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Įžanga

Jau

antrasis

dešimtmetis

kaip

Lietuvos

Respublikos

gyvenimas pertvarkomas iš pagrindų visose srityse, tačiau 2009
metais dar aktualesnė tapo būtinybė šalies ūkį perkelti į naują
organizacinį, ekonominį, mokslinį bei techninį lygį, kuo sparčiau
diegti tobulesnę techniką ir technologiją, didinti darbo našumą.
Pasaulyje intelektinės nuosavybės prekyba sudaro apie 20 proc. visos
pasaulio prekybos, per artimiausius kelis dešimtmečius šis procentas
gali didėti iki 50 proc. Lietuvai, kaip ir kitoms pasaulio šalims labai
svarbu užtikrinti savo intelektinės nuosavybės apsaugą ne tik vietos
rinkoje, bet ir kitose valstybėse. Visa tai bus galima įvykdyti tik
remiantis mokslo ir technikos pažanga, naudojant intelektinę
nuosavybę, plėtojant išradybą, racionalizaciją, geriau organizuojant
pramonės dizaino, prekių ir paslaugų ženklų licencijavimo veiklą.
2009 metai pažymėti sunkmečio metais, taigi ekonominis valstybės konkurencingumas ypač 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 savo vietą saugant pramoninės
nuosavybės objektus juos registruodamos, išduodamos teisinę apsaugą suteikiančius dokumentus,
skleisdamos pramoninės nuosavybės informaciją. Siekdamas prisidėti prie Vilniaus kaip Europos kultūros
sostinės organizuojamų renginių, Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras 2009 metais
suorganizavo keletą reikšmingų renginių bei paminėjo ypač svarbias datas intelektinės nuosavybės srityje.
Lietuvos Respublika atgavusi nepriklausomybę jau 1992 m. tapo WIPO nare ir po dvejų metų
1994 m. vasario 21 d. prisijungė prie Paryžiaus Konvencijos, kuri įsigaliojo 1994 m. gegužės 22 d. 2009
metais sukako 15 metų, kai galioja Paryžiaus konvencija Lietuvoje. Galiu drąsiai teigti, kad daugiau nei
prieš 100 metų pasirašyta Paryžiaus konvencija išlieka pamatiniu ir svarbiausiu susitarimu plėtojant bei
skatinant intelektinės nuosavybės apsaugą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.
2009 m. gruodžio 1 d. sukako penkeri metai nuo tos dienos, kai Lietuvos Respublika,
prisijungusi prie Europos patentų konvencijos (EPK), tapo Europos patentų sistemos nare. 2009 metais
minėjome Lietuvos vardo tūkstantmečio Jubiliejų, šia proga švenčiant Pasaulinę intelektinės nuosavybės
dieną balandžio 26 –ąją, Valstybinis patentų biuras suorganizavo parodą „Pramoninės nuosavybės

www.vpb.gov.lt
2

apsaugos vystymosi istorija minint Lietuvos vardo 1000-metį“. Tai buvo puiki galimybė dar kartą
atsigręžti į praeitį ir įvertinti intelektinės nuosavybės indėlį per visą šalies istoriją.
2009 metai pasižymėjo ekonominiu šalies nuosmukiu ir sudėtingomis verslo sąlygomis, tačiau
Valstybinis patentų biuras nors ir atsidūręs sunkmečio apsuptyje stengėsi kuo sėkmingiau vykdyti savo
misiją - įteisinti išimtines teises į pramoninės nuosavybės objektus ir užtikrinti visuomenės pramoninės
nuosavybės apsaugos poreikius. Per 2009 metus biuras pagrindinį dėmesį skyrė mūsų trijų metų
strategijos įgyvendinimui, siekiant pagerinti efektyvumą ir viešąsias paslaugas, nors darbuotojų skaičius
per metus buvo sumažintas nuo 70 žmonių iki 60.
2009 metais minint Lietuvos vardo tūkstantmetį, Lietuvoje įsigaliojo tiek patentų išradimams, kiek per
visus dvidešimt metų tarpukario Lietuvoje. Dar vienas reikšmingas įvykis – VPB perėjo prie elektroninio
oficialaus biuletenio skelbimo ir sėkmingai pasirengė publikuoti išradimų aprašymus tik VPB
internetinėje svetainėje (www.vpb.gov.lt--> e-publikacijos)
Ir šiandien, XXI a. pradžioje išlieka aktualus užrašas Pasaulinės intelektinės nuosavybės
organizacijos Vyriausiosios Būstinės kupole Ženevoje: „Žmogaus genijus yra visų meno kūrinių ir
išradimų šaltinis. Šie kūriniai yra žmogaus verto gyvenimo garantija. Valstybės pareiga - užtikrinti
patikimą visų menų ir išradimų apsaugą.“ Tikime, kad ir 2010 metais – 20- aisiais Lietuvos
Nepriklausomybės metais intelektinės nuosavybės kūrėjai ir naudotojai nepamirš išradybos ir dąsių idėjų
2010 metais, kurie garsintų Lietuvos vardą savo kūrybos darbais ir pasiekimais.

Direkotorius

Rimvydas Naujokas
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2009 m. gruodžio 1 d. sukako 5 metai, kai Lietuvos Respublika
prisijungė prie Europos patentų konvencijos
2009 m. gruodžio 1 d. sukako penkeri metai nuo tos dienos, kai Lietuvos Respublika, prisijungusi
prie Europos patentų konvencijos (EPK), tapo Europos patentų sistemos nare.
Europos patentų sistema – tai regioninė patentų išdavimo sistema, veikianti nuo 1978 metų beveik
visose Vakarų Europos valstybėse ir sudaranti galimybes viso pasaulio išradėjams apsaugoti jų sukurtus
išradimus paduodant vieną paraišką Europos patentų tarnybai, kuri, atlikusi išradimo patentabilumo
ekspertizę, išduoda Europos patentą, galiojantį pareiškėjo pasirinktose EPK valstybėse. Šiuo metu
Europos patentas, pasirenkant jo galiojimą ES valstybėse narėse, yra viena iš patogiausių galimybių
apsaugoti išradimą ir Europos Bendrijos rinkoje, kadangi vis dar nėra priimti sprendimai dėl vieningo
Europos Sąjungos patento įsigaliojimo. Siekiant sudaryti sąlygas Rytų ir Vidurio Europos valstybėms
efektyviai integracijai į Europos patentų sistemą buvo sukurta Europos patentų išplėtimo sistema, veikusi
ir Lietuvoje nuo 1994 metų. Europos patentų išplėtimo sistema numatė stipraus Europos patento
pripažinimą bei galiojimą ir tose valstybėse, kurios nebuvo tikrosios EPK valstybės narės, tuo sudarant
sąlygas užsienio investicijų ir inovacijų atėjimui į naujas rinkas, užtikrinant užsienio įmonių išradimų
teisinę apsaugą Europoje.
2004 m. gruodžio 1 d. Lietuvai tapus EPK nare, Europos patentų tarnyba (EPT) išduoda Europos
patentus, galiojančius pareiškėjo pasirinkimu ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos patentų organizacijos
narėse: visose 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse bei buvusioje Jugoslavijos Respublikoje
Makedonijoje, Islandijoje, Kroatijoje, Lichtenšteine, Monake, Norvegijoje, San Marine, Šveicarijoje ir
Turkijoje. Europos patentų sistemoje dabar dalyvauja 36 šalys narės ir dar 3 šalys (Albanija, Bosnija ir
Hercegovina bei Serbija) naudojasi Europos patentų išplėtimo sistema, kurią Lietuva sėkmingai naudojo
10 metų. Europos Patentų Tarnybos valdymo organas yra Administracinė Taryba, kurioje Lietuvą
atstovauja VPB direktorius Rimvydas Naujokas. EPO Administracinė taryba 2009 m. įsteigė Techninės ir
operatyvinės paramos komitetą (TOSC), kuriame Lietuvą atstovavo VPB direktorius R. Naujokas ir
Teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės klausimais Europos Sąjungoje Ž. Danys.
Europos patentų tarnyba per metus vidutiniškai gauna apie 150 tūkstančių Europos patentinių
paraiškų ir išduoda apie 55 tūkstančius Europos patentų. Europos patentas galioja pareiškėjo pasirinktose
valstybėse, jeigu tų valstybių nustatyta tvarka jie yra patvirtinami, dažniausiai pateikiant Europos patento
ar tik juo saugomo išradimo apibrėžties vertimus į tos valstybės kalbas. Šiuo metu Lietuvoje galioja virš
4,5 tūkstančio Europos patentų. Per metus Lietuvoje įsigalioja apie 800 Europos patentų ir apie 100
Valstybinio patentų biuro išduodamų nacionalinių patentų.
EPK galimybėmis apsaugoti Europos rinkoje sukurtą išradimą naudojasi ir Lietuvos subjektai. Per
5 metus EPT gavo 24 paraiškas Europos patentui gauti, kurių ar pareiškėjai yra iš Lietuvos. Lietuvos
valstybė, skatindama inovacijų kūrimą Lietuvoje, pareiškėjams, siekiantiems gauti Europos patentą, teikia
valstybės finansinę paramą per Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją, ja aktyviai naudojasi ir Lietuvos
išradėjai.
Lietuvos Respublikai tapus EPK nare, Lietuvos patentiniai patikėtiniai, įrašyti į Europos patentų
instituto (EPI) tvarkomą sąrašą, yra ir Europos patentiniais patikėtiniais, galintys atstovauti Europos
patentų tarnyboje.
Išplėstų Lietuvos Respublikoje Europos patentų duomenys skelbiami Lietuvos Respublikos
valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje „Išradimai. Dizainas. Prekių ženklai“, kuris
Adobe®PDF formatu skelbiamas Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro tinklalapyje
(http://www.vpb.gov.lt). Lietuvoje galiojančius Europos ir nacionalinius patentus galima rasti Valstybinio
patentų biuro tinklalapio duomenų bazėje „Išradimai“. Lietuvoje galiojančių patentų aprašymai šiuo metu
skelbiami CD-ROM Espace®PRECES, o nuo 2010 m. bus skelbiami ir VPB tinklalapyje. Patentinės
informacijos Lietuvoje sklaidą vykdo Lietuvos technikos biblioteka (LTB) per Patlib centrus Kaune,
Klaipėdoje ir Panevėžyje.
Europos patentų organizacija yra įkūrusi Europos patentų akademiją, kurios Priežiūros tarybos
nariu yra ir Lietuvos atstovas. Europos patentų akademijos tikslas - šviesti visuomenę, patentų sistemos
naudotojus ir visus dalyvius apie išradimų teisinės apsaugos reikšmę ir svarbą, organizuoti įvairius
mokymus, kuriuose per penkerius metus dalyvavo nemažai Lietuvos Respublikos teismų teisėjų,
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nagrinėjančių patentų bylas, taip pat Valstybinio patentų biuro, Lietuvos technikos bibliotekos Patentinės
informacijos centro, kitų valstybės institucijų darbuotojai bei patentiniai patikėtiniai. Šiuo metu yra
parengtas Europos patentų tarnybos ir Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Nacionalinių
veiksmų planas, kurio pagrindu gauta finansinė EPT pagalba bus panaudojama Valstybinio patentų biuro
ir Lietuvos technikos bibliotekos paslaugų visuomenei teikimui.

VPB organizacinė struktūra ir žmogiškieji ištekliai
2009 metai buvo vieni iš sudėtingiausių per visą Valstybinio patentų biuro gyvavimo laikotarpį
nuo 1991 metų. Nuo 2009 m. sausio 1 d. pasikeitė Valstybinio patentų biuro finansinis statusas, nes
asignavimų, skiriamų Valstybinio patentų biuro funkcijų vykdymo užtikrinimui, valdytoju tapo
Teisingumo ministerija, kurios reguliavimo srityje yra Valstybinis patentų biuras. 2009 m. rugpjūčio 7 d.
Nr. Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-264 (Žin., 2009, Nr. 97-4108) buvo patvirtinti naujos redakcijos
Valstybinio patentų biuro nuostatai.
Vykdant bendrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės planus peržiūrėti ir optimizuoti valstybinio
sektoriaus veiklą, įskaitant tiek nepagrindinių funkcijų atsisakymą, tiek finansinių išlaidų mažinimą,
Valstybinis patentų biuras peržiūrėjo savo veiklos planus, optimizavo funkcijų vykdymą ir žmogiškuosius
išteklius. Nuo pirmųjų VPB įsteigimo dienų daugėjant VPB vykdomų uždavinių ir tarptautinių
įsipareigojimų, plečiantis VPB veiklai darbuotojų skaičius vis tolygiai augo (2008 metais patvirtintas
maksimalus 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 sutarties dėl amžiaus. Tačiau didžiausia
darbuotojų grupė, net 6, buvo atleisti dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo. Dėl šios priežasties VPB turėjo
atleisti vieną išradimų ekspertą ir vieną prekių ženklų 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, darbuotojų santykis pagal lytį pasikeitė nežymiai – jeigu 2008 metais
VPB dirbo 50 moterų (74,6%) ir 17 vyrų (25,4%), tai 2009 metais – 44 moterys (75,9%) ir 14 vyrų
(24,1%). VPB ir jo skyriams vadovaujančių darbuotojų santykis, nors išliko ir subalansuotas, tačiau
pasikeitė į kitą pusę, tai yra vadovais dirbo 6 moterys (55%) ir 5 vyrai (45%) (2008 metais šis santykis
buvo šiek tiek kitoks – 5 moterys ir 6 vyrai).
Lyginant 2008 ir 2009 metus pagal amžių VPB personalo pjūvis išliko panašus. Jeigu 2008 metais
darbuotojai pagal amžių galėjo būti suskirstyti taip: 18-30 metų – 10; 31-40 metų – 10; 41-50 metų – 13;
51-65 metų – 30 ir virš 65 metų – 1, tai 2009 metais darbuotojai pagal amžių išsiskirstė taip: 18-30 metų –
12; 31-40 metų – 4; 41-50 metų – 14; 51-65 metų – 27 ir virš 65 metų – 1. Taigi, 2009 metais iki 50 metų
amžiaus darbuotojų grupė sumažėjo 5, o vyresnių nei 50 metų amžiaus darbuotojų grupė taip pat 5
darbuotojais. Bendras VPB darbuotojų amžiaus vidurkis 2009 metais yra 47 metai, tai yra išliko panašus
į 2008 metais buvusį 46 metų vidurkį
Darbuotojų skaičiaus mažinimas 2009 metais turėjo didelės įtakos darbuotojų skirstymui pagal
išsilavinimą, tai yra iš 10 atleistųjų 9 darbuotojai buvo su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu. Tad
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.
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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. Vykdant šį planą 67iuose kvalifikacijos kėlimo ir mokymo renginiuose dalyvavo ir kvalifikaciją tobulino 37 darbuotojai, tai
yra beveik 32% mažiau nei 2008 metais.
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Teisėkūra ir tarptautinis bendradarbiavimas
Teisėkūra
2009 metai teisėkūros ir tarptautinio bendradarbiavimo srityje VPB buvo
intensyvūs ir atsakingi.
Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-2012 m. programos
įgyvendinimo 591-ą priemonę bei atsižvelgiant į nacionalinėje teisėje
įgyvendinamas Patentų teisės sutarties nuostatas, buvo derinami, tobulinami ir
svarstomi:
- 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.
2008 m. spalio 28 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Susitarimo dėl Europos
patentų išdavimo konvencijos (Europos patentų konvencijos) 65 straipsnio taikymo ratifikavimo (Žin.,
2008, Nr. 129-4918). 2009 m. gegužės 1 d. Susitarimas dėl Europos patentų išdavimo konvencijos
(Europos patentų konvencijos) 65 straipsnio taikymo (Londono protokolas) įsigaliojo Lietuvai.

Tarptautinis bendradarbiavimas
2009 metais VPB vykdė centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos funkcijas pagal Europos
Sąjungos teisės aktų dėl Bendrijos prekių ženklo ir dizaino nuostatas bei Europos patentų konvenciją.
VPB taip pat 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).
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 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.
Lietuvos Respublikos dalyvavimas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO)
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administruojamose daugiašalėse tarptautinėse sutartyse pramoninės nuosavybės srityje
TARPTAUTINĖ SUTARTIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO DATA
Konvencija dėl Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos įkūrimo
1992 m. sausio 30 d.
Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (1967 m. Stokholmo akto redakcija)
1994 m. vasario 21 d.
Patentinės kooperacijos sutartis
1994 m. balandžio 5 d.
Nicos sutartis dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos
1996 m. lapkričio 22 d.
Budapešto sutartis dėl tarptautinio mikroorganizmų deponavimo pripažinimo patentavimo procedūros
reikmėms
1998 m. vasario 9 d.
Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolas
1997 m. rugpjūčio 15 d.
Sutartis dėl prekių ženklų įstatymų
1994 m. spalio 28 d., įsigaliojo 1998 m. balandžio 27 d.
Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktas
2008 m. rugsėjo 26 d.
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 26-iuose
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 susitikimuose, OHIM ir patentų tarnybų atstovų sąveikos
susitikimuose dėl prekių ženklų ir dizaino, konferencijoje.
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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, 2-uose Biudžeto ir finansų komiteto
bei TOSC susitikimuose 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 9ajame 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 buvo parengtas VPB ir EPT bendradarbiavimo
nacionalinis veiksmų planas NAP 2009-2011m.

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“ įdiegimo 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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Išradimai
invent@vpb.gov.lt

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 9 tarptautinės paraiškos perėjo į nacionalinį lygį, iš jų 7 su anksčiau paduotos(ų)
paraiškos(ų) prioritetu.
2009 metais VPB, kaip gaunančiojoje tarnyboje, buvo gauta 17 tarptautinių paraiškų.
2009 metais buvo paduota 9 paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti.
Patentai įsigalioję Lietuvoje 2009 metais
Skaičius
Išduoti VPB
Išduoti EPT
Viso:

Pareiškėjai
Lietuvos

84
1039
1123

59
59

iš

Procentinė
išraiška patentų išduotų
Lietuvos pareiškėjams
70 %
5%

Patentinių paraiškų padavimas 2008-2009 metais

120

6

9

99

98

100
80
60

PCT nacionalinis lygis

40
Nacionalinės paraiškos

20
0
2008

2009
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Nacionalinių paraiškų pasiskirstymas pagal valstybes 2009 metais

LT 91

DE 2

EE 2

FR 1, IN 1, LV 1

Patentinių paraiškų, Lietuvos Respublikos pareiškėjų paduotų 2008-2009 metais, skaičius
Pareiškėjai

Paraiškų skaičius
2008

2009

Juridiniai asmenys

37

39

Fiziniai asmenys

50

52

Iš viso juridinių ir fizinių asmenų

87

91

Lietuvos institucijos/bendrovės, padavę paraiškas 2009 m.
Eil.Nr..

Pareiškėjai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kauno technologijos universitetas
Biotechnologijos institutas
UAB „Pe Sap-energy“
AB „Žemaitijos pienas“
UAB „Archiprojektas“
Uždaroji akcinė bendrovė „GEOTERMA“
VGTU Termoizoliacijos institutas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
A. Vrubliauskienės į. „NAUJI VĖJAI“
Akcinė bendrovė „ACHEMA“
Fizikos institutas
Juozo Prušinsko įmonė „APGAMAS“
Lietuvos energetikos institutas
Lietuvos ir Austrijos uždaroji akcinė bendrovė „VAE LEGETECHA“
SPILVA UAB
UAB „ALVAS ir Ko“
UAB „EIGESA“
UAB „EKSPLA“
UAB „ELEKTROIMPULSAS“
UAB „GTV“
UAB „MELSITA“
UAB „SLENGIAI“
UAB „Viltechmeda“

Paraiškų
skaičius
5
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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UAB „Žalia rūta“
Vilniaus universitetas
VšĮ „Grunto valymo technologijos“

24.
25.
26.

1
1
1

Patentų išdavimas 2008-2009 metais
90
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70
60
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40
30
20
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0
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8
Pagal tarptautines paraiškas
75

67

Pagal nacionalines paraiškas
2008

2009

2009 metais išduoti patentai pagal patentų savininkų valstybes
LT 59

RU 6

DE 4

EE 4

LV 4

AT 2, DK 2, CZ 1, TW 1, US 1

Patentų, išduotų 2009 metais, skaičius pagal TPK skyrius

TPK skyriai
Žmogaus
poreikių A
tenkinimas
Įvairūs
technologiniai
B
procesai; transportas
Chemija; metalurgija
C
Tekstilė; popierius
D
Statyba; kalnakasyba

E

Mechanika; apšvietimas;
šildymas;
ginklai; F
sprogdinimo darbai
Fizika
G

Lietuva

Užsienio valstybė
(valstybės kodas ir patentų skaičius)

Iš viso

17

AT 1, CZ 1, EE 1, RU 1, TW 1

22

13

RU 2, EE 1

16

4

DK 2, LV 2, RU 1, US 1

10

1

-

1

6

AT 1, RU 1

8

5

DE 4, EE 2, LV 1, RU 1

13

10

LV 1

11
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Elektra
Iš viso

H

3
59

25

3
84

EUROPOS PATENTAI
2009 metais Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 1039 Europos patentai, išduoti Europos patentų
tarnybos (EPT), 626 iš jų išduoti pagal Europos patentų konvenciją (EPK).
2009 metais įsigalioję Europos patentai pagal patentų savininkų valstybes
DE 220
US 200
CH 110
FR 80
IT 71
NL 40
GB 39
SE 37
AT 28
FI 23
LU 23
DK 19
Kitos 123

Europos patentų, įsigaliojusių Lietuvos Respublikoje 2009 metais, skaičius pagal TPK
skyrius
TPK skyriai
Žmogaus
tenkinimas

Valstybės kodas ir paraiškų skaičius
poreikių A

Įvairūs
technologiniai
B
procesai; transportas
Chemija; metalurgija

Tekstilė; popierius
Statyba; kalnakasyba

Iš viso

US 81, DE 62, CH 58, FR 22, IT 20, GB 15, LU 12, NL 351
12, ES 9, JP 9, DK 8, SE 8, FI 4, IE 4, BE 3, IL 3, NO 3,
AT 2, CA 2, CU 2, HU 2, IN 2, SI 2, BR 1, GR 1, LV 1,
ML 1, TW 1, VG 1
DE 28, CH 13, IT 12, AT 12, US 11, FR 8, FI 7, NL 7, 121
CY 3, DK 3, GB 3, NO 3, BE 2, BY 1, ES 1, IE 1, KR 1,
LU 1, PL 1, SE 1, SI 1, TW 1

C

US 99, DE 75, FR 36, CH 30, IT 24, SE 20, NL 17, BE 411
16, GB 16, LU 9, AT 8, DK 8, CA 7, JP 7, IE 6, ES 4, FI
3, HU 3, IL 3, IN 3, CZ 2, GR 2, HR 2, PT 2, CU 1, LT 1,
MC 1, NO 1, NZ 1, PL 1, SI 1, TW 1, ZA 1

D

DE 4, AT 1, BE 1, CN 1, CZ 1, FI 1, FR 1, IT 1

E

DE 21, FR 5, AT 4, BE 4, FI 4, SE 4, CY 3, GB 2, IT 2, 56
NL 2, CH 1, ES 1, IL 1, OM 1, PL 1

Mechanika; apšvietimas;
šildymas;
ginklai; F
sprogdinimo darbai
Fizika
G
Elektra

Iš viso

H

DE 9, IT 6, FR 4, GB 3, US 2, ES 1, TW 1

11

26

DE 11, CH 6, US 5, FR 3, IT 3, NL 2, AT 1, AU 1, CA 1, 36
KR 1, LU 1, SE 1
DE 10, FI 4, IT 3, SE 3, CH 2, US 2, FR 1, IL 1, KR 1
27
DE 220, US 200, CH 110, FR 80, IT 71, NL 40, GB 39,
1039
SE 37, AT 28, BE 26, FI 23, LU 23, DK 19, ES 16, JP 16,
IE 11, CA 10, IL 8, NO 7, CY 6, HU 5, IN 5, SI 4, TW 4,
CU 3, CZ 3, GR 3, KR 3, PL 3, HR 2, PT 2, AU 1, BR 1,
BY 1, CN 1, LT 1, LV 1, MC 1, ML 1, NZ 1, OM 1, VG
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1, ZA 1

Metų pabaigoje galiojantys patentai
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Nacionaliniai patentai, išduoti VPB

1000
0

2009 metais įregistruota 58 perleidimo sutartys, iš jų 45 perleidimo sutartys Europos patentams.

2009 metais įregistruota 1 licencinė sutartis.

Puslaidininkinių gaminių topografijos
Puslaidininkinių gaminių topografijų teisinę apsaugą Lietuvos Respublikoje galima gauti pagal
Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymą, įsigaliojusį
1998 m. gruodžio 1 d. tiesiogiai paduodant paraiškas VPB.
Nuo Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymo
įsigaliojimo datos paraiškų įregistruoti puslaidininkinių gaminių topografijas nebuvo paduota.
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Prekių ženklai
Trademark@vpb.gov.lt

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.
Nuo Valstybinio patentų biuro įkūrimo pradžios iki 2009 m. gruodžio 31 d. VPB nacionaliniu
keliu buvo paduota 59 780 paraiškų su prašymu įregistruoti prekių ženklą. Lietuvos Respublikos
prekių ženklų registre per šį laikotarpį įregistruotas 49 821 prekių ženklas, iš jų galiojo 36 123
registracijos, įrašyti 23 035 registro pakeitimai, 8 777 teisių perdavimo ir 887 licencinės sutartys,
945 teisės į ženklą įkeitimai (įkeitimų atšaukimai) ir 139 areštai (areštų atšaukimai).
Pradedant 1997 m. iš Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) Tarptautinio
biuro tarptautiniu keliu buvo gauti 48 258 pranešimai dėl tarptautinių registracijų apsaugos
išplėtimo Lietuvoje, atlikus ekspertizę, priimti 44 364 sprendimai suteikti apsaugą.
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, paduotų Lietuvos Respublikoje 2006 – 2009 metais, skaičius
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Prekių ženklų paraiškų, paduotų VPB nacionaliniu keliu, skaičius
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Išimtinių teisių į prekių ženklus įregistravimas Lietuvos Respublikoje 2006 – 2009 metais
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Tarptautinių registracijų, kurioms suteikta apsauga Lietuvos Respublikoje,
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Nacionalinių registracijų skaičius

Prekių ženklų apsauga Lietuvos Respublikoje nacionaliniu keliu
2009 metais VPB paduotos 2 108 prekių ženklų paraiškos, iš jų:
Lietuvos pareiškėjų – 1 833 (86,9),
užsienio pareiškėjų - 275 (13,1).
Paraiškų pasiskirstymas pagal pareiškėjų valstybes

LT 1833
US 56
CH 47
LV 18
DE 14
FI 11
KR 11
SE 10
RU 10
EE 10
AT 8
FR 8
Kitos 28
valstybės: 72
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Pagal tarptautinę prekių ir paslaugų klasifikaciją 2009 m. didžiausias paraiškų kiekis buvo
paduotas 35 (538 arba 15,9 %), 41 (370 arba 10,9 %), 30 (201 arba 5,9 %), 43 (179 arba 5,3 %),
32 (157 arba 4,6 %) klasių prekėms ir paslaugoms.
2009 metais įregistruoti 2 777 prekių ženklai, iš jų:
Lietuvos pareiškėjų – 2 307 (83)
užsienio pareiškėjų – 470 (17).
Registracijų pasiskirstymas pagal prekių ženklų savininkų valstybes

LT 2307
US 91
CH 66
DE 39
SE 32
RU 24
FI 24
EE 21
KR 19
GB 16
LV 14
Kitos 36 valstybės: 124

2009 metais įregistruoti 24 prekių ženklai, kurių paraiškos buvo paduotos su prašymu suteikti
konvencinį prioritetą.
2009 metais į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą įrašyti 772 teisių perdavimai ir 52
licencinės sutartys, atlikti 2 233 registro pakeitimai, pratęsta 1 090 registracijų galiojimo terminų,
įrašyta 320 teisės į ženklą įkeitimų (įkeitimų atšaukimai) ir 52 areštai (areštų atšaukimai),
panaikintos 1 528 registracijos, iš kurių 1 454 registracijos buvo panaikintos, nepratęsus
registracijos galiojimo termino.
2009 metais ES Vidaus rinkos derinimo tarnybai (OHIM) pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 39 straipsnį buvo atliktos 3 606 paieškos
pagal OHIM reikalavimus.

www.vpb.gov.lt
17

Prekių ženklų apsauga pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos
protokolą
2009 metais gauti 2 472 Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) Tarptautinio
biuro pranešimai dėl tarptautinių ženklų registracijų apsaugos išplėtimo Lietuvoje. VPB priėmė
3 933 sprendimus suteikti tarptautinėms ženklų registracijoms apsaugą.
Tarptautinių registracijų, išplėstų Lietuvos Respublikoje 2009 metais, pasiskirstymas
pagal ženklų savininkų valstybes
165

DE 314

153

RU 260

147
260

CH 165
143

PL 153
FR 147
CN 143

134
314

IT 134
HU 120

120

TR 119
119

CZ 118
US 82

118

Kitų 41 valstybių:
717

82
717

Pasinaudodami Lietuvos narystės Madrido protokole teikiama galimybe įgyti prekių ženklų apsaugą kitose šalyse,
nuo 1997 m. iki 2009 m. pabaigos Lietuvos pareiškėjai yra padavę 703 tarptautines paraiškas. Tarptautiniame
prekių ženklų registre įregistruoti 677 Lietuvos pareiškėjų tarptautiniai ženklai.

Tarptautinių paraiškų, paduotų pagal Madrido protokolą, skaičius.
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Dizainas

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 aktą (tarptautinis kelias),
tarptautinio dizaino registracija gali būti išplėsta Lietuvoje.

Nuo Valstybinio patentų biuro įsikūrimo pradžios iki 2009 m. gruodžio 31 d. VPB nacionaliniu
keliu buvo paduotos 1 655 paraiškos su prašymu įregistruoti dizainą. Lietuvos Respublikos dizaino
registre įregistruotos 1 438 dizaino registracijos, iš jų galiojo 368 registracijos.
Pradedant 2008 m. iš Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) Tarptautinio
biuro tarptautiniu keliu buvo gauta 13 pranešimai dėl tarptautinių registracijų apsaugos išplėtimo
Lietuvoje, atlikus ekspertizę, priimta 11 sprendimų suteikti apsaugą.
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.

Dizaino paraiškų padavimas Lietuvos Respublikoje 2006 - 2009 metais
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Išimtinių teisių į dizaino įregistravimas Lietuvos Respublikoje 2006 – 2009 metais
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Gauta ir įregistruota dizainų, kuriems prašymai suteikti apsaugą Lietuvos Respublikoje buvo paduoti nacionaliniu ir
tarptautiniu keliu 2006 – 2009 metais
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2009 metais VPB paduotos 29 paraiškos (58 dizainai) dizainui registruoti, iš jų:
Lietuvos pareiškėjų - 25 (86,2 )

užsienio pareiškėjų - 4 (13,8 ).
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Paraiškų pasiskirstymas pagal valstybes 2009 m.

1

1

1

1

LT 25
EE 1
GB 1
MD 1
RU 1

25

Dizaino paraiškų pasiskirstymas pagal tarptautinę Lokarno klasifikaciją
Užsienio pareiškėjai padavė dizaino paraiškas šiose srityse:
pakuotės ir konteineriai prekių gabenimui ir laikymui (9 kl.) – 3, statybiniai ir konstrukciniai
elementai (25 kl.) – 1.
Lietuvos pareiškėjai padavė dizaino paraiškas šiose srityse:
Statybiniai ir konstrukciniai elementai (25 kl.) – 5, žaidimai, žaislai, palapinės ir sporto prekės (21
kl.) – 1, prekybos ir reklamos įrenginiai, ženklai (20 kl.) – 4, raštinės reikmenys ir biuro įrenginiai,
menininkų ir mokymo priemonės (19 kl.) – 2, muzikos instrumentai (17 kl.) – 1, transporto arba
kėlimo priemonės (12 kl.) - 2, papuošimui skirti gaminiai (11kl.) – 1, pakuotės ir konteineriai
prekių gabenimui ir laikymui (9 kl.) – 7, įrankiai ir metalo dirbiniai (8 kl.) – 1, namų apyvokos
reikmenys, nepriskirti prie kitų klasių (7 kl.) – 1, baldai (6 kl.) – 1.

Lietuvos Respublikos pareiškėjų, padavusių dizaino paraiškas 2008 - 2009 metais, skaičius
Pareiškėjai

Paraiškų skaičius

Juridiniai asmenys
Fiziniai asmenys
Iš viso juridinių ir fizinių asmenų

2008
28
17
45

2009
15
22
37
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Lietuvos Respublikos institucijos / įmonės daugiausiai padavę dizaino paraiškų
Pareiškėjai

Paraiškų skaičius

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Juridiniai asmenys
UAB "TUTUTIS"
AB "NAUJOJI RŪTA"
UAB "KALNAPILIO-TAURO-GRUPĖ"
UAB "VILNIAUS DUONA"
SKR INVEST, UAB
UAB "ITAINA
VŠĮ "VIZUALINIŲ KOMUNIKACIJŲ
STUDIJA"
UAB "SKAUSMO UŽUOVĖJA"
AB "RAGUTIS"
UAB "KLINGAI

Vietovė

2009 m.

Kaunas
Šiauliai
Panevėžys
Vilnius
Vilnius
Kaunas
Vilnius

2
2
1
1
1
1
1

Alytus
Kaunas
Kaunas

1
1
1

2009 metais VPB buvo įregistruotos 33 dizaino registracijos (91 dizainas), iš jų:
Lietuvos pareiškėjų - 30 (90,9 );

užsienio pareiškėjų - 3 (9,1 ).
Registracijų pasiskirstymas pagal dizaino savininkų valstybes 2009 m.

36

LT 36

EE 1

2
1

TR 2

2009 metais į Lietuvos Respublikos dizaino registrą įrašyta 1 teisių perdavimo sutartis, atlikti 32
registro pakeitimai, pratęsti 46 dizaino registracijų galiojimo terminai, panaikintos 76 registracijos.
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Dizainų apsauga pagal Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos
Ženevos aktą
2009 metais gauta 12 Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) Tarptautinio biuro
pranešimų dėl tarptautinių dizaino registracijų apsaugos išplėtimo Lietuvoje. VPB priėmė 11
sprendimų suteikti tarptautinėms dizaino registracijoms apsaugą.

Tarptautinių registracijų, išplėstų Lietuvos Respublikoje 2009 metais, pasiskirstymas
pagal dizaino savininkų valstybes

3
3

FR 3
IT 3
DE 3
UA 2

1

3
CH 1

2

Tarptautinės registracijos išplėstos šiose srityse:
įvairūs gaminiai (99kl.) - 1, grafiniai simboliai ir logotipai (ženklai), paviršiaus raštai, ornamentika
(dekoravimas) (32 kl.) - 1, apšvietimo prietaisai (26 kl.) – 2, įrašymo, perdavimo arba informacijos
paieškos įrenginiai (14 kl.) – 1, transporto arba kėlimo priemonės (12 kl.) - 2, papuošimui skirti
gaminiai (11kl.) – 1, pakuotės ir konteineriai prekių gabenimui ir laikymui (9 kl.) –4.
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Apeliacijos ir protestai
appeal@vpb.gov.lt

Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus veiklos tikslas – peržiūrėti
pareiškėjo skundžiamus VPB ekspertų sprendimus, priimtus atliekant įstatymų nustatyta tvarka patentinės
paraiškos, paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti, paraiškos topografijai registruoti, dizaino,
prekių ženklo ekspertizę bei apginti pažeidžiamas suinteresuotų asmenų teises į intelektinės nuosavybės
objektus.
2009 metais patvirtinta nauja Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių AP/02/2009 redakcija,
įsigaliojusi nuo 2010 metų sausio 1 d. Šiose taisyklėse išryškintas parengiamųjų procesinių dokumentų
vaidmuo, įtvirtinti 2 nauji procesiniai dokumentai, taip pat įvestas dominuojantis rašytinis procesas bei
nustatytas maksimalus 12 mėnesių terminas šalims taikiai susitarti.
2009 metais į Apeliacinį skyrių buvo paduota 181 protestai 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.
Apeliacinis skyrius atsisakė priimti nagrinėjimui 1 apeliaciją dėl patentinės paraiškos, 1 apeliaciją
dėl nacionalinio prekių ženklo paraiškos, 2 protestus dėl nacionalinių prekių ženklų registracijų.
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.
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2009 metais Apeliacinis skyrius priėmė 115 sprendimų, išnagrinėdamas:
- 11 apeliacijų (10 dėl nacionalinės prekių ženklo paraiškos, 1 – dėl tarptautinės ženklo
registracijos);
- 126 protestus (84 protestus dėl nacionalinių prekių ženklų registracijų, 42 – dėl tarptautinių
ženklų registracijų).
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Pagal priimtus sprendimus:
68 atvejais protestai buvo patenkinti, 36 atvejais protestai buvo atmesti, 22 atvejais protestai buvo
patenkinti iš dalies.
5 nagrinėtos apeliacijos dėl VPB eksperto išvadų atmesti paraišką prekių ženklui registruoti buvo
patenkintos, 6 atmestos kaip nepagrįstos.
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Patenkinti
patenkinti dalinai
68%
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Kaip ir kasmet didžioji dalis išnagrinėtų protestų yra 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. Tokiu pat pagrindu Apeliacinis skyrius yra gavęs vos kelis protestus,
todėl praktika šiuo aspektu nėra galutinai susiformavusi. 2009 metais Apeliacinis skyrius ryžosi
suformuoti aiškesnę poziciją dėl galimybės registruoti ženklą, kuomet jį sudaro užsienio kalbos žodis ar
žodžiai, kurie toje užsienio kalboje galimai neturėtų skiriamojo požymio, nurodytų prekių, kurioms
ženklas registruojamas, charakteristikas (ženklas DOLCE GUSTO) arba savo turiniu galėtų prieštarauti
moralei ar viešajai tvarkai (ženklas MENAGE A TROIS). Apeliacinis skyrius konstatavo, kad tokiais
atvejais reikėtų įvertinti ar suinteresuota visuomenės dalis gali suprasti žodžio (ar žodžių junginio)
prasmę, kuomet ženklą sudaro kitos valstybės kalbos žodis (žodžiai). Taip pat pažymėtina, kad aktualumo
nepraranda ginčai dėl ženklų, savo kompozicijoje turinčių kirilica užrašytus žodžius „SOVETSKOJE“.
Tokių ginčų 2009 metais buvo išnagrinėta net keletas, kas įrodo, kad tokie ženklai vis dar nepraranda
patrauklumo rinkoje ir siekia įgyti apsaugą.
Ginčo šalys aktyviai naudojasi taikaus ginčo sprendimo galimybe po protesto padavimo ir tokių
protestų nagrinėjimas Apeliaciniame skyriuje yra nutraukiamas. 2009 metais šis skaičius siekė 83
protestus: buvo nutrauktas 62 protestų dėl nacionalinių ženklų registracijų, 21 protesto dėl tarptautinių
ženklų registracijų nagrinėjimas Apeliaciniame skyriuje.
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Patentinė informacija ir dokumentacija
Valstybinis patentų biuras greta pramoninės nuosavybės objektų (išradimų, dizaino, prekių ženklų,
puslaidininkinių gaminių topografijų) registracijos veiklos vis aktyviau dalyvauja pramoninės nuosavybės
informacijos sklaidoje, siekia, kad sukurta mokslo institucijų stiprybių sistema gautų pridėtinės vertės
keičiantis informacija, panaudojant pramoninės nuosavybės informacijos specialistų žinias, sudarytų
sąlygas kokybiškam naujausių technologijų kūrimo, apsaugos bei panaudojimo procesui. Visuomenės
informavimas vykdomas vadovaujantis VPB įsakymu patvirtintais Pramoninės nuosavybės informacijos
sklaidos bei Visuomenės švietimo priemonių planais pasitelkiant Lietuvos technikos biblioteką (LTB) –
Patentinės informacijos centrus.
VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius vykdė „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.
VPB tinklalapio skyriuje „Klausimai-atsakymai“ atsakyta į 334, informaciniu elektroniniu paštu - 237,
informaciniu telefonu - apie 4 500 asmenų paklausimus. „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 m. sausio 27 d. Valstybinio patentų biuro iniciatyva kartu su Vilnijos verslo inkubatoriumi
(VVI) pirmą kartą buvo paminėta Vilniaus techninės kūrybos apsaugos dieną, kurios metu buvo atidaryta
Lietuvos dizainerių darbų paroda, kurios eksponatus perdavė Lietuvos institutas, Lietuvos technikos
bibliotekoje, vyko Atvirų durų diena Valstybiniame patentų biure bei seminaras-diskusija Vilnijos verslo
inkubatoriuje.
Valstybinis patentų biuras vykdydamas Penkioliktosios Vyriausybės programinę nuostatą
„Stiprinti valstybinį pramoninės nuosavybės objektų, išradimų, dizaino, prekių ir paslaugų ženklų ir
puslaidininkių gaminių topografijos apsaugos įteisinimą“ kartu su Lietuvos technikos biblioteka, Lietuvos
institutu ir Vilnijos verslo inkubatoriumi suorganizavo šią parodą būtent sausio 27 d., kai 1925 m. buvo
priimtas pirmasis Lietuvos prekių ženklams saugoti įstatymas.
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 dalyvavo 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 keletą 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 buvo
suorganizuota „Atvirų durų“ diena, kurios metu buvo sulaukta studentų iš Vilniaus universiteto,
mokslininkų, išradėjų, kitų asmenų, besidominčių pramoninės nuosavybės apsaugos galimybėmis,
Valstybinio patentų biuro veikla.
2009 m. balandžio 24 d. Lietuvos technikos bibliotekoje vyko parodos atidarymas „Pramoninės
nuosavybės apsaugos vystymosi istorija minint Lietuvos vardo tūkstantmetį“. Paroda skirta Pasaulinei
intelektinės nuosavybės dienai pažymėti, kurią organizavo Valstybinis patentų biuras ir Lietuvos
technikos biblioteka. Parodos atidarymo metu buvo pristatoma pramoninės nuosavybės apsaugos sistemos
istorinė raida, prieškarinės Lietuvos patentų aprašymai, įstatymai, šių laikų patentiniai dokumentai,
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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,
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 vystymosi istoriją, dabartį
ir ateitį Lietuvoje ir svetur.
2009 metais VPB kartu su WIPO organizavo seminarą teisėjams ir prokurorams Molėtuose.
Seminaro tema ,,Intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimas - administracinės, civilinės ir
baudžiamosios teisės priemonės“.
Lietuvos technikos biblioteka - 2009 metais išleido 4 informacinius leidinius „Pramoninės nuosavybės
apsauga“.
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Statistiniai duomenys
Lietuvos pareiškėjų paraiškų paduotų patentams, prekių ženklams ir dizainui registruoti pagal
tarptautines sutartis ir ES bendrijos prekių ženklų ir bendrijos dizaino reglamentus ataskaita

Metai

2008

Palyginimas %
2009/2008

2009

Tarptautinės patentinės paraiškos (PCT)
9

17

189

1

3

300

94

60

64

111

114

103

9

9

100

1

1

100

Europos patentinės paraiškos

Tarptautinės paraiškos prekių ženklams
pagal Madrido protokolą registruoti
Paraiškos Bendrijos ženklams registruoti

Paraiškos Bendrijos dizainui registruoti

Tarptautinės paraiškos pramoniniam
dizainui registruoti

Paduotų paraiškų ataskaita
Metai

Išradimai

Nacionalinės
paraiškos

Palyginimas%
2008/2009

2008

2009

64

62

97

11

11

100

Lietuvos pareiškėjų

1

0

0

Užsienio pareiškėjų

23

9

39

3196
3295

387
469

12
14

Lietuvos pareiškėjų
Užsienio pareiškėjų

Tarptautinės
paraiškos
(PCT
nacionalinis
lygis)

Išplėstos Europos patentinės paraiškos
Iš viso:
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Puslaidininkinių
gaminių
topografijos

Prekių ženklai

Nacionalinės
paraiškos

Lietuvos pareiškėjų
Lithuanian applicants

Iš viso/Total
Nacionalinės
paraiškos

Lietuvos pareiškėjų

0

0

0

0

0

0

2006

2218

111

451

431

96

4008

3702

92

6465

6352

98

21

21

100

11
32
9792

6
27
6847

54
84
70

Užsienio pareiškėjų
Pranešimai apie prekių ženklų tarptautines
registracijas, išplėstas pagal Madrido protokolą

Dizainas

Iš viso/Total
Nacionalinės
paraiškos

Lietuvos pareiškėjų
Lithuanian applicants
Užsienio pareiškėjų

Iš viso:
Iš viso:

Įregistruotų išimtinių teisių ataskaita
Palyginimas%
2009/2008

Metai /
Išradimai

2008

2009

75

84

112

776

1039

134

851

1123

132

0
0

0
0

0
0

2432

2777

114

3902
6334

3933
6710

101
106

34
34

33
33

97
97

7219

7866

109

Nacionaliniai patentai
Įsigalioję Europos patentai
Iš viso:

Puslaidininkinių
gaminių
topografijos

Nacionalinės registracijos

Prekių ženklai

Iš viso:
Nacionalinės registracijos
Suteikta apsauga tarptautinėms registracijoms,
išplėstoms pagal Madrido protokolą

Dizainas

Iš viso:
Nacionalinės registracijos
Iš viso:

Iš viso:

www.vpb.gov.lt
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Valstybės mokesčių ataskaita (tūkst.)
Metai

Palyginimas%
2009/2008

2008

2009

Išradimai

3668,2

3969,1

108

-

-

-

2743,5

2398,2

87

92,6

71,9

78

6504,3

6439,2

99

Puslaidininkinių gaminių topografijos
Prekių ženklai
Dizainas

Iš viso

www.vpb.gov.lt
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Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (VPB)
Kalvarijų g. 3, LT-09310, Vilnius
Tel.: (8 5) 278 0250
Faksas: (8 5) 275 0723, (8 5) 275 0733
Informacinis tel.: (8 5) 278 02 90
Faks. (8 5) 275 0723
El.paštas: spb@vpb.gov.lt
Informacinis el. paštas: info@vpb.gov.lt
Internetinė svetainė: www.vpb.gov.lt

Lietuvos technikos biblioteka
Šv. Ignoto g. 6, LT- 01120 Vilnius
Tel.: (8 5) 261 8718
Faksas: (8 5) 261 0379
El.paštas: k.mackevicius@tb.lt
Internetinė svetainė: www.tb.lt

www.vpb.gov.lt
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