos patentus, t. y. 1 proc. daugiau nei 2012 m. 2013 m.
Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 1309 Europos patentai, t. y. 11 proc. daugiau nei 2012 m. 2013 m.
buvo įregistruoti 1750 prekių ženklai, t. y. 3 proc. daugiau nei 2012 m. 2013 m. 1901 tarptautinėms
prekių ženklų registracijoms suteikta apsauga, t. y. 1 proc. daugiau registracijų nei 2012 m.
Registruodamas išimtines teisės į pramoninį dizainą VPB 2013 m. įregistravo 28 dizainus, t. y. 20
proc. mažiau nei 2012 m. 2013 m. 74 tarptautinių dizaino registracijų suteikta apsauga, t. y. 23 proc.
daugiau nei 2012 m.
Spręsdamas ikiteisminius ginčus dėl teisių į pramoninės nuosavybės objektus registravimo
VPB nagrinėja apeliacijas ir protestus teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka. 2013 m. VPB
Apeliacinis skyrius išnagrinėjo 7 apeliacijas, t. y. 1 apeliacija mažiau nei 2012 m., ir 127 protestus,
t. y. 15 proc. mažiau nei 2012 m. Mažesnį išnagrinėjimo skaičių įtakojo paduotų apeliacijų ir
protestų skaičius (2012 metais buvo gautos atitinkamai 7 apeliacijos, 131 protestas). 2013 metais
Vilniaus apygardos teismui buvo apskųsti 8 Apeliacinio skyriaus sprendimai, tai žymiai mažesnis
skaičius lyginant su ankstesniais metais, kuomet apskundimo teise pasinaudota 15 atvejų.
Bendradarbiaujant su VRDT 2013 m. pradėti diegti Europos prekių ženklų ir dizaino tinklo
kokybės standartai pareiškėjų / vartotojų aptarnavimo, prekių ženklų ir dizaino registravimo,
apeliacijų ir protestų nagrinėjimo srityse. Sukurti pagrindiniai VPB veiklos procesų žemėlapiai bei
pradėti skaičiuoti 15 iš 44 planuotų kokybės standartų statistiniai duomenys. Kitų standartų
įdiegimui reikia užtikrinti automatizuotą duomenų surinkimą ir rezultatų apskaičiavimą (tai
numatoma atlikti 2014 metais).
Atsižvelgiant į VPB veiklos specifiką, nemažas dėmesys 2013 metais buvo skiriamas VPB
darbuotojų mokymui ir kvalifikacijos tobulinimui. 2013 metais mokymuose dalyvavo 40 VPB
darbuotojų. Darbuotojai dalyvavo Europos patentų akademijos, VRTD Akademijos mokymuose,
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susijusiose su
specialiais patentinės paieškos atlikimo klausimais, paraiškų priėmimo
procedūromis, ekspertizės atlikimo klausimais, patentine informacija ir dokumentacija, Apeliacinių
tarybų praktika, patentų valdymu, komunikacijos klausimais.
Tvarkydamas valstybės registrus - patentų, prekių ženklų ir dizaino - VPB 2013 m. siekė
modernizuoti šių registrų informacinių sistemų ir duomenų apsaugos priemones. Siekiant
efektyviau išnaudoti turimą aparatinę įrangą bei taupyti elektros energiją įdiegtos virtualizacijos
technologijos, leidžiančios lanksčiai valdyti tarnybinių stočių naudojimą.
2013 m. sukurta programinė įranga, leidžianti įrašyti į VPB duomenų bazę Europos patentų
bibliografinius duomenis, gaunamus XML formatu (ST36). Taip pat sukurta programinė įranga,
leidžianti rengti patentų tekstus XML formatu. Patentų tekstai XML formatu teikiami EPT nuo
2013 m. spalio mėn.
2 priemonė. Populiarinti pramoninės nuosavybės apsaugos priemones ir galimybes 02-01-02
2013 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 „Populiarinti pramoninės nuosavybės
apsaugos priemones ir galimybes“ priemonę vykdė pagal visuomenės švietimo priemonių planą,
patvirtintą VPB direktoriaus 2013-01-22 įsakymu Nr. 3R-3, ir informacijos sklaidos priemonių
planą, patvirtintą VPB direktoriaus 2013-01-15 įsakymu Nr. 3R-1
Uždavinio produkto vertinimo kriterijus - „Vartotojų ir verslo subjektų, žinančių apie
pramoninės nuosavybės apsaugos galimybes dalies augimas (proc.)“ (P-0201-02-01-03). 2013 m.
šio kriterijaus planuota reikšmė – 1,5 proc. Šio kriterijaus vykdymas fiksuojamas atliekant
visuomenės apklausą dėl pramoninės nuosavybės apsaugos galimybių žinomumo lygio.
Vartotojų ir verslo subjektų sociologinio tyrimo duomenimis 2013 m. fizinių asmenų
žinomumo rezultatai išliko panašiame lygyje kaip ir ankstesniais metais (mažėjo 1 proc.). Tačiau
reikšmingai sustiprėjo verslo atstovų polinkis registruoti intelektinę nuosavybę, norint ją apsaugoti.
Visuomenės žinomumo apie pramoninės nuosavybės apsaugos galimybes padidėjimas 2013 m. 1,3 proc.
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2013 m. įgyvendinta 12 visuomenės švietimo plano priemonių: suorganizuota arba dalyvauta
12 renginių, išleisti informaciniai lankstinukai „Prekių ženklai“, „Dizainas“, taip pat teisės aktų
rinkinys „Teisės aktai, reglamentuojantys išradimų, dizaino, prekių ženklų ir puslaidininkių gaminių
topografiją apsaugą Lietuvos Respublikoje“, dalyvauta 2 parodose. 2013 m. parengti 95 spaudos
pranešimai, organizuotas vienas konkursas/ rinkimai.
2013 m: VPB kartu su PINO jau trečiąjį kartą organizavo jaunojo išradėjo PINO
apdovanojimui gauti rinkimus. Šio apdovanojimo tikslas - skatinti jaunimo išradybos veiklą ir
atkreipti akademinės visuomenės dėmesį į intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, supažindinti
akademinę visuomenę su PINO intelektinės nuosavybės teisių apsaugos sistema, formuoti teigiamą
nuomonę apie šių teisių apsaugos reikšmę akademiniam tobulėjimui, socialinei ir ekonominei
valstybės plėtrai. Šiemet šį garbingą PINO apdovanojimą gavo konstruktorius programuotojas už
išradimą susijusį su vaizdo kameros sukimosi ir stabilizavimo mechanizmais, kuriuos galima
panaudoti lengvuosiuose pilotuojamuose skraidymo aparatuose.
Didžiausias dėmesys 2013 metais buvo skirtas konferencijai „Intelektinės nuosavybės
apsauga ES: pavojai, iššūkiai ir perspektyvos“, kurią Valstybinis patentų biuras organizavo
Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai proga. Konferencijoje buvo diskutuojama apie
naujausias intelektinės nuosavybės apsaugos aktualijas Europos Sąjungoje. Renginyje buvo
aptariamos šios temos – Bendrijos prekių ženklų sistemos reforma, bendro galiojimo Europos
patentas ir Bendras patentų teismas, intelektinės nuosavybės teisių gynimo ir komercinių paslapčių
klausimai, taip pat alternatyvūs intelektinės nuosavybės ginčų nagrinėjimo būdai pagal arbitražo ir
mediacijos taisykles. Renginys sulaukė daugiau apie 200 dalyvių. Tarp jų - PINO Generalinis
direktorius Francis Gurry, EPO prezidentas Benoit Battistelli, VRDT prezidentas Antonio
Campinos, Europos Komisijos Intelektinės nuosavybės direktorato direktorė Kerstin Jorna, taip pat
kiti aukšto rango pareigūnai iš nacionalinių intelektinės nuosavybės tarnybų. Renginyje dalyvavo
atstovai, svečiai ir ekspertai iš Europos Sąjungos ir Lietuvos verslo, vyriausybės, nevyriausybinių
organizacijų, mokslo bendruomenių, BusinessEurope, MARQUES atstovai, CEIPI, Max Planck
instituto, Alikantės universiteto profesoriai.
VPB, pagal dvišalio techninio bendradarbiavimo su VRDT susitarimą, 2013 m. organizavo
seminarus „Dizaino apsauga Europos Sąjungoje. 10 metų Bendrijos dizainui“ bei „Europos prekių
ženklų sistemos reforma – ką ji žada ES ir nacionalinių prekių ženklų savininkams ir naudotojams“
Vilniuje. Pagal šio susitarimo projektus Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje buvo
suorganizuotos apvalaus stalo diskusijos besidomintiems intelektinės nuosavybės apsauga. Šių
renginių metu VPB specialistai supažindino su prekių ženklų ir dizaino teisinės apsaugos
galimybėmis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, paaiškino kaip reikia naudotis VPB, VRDT ir PINO
prekių ženklų ar dizaino duomenų bazėmis, atliekant prekių ženklų ar dizaino paieškas, supažindino
su naujausiais Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės teisės aktais.
2013 m. VPB organizavo nemokamą seminarą Klaipėdoje „Naujas požiūris į mokslinę veiklą
intelektinės nuosavybės apsaugos perspektyvoje“, kuriame VPB darbuotojai pristatė pranešimus
apie intelektinės nuosavybės apsaugos procesus ir tendencijas. Šio seminaro metu VPB, Klaipėdos
universitetas bei LTB pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą. Memorandumą šalys pasirašė
atsižvelgdamos į visuomenės poreikį bei viešąjį interesą gauti visapusišką informaciją apie
intelektinės nuosavybės apsaugą, kompetenciją ir įgytą patirtį intelektinės nuosavybės apsaugos
srityje, būtinybę bendradarbiauti intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos, visuomenės
informavimo ir visuomenės švietimo apie intelektinės nuosavybės apsaugą srityse. Visos trys Šalys
bendradarbiaus intelektinės nuosavybės, patentų, inovacijų, pramoninės nuosavybės informacijos
sklaidos ir visuomenės švietimo apie šias veiklas klausimais; keisis informacija, mokslinėmis
žiniomis, patirtimi, leidiniais apie intelektinės nuosavybės įteisinimą, apsaugą, organizuos ar
dalyvaus organizuojant su šia sritimi susijusius renginius.
2013 m. VPB darbuotojai skaitė pranešimus Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose
organizuotame seminare „Europos ir Lietuvos patentų sistemos aktualijos“, VGTU 16-oje jaunųjų
mokslininkų konferencijoje, AIPPI metinėje konferencijoje Vilniuje, Lietuvos jaunųjų teisininkų
draugijos organizuotoje diskusijoje apie patentavimą.
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Populiarinant pramoninės nuosavybės apsaugą VPB 2013 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. PINO pateiktos techninės ataskaitos apie
patentų, dizaino ir prekių ženklų informacinę veiklą.
2013 m. parengtas apžvalginis informacinis leidinys „Lietuvos Respublikos valstybinio
patentų biuro 2012 m. metinė apžvalga” elektronine forma, paskelbta 2012 m. statistika ir 12
oficialių biuletenių. Bendradarbiaujant su VRTD 2013 m. Lietuvos Respublikos dizaino duomenys
integruoti į Europos dizaino paieškos sistemą (angl. DesignView). Sistemos pagalba Lietuvos
Respublikos dizaino registro duomenys yra sudedamoji Europos Sąjungos paieškinės dizaino
duomenų bazės dalis. Dabar beveik 3000 VPB registruotų dizainų yra prieinami per Designview
duomenų bazę.
2013 m. planuotos priemonės dėl prekių ženklų vaizdinių elementų paieškų (angl. „Search
view“) diegimas VRDT iniciatyva perkeltas į 2015 m.
2013 m., dalyvaujant EPT vykdomame Federated Patent Register projekte, įdiegta tiesioginė
sąsaja (angl. deep linking) ir nacionalinių patentų teisinio statuso duomenys tapo prieinami Europos
patentų tarnybos internetinėse duomenų bazėse, t.y. sudaryta galimybė „vieno langelio“ principu
atlikti patento paiešką ir Europos, ir Lietuvos patentų duomenų bazėse.
2013 m. dalyvaujant automatinės patentų dokumentų vertimo sistemos sukūrimo projekte elektronine forma EPT pateikti 9664 skaitmenizuoti Europos patentų apibrėžčių vertimai į lietuvių
kalbą ir 3 techninio pobūdžio nepatentinės literatūros leidiniai lietuvių ir anglų kalba. 2013 m.,
pagal Europos patentų tarnybos ir Europos Sąjungos Komisijos susitarimą pradėjo veikti
automatinio vertimo anglų ir lietuvių kalbų pora, įgalinanti Lietuvos ir viso pasaulio patentinės
sistemos dalyvius susipažinti su Europos patento dokumentais nacionaline kalba. Šiuo metu bendras
kalbų skaičius sudaro 32. Pažymėtina, kad šio projekto įgyvendinimas buvo viena iš politinių
Lietuvos sąlygų pritariant Bendro galiojimo „Europos patento paketui“: Europos Parlamento ir
Tarybos Reglamentui, kuriuo užtikrinamas tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę
apsaugą (Reglamentas dėl bendro galiojimo Europos patento), Tarybos Reglamentui, kuriuo
užtikrinamas su taikoma vertimo tvarka susijęs tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą
patentinę apsaugą (Reglamentas dėl vertimo tvarkos), bei tarptautiniam Susitarimui dėl Bendro
patentų teismo.
3 priemonė. Perkelti Valstybinio patentų biuro viešąsias paslaugas į elektroninę erdvę 02-0103
Nuo 2011 metų rugsėjo mėnesio VPB pradėjo priimti elektroniniu būdu pateiktus prašymus
atlikti veiksmus patentų, prekių ženklų ar dizaino registruose. Naudojantis VPB elektronine
pareiškėjų aptarnavimo sistema (EPAS) per 2013 metus pateikti 6142 prašymai.
Uždavinio produkto vertinimo kriterijus - „Elektroniniu būdu paduotų prašymų dalis nuo visų
paduotų prašymų dėl veiksmų atlikimo registruose, proc.” (P-0201-02-01-04). 2013 m. šio
kriterijaus planuota reikšmė - 20 proc. Elektroniniu būdu paduoti prašymai 2013 m. sudaro 58 proc.
nuo visų galimų elektroniškai pateikti prašymų. Rodiklio planuota vertė viršyta – siekia 290 proc.
Pasiekto rezultato priežastimi laikytinas sistemos funkcionalumas ir patogumas vartotojui.
Pareiškėjai plačiai naudojasi galimybe elektroniniu būdu sumokėti mokesčius, susijusius su
prašymais atlikti pakeitimus registruose.
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6142
visi prašymai
10589
el. prašymai

6 pav. Elektroniniu būdu paduotų prašymų dalis nuo visų galimų elektroniškai pateikti prašymų dėl
veiksmų atlikimo registruose, proc.
VPB, vykdydamas dvišalio bendradarbiavimo su EPT projektą, įdiegė elektroninių paslaugų
paketą, kurio pagalba pareiškėjams sudarytos galimybės patentų paraiškas paduoti elektroniniu
būdu. Projektas skirtas suderinti valstybių narių paraiškų padavimo, valdymo ir saugojimo
techninius parametrus, padaryti paraiškų padavimo sistemą patrauklesnę ir prieinamesnę
pareiškėjams. Pagrindinis projekto tikslas - didinti paraiškų, paduodamų elektroniniu būdu, skaičių,
automatizuoti paraiškų padavimo ir gerinti pareiškėjų aptarnavimo procesus. Naudojantis EPT
sukurtu programinės įrangos paketu (vadinamu OLF) galima elektroniniu būdu paduoti Europos
patentų paraiškas, tarptautines paraiškas pagal PCT, nacionalines patentų paraiškas, prašymus dėl
Europos patentų įsigaliojimo, paraiškas papildomos apsaugos liudijimams gauti, taip pat pateikti
kitus papildomus dokumentus jau pateiktoms paraiškoms. VPB buvo įdiegtas OLF programinės
įrangos įskiepis, pritaikytas parengti ir elektroniniu formatu pateikti Europos patentų paraiškas ir
tarptautines paraiškas pagal PCT. Nuo 2013 metų balandžio mėnesio šios programinės įrangos
panaudojimas praplėstas, sudarant galimybę elektroniniu būdu pateikti nacionalines patentų
paraiškas. Naudojantis šia programine įranga, paduotos 3 nacionalinės patentų paraiškos ir viena
tarptautinė paraiška pagal patentinės kooperacijos sutartį (PCT).
2013 m., bendradarbiaujant su VRDT, pradėti prekių ženklų paraiškų padavimo elektroniniu
būdu sistemos (angl. e-filing) diegimo darbai. Buvo atlikta reikalavimų analizė bei parengtos
sistemos techninės specifikacijos. VRDT sukurta programinė įranga buvo perduota VPB ir
prasidėjo jos lokalizavimo, t. y. pritaikymo Lietuvos sąlygoms ir įstatymams, darbai. Sistemą
planuojama baigti diegti pirmajame 2014 m. pusmetyje.
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 įsipareigojimus pagal tarptautines sutartis 2013 m. buvo priimta ir persiųsta
atitinkamoms tarptautinėms tarnyboms 18 tarptautinių paraiškų pagal Patentinės kooperacijos
sutartį (PCT), 2 paraiškos pagal Europos patentų konvenciją (EPK), 1 tarptautinio dizaino paraiška
pagal Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktą, 3 Bendrijos
prekių ženklo paraiškos. Taip pat buvo gautos 106 tarptautinės ženklų paraiškos pagal Madrido
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sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą, 2024 į Lietuvą išplėstos tarptautinės prekių
ženklų registracijos, 67 į Lietuvą išplėstos tarptautinio dizaino registracijos.
2013 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikai įsigaliojo Singapūro sutartis dėl prekių ženklų
įstatymų, kurios tikslas yra suvienodinti procedūrines prekių ženklų registravimo taisykles
susitariančiose šalyse. Tą pačią dieną įsigaliojo ir su šios sutarties įgyvendinimu susiję Prekių
ženklų įstatymo pakeitimai, taip pat ir Dizaino įstatymo, Puslaidininkinių gaminių topografijų
teisinės apsaugos bei Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo
pakeitimai, kuriais buvo supaprastintos pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūros ir
sumažinti pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokesčiai.
Kartu su šiais pakeitimais VPB direktoriaus įsakymais buvo patvirtintos naujos Prekių ženklų
registravimo taisyklių ir Dizaino registravimo taisyklių redakcijos, Puslaidininkinių gaminių
topografijų registravimo taisyklių, Madrido protokolo įgyvendinimo tvarkos aprašo ir Apeliacijų ir
protestų nagrinėjimo taisyklių pakeitimai. VPB taip pat parengė naują Prekių ženklų registro
nuostatų ir Dizaino registro nuostatų redakciją, suderinant šių Vyriausybės nutarimais tvirtinamų
teisės aktų nuostatas su Prekių ženklų ir Dizaino įstatymų pakeitimais bei Valstybės informacinių
išteklių valdymo įstatymo nuostatomis; šie Vyriausybės nutarimų projektai turėtų būti patvirtinti
2014 m. pradžioje.
2013 m. spalio mėn. pasirašytas Susitarimas tarp EPO ir VPB, kuris sudarys sąlygas
pareiškėjams atlikti paiešką EPT dėl nacionalinių paraiškų. Tokia paieška bus atliekama pareiškėjo
pasirinkimu pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymą paduodamoms nacionalinėms patentų
paraiškoms, dėl kurių VPB paieškos neatlieka. Paieškos mokestis, kuris preliminariais duomenimis
siekia 2600 EUR būtų mažinamas 50 proc. tam tikroms kategorijoms subjektų (fiziniams asmenims,
mažoms ir vidutinėms įmonėms, universitetams ir tyrimų institutams). Maksimalus paieškų skaičius
Lietuvai numatomas apie 100 per metus. Paieškos nacionalinėms patentų paraiškoms būtų itin
naudingos pareiškėjams, kuriems aktualus nacionalinių patentų portfelio vertės didinimas, vėlesnis
Europos patento ar tarptautinės patento paraiškos padavimas remiantis prioritetine nacionaline
paraiška, efektyvus intelektinės nuosavybės valdymas.
VPB, įgyvendindamas 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. 2013 metais grąžintina EPT
suma sudarė 1101 tūkst. litų.
2013 m. buvo sėkmingai vykdomas tarptautinis bendradarbiavimas pramoninės nuosavybės
apsaugos srityje.
Svarbiausias iššūkis 2013 m. buvo Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai.
Europos Sąjungos Tarybos Intelektinės nuosavybės darbo grupės Prekių ženklų pogrupyje. 2013
metais Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu organizuoti 11 Europos Sąjungos Tarybos
Intelektinės nuosavybės darbo grupės Prekių ženklų pogrupio posėdžių, taip pat vienas Intelektinės
nuosavybės darbo grupės posėdis, skirtas koordinuoti Europos Sąjungos poziciją Pasaulinėje
intelektinės nuosavybės organizacijoje, klausimas parengtas ir pristatytas Konkurencingumo
taryboje.
VPB darbuotojai dalyvavo 14-oje PINO komitetų sesijų, darbo grupių susitikimų ir posėdžių
bei kitų PINO organizuotų renginių. Pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu buvo dalyvaujama
koordinuojant bendrą ES poziciją PINO, pirmininkavimo aktualijos ir pažanga pristatytos VRDT ir
EPO valdymo organuose
VPB atstovai 2013 m. atstovavo Lietuvą 4-iuose EPO Administracinės tarybos susitikimuose,
3-uose Biudžeto ir finansų komiteto susitikimuose, kuriuose buvo svarstomi organizaciniai,
administraciniai, finansiniai EPO veiklos bei Europos patentų teisinio reguliavimo klausimai,
Patentų teisės komiteto veikloje, EPO Atrankos komiteto veikloje, kurio uždavinys pasirengti
bendro galiojimo Europos patento išdavimui bei mokesčių nustatymui. 2013 Atrankos komitetas
surengė 6 posėdžius. EPO Administracinėje taryboje bei Atrankos komitete buvo pristatyta
Lietuvos Respublikos, kaip Pirmininkaujančios ES tarybai valstybės ataskaitą.
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2013 metais VPB atstovai dalyvavo dar 10-yje įvairaus pobūdžio EPO renginių - EPO
Techninės ir bendrosios paramos komiteto (TOSC) susitikimuose, EPO šalių narių atstovų
susitikime patentų klasifikavimo klausimais, 7-ajame metiniame susitikime su EPO šalimis narėmis
bendradarbiavimo klausimais, kituose susitikimuose ir dalykiniuose renginiuose.
VPB atstovai 2013 metais atstovavo Lietuvos Respublikai VRDT valdymo organų
posėdžiuose: 2-uose Administracinės tarybos, 2-uose Biudžeto komiteto ir 2-uose jungtiniuose
Administracinės tarybos ir Biudžeto komiteto posėdžiuose svarstant VRDT svarbius organizacinius,
administracinius ir finansinius klausimus. VPB ekspertai 2013 metais dalyvavo 14-oje VRDT ir
patentų tarnybų atstovų techninio bendradarbiavimo susitikimų, VRDT ir patentų tarnybų atstovų
sąveikos susitikimuose prekių ženklų ir dizaino klausimais.
2013 metais VPB tęsė bendradarbiavimą su kitų valstybių patentų tarnybomis. VPB
darbuotojai su darbiniais vizitais lankėsi Latvijos ir Suomijos patentų tarnybose, taip pat dalyvavo
kitų valstybių patentų tarnybų organizuotuose renginiuose.
VPB glaudžiai bendradarbiaujant su tarptautinėmis ir Europos Sąjungos organizacijomis –
PINO, EPO ir VRDT - 2013 m. vykdė tarptautinio bendradarbiavimo sutartyse numatytus
visuomenės švietimo priemonių įgyvendinimo ir VPB teikiamų paslaugų perkėlimo į elektroninę
erdvę plėtros projektus.
2013 m. buvo vykdomi bendradarbiavimo projektai, kurių išlaidas 75 proc. dengė EPT:
 dalyvavimas EPT organizuotoje konferencijoje bei parodoje PATLIB 2013. Parodos metu
buvo pristatomos nacionalinės patentų tarnybos, patentinės informacijos centrai bei įmonės,
teikiančios patentų paieškos paslaugas;
 dalyvavimas EPT surengtoje patentinės informacijos konferencijoje ir parodoje EPOPIC
2013. Parodos metu vyko paroda, kurios metu buvo pristatomos EPT paslaugos, komercinių patentų
informacijos teikėjų paslaugos bei nacionalinės patentų tarnybų paslaugos;
 dalyvaujant projekte „Europinės patentų sistemos žinomumo didinimas“, EPT prisidėjo
prie VPB organizuotos konferencijos „Intelektinės nuosavybės apsauga ES: pavojai, iššūkiai ir
perspektyvos“ organizavimo bei finansavimo: EPT dengė 75 proc. skirtos konferencijai interneto
svetainės www.ipconference.lt sukūrimo, užsienio lektorių kelionės bei apgyvendinimo bei kitų
išlaidų;
 dalyvavimas EPT Bendrinės kalbos mokymų projekte, skirtame VPB darbuotojų užsienio
kalbos mokymams;
 dalyvavimas EPT „Institucijos gebėjimų stiprinimas“ projekte, skirtame VPB darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimui;
 įdiegtas OLF programinės įrangos įskiepis, sudarantis galimybę teikti Europos patentų,
PCT, bei nacionalines patentų paraiškas internetu;
 dalyvaujant Federated Patent Register projekte, įdiegta sąsaja, kurios pagalba nacionalinių
patentų teisinio statuso duomenys tapo prieinami EPT internetinėse duomenų bazėse.
VPB glaudžiai bendradarbiaujant su VRDT 2013 m. buvo pasirašyta Techninio
bendradarbiavimo sutartis, kuri apėmė 5 visuomenės švietimo ir pramoninės nuosavybės
informacijos sklaidos projektus:
 Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje organizuotos apvalaus stalo diskusijos
besidomintiems intelektinės nuosavybės apsauga;
 Vilniuje suorganizuoti du seminarai „Dizaino apsauga Europos Sąjungoje. 10 metų
Bendrijos dizainui“ bei „Europos prekių ženklų sistemos reforma – ką ji žada ES ir nacionalinių
prekių ženklų savininkams ir naudotojams“;
 nuolatinis informacijos apie Bendrijos prekių ženklų ir dizaino sistemą teikimas per VPB
„vieno langelio“ tarnybą;
 pagal vieną iš sutarties projektų VRDT prisidėjo prie VPB organizuotos konferencijos
„Intelektinės nuosavybės apsauga ES: pavojai, iššūkiai ir perspektyvos“ organizavimo bei
finansavimo: vienos konferencijos dienos 80 proc. salės nuomos bei svečių maitinimo išlaidų, taip
pat kai kurių užsienio lektorių kelionės bei apgyvendinimo išlaidų, dengiamos šio projekto lėšomis.
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2013 m. VPB sėkmingai dalyvavo VRDT 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 2013 m. įvykdė Designview projektą
(žr. 2 priemonės vykdymo aprašymą) bei pradėjo prekių ženklų paraiškų padavimo elektroniniu
būdu sistemos (angl. e-filing) diegimo darbus (žr. 3 priemonę). 2013 m. iš dalies įvykdytas Europos
prekių ženklų ir dizaino tinklo kokybės standartų pareiškėjų / vartotojų aptarnavimo, prekių ženklų
ir dizaino registravimo, apeliacijų ir protestų nagrinėjimo srityse diegimo projektas. Įgyvendinant
elektroninės mokymosi priemonės (angl. e-learning) projektą pateikta informacija mokymo
moduliams anglų bei lietuvių kalbomis apie: pramoninės nuosavybės objektų registravimo
procedūras, teisių gynimą Lietuvos Respublikoje. Šie mokymų moduliai yra pasiekiami per
Bendrųjų vartų (angl. Common Gateway) svetainę www.tmdn.org . Taip pat buvo įgyvendintas
Vartotojų nuomonės apklausos projektas (Users satisfaction survey), kuris suteikia galimybę VPB
pačiai organizuoti vartotojų nuomonių apklausas specialaus įrankio pagalba, prie kurio prieigą gavo
VPB.
Kitais projektais vykdoma VRDT Konvergencijos programa, kurios tikslas suderinti,
suvienodinti prekių ženklų registravimo praktiką, tobulinti nacionalines prekių ženklų registracijos
sistemas, kurti bendrus prekių ir paslaugų klasifikavimo įrankius, atlikti prekių ir paslaugų
klasifikavimo terminų lietuvių kalba patikrą. Konvergencijos programa apima šias sritis: prekių ir
paslaugų klasifikavimas, baltai juodų ženklų apsauga, reliatyvūs pagrindai, absoliutūs pagrindai,
figūriniai ženklai.
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PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
Produkto kriterijaus kodas (P-_____), pavadinimas
P-02-001-02-01-01 Atliktų pramoninės nuosavybės objektų ekspertizių skaičius

2013
metų
Įvykdymo
Įvykdymas
planas
procentas
5500
5891
107 %

P-02-001-02-01-02 Įsigaliojusių Lietuvos Respublikoje pramoninės nuosavybės objektų
skaičius

5000

5155

103 %

P-02-001-02-01-03 Vartotojų ir verslo subjektų, žinančių apie pramoninės nuosavybės
apsaugos galimybes, dalies augimas, proc.

1,5 %

1,3 %

87 %

P-02-001-02-01-04 Elektroniniu būdu paduotų prašymų dalis nuo visų paduotų prašymų
dėl veiksmų atlikimo registruose, proc.

20 %

58 %

290 %

5500

5897

107 %

1290

1448

112 %

92

93

101 %

 Lietuvos Respublikoje įsigalioję Europos patentai

1178

1309

111 %

 Atlikta įrašų Lietuvos Respublikos patentų registre

110

188

170 %

 Atlikta prekių ženklų ekspertizių

4115

4345

106 %

 Įregistruoti Lietuvos Respublikos prekių ženklai

1735

1750

101 %

 Tarptautinės prekių ženklų registracijos, kurioms suteikta apsauga Lietuvos
Respublikoje

1900

1901

100 %

 Atlikta įrašų Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre

8000

9550

119 %

Veiksmų atlikimo rodikliai


Priimta prašymų

 Atlikta patentų paraiškų bei prašymų dėl Europos patento įsigaliojimo Lietuvos
Respublikoje ekspertizių
 Išduoti Lietuvos Respublikos patentai
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 Sutrumpintas terminas iki prekių ženklo (nacionalinio ir tarptautinio) ekspertizės
pradžios (mėn.)

7,5

7,5

100 %

 Atliktos dizaino ekspertizės

95

98

103 %

 Įregistruoti Lietuvos Respublikos dizainai

35

28

80 %

 Tarptautinėms dizaino registracijoms suteikta apsauga

60

74

123 %

 Atlikta įrašų Lietuvos Respublikos dizaino registre

150

174

116 %

8

7

88 %

140

127

91 %

 Apeliacinio skyriaus sprendimu pakeisti ekspertų sprendimai, dėl kurių buvo paduotos
apeliacijos (proc.)

30 %

43 %

143 %

 Pirmos instancijos teismui apskųsti Apeliacinio skyriaus sprendimai (proc.)

20 %

11 %

55 %



15 %

3%

20%

44

15

34 %

95 %

84 %

88 %

 Prekių ženklų apeliacijų ir protestų duomenų įkėlimo į internetinę duomenų bazę
automatizavimas

1

0

0%



1

1

100 %

 Viešųjų pirkimų plano įvykdymas (proc.)

95

107 %

113 %

 Atlikta apklausa

1

1

100 %

 Parengtas pasiūlymas priimti ar tobulinti su VPB veikla susijusius įstatymų
įgyvendinamuosius teisės aktus

1

1

100 %



Išnagrinėtos apeliacijos



Išnagrinėta protestų

Teismo sprendimu pakeisti Apeliacinio skyriaus sprendimai (proc.)

 Įdiegti kokybės standartai
 Mokymo plano įvykdymas (proc.)

Įdiegta registrų virtualizavimo programinė įranga
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Veiksmų atlikimo rodikliai:


VPB visuomenės švietimo ir informacijos sklaidos planų priemonių įvykdymas (proc.)

90

100 %

111 %

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

1

1

100 %

 Sukurta ir įdiegta priemonė dėl prekių ženklų vaizdinių elementų paieškų „Search
view“

1

0

0%

 Įdiegta ir modernizuota giliojo siejimo (angl. deep linking) prieiga prie nacionalinių
patentų teisinio statuso duomenų

1

1

100 %

9664

9664

100 %

 Įdiegtas nacionalinių patentų paraiškų padavimo elektroniniu būdu programinis įskiepis

1

1

100 %

 Įdiegta sistema prekių ženklų paraiškoms paduoti elektroniniu būdu

1

0

0%

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

100

100 %

100 %

 Lietuvos Respublikoje galiojančių Europos patentų, už kuriuos mokami metų
mokesčiai, skaičius

3300

3776

114 %

 Atliktų prekių ženklų paieškų ir Vidaus rinkos derinimo tarnybai pateiktų paieškų
ataskaitų skaičius

1500

1360

91 %

 Europos patentų tarnybai pateikti skaitmenizuoti Europos patentų apibrėžčių vertimai
Veiksmų atlikimo rodikliai:

Veiksmų atlikimo rodikliai:
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 Pakeisti ar papildyti įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, susiję su Prekių ženklų
įstatymo, Dizaino įstatymo, Puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos
įstatymo pakeitimų ir papildymų įstatymų įgyvendinimu

7

7

100 %

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

1

1

100 %

 Susitikimų, kuriuose atstovaujama Lietuvos Respublikai Pasaulio intelektinės
nuosavybės organizacijoje (PINO), Europos patentų organizacijoje (EPO) ir VRDT
valdymo organuose ar dalyvaujama ekspertų lygiu, skaičius

22

40

182 %

 Susitikimų, kuriuose atstovauta Lietuvai ES Taryboje ir kitose ES institucijose,
skaičius (komandiruočių skaičius)

16

24

150 %

 Susitikimų, kuriuose atstovauta Lietuvai PINO organų posėdžiuose, skaičius
(komandiruočių skaičius)

10

7

70 %

 Suorganizuota tarptautinė konferencija intelektinės nuosavybės klausimais

1

1

100 %

Veiksmų atlikimo rodikliai:

Programos tikslo pasiekimo vertinimo kriterijų vykdymas
Rezultato kriterijaus kodas (R-____), pavadinimas
R-02-001-02-01 Pareikštų registruoti pramoninės nuosavybės objektų ekspertizės atlikimo
terminų trumpėjimas, proc.

Vertinimo

kriterijų

pasiektos

reikšmės

aptartos

aukščiau

pateikiant

kiekvienos

2013 metų
Įvykdymo
Įvykdymas
planas
procentas
2
2
100 %

priemonės

vykdymo

aprašymą.
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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

5284,1

4977,8

94 %

5284,1

4977,8

94 %

1643,5

1345,3

82 %

221*

*Finansavimas gaunamas vykdant bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis projektus.
2013 m. buvo vykdoma Techninio bendradarbiavimo sutartis tarp VPB ir VRDT. Sutarties
galiojimas - 2013 m. Taip pat 2013 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
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 m. programos prioritetinių
priemonių plano 51 - ą priemonę („Sudaryti galimybę pramoninės nuosavybės objektus registruoti
elektroniniu būdu.“), 2013 m. VPB buvo išplėstas teikiamų paslaugų, atliekamų elektroniniu būdu,
sąrašas.
Bendradarbiaujant su Europos patentų tarnyba 2013 m. VPB įdiegta Lietuvos patentų
paraiškų padavimo elektroniniu būdu sistema ir toliau buvo plečiamas jos funkcionalumas, sudarant
galimybes vėliau paduoti kitus paraiškos dokumentus (žr. 3 priemonės aprašymą).
Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 106 - ą nuostatą („Išplėsime
galimybes verslo ir mokslo institucijoms bendradarbiauti taikant įvairiausias partnerystės formas,
modelius, inovacijų komercinimą, greičiau įgyvendinant geras idėjas konkurencingiems produktams
kurti, pritraukiant gabius, išradingus jaunus žmones. Tobulinsime patentavimo ir licencijavimo
procesus.“), 2013 metais pasirašytas susitarimas tarp VPB ir EPO dėl nacionalinių patentų paraiškų
naujumo ir technikos lygio ekspertizės (žr. 4 priemonės aprašymą).
Tobulinant patentavimą ir licencijavimą, 2013 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikai
įsigaliojus Singapūro sutarčiai dėl prekių ženklų įstatymų, Prekių ženklų įstatymo pakeitimams, taip
pat Dizaino įstatymo, Puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos bei Mokesčių už
pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo pakeitimams, parengti šių įstatymų
įgyvendinamieji teisės aktai (žr. 4 priemonės aprašymą).
V. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI
2014 metais Valstybinis patentų biuras skirs ypatingą dėmesį šiai veiklai:
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 elektroninių paslaugų patentų ir prekių ženklų srityje tobulinimui;
 pramoninės nuosavybės apsaugos populiarinimui šalyje;
 Lietuvos interesų ES ir tarptautinėse institucijose atstovavimui užtikrinti.

Direktorius

Rimvydas Naujokas

