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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, 2014 metais vykdė savo misiją - įteisinti išimtines teises į pramoninės
nuosavybės objektus ir užtikrinti visuomenės pramoninės nuosavybės apsaugos poreikius.
2014 m. VPB prisidėjo prie Teisingumo ministerijos vykdomos programos „Paslaugos
gyventojams ir verslui“ vykdymo.
2014 metais prioritetinėmis laikytos šios veiklos sritys:
• elektroninių paslaugų patentų ir prekių ženklų srityje tobulinimas;
• pramoninės nuosavybės apsaugos populiarinimas šalyje;
• Lietuvos interesų ES ir tarptautinėse institucijose atstovavimo užtikrinimas.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 2012-2016 m. 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.“), 2014 m. patentų pareiškėjams sudaryta galimybė
pasinaudoti nauja administracine paslauga - pateikti prašymą atlikti išradimo, kuris yra nacionalinio
patento objektas, technikos lygio paiešką Europos patentų tarnyboje (toliau – EPT). Ši paslauga
visuomenei pradėta teikti remiantis Prašymų atlikti paieškas EPT teikimo ir vykdymo tvarkos
aprašu, patvirtintu VPB direktoriaus 2014-05-19 įsakymu Nr. 3R-25. 2014 m. buvo pateikti 2
prašymai, kurie perduoti Europos patentų tarnybai.
2014 m. VPB siekdamas prisidėti prie Lietuvos Inovacijų plėtros 2014 - 2020 metų
programos 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.
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” bei vykdant III - ąjį teisingumo ministro valdymo sričių veiklos plane numatytą
prioritetą „Didesnio viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumo užtikrinimas, perkeliant
viešąsias ir administracines paslaugas į elektroninę erdvę" 2014 m. VPB buvo išplėstas teikiamų
paslaugų, atliekamų elektroniniu būdu, sąrašas. 2014 m. VPB teikiamų paslaugų, pasiekiamų
elektroniniu būdu, dalis sudarė 83 proc.
VPB tvarkydamas keturis valstybės registrus ir registruodamas išimtines teises į pramoninės
nuosavybės objektus 2014 metais į valstybės biudžetą surinko 8294,1 tūkst. Lt. 2014 m. VPB skirti
asignavimai sudarė 4008 tūkst. Lt, t. y. 48 proc. asignavimų nuo valstybės biudžeto pajamų už VPB
atliekamus veiksmus (1 pav.).
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, o 2014 m., atsižvelgiant į padidintus valstybės asignavimus
darbo užmokesčiui, VPB papildomai skirta 7 proc. daugiau nei 2013 m. asignavimų.
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1 pav. Sumokėtų mokesčių į biudžetą ir VPB vykdomos veiklos finansavimo santykis
2014 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 2014 m.
sudarė – 440,9 tūkst. Lt.
Vykdant „vieno langelio“ funkciją 2014 m. įteikta ar išsiųsta apie 35 tūkst. atsakymų,
pažymų, pramoninės nuosavybės dokumentų, raštų, atsakyta į 548 VPB tinklalapyje arba „info“
elektroniniu paštu pateiktų klausimų. Buvo teikiama informacija informaciniu telefonu – apie 5 600
skambučių. 2014 m. gauta viena rašytinė interesanto pretenzija dėl VPB veiklos.
2014 m. VPB organizacinė struktūra keitėsi nežymiai - 2014 m. birželio 30 d. atleistas iš
pareigų pasibaigus kadencijai ilgametis VPB direktorius R.Naujokas, nuo 2014 m. liepos 1 d. buvo
įsteigta nauja VPB vyriausiojo patarėjo pareigybė. Per visus 2014 m. išliko nepakitęs bendras VPB
įsteigtų pareigybių skaičius - 60.
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, dalis, proc. (E-02-01).
Siekiant išsiaiškinti pareiškėjų nuomonę VPB teikiamų paslaugų kokybės, patogumo ir
pagarbos klientui klausimais, 2014 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.
2014 m. vertinant VPB veiklą respondentų aktyvumas buvo labai mažas (2 respondentai
pateikė atsakymus), todėl apklausos rezultatų nėra galimybės interpretuoti ir vertinti.
 Teisinių institucijų paslaugų, pasiekiamų elektroniniu būdu, dalis, proc. (E-02-02).
VPB teikiamų paslaugų, pasiekiamų elektroniniu būdu dalis 2014 m. siekė 83 proc.
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 Teisingumo ministro valdymo sritims priskirtų valstybės registrų paslaugų, pasiekiamų
elektroniniu būdu, dalis, proc. (E-02-02).
VPB teikiamų registrų paslaugų, pasiekiamų elektroniniu būdu dalis 2014 m. siekė 84 proc.
2014 m. VPB prisidėjo prie Teisingumo ministro valdymo sričių 2014-2016 m. strateginio
veiklos plano programos „Paslaugos gyventojams ir verslui“ (0201) tikslo vykdymo - užtikrinti
efektyvią pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą (02). Programos tikslo rezultato kriterijus
- „Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro paslaugų, pasiekiamų elektroniniu būdu, dalis,
proc.“ (R-02-001-02-01) - 2014 m. įvykdytas 132 proc.
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 2014 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.
PADUOTŲ PARAIŠKŲ ATASKAITA
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Pranešimai apie tarptautines pramoninio
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Uždavinio produkto vertinimo kriterijus - „Prekių ženklų ekspertizių atlikimo vidutinis
terminas, mėn.“ (P-0201-02-01-01).
Siekiant sudaryti sąlygas visuomenei greičiau ir efektyviau įgyvendinti savo teises į
pramoninės nuosavybės objektus, buvo trumpinamas prekių ženklo paraiškos ekspertizės terminas.
2014 m. terminas iki prekių ženklo ekspertizės pradžios sutrumpėjo 0,5 mėn. palyginus su 2013 m.
(nuo 7,5 mėn. iki 7 mėn.) (2 pav.).
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Uždavinio produkto vertinimo kriterijus – „Pagal nacionalines procedūras įsigaliojusių
Lietuvos Respublikoje pramoninės nuosavybės objektų skaičius, vnt.“ (P-0201-02-01-02). 2014 m.
šio kriterijaus planuota reikšmė - 5100 objektų. 2014 m. bendras įsigaliojusių objektų skaičius
išaugo 7 proc. palyginus su 2013 m., t. y. 8 proc. daugiau nei planuota (3 pav.).
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Įgyvendindamas programos priemonę VPB 2014 m. veiklos plane numatė atskirus veiksmus,
susijusius su paraiškų priėmimu, ekspertizių atlikimu ir teisių į pramoninės nuosavybės objektus
registravimu. 2014 m. VPB atliko 128 patentų paraiškų ekspertizes, t. y. 16 proc. mažiau nei 2013
m., 4786 prekių ženklų paraiškų ekspertizes, t. y. 10 proc. daugiau palyginus su 2013 m., 78 dizaino
paraiškų ekspertizes, t. y. 20 proc. mažiau nei 2013 m.
Atlikdamas išimtinių teisių į pramoninės nuosavybės objektus registravimo veiksmus VPB
2014 m. išdavė 120 Lietuvos Respublikos patentų, t. y. 29 proc. daugiau nei 2013 m. 2014 m.
Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 1247 Europos patentai, t. y. 5 proc. mažiau nei 2013 m. 2014 m.
buvo įregistruoti 2136 prekių ženklai, t. y. 22 proc. daugiau nei 2013 m. 2014 m. 1946
tarptautinėms prekių ženklų registracijoms suteikta apsauga, t. y. 2 proc. daugiau registracijų nei
2013 m. Registruodamas išimtines teisės į pramoninį dizainą VPB 2014 m. įregistravo 22 dizainus,
t. y. 21 proc. mažiau nei 2013 m. 2014 m. 58 tarptautinėms dizaino registracijoms suteikta apsauga,
t. y. 22 proc. mažiau nei 2012 m.
Spręsdamas ikiteisminius ginčus dėl teisių į pramoninės nuosavybės objektus registravimo
VPB nagrinėja apeliacijas ir protestus teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka. 2014 m. VPB
Apeliacinis skyrius išnagrinėjo 10 apeliacijų dėl prekių ženklų, t. y. 3 apeliacijomis daugiau nei
2013 m., bei 120 protestų dėl prekių ženklų ir 1 protestą dėl dizaino, t. y. 5 proc. mažiau nei 2013
m.
2014 metais Vilniaus apygardos teismui buvo apskųsta 14 iš Apeliacinio skyriaus priimtų 78
sprendimų, t. y. 18 proc. Pirmos instancijos teismas 2014 m. pakeitė vieną Apeliacinio skyriaus
sprendimą.
2014 m. Apeliacinio skyriaus sprendimu pakeisti 5 ekspertų sprendimai. Tai sudaro 42 proc.
apeliacijų ir yra daugiau nei planuota. Patenkintų apeliacijų pagrindinės priežastys buvo susiję su
apeliacijų nagrinėjimu metu naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis - naujų įrodymų pateikimu (3
atvejai) bei nagrinėjimo metu pasikeitusiomis aplinkybėmis (Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
bei teismų praktikos pasikeitimai 2 atvejais).
Atsižvelgiant į vykdomą uždavinį VPB 2014 m. 5 proc. sutrumpino terminą iki patento
paraiškos ekspertizės pradžios, 7 proc. - iki prekių ženklo paraiškos ekspertizės pradžios ir 5 proc. iki dizaino paraiškos ekspertizės pradžios. Taip pat pažymėtina, kad 2014 m. prekių ženklų paraiškų
(kurios nereikalauja paraiškos trūkumų šalinimo) ekspertizių, atliekamų ne ilgiau kaip per 2 d. d.,
dalis sudarė 83 proc., o dizaino 92 proc.
Įgyvendinant bendrą Europos prekių ženklų ir dizaino tinklo projektą Kokybė 2014 m. VPB
automatizavo statistinių duomenų surinkimą ir rezultatų apskaičiavimą kokybės standartams
pareiškėjų / vartotojų aptarnavimo, prekių ženklų ir dizaino registravimo, apeliacijų ir protestų
nagrinėjimo srityse. IV ketvirtyje pradėti skaičiuoti 17 kokybės standartų statistiniai duomenys. Jie
yra skelbiami https://www.tmdn.org svetainėje.
Atsižvelgiant į VPB veiklos specifiką bei siekiant stiprinti VPB darbuotojų administracinius ir
profesinius gebėjimus, nemažas dėmesys 2014 m. buvo skiriamas VPB darbuotojų mokymui ir
kvalifikacijos tobulinimui. VPB darbuotojai dalyvavo įvairiuose mokymo renginiuose Lietuvos bei
užsienio mokymo įstaigose ir institucijose (Europos patentų akademijos, OHIM akademijos, WIPO
organizuojami mokymai). 2014 m. 40 VPB darbuotojų dalyvavo 100 mokymų pagal VPB
direktoriaus 2014 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 3P-25 patvirtintą mokymo planą 2014 metams.
Tvarkydamas valstybės registrus - patentų, prekių ženklų ir dizaino - VPB 2014 m. siekė
modernizuoti šių registrų informacinių sistemų ir duomenų apsaugos priemones. Siekiant užtikrinti
efektyvų registrų, operacinių sistemų, dokumentų valdymo sistemų, atsarginio kopijavimo duomenų
saugojimą 2014 m. išplėsta duomenų saugykla bei registrų duomenų bazės perkeltos iš senos
architektūros serverių į naujus, veikiančius virtualioje aplinkoje. Įgyvendinant 2013 m. atlikto
Informacinių sistemų rizikos vertinimo audito priemones 2014 m. parengtas, patvirtintas ir pradėtas
vykdyti trūkumų šalinimo planas. Atsižvelgiant į planą, patvirtinta keitimų valdymo ir incidentų
valdymo tvarkos, padidintas serverinės saugumas - ant langų įrengtos žaliuzės, įrengtos stebėjimo
kameros, nupirkta ir įdiegta nauja vėdinimo sistema.
2014 m. pradėta diegti nauja prekių ženklų ir dizaino administravimo programinė įranga Back
Office, kurios bazinį modelį yra parengusi VRDT. Parengta registravimo procedūros procesų
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judėjimo schema, pagrindinių duomenų perkėlimo iš senosios programinės įrangos Common
Software duomenų lentelių į naujosios programinės įrangos duomenų lenteles. Gruodžio mėnesį
pradėta bandyti supaprastintos prekių ženklų registravimo procedūros testinė Back Office versija.
Bendradarbiaujant su VRDT 2014 m. įdiegtas CESTO įrankis. Šis įrankis tai pagalbinė
ekspertizių atlikimo priemonė, kurio pagalba galima atlikti norimo termino paiešką iš karto keliose
duomenų bazėse, kuriose saugomi terminai, negalintys būti registruoti prekių ženklu.
Siekiant įgyvendinti teisės aktų ir tarptautinių susitarimų nuostatas bei tobulinti VPB teikiamų
elektroninių paslaugų reglamentavimą 2014 m. buvo parengti šie teisės aktų projektai:
 Siekiant suvienodinti mokesčių už patentus sumokėjimo patvirtinimo tvarką su prekių
ženklams ir dizainams taikoma tvarka, tokiu būdu pareiškėjams sukuriant didesnį teisinį aiškumą,
VPB direktoriaus 2014-09-25 įsakymu Nr. 3R-44 buvo pakeistos Patentų paraiškų padavimo,
ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės, patvirtintos VPB direktoriaus 1994 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 11.
 Įgyvendinant Teisingumo ministro valdymo sričių euro įvedimo priemonių planą, VPB
direktoriaus 2014-09-25 d. įsakymu Nr. 3R-43 pakeistos Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo
taisyklės, patvirtintos VPB direktoriaus 2005 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 3R-132, taip pat 201410-10 priimti VPB direktoriaus įsakymai Nr. 3R-55 ir 3R-56, kuriais buvo nustatytas tarptautinės
patento paraiškos persiuntimo mokesčio dydis litais ir eurais.
 2014 m. ženkliai padidintas VPB teikiamų administracinių paslaugų elektroninėje erdvėje
sąrašas: sudarytos sąlygos elektroniniu būdu pateikti prekių ženklų ir dizaino paraiškas, taip pat
išplėstas prašymų, kuriuos galima pateikti elektroniniu būdu, sąrašas. Elektroninių paslaugų sąrašas
padidintas VPB direktoriaus 2014-09-29 įsakymu Nr. 3R-47 pakeitus ir nauja redakcija išdėsčius
Dokumentų teikimo VPB elektroniniu būdu taisykles, patvirtintas VPB direktoriaus 2011 m.
rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 3R-41.
2 priemonė. Populiarinti pramoninės nuosavybės apsaugos priemones ir galimybes 02-01-02
2014 m. siekdamas prisidėti prie Lietuvos Inovacijų plėtros 2014 - 2020 metų programos
įgyvendinimo, VPB vykdė programos įgyvendinimo 2014-2017 metų veiksmų plano 2.2.2. veiksmą
- „Populiarinti pramoninės nuosavybės apsaugos priemones ir galimybes“ (Lietuvos Respublikos
ūkio ministro 2014-07-16 įsakymas Nr.4-491 „Dėl Lietuvos Inovacijų plėtros 2014 - 2020 metų
programos įgyvendinimo 2014-2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“).
2014 m. buvo vykdomos Visuomenės švietimo priemonių plano bei Informacijos sklaidos
priemonių plano priemonės.
Uždavinio produkto vertinimo kriterijus - „Asmenų, žinančių apie pramoninės nuosavybės
apsaugos galimybes, dalies augimas, proc.“ (P-0201-02-01-03). 2014 m. šio kriterijaus planuota
reikšmė - 1 proc. Šio kriterijaus vykdymas fiksuojamas atliekant visuomenės apklausą dėl
pramoninės nuosavybės apsaugos galimybių žinomumo lygio.
Vartotojų ir verslo subjektų sociologinio tyrimo duomenimis 2014 m. išradimų, prekių ženklų
ar pramoninio dizaino apsaugos galimybių žinomumas padidėjo tiek tarp fizinių asmenų, tiek tarp
verslo subjektų. Kaip ir praeitais metais, pastebimas išaugęs verslo atstovų polinkis registruoti
intelektinę nuosavybę, norint ją apsaugoti (4 pav.).
Visuomenės žinomumo apie pramoninės nuosavybės apsaugos galimybes padidėjimas 2014
m. - 3 proc.
2014 m. įgyvendinta 16 visuomenės švietimo plano priemonių: suorganizuota arba dalyvauta
13 renginių, dalyvauta 2 parodose. 2014 m. parengta 90 spaudos pranešimų, organizuotas vienas
konkursas/ rinkimai.
2014 m. VPB kartu su PINO jau ketvirtąjį kartą organizavo jaunojo išradėjo PINO
apdovanojimui gauti rinkimus. Šiemet šį apdovanojimą gavo gyvybės mokslų tyrėja.
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4 pav. Vartotojai ir verslo subjektai, žinantys apie pramoninės nuosavybės apsaugos
galimybes (proc.)
Didžiausias dėmesys 2014 metais buvo skirtas regioninei konferencijai, kuri vyko 2014 m.
spalio 9 d., Vilniuje. Konferencija buvo skirta pažymėti Lietuvos prisijungimo prie Europos patentų
konvencijos 10-metį bei paminėti pirmojo Lietuvos Respublikos ir Europos patentų organizacijos
(toliau - EPO) bendradarbiavimo susitarimo pasirašymo 20-ies metų sukaktį (dalyvavo 94 dalyviai
iš Lietuvos ir užsienio).
Konferencijos metu buvo apžvelgiami šiuolaikinės patentinės apsaugos sistemos pokyčiai
Europoje, aptarta EPK teikiama nauda ir daroma įtaka nacionalinėms patentų sistemoms, buvo
pasidalinta naujausiais nacionalinių patentų sistemų laimėjimais bei patirtimi.
VPB, pagal dvišalio techninio bendradarbiavimo su VRDT susitarimą, 2014 m. organizavo du
seminarus: spalio mėnesį įvyko seminaras teisėjams Bendrijos prekių ženklų klausimais (dalyvavo
56 Lietuvos teismų atstovai – teisėjai ir padėjėjai iš Vilniaus apygardos, Lietuvos apeliacinio ir
Lietuvos Aukščiausiojo teismų), o gruodžio mėnesį buvo suorganizuotas seminaras „Europos
prekių ženklų ir dizaino tinklas“ (dalyvavo 80 dalyvių).
Pagal šio susitarimo projektus Kaune, Alytuje, Panevėžyje bei Vilniuje 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.
Bendradarbiaujant su PINO 2014 m. balandžio mėn. suorganizuotas seminaras apie PCT
gruodžio mėnesį Kauno technologijos universitete ir Klaipėdos universitete vyko seminarai
„Intelektinės nuosavybės vertinimas ir technologijų perdavimas universitetuose“. Seminare,
kuriame dalyvavo Kauno ir Klaipėdos universiteto dėstytojai, mokslo darbuotojai, studentai bei
verslo atstovai, buvo nagrinėjamos šios temos: Intelektinės nuosavybės vertinimas, IPscore
metodas, Nacionalinės patentinės paieškos organizavimas, Intelektinė nuosavybė Klaipėdos
universitete, Mokslo ir verslo bendradarbiavimas Klaipėdos universitete, pristatytas Dešimties
klausimų metodas, kurį lydėjo praktiniai užsiėmimai.
2014 m. VPB darbuotojai skaitė pranešimus Lietuvos mokslo akademijoje „Apvalaus stalo
diskusija dėl pokyčių Europos patentų sistemoje ir jų įtakos Lietuvos verslui“ Kauno krašto
pramonininkų ir darbdavių asociacijos organizuotame susitikime „Nauja Europos patentinė
apsaugos sistema kaip įmonėms paprasčiau apsaugoti inovacijas ir išradimus“, interviu Žinių radijo
laidai „Mokslas kuria pasaulį“.
Populiarinant pramoninės nuosavybės apsaugą VPB 2014 m. vykdė informacijos sklaidos
priemonių plano priemones. Įgyvendinta 11 iš 12 priemonių (negavus finansavimo iš WIPO
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neatliktas leidinio „WIPO Patent Drafting Manual“ vertimas į lietuvių kalbą bei šio leidinio
publikavimas). 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.
2014 m. VPB tinklalapio internetinė išradimų duomenų bazė papildyta galimybe vykdyti
paiešką pagal žodžius išradimo aprašyme.
PINO pateiktos techninės ataskaitos apie patentų, dizaino ir prekių ženklų informacinę veiklą.
2014 m. parengtas apžvalginis informacinis leidinys „Lietuvos Respublikos valstybinio
patentų biuro 2013 m. metinė apžvalga” elektronine forma, paskelbta 2013 m. statistika ir 12
oficialių biuletenių.
2014 m., dalyvaujant EPT vykdomame Federated Patent Register projekte, įdiegtas deep
linking funkcionalumas, tačiau dėl pirkimų procedūrų sustabdymo nebuvo nupirktos nacionalinių
patentų duomenų perdavimo žiniatinklio paslaugos.
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 per 2014 metus gauta 13 Lietuvos patentų paraiškų, 126 prekių
ženklų paraiškos, 6 dizaino paraiškos ir 6862 prašymai atlikti veiksmus registruose. Gauti 2
elektroniniu būdu paduoti protestai.
Uždavinio produkto vertinimo kriterijus - „Elektroniniu būdu paduotų prašymų dalis nuo visų
paduotų prašymų, kurie gali būti paduoti elektroniniu būdu, proc.” (P-0201-02-01-04). Elektroniniu
būdu paduoti prašymai 2014 m. sudaro 62 proc. nuo visų galimų elektroniškai pateikti prašymų (5
pav.).

visi prašymai
el. prašymai

7009
11320

5 pav. Elektroniniu būdu paduotų prašymų dalis nuo visų galimų elektroniškai pateikti prašymų dėl
veiksmų atlikimo registruose, proc.
Bendradarbiaujant su VRDT 2014 m. buvo sėkmingai įdiegtos prekių ženklų bei dizaino
paraiškų padavimo (e-filing) ir kitų prašymų (e-services) teikimo el. būdu sistemos (prasymai.vpb.lt
ir mano.vpb.lt). Naudojantis e-filing sistema paraiškos paduodamos pasirašant elektroniniu parašu.
Bendradarbiaujant su EPT buvo įdiegtas naujas Online filing įskiepis papildomos apsaugos
liudijimų paraiškoms paduoti. Taip pat buvo praplėstas Elektroninės pareiškėjų aptarnavimo
sistemos EPAS funkcionalumas. Atsižvelgiant į tai, buvo peržiūrėtas ir atnaujintas VPB atliekamų
veiksmų, kurie gali būti perkelti į el. erdvę sąrašas. Sąraše atsirado naujos paslaugos bei buvo
peržiūrėtos esamos, vietoj anksčiau planuotų elektroniniu būdu teikiamų 56 paslaugų šis sąrašas
išplėstas iki 70. Atitinkamai, pagal naują sąrašą, buvo peržiūrėtos 2013 m. faktiškai perkeltos į el.
erdvę paslaugos ir naujai perskaičiuotas 2013 m. rezultatas. Pagal naują sąrašą, 2014 m. paslaugų,
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kurios gali būti atliekamos el. būdu padidėjo 52 proc. palyginus su 2013 m, t. y. nuo 31 proc. iki 83
proc.
2014 m. sudaryta galimybė teikti prekių ženklų, dizaino, patentų paraiškas, bei kitus prašymus
pasirašytus elektroniniu parašu.
Išplėtus VPB teikiamas paslaugas elektroninėje sistemoje be paraiškų padavimo atsirado
galimybė pateikti prašymus atlikti kitus veiksmus, susijusius su paduotomis patento, prekių ženklo
ar dizaino paraiškomis ar registracijomis, peržiūrėti pateiktus dokumentus, jų statusą, atliktų
veiksmų istorijos ataskaitas. Prašymų, kuriuos galima pateikti elektroniniu būdu, sąrašas
pateikiamas Dokumentų teikimo VPB elektroniniu būdu taisyklių priede. Minėtos taisyklės numato,
kad elektroniniu būdu pateiktos paraiškos ir prašymai turi tokią pat teisinę galią kaip ir popierine
forma pateikti dokumentai, pasirašyti atitinkamo asmens arba jo atstovo. VPB išduodami
dokumentai taip pat pateikiami elektroniniu būdu ir pasirašyti įgalioto VPB darbuotojo elektroniniu
parašu.
Per paskutinį 2014 m. ketvirtį maždaug 20 proc. prekių ženklų paraiškų buvo paduodama
elektroniniu būdu, taip pat daug elektroniniu būdu pateikiama prekių ženklų galiojimų pratęsimų
bei pakeitimų registre.
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 buvo priimta ir persiųsta atitinkamoms
tarptautinėms tarnyboms 17 tarptautinių paraiškų pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT), 1
tarptautinio dizaino paraiška pagal Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės
registracijos Ženevos aktą, 1 Bendrijos prekių ženklo paraiška. Taip pat buvo gautos 107
tarptautinės ženklų paraiškos pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą,
1650 į Lietuvą išplėstų tarptautinės prekių ženklų registracijų, 62 į Lietuvą išplėstos tarptautinio
dizaino registracijos.
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 EPT. 2014 metais grąžintina EPT suma sudarė 1380
tūkst. litų.
2014 m. buvo parengti pasiūlymai dėl teisės aktų projektų, reikalingų siekiant ratifikuoti
Susitarimą dėl Bendro patentų teismo, pasirašytą 2013 m. vasario 19 d. Briuselyje, ir Sutartį dėl
Bendro patentų teismo Šiaurės ir Baltijos valstybių regioninio skyriaus įsteigimo, pasirašytą 2014
m. kovo 4 d. Briuselyje. VPB 2014-08-28 raštu Nr. 2R-1155 Teisingumo ministerijai buvo pateikti
Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Susitarimo dėl Bendro patentų teismo ratifikavimo projektas,
Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Sutarties dėl Bendro patentų teismo Šiaurės ir Baltijos valstybių
regioninio skyriaus įsteigimo ratifikavimo projektas, Lietuvos Respublikos patentų įstatymo Nr. I372 2 ir 51 straipsnių papildymo ir Įstatymo papildymo dvyliktuoju skirsniu įstatymo projektas, taip
pat susiję poįstatyminiai teisės aktų projektai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
institucijos, atsakingos už Susitarimo dėl Bendro patentų teismo 12 ir 13 straipsnių įgyvendinimą,
paskyrimo“ projektas, VPB direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų
biuro direktoriaus 2006 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 3R-29 „Dėl Europos patentų paraiškų
padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikos (išplėtimo į Lietuvos Respubliką)
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje nėra paskirta nacionalinė įstaiga, išduodanti vykdomuosius
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raštus dėl VRDT atlyginamų išlaidų dydį nustatančių sprendimų priverstinio vykdymo pagal 2009
m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota
redakcija) 86 straipsnio 2 dalį ir 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl
Bendrijos dizaino 71 straipsnio 2 dalį, buvo parengtas ir VPB 2014-10-07 raštu Nr. 2R-1328
Teisingumo ministerijai pateiktas pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos civilinį procesą
reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-18
papildymo devintuoju skirsniu įstatymo projekto.
2014 m. buvo sėkmingai vykdomas tarptautinis bendradarbiavimas pramoninės nuosavybės
apsaugos srityje.
VPB darbuotojai dalyvavo 15-oje PINO komitetų sesijų, darbo grupių susitikimų ir posėdžių
bei kitų PINO organizuotų renginių.
VPB darbuotojai 2014 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, taip pat 5-iuose EPO Atrankos komiteto posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomi bendro
galiojimo Europos patento išdavimo bei mokesčių nustatymo klausimai. 2014 m. VPB darbuotojai
dalyvavo 9-iuose įvairaus pobūdžio EPO renginiuose – komitetuose, valstybių narių atstovų
susitikimuose, kituose dalykiniuose renginiuose
VPB darbuotojai 2014 m. atstovavo Lietuvos Respublikai VRDT valdymo organų
posėdžiuose: 2-uose Administracinės tarybos, 2-uose Biudžeto komiteto ir 1-ame jungtiniame
Administracinės tarybos ir Biudžeto komiteto posėdyje svarstant VRDT organizacinius,
administracinius ir finansinius klausimus. VPB ekspertai 2014 m. dalyvavo 23-uose VRDT ir
patentų tarnybų atstovų techninio bendradarbiavimo, VRDT ir patentų tarnybų atstovų sąveikos
susitikimuose prekių ženklų ir dizaino klausimais.
2014 m. VPB darbuotojai dalyvavo kasmet vykstančiuose Šiaurės ir Baltijos patentų tarnybų
bendradarbiavimo ekspertiniuose ir tarnybų vadovų susitikimuose, kitų valstybių patentų tarnybų
organizuotuose renginiuose.
VPB glaudžiai bendradarbiaujant su tarptautinėmis ir Europos Sąjungos organizacijomis –
PINO, EPO ir VRDT - 2014 m. vykdė tarptautinio bendradarbiavimo sutartyse numatytus
visuomenės švietimo priemonių įgyvendinimo ir VPB teikiamų paslaugų perkėlimo į elektroninę
erdvę plėtros projektus.
2014 m. buvo vykdomi bendradarbiavimo projektai, kurių išlaidas 75 proc., o kai kuriais
atvejais 100 proc. dengė EPT:
 dalyvavimas EPT organizuotoje konferencijoje bei parodoje PATLIB 2014. 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
2014, kurios metu buvo pristatomos EPT paslaugos, komercinių patentų informacijos teikėjų
paslaugos bei nacionalinės patentų tarnybų paslaugos;
 dalyvavimas EPT Bendrinės kalbos mokymų projekte, skirtame VPB darbuotojų užsienio
kalbos mokymams;
 dalyvavimas EPT „Institucijos gebėjimų stiprinimas“ projekte, skirtame VPB darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimui;
 įdiegtas naujas Online filing įskiepis papildomos apsaugos liudijimų paraiškoms paduoti;
 dalyvaujant Federated Patent Register projekte 2014 m. nepavyko suderinti projekto
finansavimo su EPT, todėl nebuvo vykdomos pirkimo procedūros nacionalinių patentų duomenų
perdavimo žiniatinklio paslaugų sukūrimui.
VPB glaudžiai bendradarbiaujant su VRDT 2014 m. buvo pasirašyta Techninio
bendradarbiavimo sutartis, kuri apėmė 4 visuomenės švietimo ir pramoninės nuosavybės
informacijos sklaidos projektus (žr. 2 priemonės vykdymo aprašymą).
2014 m. VPB sėkmingai dalyvavo VRDT Bendradarbiavimo fondo (ang. Cooperation Fund,
CF), kurio bendra vertė 50 mln. eurų, projektuose, kurių VPB dalyvavimo išlaidas padengia šis
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fondas. Dalis šio fondo projektų susijusi su elektroninių paslaugų tobulinimu, prieigos prie
pramoninės nuosavybės informacijos supaprastinimu.
 VPB 2014 m. baigė įgyvendinti e-filing ir e-services projektus. Šios sistemos sutaupo
pareiškėjui laiko, darbo, finansų sąnaudas. Pareiškėjams suteikiama galimybė pasinaudoti
elektronine prekių ar paslaugų klasifikacija, užtikrinamas registruojamo prekių ženklo ar dizaino
vaizdo kokybiškas atgaminimas, automatinis ankstesnių duomenų perkėlimas ar išsaugojimas.
 Įdiegtas CESTO įrankis (žr. 1 priemonės vykdymo aprašymą).
 pradėta diegti nauja prekių ženklų ir dizaino administravimo programinė įranga Back
Office (žr. 1 priemonės vykdymo aprašymą).
 2014 m. įvykdytas pilotinis projektas Case Law (liet. Teismų praktika): atrinktos ir
išanalizuotos svarbiausios 2006-2014 m. laikotarpio civilinės Lietuvos teismų praktikos bylos
pramoninės nuosavybės apsaugos srityje, bei parengtos šių bylų santraukos anglų kalba. Viešai
skelbiami teismų sprendimai ir jų santraukos pateiktos paskelbimui Europos intelektinės
nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centro duomenų bazėje. Projekto komandoje dirbo keturi
VPB darbuotojai.
Kitais projektais buvo 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
Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijų vykdymas per _I-IV ketv.
2014
metų
Įvykdymo
Įvykdymas
planas
procentas
P-02-001-02-01-01 Prekių ženklų ekspertizių atlikimo vidutinis terminas,
7
7
100 %
mėn.
Produkto kriterijaus kodas (P-_____), pavadinimas

P-02-001-02-01-02 Pagal nacionalines procedūras įsigaliojusių Lietuvos
Respublikoje pramoninės nuosavybės objektų skaičius, vnt.

5100

5529

108 %

P-02-001-02-01-03 Asmenų, žinančių apie pramoninės nuosavybės apsaugos
galimybes, dalies augimas, proc.

1%

3%

300 %

P-02-001-02-01-04 Elektroniniu būdu paduotų prašymų dalis nuo visų
paduotų prašymų, kurie gali būti paduoti elektroniniu būdu, proc.

60 %

62 %

103 %

Veiksmai

Veiksmų atlikimo rodikliai

Priimti prašymus registruoti pramoninės
nuosavybės objektus Lietuvos Respublikoje

 Priimtų prašymų skaičius, vnt.

5900

5892

100 %

Tvarkyti patentų registrą teisės aktų nustatyta
tvarka

 Atliktų patentų paraiškų ekspertizių skaičius, vnt.

122

128

105 %

 Išduotų Lietuvos Respublikos patentų skaičius, vnt.

95

120

126 %

 Išduotų papildomos apsaugos liudijimų skaičius, vnt.

20

22

110 %

 Paskelbtų įsigaliojusių Europos patentų skaičius, vnt.

1210

1247

103 %

 Išduotų išrašų iš Lietuvos Respublikos patentų registro, atliktų patentų
pratęsimų, pakeitimų bei kitų įrašų registre, vnt.

550

544

99 %

 Vidutinio termino iki patento paraiškos ekspertizės pradžios trumpėjimas,
proc.

5%

5%

100 %
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Tvarkyti Lietuvos Respublikos prekių ženklų
registrą teisės aktų nustatyta tvarka

 Atliktų prekių ženklų ekspertizių skaičius, vnt.

4380

4786

109 %

 Įregistruotų Lietuvos Respublikos prekių ženklų skaičius, vnt.

1770

2136

121 %

 Tarptautinių prekių ženklų registracijų, kurioms suteikta apsauga Lietuvos
Respublikoje skaičius, vnt.

1930

1946

101 %

 Išduotų išrašų iš Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro, atliktų
prekių ženklų pratęsimų, pakeitimų bei kitų įrašų registre, vnt.

3800

7089

187 %

 Prekių ženklo ekspertizės atlikimo termino trumpėjimas, proc. (2013 m.
buvo 7,5 mėn.)

7%

7%

100 %

 Prekių ženklų paraiškų (kurios nereikalauja paraiškos trūkumų šalinimo)
ekspertizių, atliekamų ne ilgiau kaip per 2 d. d., dalis, ne mažiau kaip, proc.

75 %

83 %

įvykdyta

99

78

79 %

30

22

73 %

 Tarptautinių dizaino registracijų, kurioms suteikta apsauga Lietuvos
Respublikoje skaičius, vnt.

65

58

89 %

 Išduotų išrašų iš Lietuvos Respublikos dizaino registro, atliktų dizaino
pratęsimų, pakeitimų bei kitų įrašų registre, vnt.

160

162

101 %

 Dizaino paraiškų (kurios nereikalauja paraiškų trūkumų šalinimo)
ekspertizių, atliekamų ne ilgiau kaip per 2 d. d., dalis, ne mažiau kaip, proc.

75 %

92 %

įvykdyta

 Vidutinio termino iki dizaino paraiškos ekspertizės pradžios trumpėjimas,
proc.

5%

5%

100 %

 Išnagrinėtų apeliacijų skaičius, vnt.

8

10

125 %

 Išnagrinėtų protestų skaičius, vnt.

120

121

101 %



30 %

42 %

neįvykdyta

Tvarkyti Lietuvos Respublikos dizaino registrą  Atliktų dizaino ekspertizių skaičius, vnt.
teisės aktų nustatyta tvarka
 Įregistruotų Lietuvos Respublikos dizainų skaičius, vnt.

Nagrinėti apeliacijas ir protestus

Apeliacinio skyriaus sprendimų pakeisti ekspertų sprendimus, dėl kurių

15
buvo paduotos apeliacijos, dalis, ne daugiau kaip, proc.
 Teismo sprendimų pakeisti Apeliacinio skyriaus sprendimus, dalis, ne
daugiau kaip, proc.

15 %

1%

įvykdyta

 Mokymo plano įvykdymas, proc.

95 %

92 %

98 %

Kokybės standartų pareiškėjų aptarnavimo,  Taikomų kokybės standartų, kurių statistiniai duomenys yra skaičiuojami
prekių ženklų ir dizaino registravimo, ir skelbiami, skaičius, vnt.
apeliacijų ir protestų nagrinėjimo srityse
taikymas

22

17

77 %

 Įdiegta automatizuota ir suderinta paieškos priemonė ekspertams CESTO
(angl. Common Examiner Support Tool), vnt.

1

1

100 %

 Parengti Prekių ženklų ir Dizaino registrų administravimo sistemų
techninės specifikacijos dokumentai, proc.

100 %

100 %

100 %

Organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus

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

90 %

110 %

122 %

Vykdyti pareiškėjų nuomonės dėl VPB
teikiamų paslaugų kokybės, patogumo ir
pagarbos interesantui stebėseną

 Atlikus apklausą parengtas rezultatų už praėjusius metus apibendrinimas,
vnt.

1

1

100 %

Rengti VPB veiklą tobulinančius teisės aktus,
siekiant įgyvendinti teisės aktų ir tarptautinių
susitarimų nuostatas bei tobulinti VPB
teikiamų
elektroninių
paslaugų
reglamentavimą

 Parengtų teisės aktų projektų arba pasiūlymų dėl teisės aktų projektų
skaičius, vnt.

4

5

125 %

Veiksmai

Veiksmų atlikimo rodikliai:

Šviesti visuomenę pramoninės nuosavybės
apsaugos klausimais ir skleisti pramoninės
nuosavybės informaciją

 VPB visuomenės švietimo ir informacijos sklaidos planų priemonių
įvykdymas, proc.

100 %

96 %

96 %

Organizuoti ir vykdyti darbuotojų mokymą,
kvalifikacijos tobulinimą

Diegti ir modernizuoti registrų tvarkymo
informacines sistemas, bei
ekspertizių
atlikimo pagalbines priemones
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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.

Veiksmai

Veiksmų atlikimo rodikliai:

Plėsti VPB elektronines paslaugas

 Įdiegta sistema prekių ženklų paraiškoms paduoti elektroniniu būdu, vnt.

1

0

0%

1

1

100 %

 Parengta dizaino paraiškų padavimo elektroniniu būdu sistemos techninė
specifikacija, proc.

100 %

100 %

100 %

 Išplėstas veiksmų, kuriuos pareiškėjai gali atlikti elektroniniu būdu,
sąrašas, proc.

13 %

52 %

400 %

Užtikrinti nacionalinės patentų tarnybos ir  Priimtų prašymų pagal PCT, Europos patentų konvenciją (EPK), Madrido
centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos protokolą, Ženevos aktą ir Europos Sąjungos teisės aktus nagrinėjimas teisės
funkcijų pagal Patentinės kooperacijos sutartį aktų nustatytais terminais, proc.
(PCT), Europos patentų konvenciją (EPK),
Madrido protokolą, Ženevos aktą ir Europos
Sąjungos teisės aktus

100 %

100 %

100 %

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

3900

4371

112 %

 Vidaus rinkos derinimo tarnybai pateiktų prekių ženklų paieškų ataskaitų
skaičius, vnt.

1200

978

82 %

Veiksmai

Atlikti paieškas Lietuvos Respublikos prekių
ženklų registre dėl ankstesnių prekių ženklų
nurodymo pagal paraiškas Bendrijos prekių
ženklams

Veiksmų atlikimo rodikliai:
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 Parengtų pasiūlymų dėl teisės aktų projektų, susijusių su Susitarimo dėl
bendro patentų teismo ratifikavimu, skaičius, vnt.

3

5

167 %

Atstovauti
ir
dalyvauti
tarptautinių  Susitikimų, kuriuose atstovaujama Lietuvos Respublikai Pasaulio
organizacijų ar Europos Sąjungos institucijų intelektinės nuosavybės organizacijoje (PINO), Europos patentų
valdymo
organuose,
darbo
grupėse, organizacijoje (EPO) ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (VRDT) valdymo
seminaruose ir kituose renginiuose
organuose ar dalyvaujama tarptautinėse, regioninėse ir kitose organizacijose
ekspertų lygiu, skaičius, vnt.

55

68

124 %

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

Programos tikslo pasiekimo vertinimo kriterijų vykdymas per _I-IV ketv.
2014 metų
Įvykdymo
Įvykdymas
planas
procentas
R-02-001-02-01 Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro (toliau –
63 %
83 %
132 %
VPB) paslaugų, pasiekiamų elektroniniu būdu, dalis, proc.
Rezultato kriterijaus kodas (R-____), pavadinimas

Vertinimo

kriterijų

pasiektos

reikšmės

aptartos

aukščiau

pateikiant

kiekvienos

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

5793,5

5506,9

95 %

5793,5

5506,9

95 %

1785,2

1594,3

89 %

440,9*

*Finansavimas gaunamas vykdant bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis projektus.
2014 m. buvo vykdoma Techninio bendradarbiavimo sutartis tarp VPB ir VRDT. Sutarties
galiojimas - 2014 m. Taip pat 2014 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.“), 2014 m. VPB buvo išplėstas teikiamų paslaugų, atliekamų elektroniniu būdu,
sąrašas (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.“), 2014 m. patentų pareiškėjams sudaryta galimybė pasinaudoti nauja VPB
administracine paslauga - pateikti prašymą atlikti išradimo, kuris yra nacionalinio patento objektas,
technikos lygio paiešką Europos patentų tarnyboje.
V. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI
2015 metais Valstybinis patentų biuras skirs ypatingą dėmesį šiai veiklai:
 elektroninių paslaugų patentų ir prekių ženklų srityje plėtrai ir tobulinimui;
 pareikštų registruoti pramoninės nuosavybės objektų ekspertizės atlikimo terminų
trumpėjimui;
 pramoninės nuosavybės apsaugos populiarinimui šalyje visuomenės švietimo priemonių
pagalba didinant visuomenės informuotumą apie pramoninės nuosavybės apsaugą, ypač dėl dizaino
apsaugos galimybių;
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 galimų VPB veiklos institucinių pokyčių siekiant efektyvios, patogios piliečiams ir verslui
bei koordinuotos intelektinės nuosavybės apsaugos sistemos analizės atlikimui;
 parengiamųjų veiksmų, susijusių su organizacinių-techninių prielaidų Bendro patentų
teismo veiklai Lietuvoje sudarymu, atlikimui kartu su Nacionaline teismų administracija ir
Teisingumo ministerija.
 Lietuvos interesų ES ir tarptautinėse institucijose atstovavimui užtikrinti.

Direktorė

Lina Mickienė

