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I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS
Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (toliau – Valstybinis patentų biuras, VPB),
veikiantis pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1R-100
patvirtintus nuostatus, 2015 metais vykdė savo misiją – įteisinti išimtines teises į pramoninės
nuosavybės objektus ir užtikrinti visuomenės pramoninės nuosavybės apsaugos poreikius.
2015 m. VPB prisidėjo prie Teisingumo ministerijos vykdomos programos „Paslaugos
gyventojams ir verslui“ vykdymo.
2015 metais prioritetinėmis laikytos šios veiklos sritys:
• elektroninių paslaugų patentų, prekių ženklų ir dizaino srityje plėtra ir tobulinimas;
• pareikštų registruoti pramoninės nuosavybės objektų ekspertizės atlikimo terminų
trumpėjimas;
• pramoninės nuosavybės apsaugos populiarinimas šalyje visuomenės švietimo priemonių
pagalba didinant visuomenės informuotumą apie pramoninės nuosavybės apsaugą, ypač dėl dizaino
apsaugos galimybių;
• galimų VPB veiklos institucinių pokyčių siekiant efektyvios, patogios piliečiams ir verslui
bei koordinuotos intelektinės nuosavybės apsaugos sistemos analizės atlikimas;
• parengiamųjų veiksmų, susijusių su organizacinių-techninių prielaidų Bendro patentų
teismo veiklai Lietuvoje sudarymu, atlikimas kartu su Nacionaline teismų administracija ir
Teisingumo ministerija.
• Lietuvos interesų ES ir tarptautinėse institucijose atstovavimo užtikrinimas.
Siekiant įgyvendinti pažangias ir inovatyvias priemones, skirtas vartotojams aktualioms ir
naudingoms viešosioms ir administracinėms paslaugoms perkelti į elektroninę erdvę, VPB buvo
plečiamas elektroninių paslaugų sąrašas. 2015 m. pasiektas 91 proc. elektroninių veiksmų, t. y. iš 70
VPB atliekamų veiksmų net 64 gali būti atliekami elektroniniu būdu jungiantis per e valdžios vartus
(plačiau žr. 3 priemonės vykdymo aprašymą). Elektroninių paslaugų plėtra įgyvendinama siekiant
prisidėti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 m. programos prioritetinių priemonių
plano 51-os priemonės („Sudaryti galimybę pramoninės nuosavybės objektus registruoti
elektroniniu būdu.“) bei 2-ojo teisingumo ministro valdymo sričių strateginiame veiklos plane
numatytą prioriteto „Didesnio viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumo užtikrinimas,
perkeliant viešąsias ir administracines paslaugas į elektroninę erdvę" vykdymo.
2015 m. elektroninė pareiškėjų aptarnavimo sistema (EPAS) pritaikyta elektroniniu parašu
pasirašytiems dokumentams išduoti ir bendrauti su pareiškėjais tik elektroniniu būdu. 2015 m.
gruodžio 30 d. buvo pakeistos Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklės, tuo sudarant sąlygas
plačiau panaudoti nekvalifikuotą elektroninį parašą, tokiu būdu išplečiant VPB elektronines
paslaugas, supaprastinant jų naudojimą ir skatinant pareiškėjus aktyviau naudotis VPB
elektroninėmis paslaugomis.
Bendradarbiaujant su VRDT 2015 m. įdiegta Prekių ženklų registro ir Dizaino registro
administravimo sistema (angl. backoffice) – LINRA. Šio sistemos pagrindu yra tvarkomi Lietuvos
prekių ženklų ir dizaino registro duomenys, leidžiamas VPB oficialus biuletenis.
Pagal dvišalio bendradarbiavimo su Europos patentų tarnyba susitarimą įgyvendintas Europos
federacinio patentų registro projektas, pagal kurį Lietuvoje galiojančių Europos patentų duomenys
teikiami į Europos patentų tarnybos Europos patentų duomenų bazę.
Siekiant sustiprinti patentinės informacijos sklaidos funkcijų vykdymą, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1145 „Dėl įgaliojimų Lietuvos Respublikos krašto
apsaugos ministerijai įgyvendinti Lietuvos technikos bibliotekos savininko teises ir pareigas
suteikimo“ LTB sudėtyje esančio Patentinės informacijos centro (toliau – PIC) funkcijos, susijusios
su patentinės informacijos sklaida, nuo 2016 m. liepos 1 d. perduotos VPB. VPB atstovas dalyvavo
darbo grupėje pasirengti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai įgyvendinti LTB
savininko teises ir pareigas, sudarytoje Krašto apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu
Nr. V-1177.
Siekdamas prisidėti prie Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų
efektyvumo didinimo, VPB 2015 m. buvo panaikintos 4 vadovaujančias pareigybės (skyrių vedėjų
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pavaduotojų) ir vietoj jų įsteigtos atitinkamai skyrių vyriausiųjų specialistų ar patarėjų pareigybės.
Atsižvelgiant į šiuos struktūros pokyčius, buvo pagerinta rodiklio „darbuotojų skaičius vienam
vadovaujančiam darbuotojui“ reikšmė nuo 2,53 iki 3,62.
2015 m. kovo 20 d. Valstybinio patentų biuro direktoriumi paskirtas dr. Arūnas Želvys.
Siekiant sudaryti organizacines ir technines prielaidas Bendro patentų teismo veiklai
Lietuvoje 2015 m. buvo parengtas Bendro patentų teismo veiklos Lietuvoje prielaidų sudarymo
veiksmų plano projektas.
VPB tvarkydamas keturis valstybės registrus ir registruodamas išimtines teises į pramoninės
nuosavybės objektus 2015 metais į valstybės biudžetą surinko 2561,1 tūkst. eurų. 2015 m. VPB
skirti asignavimai sudarė 1256,9 tūkst. eurų, t. y. 49 proc. asignavimų nuo valstybės biudžeto
pajamų už VPB atliekamus veiksmus (1 pav.).
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1 pav. Sumokėtų mokesčių į biudžetą ir VPB vykdomos veiklos finansavimo santykis
2015 m. VPB vykdydamas bendrus su EPT bei Vidaus rinkos derinimo tarnyba (toliau –
VRDT) projektus gavo lėšų, kuriomis buvo finansuota didžioji dalis pagal šiuos susitarimus
vykdytų darbų bei renginių organizavimo, informacinių leidinių leidybos, kompiuterinės ir
programinės įrangos įsigijimo bei dalyvavimo mokymuose patirtų išlaidų. Šios lėšos 2015 m.
sudarė – 132,8 tūkst. eurų.
Vykdant „vieno langelio“ funkciją 2015 m. įteikta ar išsiųsta apie 31 tūkst. atsakymų,
pažymų, pramoninės nuosavybės dokumentų, raštų. Dokumentų valdymo sistemoje buvo
užregistruoti 3606 gaunami ir siunčiami raštai, atsakyta į 690 VPB tinklalapyje arba „info“
elektroniniu paštu pateiktų klausimų. Buvo teikiama informacija informaciniu telefonu – apie 5 600
skambučių.
II. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
VPB savo veiklą planuoja atsižvelgiant į Teisingumo ministro valdymo sričių strateginį
veiklos planą, prisidedant prie šio plano strateginio tikslo – „Padidinti teisinių institucijų paslaugų
patogumą vartotojams ir jų efektyvumą“ įgyvendinimo. Įgyvendinant šį strateginį tikslą buvo
siekiama šių efekto kriterijų:
 Asmenų, palankiai vertinančių teisingumo ministro valdymo sričių teisinių institucijų
suteiktų paslaugų kokybę, patogumą ir pagarbą klientui, dalis, proc. (E-02-01).
Siekiant išsiaiškinti pareiškėjų nuomonę VPB teikiamų paslaugų kokybės, patogumo ir
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pagarbos klientui klausimais, 2015 m. internetu buvo vykdoma Teisingumo ministerijos inicijuota
apklausa „Teisinių institucijų teikiamų paslaugų patogumas vartotojams ir jų efektyvumas“.
Pagrindiniai apklausos klausimai - teikiamų paslaugų kokybės, savalaikiškumo įvertinimas,
suteiktos paslaugos suprantamumas ir aiškumas, aptarnaujančių asmenų kompetencija ir kiti
klausimai.
2015 m. vertinant VPB veiklą respondentų aktyvumas buvo labai mažas (3 respondentai
pateikė atsakymus), todėl apklausos rezultatų nėra galimybės interpretuoti ir vertinti.
 Teisinių institucijų paslaugų, pasiekiamų elektroniniu būdu, dalis, proc. (E-02-02).
VPB teikiamų paslaugų, pasiekiamų elektroniniu būdu dalis 2015 m. siekė 91 proc.
 Teisingumo ministro valdymo sritims priskirtų valstybės registrų paslaugų, pasiekiamų
elektroniniu būdu, dalis, proc. (E-02-02).
VPB teikiamų registrų paslaugų, pasiekiamų elektroniniu būdu dalis 2015 m. siekė 94 proc.
2015 m. VPB prisidėjo prie Teisingumo ministro valdymo sričių 2015 – 2017 m. strateginio
veiklos plano programos „Paslaugos gyventojams ir verslui“ (0201) tikslo vykdymo – užtikrinti
efektyvią pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą (02). Programos tikslo rezultato kriterijus
– „Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro paslaugų, pasiekiamų elektroniniu būdu, dalis,
proc.“ (R-02-001-02-01) – 2015 m. įvykdytas 101 proc.
Siekiant tikslo įgyvendinimo VPB vykdė uždavinį – tinkamai registruoti išimtines teises į
pramoninės nuosavybės objektus ir informuoti visuomenę apie pramoninės nuosavybės apsaugą
(02-01). Uždaviniui įgyvendinti 2015 m. pasirinktos keturios priemonės:
1 priemonė. Išduoti patentus ir registruoti prekių ženklus, dizainą, puslaidininkinių
gaminių topografijas ir tvarkyti keturis valstybės registrus 02-01-01
Užtikrindamas uždavinio įgyvendinimą VPB priėmė prašymus išduoti patentus, registruoti
prekių ženklus ir dizainą.
PADUOTŲ PARAIŠKŲ ATASKAITA
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Uždavinio produkto vertinimo kriterijus – „Prekių ženklų ekspertizių atlikimo vidutinis
terminas, mėn.“ (P-0201-02-01-01).
Siekiant sudaryti sąlygas visuomenei greičiau ir efektyviau įgyvendinti savo teises į
pramoninės nuosavybės objektus, buvo trumpinamas prekių ženklo paraiškos ekspertizės terminas.
2015 m. terminas iki prekių ženklo ekspertizės pradžios sutrumpėjo 0,5 mėn. palyginus su 2014 m.
(nuo 7 mėn. iki 6,5 mėn.) (2 pav.).
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2 pav. Prekių ženklų ekspertizių atlikimo vidutinis terminas, mėn.
Uždavinio produkto vertinimo kriterijus – „Pagal nacionalines procedūras įsigaliojusių
Lietuvos Respublikoje pramoninės nuosavybės objektų skaičius, vnt.“ (P-0201-02-01-02). 2015 m.
šio kriterijaus planuota reikšmė – 5335 objektų. 2015 m. bendras įsigaliojusių objektų skaičius
išaugo 2 proc. palyginus su 2014 m., t. y. 6 proc. daugiau nei planuota (3 pav.).
Įgyvendindamas programos priemonę VPB 2015 m. veiklos plane numatė atskirus veiksmus,
susijusius su paraiškų priėmimu, ekspertizių atlikimu ir teisių į pramoninės nuosavybės objektus
registravimu. 2015 m. VPB atliko 172 patentų paraiškų ekspertizes, t. y. 34 proc. daugiau nei 2014
m., 4531 prekių ženklų paraiškų ekspertizes, t. y. 6 proc. mažiau palyginus su 2014 m., 76 dizaino
paraiškų ekspertizes, t. y. 3 proc. mažiau nei 2014 m.
Atlikdamas išimtinių teisių į pramoninės nuosavybės objektus registravimo veiksmus VPB
2015 m. išdavė 133 Lietuvos Respublikos patentus, t. y. 11 proc. daugiau nei 2014 m. 2015 m.
Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 1390 Europos patentai, t. y. 11 proc. daugiau nei 2014 m. 2015 m.
buvo įregistruoti 2260 prekių ženklai, t. y. 6 proc. daugiau nei 2014 m. 2015 m. 1804 tarptautinėms
prekių ženklų registracijoms suteikta apsauga, t. y. 7 proc. mažiau registracijų nei 2014 m.
Registruodamas išimtines teisės į pramoninį dizainą VPB 2015 m. įregistravo 27 dizainus, t. y. 23
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proc. daugiau nei 2014 m. 2015 m. 40 tarptautinių dizaino registracijų suteikta apsauga, t. y. 31
proc. mažiau nei 2014 m.
Spręsdamas ikiteisminius ginčus dėl teisių į pramoninės nuosavybės objektus registravimo
VPB nagrinėja apeliacijas ir protestus teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka. 2015 m. VPB
Apeliacinis skyrius išnagrinėjo iš viso 10 apeliacijų (tiek pat, kiek ir 2014 m.), 8 dėl prekių ženklų,
2 dėl papildomos apsaugos liudijimo išdavimo/liudijimo galiojimo termino nustatymo ir 129
protestus dėl prekių ženklų (t. y. 9 protestais daugiau nei 2014 m.).
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3 pav. Įsigaliojusių Lietuvos Respublikoje pramoninės nuosavybės objektų skaičius
2015 metais Vilniaus apygardos teismui buvo apskųsti 7 iš 78 Apeliacinio skyriaus priimtų
sprendimų, t. y. 9 proc. Pirmos instancijos teismas 2015 m. pakeitė 2 Apeliacinio skyriaus
sprendimus.
2015 m. Apeliacinio skyriaus sprendimu pakeisti 5 ekspertų sprendimai. Tai sudaro 50 proc.
apeliacijų ir yra daugiau nei planuota. 4 apeliacijose iš 8 dėl prekių ženklų Apeliacinio skyriaus
priimtais sprendimais iš dalies pakeistas eksperto sprendimas (3 apeliacijose – dėl žymens
skiriamojo požymio vertinimo paslaugų atžvilgiu, 1 apeliacijoje – dėl įrodymų dėl įgyto skiriamojo
požymio vertinimo). 1 apeliaciją iš 2 dėl papildomos apsaugos liudijimo Apeliacinis skyrius priimtu
sprendimu tenkino ir pakeitė eksperto sprendimą dėl papildomos apsaugos liudijimo galiojimo
termino.
Atsižvelgiant į vykdomą uždavinį VPB 2015 m. 7 proc. sutrumpino terminą iki prekių ženklo
paraiškos ekspertizės pradžios. Taip pat pažymėtina, kad 2015 m. prekių ženklų paraiškų (kurios
nereikalauja paraiškos trūkumų šalinimo) ekspertizių, atliekamų ne ilgiau kaip per 2 d. d., dalis
sudarė 79 proc.
Atsižvelgiant į VPB veiklos specifiką bei siekiant stiprinti VPB darbuotojų administracinius ir
profesinius gebėjimus, nemažas dėmesys 2015 m. buvo skiriamas VPB darbuotojų mokymui ir
kvalifikacijos tobulinimui. VPB darbuotojai dalyvavo įvairiuose mokymo renginiuose Lietuvos bei
užsienio mokymo įstaigose ir institucijose (Europos patentų akademijos, VRDT akademijos,
Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (toliau – PINO) organizuojami mokymai). 2015
m. 42 VPB darbuotojai dalyvavo 96 mokymuose pagal VPB direktoriaus 2015 m. kovo 9 d.
įsakymu Nr. 3P-21 patvirtintą mokymo planą 2015 metams.
Bendradarbiaujant su VRDT 2015 m. įdiegtas Forecasting įrankis, kuriuo pagalba atliekamos
prekių ženklų ir dizaino paraiškų prognozės. Įrankis sukurtas remiantis EUROSTAT duomenimis
dėl BVP, privataus vartojimo ir nedarbingumo rodiklių Lietuvoje, taip pat remiantis paskutinių
penkių metų paraiškų statistika.
Taip pat bendradarbiaujant su VRDT įdiegta dažniausiai užduodamų klausimų duomenų bazė
Call center. Šis įrankis skirtas nacionalinių tarnybų darbuotojams, atsakingiems už informacijos
teikimą pareiškėjams. Vykdant šį projektą, buvo įsisavinta programinė įranga, sukurta pildymo
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klausimų-atsakymų skiltis. Pasinaudojant šia baze, išplėsta ir patobulinta VPB interneto svetainės
„Dažniausiai užduodamų klausimų“ skiltis. Numatomas šios sistemos panaudojimas, rengiant
kvalifikuoto ir kokybiško konsultavimo telefonu užtikrinimo gaires.
Tvarkydamas valstybės registrus – patentų, prekių ženklų ir dizaino – VPB 2015 m. siekė
modernizuoti šių registrų informacinių sistemų ir duomenų apsaugos priemones. Siekiant užtikrinti
efektyvų registrų, operacinių sistemų, dokumentų valdymo sistemų, atsarginio kopijavimo duomenų
saugojimą 2015 m. įsigyta šiuolaikinė atsarginio kopijavimo paslauga. Dabar duomenys kas naktį
optiniu kabeliu kopijuojami į nuotolinį duomenų centrą.
Atnaujinta kompiuterių tinklo valdymo operacinė sistema Windows Server 2012 vietoj jau
nebepalaikomos Windows Server 2003.
Siekiant tobulinti VPB teikiamų paslaugų reglamentavimą 2015 m. buvo parengti šie teisės
aktų projektai:
 Siekiant supaprastinti įgaliojimų VPB teikimo tvarką numatyta galimybė teikti ne tik
įgaliojimų originalus, bet ir įgaliotojo ar įgaliotinio parašu patvirtintas įgaliojimų kopijas, arba
duomenis iš Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomo Įgaliojimų registro. Įtvirtinant šias nuostatas
VPB direktoriaus 2015-09-09 įsakymu Nr. 3R-60 buvo pakeistos Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo
taisyklės, patvirtintos VPB direktoriaus 2005 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 3R-132 „Dėl apeliacijų
ir protestų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“; VPB direktoriaus 2015-09-09 įsakymu Nr. 3R-59 –
Dizaino registravimo taisyklės, patvirtintos VPB direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr.
3R-72 „Dėl Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo įgyvendinimo“; VPB direktoriaus 2015-09-09
įsakymu Nr. 3R-58 – Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės,
patvirtintos VPB direktoriaus 1994 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 11 „Dėl patentų paraiškų
padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo“; VPB direktoriaus 2015-09-09 įsakymu Nr. 3R-58 –
Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės, patvirtintos VPB direktoriaus
1994 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 11 „Dėl patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų
išdavimo“; VPB direktoriaus 2015-09-09 įsakymu Nr. 3R-57 – Prekių ženklų registravimo
taisyklės, patvirtintos VPB direktoriaus 2004 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3R-37 „Dėl prekių
ženklų registravimo taisyklių patvirtinimo“; VPB direktoriaus 2015-09-09 įsakymu Nr. 3R-56 –
Puslaidininkinių gaminių topografijų registravimo taisyklės, patvirtintos VPB direktoriaus 1999 m.
kovo 10 d. įsakymu Nr. 36 „Dėl puslaidininkinių gaminių topografijų registravimo taisyklių
patvirtinimo“.
 Siekiant pritaikyti išduodamų dokumentų formas elektroninei erdvei, VPB direktoriaus
2015 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 3R-72 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro
išduodamų išrašų iš registrų ir duomenų bazių formų patvirtinimo“ buvo patvirtinta nauja išrašo iš
VPB tvarkomų registrų ir duomenų bazių forma ir patikslintas registrų ir duomenų bazių duomenų
identifikacinių kodų sąrašas.
 Siekiant užtikrinti greitesnį ir paprastesnį patentinės informacijos prieinamumą visuomenei
VPB direktoriaus 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3R-79 „Dėl Lietuvos Respublikos
valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo
patvirtintas VPB Oficialaus biuletenio skelbimo tvarkos aprašas, kuriame patobulinta VPB
biuletenio rengimo ir skelbimo tvarka bei numatytas VPB biuletenio skelbimas du kartus per
mėnesį (iki šiol jis buvo skelbiamas vieną kartą per mėnesį).
 VPB direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3R-81 „Dėl Valstybinio patentų
biuro direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 3R-41 „Dėl dokumentų teikimo Lietuvos
Respublikos valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu“ pakeitimo“ buvo išplėstas elektroniniu
būdu VPB teikiamų dokumentų sąrašas.
2 priemonė. Populiarinti pramoninės nuosavybės apsaugos priemones ir galimybes 02-01-02
2015 m. siekdamas prisidėti prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014 – 2020 metų programos
įgyvendinimo, VPB vykdė programos įgyvendinimo 2014 – 2017 metų veiksmų plano 2.2.2.
veiksmą – „Populiarinti pramoninės nuosavybės apsaugos priemones ir galimybes“ (Lietuvos
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Respublikos ūkio ministro 2014-07-16 įsakymas Nr.4-491 „Dėl Lietuvos Inovacijų plėtros 2014 –
2020 metų programos įgyvendinimo 2014-2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“).
2015 m. buvo vykdomos Visuomenės švietimo priemonių plano bei Informacijos sklaidos
priemonių plano priemonės.
Uždavinio produkto vertinimo kriterijus – „Verslo subjektų, žinančių apie pramoninės
nuosavybės apsaugos galimybes, dalis proc.“ (P-0201-02-01-03). 2015 m. šio kriterijaus planuota
reikšmė – 2 proc. Šio kriterijaus vykdymas fiksuojamas atliekant visuomenės apklausą dėl
pramoninės nuosavybės apsaugos galimybių žinomumo lygio.
Kaip ir praeitais metais, pastebimas išaugęs verslo atstovų polinkis registruoti intelektinę
nuosavybę, norint ją apsaugoti (4 pav.). Sociologinio tyrimo duomenimis 2015 m. išradimų, prekių
ženklų ar pramoninio dizaino apsaugos galimybių žinomumas padidėjo 6 proc.
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4 pav. Verslo subjektai, žinantys apie pramoninės nuosavybės apsaugos galimybes (proc.)
Populiarinant pramoninės nuosavybės apsaugą VPB 2015 m. vykdė informacijos sklaidos
priemonių plano priemones. Įgyvendinta 16 iš 17 priemonių (įvertinus poreikį buvo atsisakyta
dalyvavimo EPOPIC 2015 konferencijoje Danijoje). Vykdant šias priemones kas mėnesį teikta
informacija apie Lietuvos patentus EPT Espacenet ir INPADOC duomenų bazėms; periodiškai
atnaujintos VPB internetinės išradimų, prekių ženklų ir dizaino duomenų bazės.
2015 m. parengtas apžvalginis informacinis leidinys „Lietuvos Respublikos valstybinio
patentų biuro 2014 m. metinė apžvalga” elektronine forma, paskelbta 2014 m. statistika ir 12
oficialių biuletenių.
2015 m. VPB vykdė visuomenės švietimo pramoninės nuosavybės klausimais priemonių
planą. Įgyvendinta 17 iš 17 plano priemonių: suorganizuota arba dalyvauta 14 renginių, skelbti ir
įgyvendinti 2 konkursai/apdovanojimai. 2015 m. parengta ir VPB interneto svetainėje publikuota
daugiau nei 120 žinučių intelektinės nuosavybės tematika, pateikta Lietuvos mokslininko
kandidatūra EPT rengiamiems „Europos išradėjas 2016“ apdovanojimams.
Bendradarbiaujant su PINO, dizaineris N. Kalinauskas už kūrybinę veiklą pramoninio dizaino
srityje apdovanotas PINO medaliu, o balandžio 24 d. Vilniaus dailės akademijoje, minint Pasaulinę
intelektinės nuosavybės dieną, bendradarbiaujant su PINO ir Vilniaus dailės akademija, surengtas
seminaras dizaino apsaugos klausimais „Kaip apsaugoti dizainą užsienyje?“.
2015 m. balandžio 29 d. pasirašytas VPB, Lietuvos technikos bibliotekos ir Vilniaus dailės
akademijos tarpusavio supratimo memorandumas. 2015 m. gegužės 19 d. pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA). Šiais susitarimais
sustiprintas bendradarbiavimas pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos, visuomenės švietimo
srityse.
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Klaipėdos, Šiaulių, Kauno bei Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose organizuoti
seminarai-diskusijos „Prekių ženklų ir dizaino teisinės apsaugos galimybės Lietuvoje ir Europos
Sąjungoje“. Renginiuose auditorija supažindinta su prekių ženklų ir dizaino teisinės apsaugos
galimybėmis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, atsakyta į pateiktus klausimus. Šis renginių ciklas
organizuotas pagal dvišalio techninio bendradarbiavimo su VRDT susitarimą.
Pagal šį susitarimą gegužės-birželio mėnesiais organizuotas konkursas dizaino srityje „Kurk ir
saugok savo dizainą“. Konkursu siekta skatinti kurti ir apsaugoti dizainus, supažindinta su
Bendrijos ir nacionaline dizaino apsaugos sistema, dizaino teisine registracija ir kt. VPB surengti
konkurso nugalėtojų apdovanojimai.
Didelis dėmesys 2015 metais buvo skirtas seminarui intelektinės nuosavybės pažeidimų ir
žalos atlyginimo klausimais, kuris vyko rugsėjo 23 – 24 d. Seminaras organizuotas Lietuvos teismų
teisėjams. Jame patirtimi dalijosi Latvijos, Rumunijos, Portugalijos teismų teisėjai, VRDT atstovai
ir kt., seminare dalyvavo 50 Lietuvos teisėjų, 5 Lietuvos prokurorai, Teisingumo ministerijos ir
VPB darbuotojai.
Europos patentų organizacijai paskelbus konkursą „Europos išradėjas 2016“ , spalio mėnesį
pateikta prof. Armino Ragausko kandidatūra.
Lapkričio 19 d. Vilniuje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Bendrosios patentinės
apsaugos perspektyvos“ aptarti naujosios patentinės apsaugos sistemos privalumai ir iššūkiai.
Konferencija organizuota bendradarbiaujant su Europos patentų tarnyba (EPT).
Siekiant Lietuvos auditoriją geriau supažindinti su ES dizaino ir ES prekių ženklų sistemomis,
gruodžio 7 d. kartu su VRDT organizuotas seminaras „Dizaino apsauga: ar žinome ir išnaudojame
visas galimybes?“, o taip pat sukurti video ir lankstinukai, pristatantys paieškinius įrankius
„TMview“, „DesignView“ ir elektronines VPB paslaugas (prekių ženklų ir dizaino registravimą
internetu).
2015 m. VPB atstovai moderavo ir skaitė pranešimus įvairiose konferencijose bei paskaitose:
lapkričio 24 d. moderuota Ūkio ministerijos, bendradarbiaujant su PINO, organizuoto seminaro
„Intelektinė nuosavybė ir jos reikšmė, kuriant konkurencingą žiniomis grįstą ekonomiką“ vieną iš
dalių, 2015 m. liepos 3 d. pristatytas pranešimas MITA informaciniame seminare
„Bendradarbiavimo dėl nacionalinių patentų paraiškų paieškų įgyvendinimas Lietuvoje“ ir 2015 m.
rugsėjo 3 d. pristatytas pranešimas Vilniaus inovacijų forume „Innovation Drift 2015“, lapkričio 5
d. pristatytas pranešimas KTU Santakos slėnyje vykusioje konferencijoje „Inovatyvus verslas: ar
visos galimybės išnaudotos“, lapkričio 26 d. skaityta paskaita KTU „Technologijų entreprenerystė“
kurso studentams.
2015 m., dalyvaujant EPT vykdomame Federated Patent Register projekte, sukurta
žiniatinklio paslauga, leidžianti teikti Europos federaciniam patentų registrui teisinio statuso
Lietuvoje duomenis. Lietuvoje galiojančių Europos patentų duomenys teikiami į EPT Europos
patentų duomenų bazę ir automatiškai atnaujinami.
2015 m. buvo vykdomas Quality at Source projektas, kuriuo siekiama, kad vartotojams būtų
pateikiami kokybiški nacionalinių patentų registrų duomenys, todėl svarbu, kad pareiškėjai gautų
informaciją tiesiogiai iš duomenų šaltinio. Šiam tikslui pasiekti VPB tvarkomos patentų duomenų
bazės buvo papildytos citavimo duomenimis, kurie kartu su kita informacija nuolat perduodama
EPT. Siekiant, kad EPT gautų kiek galima išsamesnius duomenis apie Lietuvos patentus, 2015 m.
buvo patobulinta bibliografinių duomenų perdavimo programinė įranga. Į Europos patentų
duomenų bazę įrašyta nauja tarptautinės klasifikacijos versija pagal duomenis iš EPT. Siekiant
patikrinti įvairių patentų tarnybų duomenų vientisumą, nacionalinės patentų tarnybos turi keistis
failais, kuriuose pateiktas visų tarnybos duomenų bazėse esančių patentų sąrašas. Tuo tikslu VPB
buvo sukurta programinė įranga leidžianti kurti atitinkančio formato failą ir periodiškai jį teikti
EPT. Vykdant šį projektą planuojamas visų Lietuvos Respublikos patentų registro duomenų
skaitmenizavimas ir atpažinimas optinėmis technologijomis.
3 priemonė. Perkelti Valstybinio patentų biuro viešąsias paslaugas į elektroninę erdvę 02-0103
Nuo 2011 metų rugsėjo mėnesio VPB pradėjo priimti elektroniniu būdu pateiktus prašymus
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atlikti veiksmus patentų, prekių ženklų ar dizaino registruose.
Naudojantis VPB elektronine pareiškėjų aptarnavimo sistema per 2015 metus gauta 12
Lietuvos patentų paraiškų, 884 prekių ženklų paraiškos, 11 dizaino paraiškų ir 8087 prašymai atlikti
veiksmus registruose. Gauti 5 elektroniniu būdu paduoti protestai. Uždavinio produkto vertinimo
kriterijus - „Elektroniniu būdu paduotų prašymų dalis nuo visų paduotų prašymų, kurie gali būti
paduoti elektroniniu būdu, proc.” (P-0201-02-01-04). Elektroniniu būdu paduoti prašymai 2015 m.
sudaro 59 proc. nuo visų galimų elektroniškai pateikti prašymų (5 pav.).

visi prašymai
el. prašymai

8999
15365

5 pav. Elektroniniu būdu paduotų prašymų dalis nuo visų galimų elektroniškai pateikti prašymų dėl
veiksmų atlikimo registruose, proc.
Siekiant įgyvendinti pažangias ir inovatyvias priemones, skirtas vartotojams aktualioms ir
naudingoms viešosioms ir administracinėms paslaugoms perkelti į elektroninę erdvę, nuo 2013 m.
VPB buvo plečiamas elektroninių paslaugų sąrašas. Bendradarbiaujant su EPT 2015 m. įdiegtas
naujas elektroninis Online filing modulis, kuris sudaro galimybę pareiškėjams elektroniniu būdu
pateikti prašymus dėl Europos patento įsigaliojimo Lietuvos Respublikoje ir prašymus dėl laikinos
teisinės apsaugos suteikimo Europos patento paraiškai. Įdiegus modulį, VPB pareiškėjams sudarė
galimybę dar 6 veiksmus atlikti elektroniniu būdu, tuo 2015 m. pasiekiant 91 proc. elektroninių
veiksmų.
2015 m. taip pat buvo praplėstas Elektroninės pareiškėjų aptarnavimo sistemos EPAS
funkcionalumas, pritaikant sistemą pritaikyta elektroniniu parašu pasirašytiems dokumentams
išduoti ir bendrauti su pareiškėjais tik elektroniniu būdu.
Bendradarbiaujant su VRDT 2015 m. įdiegta Prekių ženklų registro ir Dizaino registro
administravimo sistema (angl. backoffice) – LINRA. Šios sistemos pagrindu yra tvarkomi Lietuvos
prekių ženklų ir dizaino registro duomenys, leidžiamas VPB oficialus biuletenis. Įdiegtos sistemos
funkcionalumas apėmė naujas paieškos portalų TMView ir DesignView versijas, duomenų teikimą
internetinėms duomenų bazėms, tarptautinių prekių ženklų duomenų įkėlimą, apeliacijų ir protestų
duomenis bei automatinį dizaino ir ženklų biuletenio generavimą. Visi duomenys į sistemą buvo
perkelti iš senos Common Software sistemos. Sukurta sistema užtikrina patogų VPB veiklos procesų
valdymą, užduočių vykdytojams sudarymą, su paraiškomis susijusių dokumentų valdymą naudojant
elektroninės bylos sąvoką, veiksmingą įrangos naudotojų valdymą, mokesčių tvarkymą ir
programinės įrangos darbo auditą bei kontrolę.
Siekiant užtikrinti prekių ženklų registro bei dizaino registro duomenų apdorojimo galimybes
bei pažangos, vertinamos kokybės standartais duomenų analizę, 2015 m. įdiegta Duomenų analizės
ir ataskaitų rengimo sistema Qliksense.
Siekiant efektyvesnio informacinių technologijų projektų valdymo, bendradarbiaujant su
VRDT 2015 m. VPB įdiegta specializuota projektų valdymo programinė įranga JIRA Software.
2015 m. baigus diegti Prekių ženklų registro ir Dizaino registro administravimo sistemą,
planuojama jos pagrindu diegti analogišką įrangą, skirtą patentų administravimui, pritaikant ją
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patentų registro tvarkymui. 2015 m. parengta Patentų registro administravimo (angl. backoffice)
sistemos techninė specifikacija.
Tobulinant prašymų atlikti išradimo, kuris yra nacionalinio patento objektas, technikos lygio
paiešką EPT teikimo paslauga, sukurta programinė įranga išradimų, kurios pagalba tokie prašymai
perduodami EPT saugiu ryšio kanalu naudojant specialų failų formatą.
2015 m. gruodžio 30 d. buvo pakeistos Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklės, tuo
sudarant sąlygas plačiau panaudoti nekvalifikuotą elektroninį parašą, tokiu būdu išplečiant VPB
elektronines paslaugas, supaprastinant jų naudojimą ir skatinant pareiškėjus aktyviau naudotis VPB
elektroninėmis paslaugomis.
4 priemonė. Vykdyti tarptautinių sutarčių ir ES teisės aktų pramoninės nuosavybės apsaugos
srityje nuostatas dėl registravimo ir informavimo 02-01-04
Vykdant šią priemonę VPB vykdė nacionalinės patentų tarnybos ir centrinės pramoninės
nuosavybės tarnybos funkcijas pagal tarptautines sutartis – Patentinės kooperacijos sutartį (PCT),
Europos patentų konvenciją (EPK), Madrido sutarties dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos
protokolą, Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktą dėl
tarptautinės pramoninio dizaino registracijos, Europos Sąjungos teisės aktus - Tarybos 2001 m.
gruodžio 12 d. reglamentą (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizainų; 2009 m. vasario 26 d. Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija).
Vykdant įsipareigojimus pagal tarptautines sutartis buvo priimta ir persiųsta atitinkamoms
tarptautinėms tarnyboms 9 tarptautinės paraiškos pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT), 1
tarptautinio dizaino paraiška pagal Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės
registracijos Ženevos aktą. Taip pat buvo gautos 83 tarptautinės ženklų paraiškos pagal Madrido
sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą, 1552 į Lietuvą išplėstos tarptautinės prekių
ženklų registracijos, 44 į Lietuvą išplėstos tarptautinio dizaino registracijos.
VPB, įgyvendindamas Patentų įstatymo ir EPK nuostatas, apskaičiuoja metų mokesčius,
sumokėtus už Europos patentų galiojimą Lietuvos Respublikoje, ir, vykdydamas valstybės
įsipareigojimą, 50 % šių mokesčių grąžina EPT. 2015 metais grąžintina EPT suma sudarė 543,0
tūkst. eurų.
2015 m. buvo atnaujinti pasiūlymai dėl teisės aktų projektų, reikalingų siekiant ratifikuoti
Susitarimą dėl Bendro patentų teismo, pasirašytą 2013 m. vasario 19 d. Briuselyje, ir Sutartį dėl
Bendro patentų teismo Šiaurės ir Baltijos valstybių regioninio skyriaus įsteigimo, pasirašytą 2014
m. kovo 4 d. Briuselyje, kurie buvo pateikti Teisingumo ministerijai. Taip pat buvo parengtas
Bendro patentų teismo veiklos Lietuvoje prielaidų sudarymo veiksmų plano projektas. Nors planas
nebuvo patvirtintas, tačiau faktiškai VPB vykdė plano projekte numatytas priemones: atnaujintas
Susitarimo dėl Bendro patentų teismo ir Sutarties dėl Bendro patentų teismo Šiaurės ir Baltijos
valstybių regioninio skyriaus įsteigimo ratifikavimo paketas, pateikti siūlymai dėl Susitarimo dėl
Bendro patentų teismo įsipareigojimų vykdymo įtraukimo į planavimo dokumentus, ieškota
sprendimų klausimui dėl teismo patalpų Vilniuje, kuriose regioninis skyrius galėtų nagrinėti bylas,
suteikimo Bendram patentų teismui; VPB atstovas dalyvavo Stokholme vykusiame Šiaurės ir
Baltijos valstybių atstovų susitikime dėl regioninio teismo steigimo klausimų, VPB atstovai
dalyvavo visuose Parengiamojo komiteto susitikimuose, Parengiamojo komiteto Teisinių klausimų
darbo grupės 7-osios komandos dėl Europos patentų bylinėjimosi sertifikato klausimų
susitikimuose, Europos patentų organizacijos Administracinės tarybos Atrankos komiteto
susitikimuose.
2015 m. buvo sėkmingai vykdomas tarptautinis bendradarbiavimas pramoninės nuosavybės
apsaugos srityje.
VPB darbuotojai dalyvavo 10-yje PINO komitetų sesijų, darbo grupių susitikimų ir posėdžių
bei kitų PINO organizuotų renginių.
VPB darbuotojai 2015 m. atstovavo Lietuvą 4-iuose Europos patentų organizacijos (toliau –
EPO) Administracinės tarybos susitikimuose, 3-uose Biudžeto ir finansų komiteto susitikimuose,
kuriuose buvo svarstomi organizaciniai, administraciniai, finansiniai EPO veiklos bei Europos
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patentų teisinio reguliavimo klausimai, taip pat 4-iuose EPO Atrankos komiteto posėdžiuose,
kuriuose buvo svarstomi bendro galiojimo Europos patento išdavimo bei mokesčių nustatymo
klausimai. 2015 m. VPB darbuotojai dalyvavo 7-iuose įvairaus pobūdžio EPO renginiuose –
komitetuose, valstybių narių atstovų susitikimuose, kituose dalykiniuose renginiuose.
VPB darbuotojai 2015 m. atstovavo Lietuvos Respublikai VRDT valdymo organų
posėdžiuose: 2-uose Administracinės tarybos, 2-uose Biudžeto komiteto ir 2-uose jungtiniuose
Administracinės tarybos ir Biudžeto komiteto posėdžiuose svarstant VRDT organizacinius,
administracinius ir finansinius klausimus. VPB ekspertai 2015 m. dalyvavo 15-oje VRDT ir patentų
tarnybų atstovų techninio bendradarbiavimo, VRDT ir patentų tarnybų atstovų sąveikos
susitikimuose prekių ženklų ir dizaino klausimais.
2015 m. VPB darbuotojai dalyvavo kasmet vykstančiuose Šiaurės ir Baltijos patentų tarnybų
bendradarbiavimo ekspertiniuose ir tarnybų vadovų susitikimuose, kitų valstybių patentų tarnybų
organizuotuose renginiuose. VPB atstovai taip pat dalyvavo 6-uose Bendro patentų teismo
Parengiamojo komiteto posėdžiuose ir 2-uose Parengiamojo komiteto Teisinių klausimų darbo
grupės 7-osios komandos (Europos patentų bylinėjimosi sertifikato klausimai) posėdžiuose.
VPB glaudžiai bendradarbiaujant su tarptautinėmis ir Europos Sąjungos organizacijomis –
PINO, EPO ir VRDT – 2015 m. vykdė tarptautinio bendradarbiavimo sutartyse numatytus
visuomenės švietimo priemonių įgyvendinimo ir VPB teikiamų paslaugų perkėlimo į elektroninę
erdvę plėtros projektus.
2015 m. buvo vykdomi bendradarbiavimo projektai, kurių išlaidas 75 proc., o kai kuriais
atvejais 100 proc. dengė EPT:
 dalyvavimas EPT organizuotoje konferencijoje bei parodoje PATLIB 2015. Parodos metu
buvo pristatomos nacionalinės patentų tarnybos, patentinės informacijos centrai bei įmonės,
teikiančios patentų paieškos paslaugas;
 dalyvavimas EPT Bendrinės kalbos mokymų projekte, skirtame VPB darbuotojų užsienio
kalbos (anglų ir prancūzų) mokymams;
 dalyvavimas „Institucijos gebėjimų stiprinimas“ projekte, skirtame VPB darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimui;
 Vykdant projektą „Parama EQE kandidatams“ (projektas skirtas asmenims, siekiantiems
laikyti Europos kvalifikacinį egzaminą ir įgyti teisę atstovauti pareiškėjus EPT), VPB buvo priimtos
kandidatų paraiškos, konsultuoti pretendentai į kandidatus, nagrinėtos ir vertintos pateiktos
paraiškos, derinant su Patentinių patikėtinių asociacija, atrinktų kandidatų duomenys ir paraiškos
persiųstos EPT;
 įdiegtas naujas Online filing įskiepis prašymams dėl Europos patento įsigaliojimo
Lietuvoje pateikti, taip pat dėl Europos patento paraiškos išradimo apibrėžties vertimo paskelbimo,
siekiant gauti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje;
 dalyvauta Federated Patent Register bei Quality at source projektuose (žr. 2 priemonės
vykdymo aprašymą).
VPB glaudžiai bendradarbiaujant su VRDT 2015 m. buvo pasirašyta Techninio
bendradarbiavimo sutartis, kuri apėmė 6 visuomenės švietimo ir pramoninės nuosavybės
informacijos sklaidos projektus (žr. 2 priemonės vykdymo aprašymą).
2015 m. VPB sėkmingai dalyvavo VRDT Bendradarbiavimo fondo (ang. Cooperation Fund,
CF), kurio bendra vertė 50 mln. eurų, projektuose, kurių VPB dalyvavimo išlaidas padengia šis
fondas. Dalis šio fondo projektų susijusi su elektroninių paslaugų tobulinimu, prieigos prie
pramoninės nuosavybės informacijos supaprastinimu.
 VPB 2015 m. baigė įgyvendinti Backoffice projektą (žr. 3 priemonės vykdymo aprašymą);
 Įdiegtas Forecasting įrankis (žr. 1 priemonės vykdymo aprašymą);
 įdiegta dažniausiai užduodamų klausimų duomenų bazė Call center;
 pradėta diegti nauja prekių ženklų ir dizaino administravimo programinė įranga Backoffice
(žr. 1 priemonės vykdymo aprašymą);
 2015 m. vykdant projektą Enforcement database (liet. Teisių gynimo duomenų bazė)
nustatyti už intelektinės nuosavybės teisių gynimą atsakingų institucijų (policijos, muitinės)
kontaktiniai asmenys, kurių duomenys perduoti VRDT;
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 Vykdant VRDT projektą Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool (ACIST) (liet.
Kovos su klastojimu duomenų teikimo įrankis) bendradarbiauta su policijos departamentu teikiant
VRDT duomenis apie konfiskuotas prekes;
 2015 m. vykdytas pilotinis projektas Case Law (liet. Teismų praktika): atrinktos ir
išanalizuotos svarbiausios 2006 – 2014 m. laikotarpio civilinės Lietuvos teismų praktikos bylos
autorių teisių srityje, baudžiamosios intelektinės nuosavybės srities bylos, bei 2015 m. prekių
ženklų bylos. Viešai skelbiami teismų sprendimai ir jų santraukos pateiktos paskelbimui Europos
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centro duomenų bazėje. Projekto komandoje
dirbo du VPB darbuotojai.
Kitais projektais buvo vykdoma VRDT Konvergencijos programa, kurios tikslas suderinti,
suvienodinti prekių ženklų registravimo praktiką, tobulinti nacionalines prekių ženklų registracijos
sistemas, kurti bendrus prekių ir paslaugų klasifikavimo įrankius, atlikti prekių ir paslaugų
klasifikavimo terminų lietuvių kalba patikrą. Konvergencijos programa apima šias sritis: prekių ir
paslaugų klasifikavimas, baltai juodų ženklų apsauga, reliatyvūs pagrindai, absoliutūs pagrindai,
figūriniai ženklai. Įgyvendinant prekių ir paslaugų klasifikavimo projektą VPB ekspertai peržiūrėjo
daugiau nei 12 000 terminų ir jų vertimų į lietuvių kalbą, dirbant su Dizaino konvergencijos
projektu CP6 „Dizaino praktikos harmonizavimas. Grafinis dizaino pateikimas.“ VPB specialistai
aktyviai dalyvavo darbo grupės veikloje, vertino ir teikė pastabas dėl bendros praktikos dokumentų,
pavyzdžių, pasiūlymų.
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PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijų vykdymas per _I-IV ketv.
2015 metų Įvykdyma Įvykdymo
planas
s
procentas
P-02-001-02-01-01 Prekių ženklų ekspertizių atlikimo vidutinis
6,5
6,5
100 %
terminas, mėn.
Produkto kriterijaus kodas (P-_____), pavadinimas

Veiksmai

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

5335

5654

106 %

P-02-001-02-01-03 Verslo subjektų, žinančių apie pramoninės
nuosavybės apsaugos galimybes, dalis proc.

70 %

74 %

106 %

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

65 %

59 %

91 %

Veiksmų atlikimo rodikliai

Priimti prašymus registruoti pramoninės
nuosavybės
objektus
Lietuvos
Respublikoje

 Priimtų prašymų skaičius, vnt.

5900

5740

97 %

Tvarkyti patentų registrą teisės aktų
nustatyta tvarka

 Atliktų patentų paraiškų ekspertizių skaičius, vnt.

125

172

138 %

 Išduotų Lietuvos Respublikos patentų skaičius, vnt.

100

133

133 %

 Išduotų papildomos apsaugos liudijimų skaičius, vnt.

20

14

70 %

 Paskelbtų įsigaliojusių Europos patentų skaičius, vnt.

1240

1390

112 %
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 Išduotų išrašų iš Lietuvos Respublikos patentų registro, atliktų
patentų pratęsimų, pakeitimų bei kitų įrašų registre skaičius, vnt.
Tvarkyti Lietuvos Respublikos prekių
ženklų registrą teisės aktų nustatyta
tvarka

530

577

109 %

 Atliktų prekių ženklų ekspertizių skaičius, vnt.

4380

4531

103 %

 Įregistruotų Lietuvos Respublikos prekių ženklų skaičius, vnt.

2100

2260

107 %

 Tarptautinių prekių ženklų registracijų, kurioms suteikta apsauga

1800

1804

100 %

5000

5438

109 %

7%

7%

100 %

75 %

79 %

112 %

 Atliktų dizaino ekspertizių skaičius, vnt.

95

76

80 %

 Įregistruotų Lietuvos Respublikos dizainų skaičius, vnt.

30

27

90 %

 Tarptautinių

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

65

40

62 %

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

160

62

39 %

 Išnagrinėtų apeliacijų skaičius, vnt.

8

10

125 %

 Išnagrinėtų protestų skaičius, vnt.

120

129

108 %

Lietuvos Respublikoje skaičius, vnt.
 Išduotų išrašų iš Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro,

atliktų prekių ženklų pratęsimų, pakeitimų bei kitų įrašų registre
skaičius, vnt.
 Prekių ženklo ekspertizės atlikimo termino trumpėjimas, proc.

(2015 m. tikslas - 6,5 mėn.)
 Prekių ženklų paraiškų, kurios nereikalauja paraiškos trūkumų

šalinimo, ekspertizių, atliekamų ne ilgiau kaip per 2 d. d., dalis, ne
mažiau kaip, proc.
Tvarkyti Lietuvos Respublikos dizaino
registrą teisės aktų nustatyta tvarka

Nagrinėti apeliacijas ir protestus
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 Apeliacinio skyriaus sprendimų pakeisti ekspertų sprendimus, dėl
kurių buvo paduotos apeliacijos, dalis, ne daugiau kaip, proc.
 Teismo sprendimų pakeisti Apeliacinio skyriaus sprendimus,
dalis, ne daugiau kaip, proc.
Organizuoti ir vykdyti darbuotojų  Mokymo plano įvykdymas, proc.
mokymą, kvalifikacijos tobulinimą

30 %

50 %

neįvykdyta

15 %

2,6 %

įvykdyta

95 %

91 %

96 %

 Taikomų kokybės standartų, kurių statistiniai duomenys yra
skaičiuojami ir skelbiami, skaičius, vnt.
 Įdiegta dažniausiai užduodamų klausimų duomenų bazė Call
center, vnt.

22

17

77 %

1

1

100 %

 Įdiegtas prekių ženklų ir dizaino paraiškų prognozavimo įrankis

1

1

100 %

 Atlikus pareiškėjų nuomonės dėl VPB teikiamų paslaugų kokybės,
patogumo ir pagarbos interesantui apklausą parengtas rezultatų
apibendrinimas, vnt.

1

1

100 %

 Atlikta galimų VPB veiklos institucinių pokyčių, siekiant
efektyvios, patogios piliečiams ir verslui bei koordinuotos intelektinės
nuosavybės apsaugos sistemos, analizė, vnt.

1

1

100 %

Diegti, modernizuoti ir prižiūrėti  Įsigyta DBVS Informix licencija, reikalinga nepertraukiamam
informacines
sistemas,
reikalingas VPB tvarkomų registrų duomenų bazių veikimui užtikrinti, vnt.
efektyvesnėms
ir
kokybiškesnėms
paslaugoms, susijusioms su VPB veikla  Atnaujintos VPB kompiuterių tinklo valdymo operacinės sistemos,
tvarkant keturis valstybės registrus, teikti vnt.

1

1

100 %

3

5

167 %

Atnaujinti kompiuterinę įrangą ir biuro
techniką

 Atnaujinta įranga, vnt.

10

11

110 %

Organizuoti
pirkimus

 Laiku pradėtų ir įvykdytų viešųjų pirkimų dalis nuo numatytųjų

95 %

96 %

101 %

Tobulinti VPB veiklos kokybės sistemą

Forecasting, vnt.

ir

vykdyti

viešuosius

plane, proc.

Rengti VPB veiklą tobulinančius teisės
aktus
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 Parengtų pasiūlymų dėl teisės aktų projektų, susijusių su VPB
veiklos registruojant pramoninės nuosavybės objektus tobulinimu,
skaičius, vnt.

Veiksmai

Veiksmų atlikimo rodikliai:

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

tarnybos
plėtros

5

6

120 %

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

100 %

97 %

97 %

 Sukurta sąsaja tarp Lietuvoje galiojančių Europos patentų
duomenų bazės ir Europos patentų registro, sudarant galimybes
pareiškėjams tiesiogiai per šį registrą pasiekti nacionalinius valstybių
narių, kuriose galioja Europos patentas, registrus, vnt.

1

1

100 %

Veiksmai

Veiksmų atlikimo rodikliai:

Plėsti VPB elektronines paslaugas bei
diegti registrų tvarkymo technologinius
sprendimus

 Įdiegta Prekių ženklų registro ir Dizaino registro administravimo
(back office) sistema, vnt.

1

1

100 %

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

1

1

100 %

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

90 %

91 %

101 %

100 %

100 %

100 %

Veiksmai

Veiksmų atlikimo rodikliai:

Užtikrinti nacionalinės patentų tarnybos
ir centrinės pramoninės nuosavybės
tarnybos funkcijų pagal Patentinės
kooperacijos sutartį (PCT), Europos

 Priimtų prašymų pagal PCT, Europos patentų konvenciją (EPK),

Madrido protokolą, Ženevos aktą ir Europos Sąjungos teisės aktus
nagrinėjimas teisės aktų nustatytais terminais, proc.
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patentų konvenciją (EPK), Madrido
protokolą, Ženevos aktą ir Europos
Sąjungos teisės aktus
Apskaičiuoti metų mokesčius, sumokėtus
už Europos patentų galiojimą Lietuvos
Respublikoje, įgyvendinant Lietuvos
Respublikos patentų įstatymo ir EPK
nuostatas
ir
vykdant
valstybės
įsipareigojimą, 50 proc. šių mokesčių
grąžinti Europos patentų tarnybai

 Lietuvos Respublikoje galiojančių Europos patentų, už kuriuos

Atlikti paieškas Lietuvos Respublikos
prekių ženklų registre dėl ankstesnių
prekių ženklų nurodymo pagal paraiškas
Bendrijos prekių ženklams
Sudaryti organizacines ir technines
prielaidas Bendro patentų teismo veiklai
Lietuvoje

 Vidaus rinkos derinimo tarnybai pateiktų prekių ženklų paieškų

4300

5228

122 %

950

740

78 %

1

1

100 %

100 %

100 %

100 %

60

59

98 %

mokami metų mokesčiai, skaičius

ataskaitų skaičius, vnt.
 Parengtas Bendro patentų teismo veiklos Lietuvoje prielaidų

sudarymo veiksmų plano projektas, vnt.
 Įgyvendintos VPB kompetencijai priskirtos priemonės, susijusios

su Bendro patentų teismo veiklos Lietuvoje prielaidų sudarymu, proc.
Atstovauti ir dalyvauti tarptautinių
organizacijų ar Europos Sąjungos
institucijų valdymo organuose, darbo
grupėse ir kituose renginiuose

 Susitikimų, kuriuose atstovaujant Lietuvos Respublikai Pasaulio
intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO), Europos patentų
organizacijos (EPO) ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (VRDT)
valdymo organuose ar ekspertų susitikimuose, kuriuose buvo
pristatyta Lietuvos pozicija ar praktika, skaičius, vnt.

Programos tikslo pasiekimo vertinimo kriterijų vykdymas per _I-IV ketv.
Rezultato kriterijaus kodas (R-____), pavadinimas

2015 metų Įvykdyma Įvykdymo
planas
s
procentas
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R-02-001-02-01 Valstybinio patentų biuro paslaugų, pasiekiamų
elektroniniu būdu, dalis, proc.
Vertinimo

kriterijų

pasiektos

reikšmės

aptartos

aukščiau

pateikiant

kiekvienos

90 %

priemonės

91 %

vykdymo

101 %

aprašymą.
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PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo
šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės
paramos lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos
ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai, tūkst.
eurų
1906,1

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. eurų

Asignavimų
panaudojimas, procentais

1768,5

93 %

1906,1

1768,5

93 %

648,8

534,1

82,3 %

132,8*

*Finansavimas gaunamas vykdant bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis projektus.
2015 m. buvo vykdoma Techninio bendradarbiavimo sutartis tarp VPB ir VRDT. Sutarties
galiojimas – 2015 m. Taip pat 2015 m. buvo vykdomi bendradarbiavimo su EPT projektai.
III.

KOORDINUOJAMŲ TARPINSTITUCINIŲ VEIKLOS PLANŲ, PLĖTROS
PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras nekoordinuoja tarpinstitucinių veiklos planų,
plėtros programų ir strategijų įgyvendinimo.
IV. VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 m. programos prioritetinių
priemonių plano 51 - ą priemonę („Sudaryti galimybę pramoninės nuosavybės objektus registruoti
elektroniniu būdu.“), 2015 m. VPB buvo išplėstas teikiamų paslaugų, atliekamų elektroniniu būdu,
sąrašas (žr. 3 priemonės aprašymą).
V. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI
2016 metais Valstybinis patentų biuras skirs ypatingą dėmesį šiai veiklai:
 pasirengimui nuo 2016 m. liepos 1 d. teikti naują VPB paslaugą – informacinės ir
metodinės pagalbos teikimą asmenims, siekiantiems apsaugoti teises į pramoninės nuosavybės
objektus;
 elektroninių paslaugų patentų ir prekių ženklų srityje plėtrai ir tobulinimui;
 pareikštų registruoti pramoninės nuosavybės objektų ekspertizės atlikimo terminų
trumpėjimui;
 pramoninės nuosavybės apsaugos populiarinimui šalyje visuomenės švietimo priemonių
pagalba didinant visuomenės informuotumą apie pramoninės nuosavybės apsaugą.

Direktorius

Arūnas Želvys

