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I. INSTITUCIJOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA

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, 2009 metais vykdė savo misiją - įteisinti išimtines teises į pramoninės
nuosavybės objektus ir užtikrinti visuomenės pramoninės nuosavybės apsaugos poreikius.
2009 metais pasikeitus asignavimų valdytojo statusui Valstybiniam patentų biurui skiriamų
asignavimų valdymą perėmė Teisingumo ministerija.
Vykdant programas „Nacionalinė pramoninės nuosavybės teisinė apsauga Lietuvoje“ ir
„Specialiųjų lėšų programa“ įgyvendintas Teisingumo ministerijos strateginis tikslas - siekti
valstybės registrų racionalaus funkcionavimo, užtikrinant registrų teikiamų paslaugų prieinamumą ir
patogumą vartotojui jais naudojantis.
Nuo 2009 metų VPB veikla planuojama vadovaujantis Teisingumo ministerijos nustatytais
strateginiais tikslais, rengiant metinius veiklos planus.
2009 metais Valstybinis patentų biuras vykdydamas savo funkcijas daug dėmesio skyrė
šioms prioritetinėms veiklos sritims:
• nacionalinės pramoninės nuosavybės apsaugos sistemos tobulinimui;
• efektyviai pramoninės nuosavybės informacijos sklaidai;
• elektroninės valdžios koncepcijos įgyvendinimui.
2009 metais VPB įgyvendino Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos
programos nuostatas. Dalyvavo tarpinstitucinėse programose vykdydamas Nacionalinės Lisabonos
strategijos įgyvendinimo programos, Inovacijų versle programos, Viešojo administravimo plėtros iki
2010 metų strategijos priemonių plano priemones.
Pagrindinė VPB veikla susijusi su išimtinių teisių į pramoninės nuosavybės objektus
registravimu ir keturių valstybės registrų - Lietuvos Respublikos patentų registro, Lietuvos
Respublikos topografijų registro, Lietuvos Respublikos dizaino registro, Lietuvos Respublikos
prekių ženklų registro, tvarkymu, šių registrų duomenų saugojimu. Taip pat buvo tvarkomas
Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registras.
2009 m. VPB vykdė dvi programas - „Nacionalinės nuosavybės teisinė apsauga Lietuvoje“ ir
„Specialiųjų lėšų programa“. Programoms vykdyti metų pradžioje buvo skirta 4410 tūkst. Lt. Skirti
asignavimai „Nacionalinė pramoninės nuosavybės teisinė apsauga Lietuvoje“ programai vėliau buvo
mažinami du kartus, ypač reikšmingai mažinant darbo užmokesčio fondą. Atsižvelgiant į sumažintus
asignavimus darbo užmokesčio fondui buvo optimizuota VPB veikla.
Atsižvelgiant į vartotojų poreikius apsaugoti savo intelektinės veiklos produktą 2009 metais
VPB populiarino pramoninės nuosavybės apsaugos sistemą, kad įvairūs jos naudotojai - verslo,
mokslo atstovai ir visi piliečiai - galėtų tinkamai pasinaudoti šios sistemos teikiamomis
galimybėmis.
2009 metai pasižymėjo ekonominio šalies nuosmukio ir sudėtingų verslo sąlygų
tendencijomis. Tai turėjo įtakos VPB veiklai. 2009 metais mažėjo paduotų paraiškų prekių ženklui ir
dizainui registruoti skaičius, palyginus su 2008 metais, tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu.
VPB iš anksto prognozavo, kad 2009 metais bus gauta mažiau prekių ženklų ir dizaino paraiškų,
todėl kai kurių veiklos plano priemonių įvykdymas ir veiksmų atlikimo rodiklių reikšmės yra arti
100 procentų.
Pavyko pasiekti labai svarbų VPB veiklos efektyvumą patvirtinantį tikslą - sutrumpinti
pramoninės nuosavybės objektų registravimo terminus, vietoj planuotų dviejų mėnesių keturiais
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mėnesiais sutrumpėjo prekių ženklo paraiškos ekspertizės terminas, t. y. nuo dvylikos iki aštuonių
mėnesių.
2009 metais patvirtinta nauja Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių AP/02/2009
redakcija, įsigaliojusi nuo 2010 metų sausio 1 d. Šiose taisyklėse nustatytas dominuojantis rašytinis
procesas, išryškintas parengiamųjų procesinių dokumentų vaidmuo, įtvirtinti 2 nauji procesiniai
dokumentai, taip pat nustatytas 12 mėnesių terminas šalims taikiai susitarti su galimybe pratęsti jį
dar 12 mėnesių (vadinamasis „cooling-off“ periodas).
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetinį elektroninės valdžios paslaugų
teikimo tikslą, nuo 2009 metų liepos 1 d. buvo atsisakyta popierinio Oficialaus biuletenio leidimo ir
pereita prie leidimo tik elektronine forma paskelbiant VPB tinklalapyje.
Siekiant didinti elektroninių paslaugų prieinamumą 2009 metais buvo priimtas sprendimas
nuo 2010 m. sausio 1 d. atsisakyti patentų aprašymų skelbimo kompaktiniuose diskuose ir pereiti
prie jų skelbimo VPB tinklalapyje.
VPB vykdydamas pramoninės nuosavybės informacijos sklaidą papildė WIPO ir EPO
duomenų bazes Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės registrų duomenimis, VPB
tinklalapyje paskelbė 2008 m. pramoninės nuosavybės objektų registravimo statistiką.
2009 metais parengtas pasirašymui Nacionalinis veiksmų planas dėl Valstybinio patentų
biuro ir Europos patentų tarnybos (EPT) bendradarbiavimo Nr. 2009/NAP/LT (National action plan
(NAP)). Šio plano vykdymas grindžiamas EPO Bendradarbiavimo politika, kai numatytos išlaidos
dengiamos santykiu: VPB - 25 proc., EPT - 75 proc.
Šis planas apima projektus, kuriais VPB įgyvendina visuomenės švietimą ir pramoninės
nuosavybės informacijos sklaidą, patentinės informacijos duomenų perkėlimą į elektroninę erdvę.
2009 metai taip pat buvo parengta ir suderinta 2010 m. Techninio bendradarbiavimo sutartis
tarp VPB ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (OHIM), kuri apima projektus susijusius su Bendrijos
prekių ženklų ir dizaino populiarinimu. Sutarties projektų išlaidos paskirstomos 20 proc. jų
padengiant VPB, 80 proc. - OHIM.
Siekiant supaprastinti VPB tvarkomų registrų pagrindinių paslaugų pasiekiamumą,
perkeliant šias paslaugas į elektroninę erdvę, 2009 metais buvo sukurta prašymų padavimo
elektroniniu būdu bandomoji sistema, kuri turėtų pradėti veikti 2010 metais.
Siekiant sumažinti pramoninės nuosavybės objektus registruojantiems asmenims dokumentų
pateikimo naštą, 2009 metais buvo sukurta elektroninio ryšio sąsaja tarp Valstybinio patentų biuro ir
Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės, tuo sudarant sąlygas VPB tiesiogiai patikrinti
informaciją apie sumokėtus mokesčius.
Siekiant supaprastinti pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūras VPB,
vykdydamas Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos ketvirtosios
dalies X skyriaus 297 punkto nuostatą „Sustiprinsime valstybinį pramoninės nuosavybės objektų
(išradimų, dizaino, prekių ir paslaugų ženklų ir puslaidininkinių gaminių topografijos) apsaugos
įteisinimą“, Seimui pateikė naujos redakcijos Patentų įstatymo projektą, kuris turėjo būti svarstomas
kartu su 2008 m. pateiktu Lietuvos Respublikos Seimui įstatymu dėl Patentų teisės sutarties (PLT)
ratifikavimo. Seimo sprendimu šių teisės aktų svarstymas ir priėmimas Parlamente atidėtas iki 2010
m. rudens sesijos. 2009 m. metais šie projektai buvo derinami, tobulinami ir svarstomi.

II. INSTITUCIJOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1R-485 „Dėl
Teisingumo ministerijos valdymo srities asignavimų valdytojų skaičiaus mažinimo“ Valstybinio
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patentų biuro vykdomoms programoms skiriami valstybės biudžeto asignavimai nuo 2009 m. sausio
1 d. buvo perduoti valdyti Teisingumo ministerijai.
Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos nuostatos suteikia
prioritetus tokioms sritims kaip krizės įveikimo strategija ir su tuo susijusių inovacijų, investicijų ir
mokslo plėtros skatinimas ir kelia reikalavimus Valstybinio patentų biuro veiklos efektyvumui.
2009 metais VPB vykdė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos
įgyvendinimo priemones, kurios padeda kurti inovatyvią ekonomiką šalyje ir įpareigoja sudaryti
tinkamas sąlygas mokslo, inovacijų ir informacinių technologijų plėtrai.
VPB 2009 metais dalyvavo tarpinstitucinėje Inovacijų versle 2009-2013 m. programoje,
kurios strateginis tikslas „Pasiekti, kad Lietuvos ūkio produktyvumas ir kuriama pridėtinė vertė būtų
artimi ES valstybių vidurkiui“. Siekdamas prisidėti prie šio tikslo įgyvendinimo VPB vykdė
visuomenės švietimą pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos klausimais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijomis dėl institucijų veiklos ir
funkcijų analizės atlikimo ir atsižvelgiant į mažinamą darbo užmokesčio fondą VPB buvo atlikta
veiklos analizė. Analizės tikslas - didinti veiklos efektyvumą, atsisakant perteklinių ir
besidubliuojančių funkcijų, racionalizuojant jų pasiskirstymą ar perduodant jų vykdymą kitiems
asmenims.
Vyriausybės veiklos programos nuostatos, susijusios su krizės pasekmių Lietuvoje valdymu,
nustatė viešojo sektoriaus išlaidų mažinimą visuose valdymo lygiuose. Vyriausybė siūlė mažinti
asignavimus darbo užmokesčiui 12 proc., VPB asignavimai darbo užmokesčiui 2009 m. buvo
sumažinti 14,4 proc., o asignavimai skiriami išlaidoms nuo metų pradžios sumažėjo 19 proc.
Dėl sumažinto finansavimo 2009 metais buvo panaikinta teisėsaugos atašė pramoninės
nuosavybės teisės klausimais Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje pareigybė ir
teisėsaugos atašė atšauktas iš pareigų nuo 2010 m. sausio 1 d.
2009 m. gruodžio 4 d. Europos Sąjungos Konkurencingumo Taryba patvirtino išvadas dėl
sustiprintos patentų sistemos Europoje ir pritarė bendrajam požiūriui dėl pagrindinių Europos ir ES
patentų teismų susitarimo nuostatų bei Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos patentų (iki
Lisabonos sutarties įsigaliojimo buvo naudojamas terminas „Bendrijos patentas“).
Ekonominis valstybės konkurencingumas iš esmės priklauso nuo naujausių technologijų
teisinės apsaugos, jų panaudojimo ir perdavimo sąlygų, nuo valstybės politikos inovacijų skatinimo
srityje. Priklausomai nuo valstybės technologinio išvystymo lygio Europos ir pasaulio svarbiausiose
rinkose nacionalinės patentų tarnybos užima svarbią vietą saugant pramoninės nuosavybės objektus
juos registruodamos, išduodamos teisinę apsaugą suteikiančius dokumentus, skleisdamos
pramoninės nuosavybės informaciją, vykdydamos visuomenės švietimo programas. Atsižvelgiant į
tai, nacionalinės pramoninės nuosavybės tarnybos - Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro,
veiklą lemia ekonominiai išorės veiksniai.
Sudėtinga pasaulio ir Lietuvos ekonominė situacija 2009 metais sudarė sunkias verslo
sąlygas daugeliui pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos sistemos dalyvių, todėl objektyviai
mažėjo pramoninės nuosavybės objektų apsaugos poreikis ir galimybės. Tai turėjo tiesioginės įtakos
mažesniam negu 2008 metais paraiškų prekių ženklui ir dizainui registruoti skaičiui.
Siekdama palengvinti administracinę naštą patentinės sistemos vartotojams Europos patentų
organizacijos (EPO) Administracinė taryba 2009 m. spalio 28 d. priėmė sprendimą dėl mokesčių
taisyklių keitimo ir mažesnio mokesčio už papildomą Europos paiešką, kai tarptautinės paieškos
ataskaitą parengė Europos tarptautinės paieškos tarnyba.
Sprendimas įsigalios ir nauji mokesčių dydžiai bus taikomi nuo 2010 m. balandžio 1 d.
2009 metais VPB buvo diegiamos saugaus darbo su elektronine informacija priemonės. VPB
darbuotojams, atsakingiems už informacijos pateikimą Sodrai, suteikti elektroninio parašo
sertifikatai, kurie sudaro galimybę naudojant Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS)
teikti socialinio draudimo pranešimus elektroniniu būdu.
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Vykdant Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės reformą buvo
atnaujintas saugus valstybinio tinklo ryšys, per kurį vykdomas valstybės biudžeto lėšų planavimas,
paraiškų lėšoms gauti teikimas, jų kontrolė.
Valstybinio patentų biuro organizacinę struktūrą sudaro 8 savarankiški skyriai: Teisės ir
tarptautinių reikalų, Išradimų, Prekių ženklų ir dizaino, Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo,
Informacinių technologijų, Finansų ir strateginio planavimo, Bendrųjų reikalų ir Apeliacinis skyriai.
Prekių ženklų ir dizaino skyrių sudaro 2 poskyriai: Ekspertizių ir Registrų administravimo poskyriai.
2009 m. II ketvirtyje VPB įvykę struktūriniai pertvarkymai optimizavo VPB veiklą. Atlikus
valstybės tarnautojų atliekamų funkcijų tikslingumo įvertinimą, buvo sujungti du skyriai, kurie
vykdė bendrąsias funkcijas. Buvo panaikintos trys vadovaujančių valstybės tarnautojų pareigybės.
Nuo pirmųjų VPB įsteigimo dienų daugėjant VPB vykdomų uždavinių ir tarptautinių
įsipareigojimų, plečiantis VPB veiklai darbuotojų skaičius vis tolygiai augo (2008 metais
patvirtintas didžiausias leistinas VPB pareigybių skaičius - 74, įskaitant teisėsaugos atašė
pramoninės nuosavybės teisės klausimams pareigybę). Tačiau 2009 metais dėl sumažinto viešojo
administravimo institucijų finansavimo VPB turėjo sumažinti ir savo darbuotojų skaičių iki 59
(mažesnis nei 60 darbuotojų skaičius buvo iki 2003 metų).
2009 metais į VPB buvo priimtas 1 naujas darbuotojas, o atleista 10 darbuotojų. 3
darbuotojai atleisti jų prašymu, vienas darbuotojas atleistas nepratęsus valstybės tarnybos laiko.
Tačiau didžiausia darbuotojų grupė, net 6, buvo atleisti dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo. Dėl šios
priežasties VPB turėjo atleisti vieną Išradimų skyriaus ekspertą ir vieną Prekių ženklų ir dizaino
skyriaus ekspertą. Panaikinus Informacijos ir dokumentacijos skyrių buvo atleisti du už viešuosius
ryšius ir patentinę informaciją atsakingi darbuotojai, jų funkcijas perskirstant kitiems skyriams ir
darbuotojams. Taip pat atleisti du Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriuje dirbę darbuotojai. Todėl 2009
metų pabaigoje VPB dirbo 39 valstybės tarnautojai ir 19 pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų.
2009 m. gruodžio 31 d. buvo atšauktas teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimams
ir perkeltas į įsteigtą antrojo direktoriaus pavaduotojo pareigybę.
Atleidus 10 darbuotojų, jų santykis pagal lytį pasikeitė nežymiai - 2008 metais VPB dirbo 50
moterų (74,6%) ir 17 vyrų (25,4%), o 2009 metais - 44 moterys (75,9%) ir 14 vyrų (24,1%).
Darbuotojų skaičiaus mažinimas 2009 metais turėjo didelės įtakos darbuotojų skirstymui
pagal išsilavinimą, tai yra iš 10 atleistųjų 9 darbuotojai buvo su aukštuoju universitetiniu
išsilavinimu. 2009 metų pabaigoje VPB dirbo 45 darbuotojai su aukštuoju universitetiniu
išsilavinimu, 1 darbuotojas yra su aukštuoju neuniversitetiniu ir 4 - su aukštesniuoju išsilavinimu; 2
darbuotojai turi vidurinį profesinį ir 6 darbuotojai - vidurinį išsilavinimą.
Atleistų darbuotojų funkcijos buvo paskirstytos kitiems darbuotojams, didinant jų darbo
krūvį.
Pažymėtina, kad asignavimai skiriami darbo užmokesčio fondui 2009 metais sumažėjo 23
proc. palyginus su 2008 metais.
2009 metais VPB veiklą organizuojant pagal Teisingumo ministerijos 2009-2011 m.
strateginį veiklos planą, buvo parengtas 2009 metų veiklos planas, kuriame nurodomi konkretūs
veiksmai, atliekami įgyvendinant strateginio veiklos plano programų priemones.
Kiekvienas VPB struktūrinis padalinys savo darbą planuoja savarankiškai, įgyvendinant
veiklos plane nustatytus tikslus. Sudaryta veiklos planavimo darbo grupė organizuoja ir koordinuoja
veiklos plano rengimą ir vykdymą. Už numatytų plane priemonių įgyvendinimą ketvirčiui
pasibaigus buvo atsiskaitoma VPB direktoriui ir Teisingumo ministerijai. Metams pasibaigus
rengiama metų veiklos ataskaita.
2009 metais VPB veikla buvo finansuojama iš „Nacionalinė pramoninės nuosavybės teisinė
apsauga Lietuvoje“ ir „Specialiųjų lėšų“ programoms skiriamų asignavimų. Pažymėtina, kad
„Nacionalinė pramoninės nuosavybės teisinė apsauga Lietuvoje“ programos finansavimas 2009
metais sumažėjo 22 proc. palyginus su 2008 metais.
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Įgyvendinant Penkioliktosios Vyriausybės programos II dalies „Krizės įveikimo planas“ I
skyriaus nuostatas „Taupymas ir efektyvus mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimas“ ir atsižvelgiant į
Teisingumo ministro 2009 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. 1R-38 „Dėl valstybės biudžeto asignavimų
taupymo“, peržiūrėjus lėšų poreikį išlaidoms buvo parengtas VPB taupymo planas, kuriame
numatytos išlaidų ryšiams, transportui, reprezentacijai, komandiruotėms, kvalifikacijos tobulinimui,
visuomenės švietimui, prekėms ir paslaugoms mažinimas.
2009 metais VPB vyko pasiruošimas Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės
atskaitomybės reformos įgyvendinimui. Pasiruošimas apėmė atsakingų asmenų kvalifikacijos
tobulinimą, VPB buhalterinės apskaitos informacinės sistemos parengimą pritaikymui prie viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimų. Buvo rengiami buhalterinės
apskaitos tvarkos aprašų projektai, vykdomas buhalterinių sąskaitų likučių vertinimas pagal viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus, sąskaitų plano projekto
derinimas su Teisingumo ministerija.

III. INSTITUCIJOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
Strateginių tikslų įgyvendinimas
VPB vykdomos programos „Nacionalinė pramoninės nuosavybės teisinė apsauga Lietuvoje“
ir „Specialiųjų lėšų programa“ įgyvendino Teisingumo ministerijos strateginį tikslą - siekti valstybės
registrų racionalaus funkcionavimo, užtikrinant registrų teikiamų paslaugų prieinamumą ir
patogumą vartotojui jais naudojantis.
Nuo 2009 metų VPB veikla planuojama vadovaujantis Teisingumo ministerijos nustatytais
strateginiais tikslais, rengiant metinius veiklos planus.
Strateginis tikslas 2009 m. buvo vykdomas suteikiant teisinę apsaugą pramoninės
nuosavybės objektams, nagrinėjant ikiteisminius ginčus dėl pramoninės nuosavybės objektų
apsaugos, vykdant visuomenės švietimo priemonių planą ir pramoninės nuosavybės informacijos
sklaidos priemonių planą, skelbiant Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės informacijos
duomenis tarptautinėse bazėse, tvarkant keturis nacionalinės pramoninės nuosavybės apsaugos
sistemos valstybės registrus, atstovaujant Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose ir
Europos Sąjungos institucijose.
Institucijos vykdytos programos
VPB 2009 metais vykdė dvi programas: Nacionalinė pramoninės nuosavybės teisinė apsauga
Lietuvoje ir Specialiųjų lėšų programa.
Nacionalinė pramoninės nuosavybės teisinė apsauga Lietuvoje programos tikslai yra :
• Siekti pramoninės nuosavybės objektų teisinės apsaugos užtikrinimo ir pramoninės
nuosavybės informacijos sklaidos bei visuomenės švietimo plėtros;
• Užtikrinti tarptautinių ir regioninių įsipareigojimų pramoninės nuosavybės apsaugos
srityje įgyvendinimą.
Ši programa yra tęstinė, jos pabaiga nenumatoma, nes ji turi užtikrinti tvarkomų registrų
veiklą.
Įgyvendinant VPB „Nacionalinės pramoninės nuosavybės teisinė apsauga Lietuvoje“
programos tikslą - „Siekti pramoninės nuosavybės objektų teisinės apsaugos užtikrinimo ir
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pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos bei visuomenės švietimo plėtros“ - buvo siekiama
skatinti šalies konkurencingumo didėjimą, užtikrinant pramoninės nuosavybės informacijos
panaudojimą, kuriant konkurencingus produktus ir teikiant juos į rinką.
VPB veiklos plano uždavinys - Išimtinių teisių į pramoninės nuosavybės objektus
registravimo funkcijų vykdymas pagal Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės apsaugą
reglamentuojančius įstatymus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos teisės
aktų nuostatas - susijęs su pagrindinėmis VPB funkcijomis.
Šio uždavinio įgyvendinimo priemonės numato pramoninės nuosavybės objektų ekspertizių
atlikimą ir sprendimų dėl teisių suteikimo priėmimą, keturių valstybės registrų tvarkymą, oficialaus
biuletenio leidimą, patentų aprašymų skelbimą, apeliacijų ir protestų nagrinėjimą, patentinių
patikėtinių registro tvarkymą.

Paduotų paraiškų pramoninės nuosavybės objektams registruoti skaičius
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Lietuvos Respublikoje yra trys patentinės apsaugos gavimo keliai: paduodant paraiškas
tiesiai į VPB (nacionalinis kelias), pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT) ir pagal Europos
patentų konvenciją (Euro ir Euro-PCT paraiškos).
2009 metais į Valstybinį patentų biurą paduota 98 nacionalinės patentinės paraiškos, iš jų
Lietuvos pareiškėjai padavė 91 patentinę paraišką. Konvencinį prioritetą buvo prašoma suteikti 4
patentinėse paraiškose.
2009 metais 26 Lietuvos institucijos, bendrovės padavė patentines paraiškas. Iš jų Kauno
technologijos universitetas padavė net 5 patentines paraiškas.
2009 metais 9 tarptautinės paraiškos perėjo į nacionalinį lygį, iš jų 7 su anksčiau paduotos(ų)
paraiškos(ų) prioritetu.
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Patentinių paraiškų padavimas 2007-2009 metais
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Bendras patentinių paraiškų skaičius 2008 ir 2009 metais atitinkamai išaugo 28 %. ir 2 %.
Patentų išdavimas 2007-2009 metais

1200

1039
1000

776

736

800
600
400
200

84

75

69

0
2007

Nacionaliniai patentai

2008

2009

Išplėsti Europos patentai

Išduotų nacionalinių patentų skaičius 2008 metais išaugo 9 %, išplėstų Europos patentų
skaičius - 5 %.
Išduotų nacionalinių patentų skaičius 2009 metais išaugo 12 %, išplėstų Europos patentų
skaičius - 34 %.
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Lietuvos Respublikoje yra trys išimtinių teisių į prekių ženklą gavimo keliai: pagal Lietuvos
Respublikos prekių ženklų įstatymą, paduodant paraiškas tiesiai VPB (nacionalinis kelias), nuo 1997
m. lapkričio 15 dienos pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą, pagal
kurį tarptautinės ženklų registracijos suteikta apsauga išplečiama Lietuvos Respublikoje (tarptautinis
kelias) ir nuo 2004 m. gegužės 1 dienos pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr.
40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, pagal kurį prekių ženklas, įregistruotas ES Vidaus rinkos
derinimo tarnyboje (OHIM), yra saugomas Lietuvoje.
2009 m. pabaigoje Lietuvoje galiojo 80 710 prekių ženklų registracijų, kurioms prašymai
suteikti apsaugą buvo paduoti nacionaliniu ir tarptautiniu keliu, bei 597 884 Bendrijos prekių
ženklai, registruoti ES Bendrijos prekių ženklų registre.

Prekių ženklų paraiškų, paduotų Lietuvos Respublikoje 2007 - 2009 metais, skaičius
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Prekių ženklų paraiškų, paduotų VPB nacionaliniu keliu, skaičius
Išplėstų Lietuvoje, tarptautinių prekių ženklų registracijų, skaičius

Bendras prekių ženklų paraiškų skaičius 2008 metais išaugo 2 %.
Bendras prekių ženklų paraiškų skaičius 2009 metais sumažėjo 29%.
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Išimtinių teisių į prekių ženklus įregistravimas Lietuvos Respublikoje 2007 - 2009 metais
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Nacionalinių registracijų skaičius
Tarptautinių registracijų, kurioms suteikta apsauga Lietuvos
Respublikoje, skaičius

Bendras įregistruotų prekių ženklų skaičius 2008 metais sumažėjo 7 %.
Bendras įregistruotų prekių ženklų skaičius 2009 metais išaugo 6%.
Lietuvos Respublikoje yra trys išimtinių teisių į dizainą gavimo keliai: pagal Lietuvos
Respublikos dizaino įstatymą, paduodant paraiškas tiesiai VPB (nacionalinis kelias), nuo 2004 m.
gegužės 1 dienos pagal 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos
dizaino, pagal kurį registruotas ES Vidaus rinkos derinimo tarnyboje (OHIM) Bendrijos dizainas
saugomas Lietuvoje (regioninis kelias) ir nuo 2008 m. rugsėjo 26 dienos, Lietuvai prisijungus prie
Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto (tarptautinis
kelias), tarptautinio dizaino registracija gali būti išplėsta Lietuvoje.
2009 m. pabaigoje Lietuvoje galiojo 863 dizainai, kuriems prašymai suteikti apsaugą buvo
paduoti nacionaliniu ir tarptautiniu keliu, bei 404 884 Bendrijos dizainai, registruoti ES Bendrijos
dizaino registre.
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Dizaino paraiškų padavimas Lietuvos Respublikoje 2007 - 2009 metais
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Dizaino paraiškų, paduotų VPB nacionaliniu keliu,
skaičius
Gautų pranešimų apie tarptautines dizaino
registracijas, išplėstas Lietuvoje, skaičius

Bendras dizaino paraiškų skaičius 2008 metais išaugo 67 %.
Bendras dizaino paraiškų skaičius 2009 metais sumažėjo 9 %.
Išimtinių teisių į dizainą įregistravimas Lietuvos Respublikoje 2007 – 2009 metais
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Tarptautinių registracijų, kurioms suteikta apsauga
Lietuvos Respublikoje, skaičius

Bendras įregistruotų dizainų skaičius 2008 metais išaugo 48 %.
Bendras įregistruotų dizainų skaičius 2009 metais išaugo 29 %.
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2009 metais įgyvendinant programos „Nacionalinė pramoninės nuosavybės teisinė apsauga
Lietuvoje“ tikslą, buvo įregistruoti 7895 pramoninės nuosavybės objektai. Šis skaičius yra
pavaizduotas grafiškai, atskleidžiant pramoninės nuosavybės objektų registravimo tendencijas nuo
2005 metų.
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Pramoninės nuosavybės objektų, kuriems suteikta teisinė apsauga, skaičius.

Visų įregistruotų pramoninės nuosavybės objektų suma atskleidžia programos tikslo
rezultato kriterijų, kuris rodo šių objektų skaičiaus augimą. Augimas yra skaičiuojamas atsižvelgiant
į 2006 m. gruodžio 31 d. faktinį įregistruotų pramoninės nuosavybės objektų skaičių, kuris buvo
82500. 2009 metų plane numatytas šio skaičiaus augimas 26,4 proc., o faktiškai išaugo 27,6 proc.
Taigi šio kriterijaus įvykdymo rodiklis - 105 proc.
2009 metais į Apeliacinį skyrių buvo paduota 181 protestas bei 14 apeliacijų:
- 132 protestai dėl nacionalinių prekių ženklų registracijų,
- 46 protestai dėl tarptautinių prekių ženklų registracijų pagal Madrido protokolą,
- 3 protestai dėl dizaino registracijos.
Iš 14 gautų apeliacijų: 10 buvo gauta dėl nacionalinio prekių ženklo paraiškos, 1 - dėl
tarptautinio ženklo, 1 - dėl patentinės paraiškos, 2 - dėl papildomos apsaugos liudijimo suteikimo.
Vertinant gautų protestų ir apeliacijų skaičių pagal ankstesnių metų duomenis, pokyčiai nėra
ryškūs: nežymus paduotų protestų skaičiaus sumažėjimas, kiek didesnis gautų apeliacijų skaičius:
2006 metais – gautos 9 apeliacijos ir 187 protestai,
2007 metais – 10 apeliacijų ir 265 protestai,
2008 metais – 13 apeliacijų ir 197 protestai,
2009 metais – 14 apeliacijų ir 181 protestas.
2009 metais VPB Apeliacinis skyrius priėmė 115 sprendimų, išnagrinėdamas 11 apeliacijų ir
126 protestus.
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Didžioji dalis išnagrinėtų protestų 2009 metais buvo dėl pareikšto registruoti prekių ženklo
klaidinančio panašumo į ankstesnį prekių ženklą. 2009 metais buvo išnagrinėtas Europos Komisijos
protestas pareikštas Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūrai dėl jai priklausančio ženklo,
kuris Komisijos nuomone imituoja Europos Sąjungos simboliką, būtent Europos Sąjungos
vėliavą/emblemą, kurios panaudojimui agentūra nebuvo gavusi sutikimo. Apeliacinio skyriaus
sprendimo išvados esmė, kad minėtas protestas yra nepagrįstas.
Tvarkant keturis valstybės registrus 2009 metais buvo išduoti 695 išrašai iš registrų,
įregistruotos 887 licencinės ir teisių perdavimo sutartys, įrašyta 320 teisės į pramoninės nuosavybės
objektus įkeitimų (įkeitimų atšaukimai) ir 52 areštai (areštų atšaukimai), atlikti 2341 pakeitimai
registruose.
Tvarkant Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą 2009 m. nebuvo gauta
prašymų leisti laikyti patentinio patikėtinio egzaminą. Egzamino nelaikė ir į Lietuvos Respublikos
patentinių patikėtinių registrą nebuvo įrašytas nė vienas patentinis patikėtinis. Iš registro buvo
išbrauktas vienas patentinis patikėtinis jam mirus.
Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, vadovaudamasis 2007 m. lapkričio 28
dienos Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymu Nr. 3R-89
patvirtintomis naujomis „Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos
valstybiniame patentų biure taisyklėmis“, visiems asmenims prieinamoje ir labiausiai lankomoje
vietoje VPB patalpose ir VPB interneto tinklalapyje http://www.vpb.gov.lt skelbia asmenų prašymų
priėmimo ir asmenų aptarnavimo VPB taisykles, valstybės tarnautojo ar darbuotojo, atsakingo už
asmenų aptarnavimą telefonu, vardą ir pavardę, telefono numerį bei „vieno langelio“ asmenų
aptarnavimo padalinio buvimo vietą, darbo laiką, šio padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
atsakingų už asmenų aptarnavimą, pareigas, vardus ir pavardes.
Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius vykdo „vieno langelio“ asmenų
aptarnavimo padalinio funkcijas, priimdamas paraiškas, asmenų prašymus, skundus, įteikdamas ar
išsiųsdamas asmenims atsakymus, pažymas, pramoninės nuosavybės dokumentus, teikdamas
informaciją pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūrų klausimais tiesiogiai, telefonu,
VPB tinklalapyje skyrelyje „Klausimai – atsakymai“ ir elektroniniu paštu.
Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus patalpose matomoje vietoje įrengta
asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų dėžutė bei sudaryta galimybė asmenims VPB interneto
tinklalapyje anonimiškai pareikšti nuomonę apie prašymų nagrinėjimą ir aptarnavimo kokybę VPB.
2007 m. gruodžio 21 dienos Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus
įsakymu Nr. 3P-140 prailgintas asmenų prašymų ir skundų Valstybiname patentų biure priėmimo
laikas antradieniais ir ketvirtadieniais iki 18 valandos.
Nuo 2010 metų sausio mėnesio, vykdant 2009 m. gruodžio 28 dienos VPB direktoriaus
įsakymą Nr. 3R-74 „Dėl VPB teikiamų administracinių paslaugų sąrašo sudarymo ir administracinių
paslaugų aprašymų viešo apskelbimo“, VPB patalpose asmenims prieinamoje vietoje ir VPB
interneto tinklalapyje skelbiami aštuoniolikos administracinių paslaugų aprašymai ir atliekamų
veiksmų, teikiant šias paslaugas, sekos schemos.
VPB tinklalapio skyriuje „Klausimai-atsakymai“ atsakyta į 334 klausimus, informaciniu
elektroniniu paštu - į 237, informaciniu telefonu – į apie 4 500 asmenų paklausimų. „Vieno
langelio“ asmenų aptarnavimo padalinyje apsilankė apie 3 400 interesantų.
2009 m. įteikta ar išsiųsta virš 33 tūkst. atsakymų, pažymų, pramoninės nuosavybės
dokumentų, raštų.
2009 metais interesantų skundų negauta.
Įgyvendinant pirmą programos tikslą VPB vykdė pramoninės nuosavybės informacijos
sklaidos plano priemones, kurios apima Adobe® PDF formato VPB oficialaus biuletenio išleidimą,
ESPACE-PRECES CD-ROM papildymą Lietuvos Respublikos patentų aprašymų informacijos
duomenimis, WIPO ir EPO duomenų bazių papildymą Lietuvos Respublikos pramoninės
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nuosavybės registrų duomenimis, WIPO standartų taikymą Lietuvos Respublikos pramoninės
nuosavybės registruose, VPB oficialiame biuletenyje, Lietuvos Respublikos patentinių paraiškų ir
patentų aprašymuose bei 2008 m. statistikos paskelbimą VPB tinklalapyje. 2009 m. Lietuvos
Respublikos popieriaus formato patentų aprašymai buvo siunčiami Arcanum Informatics Ltd., o
patentinių paraiškų ir patentų bibliografiniai bei referatiniai duomenys buvo perduodami EPO ir
Arcanum Informatics Ltd. FTP tinklu.
Įvykdytos 7 iš 8 pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos plano priemonių. 2009 metais
Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės registruose nebuvo diegiami nauji WIPO standartai.
2009 m. atnaujintų standartų sąrašas WIPO tinklalapyje buvo paskelbtas gruodžio mėnesį, todėl
tinkamų standartų taikymas Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės registruose bus
vykdomas 2010 metais.
Vykdant visuomenės švietimo priemonių planą 2009 m. buvo įvykdytos visos šio plano
priemonės.
Valstybinis patentų biuras, norėdamas prisidėti prie projekto „Vilnius Europos kultūros
sostinės 2009 renginių, minint Vilniaus techninės kūrybos apsaugos dieną, kartu su Lietuvos
technikos biblioteka, Lietuvos institutu ir Vilnijos verslo inkubatoriumi 2009 m. sausio 27 d.
Lietuvos technikos bibliotekoje suorganizavo Lietuvos dizainerių darbų parodą, kurios eksponatus
perdavė Lietuvos institutas. Valstybiniame patentų biure vyko Atvirų durų diena bei seminaras diskusija Vilnijos verslo inkubatoriuje.
2009 m. balandžio 20 - 21 dienomis Lietuvos technikos bibliotekoje, Šv. Ignoto g. 6,
Vilniuje Pasaulinei intelektinės nuosavybės dienai pažymėti vyko Valstybinio patentų biuro
organizuojamas praktinis Šiaurės ir Baltijos šalių nacionalinių patentų tarnybų specialistų
susitikimas dėl prekių ženklų ir dizaino apsaugos aktualijų. Susitikime dalyvo patentų tarnybų
atstovai iš Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Danijos, Islandijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos.
Kiekvienais metais balandžio 26 d. viso pasaulio vyriausybės ir intelektinės nuosavybės
organizacijos kartu su viena iš Jungtinių Tautų specializuotų agentūrų - Pasauline intelektinės
nuosavybės organizacija (WIPO) - švenčia Pasaulinės intelektinės nuosavybės dieną. Šią dieną
siekiama paskatinti intelektinės nuosavybės produktų kūrimą, kviečiama atkreipti dėmesį į
kūrybiškumo skatinimą, intelektinės nuosavybės svarbą, skatinamas teigiamas visuomenės požiūris į
intelektinės nuosavybės teisių apsaugos reikšmę ekonominei, socialinei bei kultūrinei valstybės
plėtrai.
2009 m. Valstybinis patentų biuras šiai dienai paminėti Lietuvoje surengė kelėtą renginių:
VPB kartu su Vilniaus Gedimino technikos universitetu suorganizavo seminarą ,,Pramoninė
nuosavybė Lietuvoje: antikrizinis planas“, kuriame dalyvavo specialistai, dirbantys valstybinėse ir
akademinėse institucijose, verslo atstovai, besidomintys intelektinės nuosavybės apsauga. VPB
patalpose vyko „Atvirų durų“ diena, kurios metu buvo sulaukta studentų iš Vilniaus universiteto,
mokslininkų, išradėjų, kitų asmenų, besidominčių pramoninės nuosavybės apsaugos galimybėmis,
VPB veikla.
2009 m. balandžio 24 d. Lietuvos technikos bibliotekoje (LTB) vyko parodos atidarymas
„Pramoninės nuosavybės apsaugos vystymosi istorija minint Lietuvos vardo tūkstantmetį“. Parodos
atidarymo metu buvo pristatoma pramoninės nuosavybės apsaugos sistemos istorinė raida,
prieškarinės Lietuvos patentų aprašymai, įstatymai, šių laikų patentiniai dokumentai, leidiniai,
straipsniai, išradimų patentai, keitę ir formavę inovacijų pasaulį. Septintus metus iš eilės Lietuvoje
Pasaulinės intelektinės nuosavybės dieną įteikiami Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos
(WIPO) apdovanojimai organizacijai, geriausiai komercializuojančiai pramoninę nuosavybę. 2009
metais WIPO apdovanojimą - šalies intelektinio potencialo tarptautinį pripažinimą gavo UAB
„Vilniaus duona“.
2009 m. gegužės 19-22 dienomis Valstybinis patentų biuras dalyvavo 17-oje tarptautinėje
technikos ir technologijų, aplinkos apsaugos, energijos ir elektrotechnikos, elektronikos, prietaisų,
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inžinerinės kooperacijos parodoje ,,Balttechnika 2009“, kuri vyko Lietuvos parodų centre
,,Litexpo“. Parodoje buvo eksponuojamas Valstybinio patentų biuro stendas, atstovai informavo
lankytojus apie pramoninės nuosavybės objektų (išradimų, dizaino, prekių ženklų) apsaugą, jos
istoriją, dabartį ir ateitį Lietuvoje ir svetur.
2009 metais VPB kartu su WIPO surengė seminarą teisėjams ir prokurorams Molėtuose.
Seminaro tema ,,Intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimas - administracinės, civilinės ir
baudžiamosios teisės priemonės“. Tai antrą kartą Lietuvoje kartu su WIPO organizuojami mokymai
teisėjams ir prokurorams, kurių tikslas suteikti žinių apie intelektinę nuosavybę, taip pat sudaryti
galimybę pasidalinti savo patirtimi ir žiniomis, sprendžiant su intelektinės nuosavybės teisių
įgyvendinimu susijusius ginčus. Mokymuose pranešimus skaitė WIPO atstovai, Lietuvos ir užsienio
šalių praktikuojantys teisininkai bei akademikai
VPB, įgyvendindamas programos tikslą, koordinavo LTB teikiamas informacines ir kitas
paslaugas pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais. Šio uždavinio vykdymą atspindi LTB
pramoninės nuosavybės apsaugos renginių 2009 m. plano priemonės.
LTB kartu su VPB dalyvavo Vilniaus techninės kūrybos apsaugos dienos renginyje Vilnijos
verslo inkubatoriuje.
LTB išleisti leidiniai: Oficialaus biuletenis (Nr.1-6), VPB Oficialaus biuletenio elektroninės
versijos rengimas paskelbimui internete, 2008 m. VPB Oficialaus biuletenio statistikos priedas,
parengtas ir išleistas LTB informacinis leidinis „Pramoninės nuosavybės apsauga“, išleista
bibliografijos rodyklė „Lietuvos išradimai. 2 d. (1992-2008)“ (taip pat paskelbta LTB interneto
svetainėje), išleistas papildomas leidinio „Kas žinotina apie patentinę apsaugą“ tiražas, lankstinukas
„Patentinės informacijos centras“ lietuvių ir anglų kalbomis.
Organizuotos šios parodos: paroda Pasaulinės intelektinės nuosavybės dienos proga (LTB ir
filialuose Klaipėdoje, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdos un-te, Kauno apskr. viešojoje bibliotekoje),
paroda apie intelektinės nuosavybės valdymo gerosios praktikos pavyzdžius bei inovacijų kultūrą
Verslininkystės savaitės 2009 metu, virtuali paroda „Inovatyvių įmonių geros praktikos pavyzdžiai“,
paroda „Patentų įstatymui - 80 metų“ Klaipėdos universitete. Dalyvauta VPB stende parodoje
„Balttechnika“. LTB vykdant veiklą Patentų klinikose (kartu su Patentinių patikėtinių asociacija)
vyko išradėjų konsultavimas išradimų patentavimo klausimais Vilniuje ir Kaune. Į Patentų klinikas
šiais klausimais kreipėsi 36 išradėjai.
LTB kas mėnesį atnaujino eksponuojamus gatvės stendus „Nauji Lietuvos išradimai“ ir
„Pasaulio išradimai“. LTB PIC tinklalapyje veikė nemokama paslauga elektroniniu paštu „Naujienų
prenumerata“.
Buvo teikiama ir redaguojama informacija ES portalui INNOVACCESS apie Lietuvos
intelektinės nuosavybės apsaugos sistemą.
2009 metais Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės informacijos duomenys buvo
pateikiami 7-iose tarptautinėse bazėse (INPADOC PFS, INPADOC PRS, esp@cenet, ACCESSEPC, ACCESS PRECES, Register Plus, PatentScope Search Service®) tuo užtikrinant didesnes
galimybes sistemos vartotojams prieiti prie informacijos.
Vykdant VPB viešųjų paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę 2009 metais buvo vykdomas
Valstybiniam patentų biurui teikiamų prašymų atlikti pakeitimus registruose ir išduoti dokumentus
padavimo elektroniniu būdu sistemos kūrimas. Siekiant sudaryti sąlygas pramoninės nuosavybės
teisinės apsaugos sistemos naudotojams greičiau ir patogiau kreiptis į VPB, paduodant prašymus
atlikti pakeitimus registruose ir išduoti dokumentus, buvo kuriama prašymų padavimo elektroniniu
būdu sistema. Bandomasis sistemos variantas įdiegtas VPB vidiniame tinkle. 2009 metais vyko
sistemos testavimas.
Siekiant procedūrų, susijusių su intelektinės nuosavybės objektų registravimu, tobulinimo,
supaprastinimo, 2009 metais buvo sukurta elektroninio ryšio sąsaja tarp Valstybinio patentų biuro ir
Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės.
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2010 metais parengus Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų
registravimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, pareiškėjai bus atleisti nuo prievolės pateikti
mokėjimą įrodančius dokumentus.
2009 metais buvo vykdomas pasirengimas Europos patentų tarnybos skaitmenizavimo
priemonės įdiegimui VPB pateikiant tinklalapyje Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazėje
jungtis su skaitmenizuotais Lietuvos patentinių paraiškų ir patentų aprašymais. Metų pabaigoje iš
EPT atsiųsta programinė įranga, kurios pagrindu bus skaitmenizuojami patentinės paraiškos ir
patentų aprašymai. Kompiuterinės įrangos, reikalingos šios sistemos įdiegimui VPB, įsigijimas
persikėlė į 2010 metus dėl užtrukusių viešųjų pirkimo procedūrų.
Stiprinant VPB administracinius gebėjimus 2009 metais buvo organizuojamas darbuotojų
mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, vadovaujantis VPB direktoriaus patvirtintu VPB valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2009 metų mokymo planu. Dėl du kartus
mažinto darbo užmokesčio fondo mažėjo lėšos, skiriamos darbuotojų mokymams. Atsižvelgiant į tai
VPB mokymo planas buvo taip pat peržiūrimas ir tikslinamas. Vykdant šį planą 67-iuose
kvalifikacijos kėlimo ir mokymo renginiuose dalyvavo ir kvalifikaciją tobulino 37 darbuotojai, tai
yra beveik 32% mažiau nei 2008 metais.
Stiprinant VPB materialinę ir techninę bazę 2009 metais atnaujino dalį kompiuterinės
įrangos ir biuro technikos. Du nusidėvėję kopijavimo aparatai buvo pakeisti naujais
daugiafunkciniais, spalvinio spausdinimo įrenginiais. Taip pat įsigytas vienas tinklinis
daugiafunkcinis spausdintuvas, kuris pakeitė penkis spausdintuvus, esančius darbuotojų darbo
vietose. Tokiu būdu siekiama sumažinti organizacinės technikos eksploatacines sąnaudas.
Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyta ne visa planuota biuro įranga ir
kompiuterinė technika. Todėl oro kondicionieriaus, reikalingo VPB serverių patalpai, pirkimas buvo
perkeltas į kitus metus.
Taupant lėšas buvo nuspręsta atsisakyti tarnybinio lengvojo automobilio, stacionarių
kompiuterių ir dokumentų naikinimo aparato pirkimo.
2009 metais viešajame aukcione buvo parduotas vienas iš VPB tarnybinių automobilių.
Nutarta atsisakyti vieno mobiliojo ryšio telefono ir sumažinti užimamų patalpų plotą 100 m2
2009 metais VPB diegė kompiuterines sistemas, kuriomis siekiama palengvinti VPB
vykdomą registravimo proceso darbą. Įdiegta Common Software tarptautinio dizaino kompiuterinė
sistema ir tarptautinių prekių ženklų modulis Spirit MECA. Šios sistemos buvo kuriamos VPB
darbuotojų pajėgomis.
Tarptautinio dizaino ir Tarptautinių prekių ženklų modulio Spirit Meca įdiegimas VPB
sudaro galimybę turėti vieningą ir harmoningą kompiuterinę sistemą, įgalinančią automatizuotai
naudoti informacijos įvedimą, apdorojimą, duomenų kaupimą, vidinę paiešką ir ekspertizę, ryšių su
WIPO palaikymą, galimybę parengti informaciją Tarptautinių prekių ženklų publikacijai, o ateityje,
pagal poreikius, ir Tarptautinio dizaino paskelbimą.
Tarptautinių prekių ženklų modulio Spirit MECA programinė įranga kuriama
bendradarbiaujant su Rumunijos patentų tarnybos atstovais. Šiuo metu vyksta baigiamieji jos
modifikavimo, pritaikymo VPB poreikiams darbai.
Siekiant užtikrinti patentų, prekių ženklų ir dizaino duomenų bazių patikimą saugojimą
nutarta įsigyti SAN tipo duomenų saugyklą, kad būtų pakankamai vietos duomenims saugoti.
Atsižvelgiant į didelį VPB saugomų duomenų kiekį, duomenų saugyklos įsigijimas suteikia daug
privalumų: padidėja duomenų saugumas, prie duomenų saugyklos galima prijungti keletą serverių,
užima mažiau vietos, nes nereikia serverių su didelės talpos diskais, užtikrinamas gamintojo
palaikymas visai įrangai, kurioje saugomi ir apdorojami VPB tvarkomų valstybės registrų
duomenys.
2009 metais atliktas praėjimo kontrolės į VPB administracines patalpas remontas ir dviejų
kabinetų apšiltinimo darbai.
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Įgyvendinant antrąjį „Nacionalinė pramoninės nuosavybės teisinė apsauga Lietuvoje“
programos tikslą - užtikrinti tarptautinių ir regioninių įsipareigojimų pramoninės nuosavybės
apsaugos srityje įgyvendinimą - VPB vykdė nacionalinės patentų tarnybos ir centrinės pramoninės
nuosavybės tarnybos funkcijas pagal tarptautines sutartis - Madrido sutarties dėl tarptautinės prekių
ženklų registracijos protokolą; Patentinės kooperacijos sutartį (PCT); Europos patentų konvenciją
(EPK); 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).
Šio programos tikslo rezultato kriterijus - tarptautinių įsipareigojimų skaičius, buvo
įvykdytas.
Tarptautinė, regioninė ir nacionalinė pramoninės nuosavybės objektų apsaugos sistema
suteikia Lietuvos ir užsienio pareiškėjams visapusiškas galimybes ginti savo teises į intelektinės
veiklos produktus naudojantis veikiančiomis teisinės apsaugos priemonėmis.
Pažymėtina, kad 2009 m. gruodžio 1 d. suėjo 5 metai, kai Lietuvos Respublika po 10 metų
dalyvavimo Europos patentų išplėtimo sistemoje tapo visateise Europos patentų konvencijos nare.
2009 m. buvo gautos 3299 nacionalinės paraiškos (patentinės, papildomos apsaugos
liudijimų, prekių ženklų, dizaino), 17 paraiškų pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT) ir 3
paraiškos pagal Europos patentų konvenciją (EPK), kai VPB yra gaunančioji tarnyba, 3 Bendrijos
prekių ženklo paraiškos (CTM), paduodamos per VPB, 2472 tarptautinės prekių ženklų registracijos
(pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą), kuriose nurodyta Lietuvos
Respublika, 12 tarptautinių dizaino registracijų (pagal Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino
tarptautinės registracijos Ženevos aktą), kurioje nurodyta Lietuvos Respublika.
VPB, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos patentų įstatymo ir EPK nuostatas, apskaičiuoja
metų mokesčius, sumokėtus už Europos patentų galiojimą Lietuvos Respublikoje, ir, vykdydama
valstybės įsipareigojimą, 50 % šių mokesčių grąžina Europos patentų tarnybai. 2009 metais
grąžintina EPT suma sudarė 164,3 tūkst. litų. Mokesčiai, kurios Europos patento savininkai sumoka
tiesiogiai į valstybės biudžetą, grąžinimi iš VPB specialiųjų lėšų.
2009 metai teisėkūros ir tarptautinio bendradarbiavimo srityje VPB buvo intensyvūs ir
atsakingi.
Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-2012 m. programos įgyvendinimo 591-ą
priemonę „Parengti teisės aktų projektus, siekiant palengvinti patentinių paraiškų padavimo ir
patentų išdavimo procedūras“ bei atsižvelgiant į nacionalinėje teisėje įgyvendinamas Patentų teisės
sutarties nuostatas, buvo derinami, tobulinami ir svarstomi šie teisės aktai:
Įstatymo dėl Patentų teisės sutarties ratifikavimo projektas Nr. XP-3333(2);
Patentų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) Nr. XIP-816;
Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 1 priedėlio pakeitimo ir
papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-817.
2009 m. nauja redakcija išdėstytos Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės (VPB
direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. 3R-50 „Dėl Valstybinio patentų biuro
direktoriaus 2005 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3R-132 „Dėl Apeliacijų ir protestų AP/01/2005
patvirtinimo“ pakeitimo “ (Žin., 2009, Nr. 101-4238)). Taip pat parengti ir Teisingumo ministerijai
išsiųsti derinti Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių
topografijų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ ir šiuo nutarimu tvirtinamų Lietuvos
Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų registro nuostatų projektai.
VPB yra atsakingas už Lietuvos Respublikos atstovavimą Vidaus rinkos derinimo tarnybos
(OHIM) (prekių ženklai ir dizainai) valdymo organuose - Administracinėje taryboje ir Biudžeto
komitete (dalyvauta 6 OHIM valdymo organų susitikimuose), EPO valdymo organuose -

18
Administracinėje taryboje ir Biudžeto ir finansų komitete (dalyvauta 6 EPO valdymo organų
susitikimuose), WIPO Asamblėjų sesijose (dalyvauta Generalinių Asamblėjų sesijose).
Lietuvos Respublikos teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais Lietuvos
nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje 2009 m. atstovavo Lietuvos interesams 26-iuose Europos
Sąjungos institucijų, darbo grupių, komitetų bei valdymo organų, įskaitant ir Teisingumo
ministerijos kompetencijoje esančius, posėdžiuose. 2009 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 1360 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 12 d.
nutarimo Nr. 882 „Dėl atašė, atašė pavaduotojo, atašė padėjėjų pareigybių įsteigimo Lietuvos
nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje“ pakeitimo“ teisėsaugos atašė pareigybė buvo panaikinta
ir 2009 m. gruodžio 31 d. VPB direktoriaus 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 3P-70 teisėsaugos
atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje
buvo atšauktas iš pareigų. Kiti VPB atstovai taip pat intensyviai dalyvavo Europos Sąjungos darbo
grupių ir komitetų susitikimuose, rengė ir pristatinėjo oficialias Lietuvos pozicijas Briuselyje
nagrinėjamais pramoninės nuosavybės klausimais, iš kurių paminėtinos šios: dėl vieningos patentų
teismų sistemos, dėl Bendrijos patento reglamento projekto, dėl Vidaus rinko derinimo tarnybai
(prekių ženklai ir dizainai) mokamų mokesčių mažinimo ir mokesčių reglamento pakeitimo, dėl
Daugiašalio kovos su padirbinėjimu prekybos susitarimo ACTA.
Specialiųjų lėšų programos vykdymo tikslas - užtikrinti VPB funkcijų vykdymą
įgyvendinant VPB strateginį tikslą.
Programa skirta Valstybinio patentų biuro funkcijoms, numatytoms VPB nuostatuose,
patvirtintuose teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1R-100 (Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo 1R-264 redakcija), vykdyti.
VPB gaunamos specialiosios lėšas sudaro WIPO pervedamos lėšos už tarptautines ženklų
registracijas pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą, už tarptautines
dizaino registracijas Lietuvos Respublikoje Hagos sutarties dėl pramoninio dizaino registravimo
Ženevos akto nustatyta tvarka, už atliktas paieškas Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre dėl
ankstesnių prekių ženklų nurodymo pagal paraiškas Bendrijos prekių ženklams pagal 1993 m.
gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 39 straipsnį, už
išplėstas Europos patentų paraiškas Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ir Europos patentų organizacijos susitarimą dėl 1994 m. sausio 25 d. bendradarbiavimo susitarimo
3(3) straipsnio įgyvendinimo. Programa sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo“. Programa
padeda įgyvendinti Nacionalinės pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos Lietuvoje programos
tikslą. Programos pabaiga susijusi su lėšų pagal tarptautinius įsipareigojimus gavimu.
Programos tikslo pasiekimo rezultato kriterijus - VPB poreikių tenkinimas (proc.). Poreikių
patenkinimas, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos ir tarptautinius reikalavimus atitinkantį
pramoninės nuosavybės apsaugos lygį, sudaro tinkamas sąlygas VPB funkcijų vykdymui.
Vykdant šią programą buvo pirktos prekės ir paslaugos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, VPB viešųjų pirkimų planu. 2009 metai buvo
nupirkta prekių ir paslaugų už 1284,1 tūkst. Lt.

Tarptautinis bendradarbiavimas
Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (WIPO)
2009 metais buvo tęsiamas aktyvus bendradarbiavimas su viena iš specializuotų Jungtinių
Tautų tarptautinių organizacijų - Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija, atsakinga už
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intelektinės nuosavybės apsaugos politikos formavimą pasauliniu mastu ir tarptautinių sutarčių
pramoninės nuosavybės apsaugos srityje administravimą.
Kaip ir kiekvienais metais, nuo 1992 metų, kai Lietuva tapo WIPO nare, mūsų valstybė buvo
atstovaujama WIPO Generalinėse Asamblėjose, Paryžiaus sąjungos Asamblėjos, Nicos sąjungos
Asamblėjos, Patentinės kooperacijos sutarties (PCT) sąjungos Asamblėjos, Madrido sąjungos
Asamblėjos, Budapešto sąjungos Asamblėjos, WIPO koordinacinių komitetų susitikimuose.
Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro vadovas išrinktas Nicos sąjungos Asamblėjos
vicepirmininku.
Valstybinio patentų biuro darbuotojai dalyvavo 13-oje WIPO komitetų sesijų, darbo grupių
susitikimų ir posėdžių, kituose WIPO organizuotose renginiuose.
Europos Sąjunga (ES)
2009 metais VPB atstovai ir Teisėsaugos atašė aktyviai dalyvavo Europos Sąjungos darbo
grupių ir komitetų susitikimuose, rengė ir pristatinėjo oficialią Lietuvos poziciją Briuselyje
nagrinėjamais pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais.
2009 metais įvyko 13 ES Tarybos intelektinės nuosavybės darbo grupės patentų pogrupio
posėdžių, kuriems VPB parengė ir suderino 13 pozicijų, 2 Intelektinės nuosavybės darbo grupės
posėdžiai, kuriems VPB parengė ir suderino 2 pozicijas. 2009 metais vykusiems 3 COREPER
posėdžiams VPB pagal kompetenciją parengė ir suderino 4 pozicijas, 2 Konkurencingumo tarybos
posėdžiams pagal kompetenciją parengė ir suderino 3 pozicijas. Taip pat 2 ES Komisijos Vidaus
rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklai ir dizainai) Mokesčių įgyvendinimo taisyklių ir
Apeliacinės tarybos procedūrų komiteto posėdžiams VPB parengė ir suderino 2 pozicijas.
Teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais Lietuvos Respublikos atstovybėje
Europos Sąjungoje 2009 metais atstovavo Lietuvos interesams įvairiuose susitikimuose, tarp jų 26iuose Europos Sąjungos institucijų, darbo grupių, komitetų bei valdymo organų posėdžiuose
nagrinėjant su intelektinės nuosavybės teise susijusius klausimus.
Europos Sąjungos Vidaus rinkos derinimo tarnyba (OHIM)
Valstybinis patentų biuras glaudžiai bendradarbiauja su Europos Sąjungos Vidaus rinkos
derinimo tarnyba (Prekių ženklai ir dizainai). Kaip numato 2009 m. vasario 26 d. Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija), Lietuvos
Respublikos valstybinio patentų biuro atstovai 2009 metais atstovavo Lietuvos Respublikai 6-iuose
Vidaus rinkos derinimo tarnybos (OHIM) valdymo organų – Administracinės tarybos, Biudžeto
komiteto, jungtiniuose Administracinės tarybos ir Biudžeto komiteto posėdžiuose svarstant OHIM
svarbius organizacinius, administracinius ir finansinius klausimus. Valstybinio patentų biuro
ekspertai 2009 metais dalyvavo vykusiuose 5-iuose OHIM ir patentų tarnybų atstovų techninio
bendradarbiavimo susitikime, OHIM ir patentų tarnybų atstovų sąveikos susitikimuose dėl prekių
ženklų ir dizaino, konferencijoje.
2009 metais bedradarbiaujant su OHIM buvo parengta ir derinama Techninio
bendradarbiavimo sutartis tarp VPB ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (OHIM), kuri apima 6
projektus susijusius su Bendrijos prekių ženklų ir dizaino populiarinimu. Sutarties projektų pagrindu
bus regiami seminarai pramoninės nuosavybės klausimai, bus leidžimi lankstinukai ir brošiūros apie
Bendrijos prekių ženklo ir dizaino apsaugos galimybes.
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Europos patentų organizacija (EPO)
Vadovaujantis Europos patentų išdavimo konvencija (Europos patentų konvencija), Lietuvos
Respublikos valstybinio patentų biuro atstovai, vadovaujami direktoriaus R. Naujoko, 2009 metais
atstovavo Lietuvos Respubliką 4-iuose Europos patentų organizacijos (EPO) Administracinės
tarybos susitikimuose bei 2-uose Biudžeto ir finansų komiteto susitikimuose, kuriuose buvo
svarstomi organizaciniai, administraciniai, finansiniai EPO veiklos bei Europos patentų teisinio
reguliavimo klausimai. EPO Administracinės tarybos narys R.Naujokas išrinktas EPO Europos
patentų akademijos priežiūros tarybos nariu 3 metų kadencijai. 2009 metais VPB direktorius
dalyvavo Europos patentų akademijos Priežiūros tarybos 9-ajame ir 10-ajame susitikimuose.
2009 metais VPB atstovai dalyvavo 8-iuoje EPO renginiuose - EPO komitetų ir darbo grupių
susitikimuose Patentų teisės, techninio bendradarbiavimo klausimais.
Įvertindami specialių profesinių žinių plėtimo patentų išdavimo srityje poreikį ir
pasinaudodami daugiašalio bendradarbiavimo su EPO programos teikiamomis galimybėmis, 2009
metais VPB specialistai tobulino kvalifikaciją Europos patentų tarnybos Patentų akademijos
organizuotuose seminaruose, praktiniuose mokymuose.
2009 metais VPB ir Europos patentų tarnyba (EPT) suderino ir parengė pasirašymui
Nacionalinį veiksmų planą dėl Valstybinio patentų biuro ir Europos patentų tarnybos
bendradarbiavimo Nr. 2009/NAP/LT (National action plan (NAP)). Šio plano vykdymas remiasi
daliniu šalių finansavimu, kai numatytos išlaidos dengiamos santykiu: VPB - 25 proc., EPT - 75
proc.
Šis planas apima 17 projektų, kuriais VPB įgyvendina visuomenės švietimą ir pramoninės
nuosavybės informacijos sklaidą, duomenų perkėlimą į elektroninę erdvę. NAP taip pat numato
projektus, kurių pagrindu VPB darbuotojai gali dalyvauti EPT organizuojamuose mokymuose ir tuo
kelti savo kvalifikaciją. VPB darbuotojų mokomųjų vizitų į EPT projektas buvo pradėtas įgyvendinti
jau 2008 metais.
EPT prezidentė 2009/NAP/LT patvirtino 2010 m. sausio mėnesį, todėl šiuo metu pradedami
įgyvendinti plano projektai.
Bendradarbiavimas su patentų tarnybomis ir kitas tarptautinis bendradarbiavimas
2009 metais Valstybinis patentų biuras tęsė bendradarbiavimą su kaimyninių Baltijos
regiono valstybių patentų tarnybomis – Islandijos patentų tarnybos kvietimu VPB buvo
atstovaujamas Šiaurės ir Baltijos šalių patentų tarnybų vadovų susitikime, Suomijos patentų
tarnybos organizuotame Šiaurės ir Baltijos šalių patentų tarnybų ekspertų susitikime. VPB
darbuotojai su darbiniu vizitu dėl programinės įrangos „Spirit Meca“ diegimo lankėsi Estijos patentų
tarnyboje, Armėnijos patentų tarnybos kvietimu VPB atstovas dalyvavo susitikime dėl EPO, VPB ir
Armėnijos patentų tarnybos trišalio techninio bendradarbiavimo galimybių. Latvijos patentų
tarnyboje vyko darbinis susitikimas EPO mokesčių reformos ir finansinių reikalų klausimais.
Įvairių šalių patentų tarnybų, kitų institucijų kvietimu VPB atstovai dalyvavo 6
tarptautiniuose renginiuose, konferencijose ir mokymuose Lenkijoje, Azerbaidžane, Čekijoje,
Vokietijoje.
2009 metais tęsėsi glaudus bendradarbiavimas su Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir
prekių ženklų tarnyba (USPTO). USPTO kvietimu VPB darbuotoja turėjo galimybę įgyti profesinių
žinių USPTO Pasaulio akademijos vykusiuose mokymuose Aleksandrijoje (JAV).
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Tarpinstitucinių programų ir kitų projektų įgyvendinimas
2009 metais VPB dalyvavo tarpinstitucinėje Inovacijų versle 2009-2013 m. programoje,
patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 577 (Žin., 2009,
Nr. 73-2971), kurios strateginis tikslas „Pasiekti, kad Lietuvos ūkio produktyvumas ir kuriama
pridėtinė vertė būtų artimi ES valstybių vidurkiui“. Siekdamas prisidėti prie šio tikslo įgyvendinimo
VPB vykdė visuomenės švietimą pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos klausimais. Šios
programos įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
VPB vykdydamas visuomenės švietimo veiklą bendradarbiauja su Europos patentų tarnyba
Nacionalino veiksmų plano 2009/NAP/LT projektų pagrindu. 2009 m. kai kurios visuomenės
švietimo plano priemonės buvo įgyvendinamos pasinaudojus finansine EPT parama.
VPB panaudoti asignavimai šios programos įgyvendinimui sudarė 23,5 tūkst. litų, iš kurių
14,2 tūkst. litų - valstybės biudžeto lėšos, 9,3 tūkst. litų - Europos patentų tarnybos lėšos.
2009 metais dalyvauta Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008-2010 metų
programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1047
(Žin., 2008, Nr. 124-4718), kurios strateginis tikslas „Didinti Lietuvos konkurencingumą 2008-2010
metais“. VPB atsakinga už šios programos įgyvendinimo 28 priemonę - tobulinti mokesčių už
pramoninės nuosavybės registravimą politiką. Įgyvendinant šią priemonę buvo derinami, tobulinami
ir svarstomi Patentų įstatymo pakeitimo įstatymo ir Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų
registravimą įstatymo pakeitimo projektai.
Šios programos įgyvendinimą taip pat koordinuoja Ūkio ministerija.
2009 metais VPB dalyvavo Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos
įgyvendinimo 2007-2010 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006
m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1097, įgyvendinime, vykdydamas 5.1.8 priemonę „Įdiegti Europos
patentų organizacijos skaitmeninimo priemonę Valstybiniame patentų biure ir jo tinklalapio
Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazėje pateikti jungtis su skaitmenintais Lietuvos
Respublikos patentinių paraiškų ir patentų aprašymais“.
Lietuvos patentinių paraiškų ir patentų aprašymai bus skaitmenininti ir parengti paskelbimui
tarptautinėse duomenų bazėse ir Lietuvos patentų paskelbimo serveryje.
VPB 2009 m. veiklos plane numatė parengiamuosius darbus susijusius su skaitmeninimo
priemonės diegimu, t. y. Nacionalinio veiksmų plano su Europos patentų tarnyba pasirašymą ir
kreipimąsi į EPT dėl skaitmeninimo priemonės (EPOSCAN) technologijos perdavimo ir įdiegimo
VPB.
2008 metų pabaigoje nepasirašius NAP skaitmeninimo priemonės diegimas buvo nukeltas
vėlesniam laikotarpiui, t. y. 2010 metams Tai numatyta teisingumo ministerijos 2010 - 2012 m.
strateginio veiklos plano projekte ir 2010 - 2012 m. Investicijų projekte „Ilgalaikio turto VPB
įsigijimas“.
Šis projektas įtrauktas į NAP, todėl VPB kreipėsi į Europos patentų tarnybą su prašymu
finansuoti dalį įgyvendinamo projekto. 2009 metų gruodžio mėnesio pabaigoje buvo gautas
finansavimo patvirtinimas.
2009 metų pabaigoje iš Europos patentų tarnybos buvo gauta programinė įranga, reikalinga
šios sistemos įdiegimui VPB. Kompiuterinės įrangos, reikalingos šios sistemos įdiegimui VPB,
įsigijimas persikėlė į 2010 metus dėl užtrukusių viešųjų pirkimo procedūrų.
Įvykdžius šią priemonę bus sudarytos sąlygos asmenims VPB tinklalapyje susipažinti su
skaitmeninintais Lietuvos patentinių paraiškų ir patentų aprašymais.
Patvirtintų asignavimų panaudojimas
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VPB vykdomoms programoms 2009 metais skirta 3807 tūkst. litų (įskaitant patikslinimus
9235 tūkst. litų). Programos „Nacionalinė pramoninės nuosavybės apsauga Lietuvoje“ vykdymui
skirta 3207 tūkst. litų. „Specialiųjų lėšų programai“ vykdyti skirta 600 tūkst. litų. Perkėlus 2008 m.
nepanaudotų asignavimų likutį, Specialiųjų lėšų programos vykdymui skirta 6028 tūkst. litų.
Specialiųjų lėšų programos vykdymui panaudota 1284,1 tūkst. litų. Per 2009 metus Specialiųjų lėšų
programos pajamos sudarė 1082,3 tūkst. litų, t. y. gauta 482,3tūkst. litų viršplaninių įmokų į
biudžetą. Nepanaudotų 2009 m. specialiųjų lėšų likutis sudaro 5226,2 tūkst. litų. Šių lėšų
nepanaudojimo priežastys susijusios su neįvykdytų investicijų projektų, taip pat su užsitęsusiomis
viešųjų pirkimų procedūromis. Parengtas ir derintas 2009-2010 metų bendradarbiavimo su EPT
Nacionalinis veiksmų planas, kuriame numatyta 17 projektų, 2009 metais nebuvo vykdomas,
kadangi EPT jį patvirtino tik 2010 metų pradžioje ir šio plano vykdymo laikotarpis buvo perkeltas į
2010 metus.

Kita svarbi informacija
2009 metais asignavimai VPB vykdomoms programoms sumažinti 16 %; asignavimai darbo
užmokesčiui sumažinti 14,4 %.
Asignavimai VPB vykdomai programai „Nacionalinė pramoninės nuosavybės teisinė
apsauga Lietuvoje” 2009 m. sumažinti 22 % palyginus su 2008 m.; asignavimai darbo užmokesčiui
sumažinti 23 % palyginus su 2008 m.
VPB 2009 metais atlikdamas savo funkcijas į valstybės biudžetą surinko 6439,2 tūkst. Lt. Šis
santykis pavaizduotas grafiškai žemiau:
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„Nacionalinė pramoninės nuosavybės teisinė apsauga Lietuvoje“ programos finansavimas
2009 m. VPB vykdomai programai skirta 50 % mažiau asignavimų negu dėl VPB vykdomos
veiklos pasipildė valstybės biudžetas.
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IV.

ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO INSTITUCIJOS VEIKLOS
PRIORITETINĖS KRYPTYS

2010 metais Valstybinis patentų biuras skirs ypatingą dėmesį šiai veiklai:
• nacionalinės pramoninės nuosavybės apsaugos sistemos tobulinimui;
• efektyviai pramoninės nuosavybės informacijos sklaidai;
• elektroninės valdžios koncepcijos įgyvendinimui.

Direktorius

Rimvydas Naujokas
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Ministerijos, Vyriausybės įstaigos, įstaigos prie
ministerijos (kurios vadovas yra Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto asignavimų
valdytojas), apskrities viršininko, kitos Lietuvos
Respublikos Vyriausybei atskaitingos valstybės
institucijos ar įstaigos veiklos ataskaitos formos
1 priedas
VERTINIMO KRITERIJŲ
(EFEKTO, REZULTATO IR PRODUKTO)
2009 METŲ SUVESTINĖ

Vertinimo kriterijus

Vertinimo
kriterijaus kodas

Metinis planas

Įvykdymas

Įvykdymas
procentais

Nacionalinė pramoninės nuosavybės teisinė apsauga Lietuvoje (kodas 02.01)
Rezultato:
1. Įteisintų pramoninės nuosavybės objektų skaičiaus augimas
(82500 - faktinis įteisintų pramoninės nuosavybės objektų
skaičius 2006-12-31).

R-01-01-01

26,4 %

27,6 %

105 %

2. Tarptautinių įsipareigojimų skaičius.

R-01-02-01

6

6

100 %

5680

5858

103 %

7710

8276

107 %

Produkto:
paduotų paraiškų pramoninės nuosavybės objektams registruoti P-01-01-01-01
skaičius
atliktų pramoninės nuosavybės objektų ekspertizių skaičius
P-01-01-01-02
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įregistruotų pramoninės nuosavybės objektų skaičius

P-01-01-01-03

6835

7895

115,5 %

tvarkomų valstybės registrų skaičius

P-01-01-01-04

4

4

100 %

terminas iki Europos patento apibrėžties vertimo paskelbimo
(mėn.)

P-01-01-01-05

3

2,5

117 %

terminas iki prekių ženklo paraiškos ekspertizės (mėn.)

P-01-01-01-06

10

8

120 %

terminas iki dizaino paraiškos ekspertizės pradžios (mėn.)

P-01-01-01-07

3

3

100 %

išleistų VPB oficialių biuletenių skaičius

P-01-01-01-08

12

12

100 %

paskelbtų patentų aprašymų skaičius

P-01-01-01-09

65

84

129 %

išnagrinėtų apeliacijų skaičius

P-01-01-01-10

8

11

137,5 %

išnagrinėtų protestų skaičius

P-01-01-01-11

170

209

123 %

laikiusių patentinių patikėtinių egzaminą asmenų skaičius.

P-01-01-01-12

0

-

-

VPB pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos priemonių
plano įgyvendintų priemonių skaičius;

P-01-01-02-01

8

7

87,5 %

VPB visuomenės švietimo priemonių plano įgyvendintų
priemonių skaičius;

P-01-01-02-02

7

7

100 %

VPB valstybės tarnautojų, dalyvaujančių įgyvendinant
visuomenės švietimo priemonių planą, dalis (proc.)

P-01-01-02-03

15

16

107 %

LTB veiklos vertinimas;

P-01-01-02-04

1

1

100 %

LTB visuomenės informavimo programos įvykdytų priemonių
skaičius;

P-01-01-02-05

10

9

90 %
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tarptautinių bazių, kuriose skelbiami Lietuvos Respublikos
pramoninės nuosavybės registrų informacijos duomenys,
skaičius.

P-01-01-02-06

7

7

100 %

įdiegtas EPTOS „Online filing“ modulis

P-01-01-03-01

0

-

-

įdiegta Europos patentų organizacijos skaitmenizavimo
priemonė (etapai)
prašymų, paduotų elektroniniu būdu, dalis (proc.)

P-01-01-03-02

0

-

-

P-01-01-03-03

0

-

-

sukurta elektroninio ryšio sąsaja tarp VPB ir Valstybinės
mokesčių inspekcijos

P-01-01-03-04

1

1

100 %

darbuotojų, dalyvavusių mokymo renginiuose, skaičius

P-01-01-04-01

52

37

71 %

atnaujintos kompiuterinės įrangos ir naujos biuro technikos
skaičius.

P-01-01-04-02

14

8

57%

įdiegtų kompiuterių sistemų skaičius

P-01-01-04-03

5

3

60 %

modernizuotų ir prižiūrimų kompiuterių sistemų skaičius

P-01-01-04-04

17

17

100 %

VPB
administracinių
patalpų
remontas,
išplėtimas, P-01-01-04-05
rekonstravimas
tarptautinių ir regioninių paraiškų pagal PCT ir EPK skaičius.
P-01-02-01-01

2

2

100 %

5

20

400%

P-01-02-01-02

130

197

152 %

prekių ženklų ir dizaino paraiškų pagal Madrido protokolą, P-01-02-01-03
Ženevos aktą ir Europos Sąjungos teisės aktus skaičius

80

63

79 %

Lietuvos Respublikoje išplėstų Europos patentų paraiškų
skaičius.
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Europos patentų pagal EPK metų galiojimo mokesčių
mokėjimų skaičius.

P-01-02-01-04

700

860

122 %

atliktų OHIM prekių ženklų paieškų skaičius

P-01-02-01-05

2400

2656

111 %

parengtų teisės aktų projektų skaičius

P-01-02-02-01

4

2

50 %

įgyvendinamų ES teisės aktų nuostatų skaičius

P-01-02-02-02

0

-

-

tarptautinių sutarčių, prie kurių prisijungta, skaičius

P-01-02-02-03

1

0

0%

renginių, kuriuose atstovaujama Lietuvos Respublikai
tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos institucijų,
valdymo organų darbe, skaičius
renginių, kuriuose VPB specialistai dalyvauja tarptautinėse,
regioninėse ir kitose organizacijose specialiųjų atašė ir
ekspertų lygiu, skaičius
VPB išlaikomų specialiųjų atašė skaičius

P-01-02-03-01

12

15

125 %

P-01-02-03-02

45

53

118 %

P-01-02-03-03

1

1

100 %

100 %

100 %

100 %

600

1284,1

214 %

Specialiųjų lėšų programa (kodas 02.83)
Rezultato:
1. VPB poreikių tenkinimas (proc.).

R-83-01-01

Produkto:
nupirkta prekių ir paslaugų, tūkst. Lt.

P-01-01-01-01
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Ministerijos, Vyriausybės įstaigos, įstaigos prie ministerijos
(kurios vadovas yra Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto asignavimų valdytojas), apskrities viršininko, kitos
Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingos valstybės
institucijos ar įstaigos veiklos ataskaitos formos
2 priedas

2009 M. VYKDYTOMS PROGRAMOMS
PATVIRTINTŲ IR PANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Programa

Patvirtinti (įskaitant
patikslinimus) asignavimai,
tūkst. litų

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Panaudojimo
procentas

1.

1.
Nacionalinė
pramoninės
nuosavybės
teisinė apsauga Lietuvoje

3207

3207

100

2.

2.
Specialiųjų
programa

6028

1284,1

21

9235

4491,1

49

3.

Iš viso:

lėšų

