PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2015 m. kovo 23 d.
įsakymu Nr. 1R-84
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(eurais)

998 417

02 001 PROGRAMA – PASLAUGOS GYVENTOJAMS IR VERSLUI
02-01-01

Išduoti patentus ir
registruoti prekių
ženklus, dizainą,
puslaidininkinių
gaminių
topografijas bei
tvarkyti valstybės
registrus, kuriuose
registruojami šie
pramoninės
nuosavybės
objektai.

Priimti prašymus registruoti
pramoninės nuosavybės objektus
Lietuvos Respublikoje.

Priimtų prašymų skaičius, vnt. – 5 900.

Paraiškų priėmimo ir
dokumentų valdymo
skyriaus vedėjas

I–IV ketv.

Tvarkyti Patentų registrą teisės aktų
nustatyta tvarka.

Atliktų patentų paraiškų ekspertizių
skaičius, vnt. – 125.
Išduotų Lietuvos Respublikos patentų
skaičius, vnt. – 100.
Išduotų papildomos apsaugos liudijimų
skaičius, vnt. – 20.
Paskelbtų įsigaliojusių Europos patentų
skaičius, vnt. – 1 240.

Išradimų
vedėjas

I–IV ketv.

skyriaus

Išduotų išrašų iš Lietuvos Respublikos
patentų registro, atliktų patentų pratęsimų,
pakeitimų ir kitų įrašų registre skaičius, vnt.
– 530.
Tvarkyti Lietuvos Respublikos prekių Atliktų prekių ženklų ekspertizių skaičius,
Prekių ženklų ir
ženklų registrą teisės aktų nustatyta
vnt. – 4 380.
dizaino skyriaus
tvarka.
vedėjas
Įregistruotų Lietuvos Respublikos prekių
ženklų skaičius, vnt. – 2 100.

I–IV ketv.

2
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Tarptautinių prekių ženklų registracijų,
kurioms suteikta apsauga Lietuvos
Respublikoje, skaičius, vnt. – 1 800.
Išduotų išrašų iš Lietuvos Respublikos
prekių ženklų registro, atliktų prekių ženklų
pratęsimų, pakeitimų ir kitų įrašų registre
skaičius, vnt. – 5 000.
Prekių ženklo ekspertizės atlikimo termino
trumpėjimas, proc. – 7 (2015 m. tikslas – 6,5
mėn.).
Prekių ženklų paraiškų, kurios nereikalauja
paraiškos trūkumų šalinimo, ekspertizių,
atliekamų ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas,
dalis, proc. – ne mažiau kaip 75.
Tvarkyti Lietuvos Respublikos dizaino Atliktų dizaino ekspertizių skaičius, vnt. –
registrą teisės aktų nustatyta tvarka.
95.
Įregistruotų Lietuvos Respublikos dizainų
skaičius, vnt. – 30.
Tarptautinių dizaino registracijų, kurioms
suteikta apsauga Lietuvos Respublikoje,
skaičius, vnt. – 65.
Išduotų išrašų iš Lietuvos Respublikos
dizaino registro, atliktų dizaino pratęsimų,
pakeitimų ir kitų įrašų registre skaičius, vnt.
– 160.
Nagrinėti apeliacijas ir protestus.
Išnagrinėtų apeliacijų skaičius, vnt. – 8.
Išnagrinėtų protestų skaičius, vnt. – 120.

Prekių ženklų ir
dizaino skyriaus
vedėjas

I–IV ketv.

Apeliacinio skyriaus
vedėjas

I–IV ketv.

Asignavimai
(eurais)

3
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Apeliacinio skyriaus sprendimų pakeisti
ekspertų sprendimus, dėl kurių buvo
paduotos apeliacijos, dalis, proc. – ne
daugiau kaip 30.

Teismo sprendimų pakeisti Apeliacinio
skyriaus sprendimus, dalis, proc. – ne
daugiau kaip 15.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Prekių ženklų ir
dizaino skyriaus
vedėjas,
Išradimų skyriaus
vedėjas
Apeliacinio skyriaus
vedėjas

Organizuoti ir vykdyti darbuotojų
mokymą, kvalifikacijos tobulinimą.

Mokymo plano įvykdymas, proc. – 95.

Teisės ir tarptautinių
reikalų skyriaus
vedėjas

Tobulinti VPB veiklos kokybės
sistemą.

Taikomų kokybės standartų, kurių
statistiniai duomenys yra skaičiuojami ir
skelbiami, skaičius, vnt. – 22.

Paraiškų priėmimo ir
dokumentų valdymo
skyriaus vedėjas,

Mokymo
plane
numatytais
terminais
IV ketv.

Prekių ženklų ir
dizaino skyriaus
vedėjas,
Apeliacinio skyriaus
vedėjas,

Įdiegta dažniausiai užduodamų klausimų
duomenų bazė Call center, vnt. – 1.

Informacinių
technologijų skyriaus
vedėjas
Paraiškų priėmimo ir
dokumentų valdymo
skyriaus vedėjas,
Informacinių
technologijų skyriaus

IV ketv.

Asignavimai
(eurais)

4
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

vedėjas
Įdiegtas prekių ženklų ir dizaino paraiškų
Prekių ženklų ir
prognozavimo įrankis Forecasting, vnt. – 1. dizaino skyriaus
vedėjas,

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(eurais)

III ketv.

Finansų ir strateginio
planavimo skyriaus
vedėjas,

Atlikus pareiškėjų nuomonės dėl VPB
teikiamų paslaugų kokybės, patogumo ir
pagarbos interesantui apklausą parengtas
rezultatų apibendrinimas, vnt. – 1.
Atlikta galimų VPB veiklos institucinių
pokyčių, siekiant efektyvios, patogios
piliečiams ir verslui bei koordinuotos
intelektinės nuosavybės apsaugos sistemos,
analizė, vnt. – 1.
Įsigyta DBVS Informix licencija, reikalinga
nepertraukiamam VPB tvarkomų registrų
duomenų bazių veikimui užtikrinti – 1.
Atnaujintos VPB kompiuterių tinklo
valdymo operacinės sistemos – 3.

Diegti, modernizuoti ir prižiūrėti
informacines sistemas, reikalingas
efektyvesnėms ir kokybiškesnėms
paslaugoms, susijusioms su VPB
veikla tvarkant keturis valstybės
registrus, teikti (pagal VPB 2015–
2017 m. investicijų projektą).
Atnaujinti kompiuterinę įrangą ir Atnaujinta įranga – 10.
biuro techniką (ilgalaikio turto
įsigijimas).

Informacinių
technologijų skyriaus
vedėjas
Bendrųjų reikalų
skyriaus vedėjas

Teisės ir tarptautinių
reikalų skyriaus
vedėjas

Informacinių
technologijų skyriaus
vedėjas,
Bendrųjų reikalų
skyriaus vedėjas
Bendrųjų reikalų
skyriaus vedėjas

I ketv.

IV ketv.

Viešųjų
investicijoms pirkimų plane
34 754
numatytais
terminais
(iš bendrų
asignavimų
priemonei)
Viešųjų
turtui įsigyti –
pirkimų plane
8 689
numatytais
terminais
(iš bendrų
asignavimų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(eurais)

priemonei)

02-01-02

02-01-03

Populiarinti
pramoninės
nuosavybės
apsaugos
priemones ir
galimybes.

Organizuoti ir vykdyti viešuosius
pirkimus.

Laiku pradėtų ir įvykdytų viešųjų pirkimų
dalis nuo numatytųjų plane, proc. – 95.

Bendrųjų reikalų
skyriaus vedėjas

Rengti VPB veiklą tobulinančius
teisės aktus.

Parengtų pasiūlymų dėl teisės aktų projektų,
susijusių su VPB veiklos registruojant
pramoninės nuosavybės objektus tobulinimu,
skaičius, vnt. – 5.
VPB visuomenės švietimo ir informacijos
sklaidos planų priemonių įvykdymas, proc. –
100.

Teisės ir tarptautinių
reikalų skyriaus
vedėjas

Šviesti visuomenę pramoninės
nuosavybės apsaugos klausimais ir
skleisti pramoninės nuosavybės
informaciją.
Dalyvauti Europos patentų tarnybos
informacinių technologijų plėtros
projektuose.

Sukurta sąsaja tarp Lietuvoje galiojančių
Europos patentų duomenų bazės ir Europos
patentų registro, sudarant galimybes
pareiškėjams tiesiogiai per šį registrą
pasiekti nacionalinius valstybių narių,
kuriose galioja Europos patentas, registrus,
vnt. – 1.
Perkelti VPB
Plėsti VPB elektronines paslaugas bei Įdiegta Prekių ženklų registro ir Dizaino
viešąsias paslaugas diegti registrų tvarkymo
registro administravimo (angl. back office)
į elektroninę erdvę. technologinius sprendimus (pagal
sistema, vnt. – 1.
VPB 2015-2017 m. Investicijų
projektą).

Viešųjų ryšių
specialistas,
Bendrųjų reikalų
skyriaus vedėjas
Informacinių
technologijų skyriaus
vedėjas

Informacinių
technologijų skyriaus
vedėjas,
Prekių ženklų ir
dizaino skyriaus
vedėjas,
Paraiškų priėmimo ir
dokumentų valdymo
skyriaus vedėjas

Viešųjų
pirkimų plane
numatytais
terminais
I–IV ketv.

Planuose
numatytais
terminais

40 464

III ketv.

IV ketv.

91 666
iš jų
investicijoms
– 78 197
(iš bendrų
asignavimų
priemonei)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Parengta Patentų registro administravimo
(angl. back office) sistemos techninė
specifikacija, vnt. – 1.

Išplėstas veiksmų, kuriuos pareiškėjai gali
atlikti elektroniniu būdu, sąrašas, proc. – 90
(2014 m. – 83 proc.).

Atsakingi vykdytojai

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

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(eurais)

IV ketv.

IV ketv.

Išradimų skyriaus
vedėjas,
Prekių ženklų ir
dizaino skyriaus
vedėjas,

02-01-04

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
vykdymą pagal Patentinės
kooperacijos sutartį (PCT), Europos
patentų konvenciją (EPK), Madrido
protokolą, Ženevos aktą ir Europos
Sąjungos teisės aktus.
Apskaičiuoti metų mokesčius,
sumokėtus už Europos patentų

Paraiškų priėmimo ir
dokumentų valdymo
skyriaus vedėjas
Priimtų prašymų pagal PCT, EPK, Madrido Paraiškų priėmimo ir
protokolą, Ženevos aktą ir Europos Sąjungos dokumentų valdymo
teisės aktus nagrinėjimas teisės aktų
skyriaus vedėjas,
nustatytais terminais, proc. – 100 proc.
Prekių ženklų ir
dizaino skyriaus
vedėjas
Lietuvos Respublikoje galiojančių Europos Išradimų skyriaus
patentų, už kuriuos mokami metų mokesčiai, vedėjas,

I–IV ketv.

Ketvirčiui
pasibaigus

502 851

7
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

galiojimą Lietuvos Respublikoje,
įgyvendinant Lietuvos Respublikos
patentų įstatymo ir EPK nuostatas ir
vykdant valstybės įsipareigojimą 50
proc. šių mokesčių grąžinti Europos
patentų tarnybai.
Atlikti paieškas Lietuvos Respublikos
prekių ženklų registre dėl ankstesnių
prekių ženklų nurodymo pagal
paraiškas Bendrijos prekių ženklams.

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

skaičius, vnt. – 4 300.
Finansų ir strateginio
planavimo skyriaus
vedėjas
Vidaus rinkos derinimo tarnybai pateiktų
Prekių ženklų ir
prekių ženklų paieškų ataskaitų skaičius, vnt. dizaino skyriaus
– 950.
vedėjas

I–IV ketv.

Sudaryti organizacines ir technines Parengtas Bendro patentų teismo veiklos
Teisės ir tarptautinių
prielaidas Bendro patentų teismo Lietuvoje prielaidų sudarymo veiksmų plano reikalų skyriaus
veiklai Lietuvoje.
projektas, vnt. – 1.
vedėjas

I–II ketv.

Įgyvendintos VPB kompetencijai priskirtos
priemonės, susijusios su Bendro patentų
teismo veiklos Lietuvoje prielaidų sudarymu,
proc. – 100 proc.
Susitikimų, kuriuose atstovaujant Lietuvos Teisės ir tarptautinių
Respublikai Pasaulio intelektinės
reikalų skyriaus
nuosavybės organizacijos (PINO), Europos vedėjas
patentų organizacijos (EPO) ir Vidaus
rinkos derinimo tarnybos (VRDT) valdymo
organuose ar ekspertų susitikimuose,
kuriuose buvo pristatyta Lietuvos pozicija ar
praktika, skaičius, vnt. – 60.

I–IV ketv.

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

Asignavimai
(eurais)

Iš viso:

Pagal renginių
tvarkaraštį

1 633 398

____________________________________________

