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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, 2016 metais vykdė savo misiją – įteisinti išimtines teises į pramoninės
nuosavybės objektus ir užtikrinti visuomenės pramoninės nuosavybės apsaugos poreikius.
2016 m. VPB prisidėjo prie Teisingumo ministerijos vykdomos programos „Paslaugos
gyventojams ir verslui“ vykdymo.
2016 metais prioritetinėmis laikytos šios veiklos sritys, kuriose pasiekti šie rezultatai:
• Elektroninių paslaugų patentų, prekių ženklų ir dizaino srityje plėtra ir tobulinimas;
2016 m. 96 proc. paslaugų perkelta į elektroninę erdvę (planuotas rodiklis – 93 proc.), t. y. 5
proc. daugiau lyginant su 2015 m. Tokiu būdu buvo tęsiamas 2-ojo teisingumo ministro valdymo
sričių strateginiame veiklos plane numatyto prioriteto „Didesnio viešųjų ir administracinių paslaugų
prieinamumo gyventojams ir verslui užtikrinimas“ vykdymas.
• Prekių ženklų ekspertizių atlikimo termino trumpinimas;
2016 m. pasiektas vidutinis prekių ženklų ekspertizių atlikimo vidutinis terminas – 5,5 mėn.,
t. y. 1 mėnesiu mažiau palyginus su 2015 m. (planuotas – 6 mėn.).
• Pasirengimas pradėti teikti naują paslaugą – informacinę ir metodinę pagalbą asmenims,
norintiems apsaugoti teises į pramoninės nuosavybės objektus;
Nuo 2016 m. liepos 1 d. pradėta teikti nauja VPB paslauga – informacinė ir metodinė pagalba
asmenims, siekiantiems apsaugoti teises į pramoninės nuosavybės objektus, sudarytos teisinės ir
organizacinės sąlygos efektyviam paslaugos teikimui.
• pramoninės nuosavybės apsaugos populiarinimas šalyje visuomenės švietimo priemonių
pagalba didinant visuomenės informuotumą apie pramoninės nuosavybės apsaugą;
Populiarinant pramoninės nuosavybės apsaugą, VPB 2016 m. vykdė ir įgyvendino 95 proc.
švietimo ir informacijos sklaidos priemonių plane nustatytų priemonių. 2016 m. verslo atstovų
apklausos metu nustatyta, kad 72 proc. respondentų žino apie pramoninės nuosavybės galimybes.
• pasiūlymų dėl Europos Sąjungos prekių ženklų reformą įgyvendinančių teisės aktų projektų
rengimas.
Įgyvendinant Europos Sąjungos prekių ženklų reformą ir rengiantis perkelti į Lietuvos
Respublikos teisę 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES)
2015/2436, parengtas pradinis pasiūlymas dėl Prekių ženklų įstatymo pakeitimo.
Siekdamas prisidėti prie Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų
efektyvumo didinimo, VPB 2016 m. padidino specialiosios veiklos srities darbuotojų skaičių tokiu
būdu pagerinant jų santykį su bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičiumi. Bendrosios veiklos
srities darbuotojų, palyginus su specialiosios srities darbuotojais, dalis sumažėjo 8 proc. Nuo 2016
m. liepos 1 d. pradėjus teikti naują informacinės ir metodinės pagalbos funkciją ir padidėjus VPB
darbuotojų skaičiui, efektyviau panaudojama ir personalo valdymo funkcija, nes personalo
valdymui skirti resursai VPB nepasikeitė.
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).
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Siekiant išsiaiškinti pareiškėjų nuomonę VPB teikiamų paslaugų kokybės, patogumo ir
pagarbos klientui klausimais, 2016 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.
2016 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 2016 m. siekė 96 proc.
• Teisingumo ministro valdymo sritims priskirtų valstybės registrų paslaugų, pasiekiamų
elektroniniu būdu, dalis, proc. (E-02-03).
VPB teikiamų registrų paslaugų, pasiekiamų elektroniniu būdu dalis 2016 m. siekė 95 proc.
2016 m. VPB prisidėjo prie Teisingumo ministro valdymo sričių 2016 – 2018 m. strateginio
veiklos plano programos „Paslaugos gyventojams ir verslui“ (02 01) tikslo vykdymo – užtikrinti
efektyvią pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą (02). Programos tikslo rezultato kriterijus
– „Valstybinio patentų biuro paslaugų, pasiekiamų elektroniniu būdu, dalis, proc.“ (R-02-001-0201) – 2016 m. įvykdytas 103 proc. Programos tikslo rezultato kriterijus- „Elektroniniu būdu
paduotų prašymų dalis nuo visų paduotų prašymų, kurie gali būti paduoti elektroniniu būdu, proc.“
(R-02-001-02-02) – 2016 m. įvykdytas 93 proc.
Naudojantis Elektroninę pareiškėjų aptarnavimo sistemą (toliau - EPAS), prekių ženklų ir
dizaino paraiškų padavimo (e-filing) ir kitų prašymų (e-services) teikimo elektroniniu būdu
sistemomis bei Online filing įskiepiais per 2016 metus gauta 34 patentų paraiškos, 264 prašymai dėl
Europos patento įsigaliojimo Lietuvos Respublikoje, 1391 prekių ženklų paraiška, 34 dizaino
paraiškos ir 11 157 prašymų atlikti veiksmus patentų, prekių ženklų ar dizaino registruose, 3
protestai. 2016 m. elektroniniu būdu buvo pateikta 35 proc. pramoninės nuosavybės objektų
paraiškų ir 66 proc. prašymų atlikti veiksmus registruose nuo prašymų galimų pateikti elektroniškai.
2016 m. elektroniniu būdu paduotų prašymų dalis nuo visų paduotų prašymų, kurie gali būti paduoti
elektroniniu būdu, sudarė 63 proc. (1 pav.)

7651
12883

prašymai popieriuje

el. prašymai

1 pav. Elektroniniu būdu paduotų prašymų dalis nuo visų galimų elektroniškai pateikti
prašymų dėl veiksmų atlikimo registruose.
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 2016 m. pasirinktos trys priemonės:
1 priemonė. Išduoti patentus ir registruoti prekių ženklus, dizainą, puslaidininkinių
gaminių topografijas ir tvarkyti keturis valstybės registrus 02-01-01
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Užtikrindamas uždavinio įgyvendinimą VPB priėmė prašymus išduoti patentus, registruoti
prekių ženklus ir dizainą.
PADUOTŲ PARAIŠKŲ ATASKAITA
Metai / paraiškų
skaičius
2015
2016
Išradimai Nacionalinės
paraiškos

Lietuvos pareiškėjų

101

95

-6

Užsienio pareiškėjų

18

58

222

1426

1794

26

54

49

-9

1599

1996

25

0

0

-

0

0

-

0

0

0

Lietuvos pareiškėjų

2193

2390

9

Užsienio pareiškėjų

234

271

16

1552

1042

-33

3979

3703

-7

24

29

21

2

12

500

44

67

52

70
5648

108
5807

54
3

Pateikti skelbimui Europos patentų
apibrėžčių vertimai
Papildomos apsaugos liudijimo (PAL)
paraiškos
Iš viso
Lietuvos pareiškėjų
Puslaidininkinių Nacionalinės
gaminių paraiškos
topografijos
Užsienio pareiškėjų
Iš viso
Prekių ženklai Nacionalinės
paraiškos

Pokytis %
2015/2016

Pranešimai apie prekių ženklų
tarptautines registracijas, išplėstas
pagal Madrido protokolą
Iš viso
Dizainas Nacionalinės
Lietuvos pareiškėjų
paraiškos
Užsienio pareiškėjų
Pranešimai apie tarptautines
pramoninio dizaino registracijas,
išplėstas į Lietuvos Respubliką
Iš viso
Iš viso

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.
2016 m. terminas iki prekių ženklo ekspertizės pradžios sutrumpėjo 1 mėn. palyginus su 2015 m.
(nuo 6,5 mėn. iki 5,5 mėn.) (2 pav.).
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9

9

8,4

8,5

7,8

8

Prekių ženklų
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7
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5
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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). 2016 m.
šio kriterijaus planuota reikšmė – 5357 objektų. 2016 m. bendras įsigaliojusių objektų skaičius
išaugo 6 proc. palyginus su 2015 m., t. y. 12 proc. daugiau nei planuota (3 pav.).
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3 pav. Įsigaliojusių Lietuvos Respublikoje pramoninės nuosavybės objektų skaičius
Įgyvendindamas programos priemonę VPB 2016 m. veiklos plane numatė atskirus veiksmus,
susijusius su paraiškų priėmimu, ekspertizių atlikimu ir teisių į pramoninės nuosavybės objektus
registravimu. 2016 m. VPB atliko 126 patentų paraiškų ekspertizes, t. y. 27 proc. mažiau nei 2015
m., 4554 prekių ženklų paraiškų ekspertizes, t. y. 0,5 proc. daugiau palyginus su 2015 m., 94
dizaino paraiškų ekspertizes, t. y. 24 proc. daugiau nei 2015 m.
Atlikdamas išimtinių teisių į pramoninės nuosavybės objektus registravimo veiksmus VPB
2016 m. išdavė 103 Lietuvos Respublikos patentus, t. y. 23 proc. mažiau nei 2015 m. Pažymėtina,
kad patentų išdavimo rodiklis tiesiogiai priklausė nuo 2015 m. gautų patentų paraiškų skaičiaus,
kuris 2015 m., lyginant su 2014 m., buvo sumažėjęs 27,8 proc. iki 119 paraiškų. Atkreiptinas
dėmesys, kad 2016 m. buvo gauta itin daug patentų paraiškų (153) – 28,5 proc. daugiau, negu 2015
m.
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2016 m. Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 1796 Europos patentai, t. y. 29 proc. daugiau nei
2015 m. Pažymėtina, kad ženkli įsigaliojančių Europos patentų augimo tendencija stebima jau
keletą praėjusių metų.
2016 m. buvo įregistruoti 2539 prekių ženklai, t. y. 12 proc. daugiau nei 2015 m. 2016 m.
1454 tarptautinėms prekių ženklų registracijoms suteikta apsauga, t. y. 19 proc. mažiau registracijų
nei 2015 m. Pažymėtina, kad apsaugos tarptautinėms ženklų registracijoms suteikimo mažėjimo
tendencija stebima jau keletą metų, nes dėl globalių tendencijų mažėja pareiškėjų, kurie pageidauja
apsaugoti savo ženklą tarptautinės registracijos procedūrų pagalba, paprastai tokiu atveju kaip
alternatyvą renkantis ES prekių ženklo suteikiamą apsaugą.
Registruodamas išimtines teisės į pramoninį dizainą VPB 2016 m. įregistravo 24 dizainus, t.
y. 11 proc. mažiau nei 2015 m. 2016 m. 72 tarptautinių dizaino registracijų suteikta apsauga, t. y. 80
proc. daugiau nei 2015 m.
Spręsdamas ikiteisminius ginčus dėl teisių į pramoninės nuosavybės objektus registravimo
VPB Apeliacinis skyrius nagrinėjo apeliacijas ir protestus teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
2016 metais Apeliacinis skyrius išnagrinėjo 6 apeliacijas – 5 apeliacijos dėl prekių ženklų, 1
apeliacija dėl papildomos apsaugos liudijimo išdavimo/liudijimo galiojimo termino nustatymo, t. y.
4 apeliacijomis mažiau nei 2015 m. Taip pat išnagrinėti 126 protestai: 125 protestai dėl prekių
ženklų, 1 protestas dėl dizaino, t. y. vienu protestu mažiau nei 2015 m.
2016 metais Vilniaus apygardos teismui buvo apskųsti 7 iš 69 Apeliacinio skyriaus priimtų
sprendimų. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. nepakeitė nei vieno Apeliacinio skyriaus
sprendimo.
2016 m. Apeliacinio skyriaus sprendimu pakeistas tik 1 eksperto priimtas sprendimas. Tai
sudaro 17 proc. išnagrinėtų apeliacijų.
Siekiant plane numatyto uždavinio VPB 2016 m. 15 proc. sutrumpino terminą iki prekių
ženklo paraiškos ekspertizės pradžios. Taip pat pažymėtina, kad 2016 m. prekių ženklų paraiškų
(kurios nereikalauja paraiškos trūkumų šalinimo) ekspertizių, atliekamų ne ilgiau kaip per 2 d. d.,
dalis sudarė 80 proc.
Atsižvelgiant į VPB veiklos specifiką bei siekiant stiprinti VPB darbuotojų administracinius ir
profesinius gebėjimus, nemažas dėmesys 2016 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, Europos Sąjungos
intelektinės nuosavybės tarnybos (toliau – ESINT) akademijos, Pasaulinės intelektinės nuosavybės
organizacijos (toliau – PINO) organizuojami mokymai). 2016 m. 43 VPB darbuotojai dalyvavo 38
mokymuose pagal VPB direktoriaus 2016 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 3P-16 patvirtintą mokymo
planą 2016 metams.
Tobulinant VPB veiklos kokybės sistemą bei veiklos efektyvumą 2016 m., pasitelkiant įdiegta
duomenų analizės programinę įranga Qliksense, buvo stebimi 25 kokybės standartų pareiškėjų /
vartotojų aptarnavimo, prekių ženklų ir dizaino registravimo, apeliacijų ir protestų nagrinėjimo
srityse statistiniai duomenys.
Siekiant tobulinti asmenų aptarnavimą VPB 2016 m. parengtas teisės akto dėl vienodos ir
kokybiškos informacijos teikimo asmenims praktikos užtikrinimo projektas.
2016 m. plečiant ir tobulinant elektronines paslaugas, VPB teikiamų elektroninių paslaugų
sąrašas buvo papildytas 9 naujomis paslaugomis: prašymu atlikti pakeitimą Lietuvos Respublikos
patentinių patikėtinių registre, prašymu laikyti patentinio patikėtinio egzaminą, prašymu suteikti
informacinę (metodologinę) pagalbą, prašymu patvirtinti nepanaudotą mokestį, pareiškimu dėl
viešos licencijos suteikimo, pareiškimu dėl viešos licencijos atšaukimo, prašymu pasinaudoti vieša
licencija, pranešimu dėl patento atsisakymo, prašymu susipažinti su kolektyvinio ženklo naudojimo
nuostatais. Elektroninėje mano.vpb.lt sistemoje įdiegta nauja el. parašo technologija isign gateway
sudarant galimybę pateikti prašymus nenaudojant kvalifikuoto el. parašo.
2016 m. VPB tęsė valstybės registrų – patentų, prekių ženklų ir dizaino – informacinių
sistemų modernizavimą: sukurta programinė įranga apeliacijų ir protestų duomenims atnaujinti
internetinėje duomenų bazėje ir perduota integravimui į Prekių ženklų ir dizaino registro
administravimo sistemą LINRA. Taip pat automatizuotas mokesčių duomenų įkėlimas iš Lietuvos
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patentų registro administravimo sistemos Common Software į internetinę duomenų bazę bei sukurta
programinė įranga, leidžianti teikti Europos patentų ir papildomos apsaugos liudijimų (Europos ir
Lietuvos patentų) bibliografinius duomenis XML formatu Europos patentų tarnybai (toliau – EPT)
(iki šiol XML formatu buvo teikiami tik šių dokumentų teisinio statuso duomenys).
Siekiant užtikrinti nepertraukiamą VPB tvarkomų registrų duomenų bazių veikimą įsigytos
DBVS Informix licencijos.
Siekiant tobulinti VPB teikiamų paslaugų reglamentavimą 2016 m. buvo parengti šie teisės
aktų projektai:
• Įgyvendinant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) 2015 m. spalio 6 d.
sprendimą byloje Nr. C-471/14, VPB direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3R-20 „Dėl
Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2001 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr.
118 „Dėl papildomos apsaugos liudijimų išdavimo“ buvo pakeistos Papildomos apsaugos liudijimų
išdavimo taisyklės, pagal ESTT sprendimą apibrėžiant pirmojo leidimo pateikti produktą į rinką
Europos Sąjungoje datą bei numatant galimybę anksčiau išduotų papildomos apsaugos liudijimų
savininkams kreiptis į VPB su prašymu perskaičiuoti iki ESTT sprendimo išduotų liudijimų
terminą.
• VPB direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3R-21 ir VPB direktoriaus 2016 m.
rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3R-36 „Dėl Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d.
įsakymu Nr. 3R-25 „Dėl prašymų atlikti paieškas Europos patentų tarnyboje teikimo ir vykdymo
tvarkos aprašo ir formos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeista Prašymų atlikti paieškas EPT teikimo ir
vykdymo tvarka, suderinant ją su naujai pasirašytu susitarimu dėl paieškos mokesčio sumažinimo.
• VPB direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3R-52 „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.
• Tobulinant VPB atliekamas procedūras 2016 m. parengti ir pateikti derinimui VPB
direktoriaus 1994 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 11 „Dėl patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir
patentų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, VPB direktoriaus 2004 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr.
3R-37 „Dėl prekių ženklų registravimo taisyklių patvirtinimo“, VPB direktoriaus 2008 m. rugsėjo
25 d. įsakymo Nr. 3R-72 „Dėl Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo įgyvendinimo“, VPB
direktoriaus 2005 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3R-132 „Dėl apeliacijų ir protestų nagrinėjimo
taisyklių patvirtinimo“, VPB direktoriaus 2006 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3R-29 „Dėl Europos
patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje (išplėtimo į
Lietuvos Respubliką) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimai.
Įgyvendinant Europos Sąjungos prekių ženklų reformą ir rengiantis perkelti į Lietuvos
Respublikos teisę 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2436
valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, vykdyti parengiamieji darbai,
analizuoti galiojantys teisės aktai ir numatomi jų pakeitimai, darbo grupėje parengtas pradinis
pasiūlymas dėl Prekių ženklų įstatymo pakeitimo. Direktyvos perkėlimo darbai derinami tarp
valstybių narių ir ESINT, kuri imasi veiksmų sukurti atitinkamus forumus valstybių narių
diskusijoms probleminiais klausimais, praktikos suderinimui, kad prekių ženklų sistema būtų
harmoninga ir subalansuota visoje Europos Sąjungoje. Šiuo tikslu VPB atstovas dalyvavo ESINT
organizuotame susitikime dėl Direktyvos perkėlimo, kuriame ESINT įsipareigojo parengti ir
pateikti valstybėms narėms referencinių Europos Sąjungos tekstų, reikalingų rengiant nacionalinius
teisės aktus, kompiliaciją. Į ją būtų įtraukti ir šiuo metu ES Komisijoje svarstomų Įgyvendinamojo
reglamento ir Deleguotojo reglamento tekstai, kurie Komisijoje turi būti priimti iki 2017 m.
balandžio ir įsigalioti iki 2017 m. spalio mėnesio, ir pagal kuriuos dirbs ESINT. Taip pat ESINT
planuoja vykdyti konvergencijos projektus ir derinti valstybių narių praktiką tiek iki Direktyvos
perkėlimo, tiek po jo, teikti kitokią ESINT pagalbą valstybėms narėms. Susitikimus dėl Direktyvos
perkėlimo 2017 metais planuoja organizuoti ir ES Komisija. VPB taip pat buvo svarstyti galimi
Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo pakeitimai, pagrindinės
reikalingos ir galimos tokių pakeitimų kryptys. Šio įstatymo reguliavimas yra glaudžiai susijęs su
prekių ženklų registravimo procedūromis, todėl konkretūs pasiūlymai bus rengiami tobulinant
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Prekių ženklų įstatymo projektą ir priėmus svarbiausius sprendimus dėl būsimų procedūrų
2 priemonė. Populiarinti pramoninės nuosavybės apsaugos priemones ir galimybes 02-01-02
2016 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“ bei 2.2.3.
veiksmą – „Teikti informacinę ir metodinę pagalbą asmenims, siekiantiems gauti išradimo patentą,
užregistruoti dizainą ar prekių ženklą“ (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-07-16 įsakymas
Nr.4-491 „Dėl Lietuvos Inovacijų plėtros 2014 – 2020 metų programos įgyvendinimo 2014-2017
metų veiksmų plano patvirtinimo“).
Siekiant sudaryti teisines ir organizacines sąlygas naujai VPB paslaugai – informacinė ir
metodinė pagalbai asmenims, siekiantiems apsaugoti teises į pramoninės nuosavybės objektus –
teikti, parengta naujo VPB skyriaus – Pramoninės nuosavybės informacijos skyriaus (PNIS) –
steigimo ir veiklos koncepcija. Nuo 2016 m. liepos 1 d. patvirtinta nauja VPB administracijos
struktūra, parengti ir patvirtinti PNIS nuostatai ir pareigybių aprašymai, į PNIS priimti 5 darbuotojai
bei paskirtas vedėjas. Numatoma, kad paslaugos teikimas Kaune ir Klaipėdoje turėtų būti
atliekamas bendradarbiaujant su verslo tikslinę grupę reprezentuojančiomis organizacijomis, nes
bendradarbiavimas su universitetais ir kitomis mokslo įstaigomis yra iš esmės pakankamas ir vyksta
remiantis tarpusavio bendradarbiavimo susitarimais. Siekiant plėsti paslaugų teikimą regionuose,
2016 m. vyko derybos su Lietuvos inovacijų centru (LIC) dėl paslaugos teikimo modelio Kaune,
aptariant bendradarbiavimo sąlygas. Svarstoma galimybė LIC darbuotoją, dirbantį Kauno LIC
padalinyje, samdyti ir kaip VPB darbuotoją, tokiu būdu pasiekiant didesnį paslaugos teikimo
efektyvumą (pavyzdžiui, pasiekiant sinergiją tarp LIC suformuoto kontaktų tinklo ir VPB teikiamų
paslaugų populiarinimo, pasidalijant darbo vietos išlaikymo išlaidas). Konkretus paslaugos teikimo
modelis Klaipėdoje bus pasirinktas atsižvelgiant į paslaugos teikimo Kaune rezultatus. Pažymėtina,
kad paslaugos regionuose 2016 m. buvo teikiamos per tikslines iniciatyvas (pavyzdžiui, renginiai,
apskritojo stalo diskusijos).
2016 m. buvo vykdomas Visuomenės švietimas pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais
ir pramoninės nuosavybės informacijos sklaida.
Uždavinio produkto vertinimo kriterijus – „Verslo subjektų, žinančių apie pramoninės
nuosavybės apsaugos galimybes, dalis proc.“ (P-0201-02-01-03). Šio kriterijaus vykdymas
fiksuojamas atliekant visuomenės apklausą dėl pramoninės nuosavybės apsaugos galimybių
žinomumo lygio.
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2016 m. verslo atstovų apklausos metu nustatyta, kad 72 proc. respondentų žino apie
pramoninės nuosavybės apsaugos galimybes. Rodiklio reikšmė atitinka planuotą, tačiau ji yra 2
proc. mažesnė lyginant su 2015 metais (4 pav.).
Populiarinant pramoninės nuosavybės apsaugą VPB 2016 m. vykdė Švietimo ir informacijos
sklaidos priemones. Įgyvendinta 38 iš 40 priemonių, t.y. 95 proc. iš numatytų plane (neįvykdytos
dvi priemonės: dalyvavimas planuotoje Mykolo Romerio universiteto konferencijoje
biotechnologijų klausimais atšauktas dėl neįvykusio renginio; PINO apdovanojimo nugalėtojas
neišrinktas, nes priemonę nuspręsta perkelti į 2017 m. planą ir susieti su moksleivių apdovanojimu).
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. 2016 m. parengtas apžvalginis informacinio leidinio „Lietuvos Respublikos
valstybinio patentų biuro 2015 m. metinė apžvalga” elektronine forma, paskelbta 2015 m. statistika
ir 24 oficialūs biuleteniai.
Suorganizuota arba dalyvauta 20 renginių skirtingomis tikslinėms auditorijoms, 2016 m.
parengta ir VPB interneto svetainėje publikuota daugiau nei 100 žinučių, BNS Spaudos centre
paskelbta 9 žinutės intelektinės nuosavybės tematika. Pateikta Lietuvos mokslininkų kandidatūros
(Pranas Baltrėnas, Alvydas Zagorskis) EPT rengiamiems „Europos išradėjas 2017“ („European
Inventor 2017“) apdovanojimams ir keturių Lietuvos dizainerių kūrybiniai sprendimai (paspirtukas
PIGEON, elektrinė dviračio pavara, gintarinis smuikas, taros pūtimo mašina) pirmą kartą ESINT
organizuojamam konkursui „DesignEuropa“.
Profesorius Arminas Ragauskas ir jo komanda, kurių kandidatūrą konkursui VPB pateikė
2015 m., nominuoti apdovanojimuose „Europos išradėjas 2016“ („European Inventor 2016“).
Lietuvos atstovai buvo vieni iš trijų finalistų mažų ir vidutinių įmonių („SMEs“) kategorijoje. Šis
EPT įvertinimas prof. A Ragauskui ir jo kolegoms skirtas už išrastą neinvazinį galvospūdžio
matavimo būdą, apsaugotą Europos patentais Nr. EP1018942 ir EP2111787. Nuo 2006 m.
organizuojami „Europos išradėjo“ apdovanojimai yra vienas reikšmingiausių inovacijas ir jų
apsaugą populiarinančių renginių Europoje.
Gegužės mėnesį VPB atstovai dalyvavo PATLIB parodoje Helsinkyje (Suomija). Tą patį
mėnesį parodoje „Balttechnika“ (Vilnius), orientuotoje į smulkų ir vidutinį verslą, pristatytas VPB
stendas.
2016 m. rugsėjo 27 d. pasirašytas tarpusavio supratimo memorandumas tarp Valstybinio
patentų biuro, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) bei Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų. Šiuo memorandumu bus siekiama glaudesnio mokslo,
verslo ir viešojo sektoriaus institucijų ir pramonės bendradarbiavimo, kuriant ir panaudojant
intelektinę nuosavybę.
Rugsėjo mėnesį Vilniaus universitete ir Kauno technologijų universitete suorganizuoti
Europos patentų akademijos seminarai, skirti intelektinės nuosavybės klausimams.
Šiauliuose, Kaune, Alytuje, Vilniuje, Panevėžyje ir Marijampolėje organizuoti seminaraidiskusijos „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 susitarimą su ESINT.
Pagal šį susitarimą organizuota regioninė konferencija „Intelektinė nuosavybė ir sportas“,
vykusi balandžio 13-14 d. Vilniuje. Pranešimus joje skaitė Pasaulinės intelektinės nuosavybės
organizacijos (toliau – PINO), ESINT, Didžiosios Britanijos intelektinės nuosavybės tarnybos,
verslo bei mokslo institucijų atstovai. Renginys pritraukė daugiau nei 120 dalyvių.
Spalio 19–20 d. vyko Lietuvos teismų teisėjams skirtas seminaras „Intelektinė nuosavybė,
konfiskavimas, internetas“. Jame dalyvavo virš 60 Lietuvos teismų teisėjų, teisėjų padėjėjų,
Teisingumo ir Kultūros ministerijų bei VPB darbuotojų. Pranešimus skaitė ESINT, Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo, Švedijos prokuratūros, asociacijos SNB-REACT, Europolo atstovai.
Lapkričio 10 d., kartu su LSMU, LSMU ligoninės Kauno klinikomis bei EPT, VPB Kaune
organizavo konferenciją „Intelektinė nuosavybė biomedicinoje“.
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Siekiant pasidalinti su Europos Sąjungos prekių ženklų reformos klausimais susijusiomis
įžvalgomis, gruodžio 14 d. kartu su ESINT organizuotas seminaras „Europos Sąjungos prekių
ženklų reforma: naujovės, galimybės, iššūkiai“. Seminare dėmesys skirtas ne tik ES prekių ženklų
reformos klausimams, bet ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo naujausiai praktikai, susijusiai
su prekių ženklų savininkų teisių realizavimu, bei kokybės standartams prekių ženklų ir dizaino
registravimo procedūrose. Patirtimi, kaip sukurti ES konkurencingą prekių ženklą, dalinosi verslo
atstovai.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su Šiaurės Ministrų Taryba,
VPB bei EPT, gruodžio 2 d. organizavo regioninę konferenciją „Bendro patentų teismo Šiaurės ir
Baltijos valstybių regioninis skyrius: kas toliau?“. Konferencijoje Vilniuje suburti Šiaurės ir Baltijos
valstybių ekspertai aptarė naujausius pokyčius, pristatė savo šalių patirtis bei pasidalino idėjomis,
susijusiomis su bendro galiojimo Europos patento bei Bendro patentų teismo klausimais.
2016 m. VPB atstovai skaitė pranešimus konferencijose bei paskaitose: konferencijoje
„Intelektinės nuosavybės apsauga. Komercinių paslapčių apsauga“ pristatė pranešimą „Įmonės
intelektinės nuosavybės apsauga“, gruodžio mėnesį – pranešimus ES prekių ženklų asociacijos
susitikime bei Kauno technologijos universitete.
2016 m. atlikti VPB interneto svetainės vpb.lt struktūros tobulinimo darbai, taip pat,
orientuojantis į tikslines grupes, suvienodintas ir atnaujintas VPB patalpose esančių stendų turinys.
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 (toliau PCT), Europos patentų konvenciją (toliau – 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).
2016 metais buvo gautos 3092 nacionalinės paraiškos (patentų, papildomos apsaugos, prekių
ženklų, dizaino). Vykdant įsipareigojimus pagal tarptautines sutartis buvo priimta ir persiųsta
atitinkamoms tarptautinėms tarnyboms 3 tarptautinės paraiškos pagal PCT, gautos 95 tarptautinės
ženklų paraiškos pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą.
VPB, įgyvendindamas Patentų įstatymo ir EPK nuostatas, apskaičiuoja metų mokesčius,
sumokėtus už Europos patentų galiojimą Lietuvos Respublikoje, ir, vykdydamas valstybės
įsipareigojimą, 50 proc. šių mokesčių grąžina EPT. 2016 metais grąžintina EPT suma sudarė 649,4
tūkst. eurų.
2016 m. buvo sėkmingai vykdomas tarptautinis bendradarbiavimas pramoninės nuosavybės
apsaugos srityje. VPB darbuotojai dalyvavo PINO Generalinių asamblėjų sesijoje, 10-yje PINO
komitetų sesijų, darbo grupių susitikimų ir posėdžių.
VPB darbuotojai 2016 m. atstovavo Lietuvą 4-iuose Europos patentų organizacijos (toliau –
EPO) Administracinės tarybos susitikimuose, 2-uose Biudžeto ir finansų komiteto susitikimuose,
kuriuose buvo svarstomi organizaciniai, administraciniai, finansiniai EPO veiklos bei Europos
patentų teisinio reguliavimo klausimai, taip pat 2-uose EPO Atrankos komiteto posėdžiuose,
kuriuose buvo svarstomi bendro galiojimo Europos patento išdavimo klausimai. 2016 m. VPB
darbuotojai dalyvavo 9-iuose įvairaus pobūdžio EPO renginiuose – komitetuose, valstybių narių
atstovų susitikimuose, kituose dalykiniuose renginiuose.
VPB darbuotojai 2016 m. atstovavo Lietuvos Respublikai ESINT valdymo organų
posėdžiuose: 2-uose Valdymo tarybos, 2-uose Biudžeto komiteto ir 2-uose jungtiniuose Valdymo
tarybos ir Biudžeto komiteto posėdžiuose svarstant ESINT organizacinius, administracinius ir
finansinius klausimus. VPB ekspertai 2016 m. dalyvavo 21-ame ESINT ir nacionalinių tarnybų
atstovų techninio bendradarbiavimo, sąveikos ir kituose susitikimuose prekių ženklų ir dizaino
klausimais.
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VPB darbuotojai 2016 m. dalyvavo 11-oje Europos Sąjungos institucijų posėdžių – ES
Tarybos darbo grupės posėdžiuose, ES Komisijos komitologijos posėdžiuose, ES Komisijos
ekspertų darbo grupių susitikimuose. VPB atstovai taip pat dalyvavo 4-uose Bendro patentų teismo
Parengiamojo komiteto posėdžiuose.
Be to, 2016 m. VPB darbuotojai dalyvavo kasmet vykstančiuose Šiaurės ir Baltijos patentų
tarnybų bendradarbiavimo ekspertiniuose ir tarnybų vadovų susitikimuose, kitų valstybių patentų
tarnybų organizuotuose renginiuose.
2016 m. buvo vykdomi bendradarbiavimo projektai, kurių išlaidas 75 proc., o kai kuriais
atvejais 100 proc., dengė EPT:
• dalyvavimas EPT Bendrinės kalbos mokymų projekte, skirtame VPB darbuotojų užsienio
kalbos (anglų ir prancūzų) mokymams (užsienio kalbų 2016 m. pagal šį projektą su EPT
finansavimu mokėsi 12 VPB darbuotojų);
• dalyvavimas projekte „Institucijos gebėjimų stiprinimas“, skirtame VPB darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimui (10 VPB darbuotojų dalyvavo 9 EPT mokymuose);
• dalyvavimas ESINT projekte, skirtame gilinti projektinio valdymo žinias. Gruodžio mėnesį
9 VPB darbuotojai pradėjo mokymus pagal tarptautinę projektų valdymo Prince2® metodologiją;
• dalyvavimas EPT organizuotoje konferencijoje bei parodoje PATLIB 2016. Parodos metu
buvo pristatomos nacionalinės patentų tarnybos, patentinės informacijos centrai bei įmonės,
teikiančios patentų paieškos paslaugas;
• dalyvaujant Quality at source projekte buvo sukurta programinė įranga, leidžianti teikti
Europos patentų ir papildomos apsaugos liudijimų (Europos ir Lietuvos patentų) bibliografinius
duomenis XML formatu EPT (iki šiol XML formatu buvo teikiami tik šių dokumentų teisinio
statuso duomenys). EPT buvo perduotas visų Lietuvos patentų sąrašas XML formatu (Authority
file) ir buvo pašalinti aptikti neatitikimai Lietuvos patentų registre ir EPT duomenų bazėse;
• 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.
VPB glaudžiai bendradarbiaujant su ESINT 2016 m. buvo pasirašyta Techninio
bendradarbiavimo sutartis, kuri apėmė 5 visuomenės švietimo ir pramoninės nuosavybės
informacijos sklaidos projektus (žr. 2 priemonės vykdymo aprašymą).
2016 m. VPB sėkmingai dalyvavo ESINT Europos bendradarbiavimo projektuose (ang.
European Cooperation Projects, ECP), kurių VPB dalyvavimo išlaidas padengia šis ESINT. Dalis
projektų susijusi su elektroninių paslaugų tobulinimu, prieigos prie pramoninės nuosavybės
informacijos supaprastinimu bei prekių ženklų ir dizaino registravimo praktikos suvienodinimu.
2016 m. vyko pasirengimas naujiems projektams: buvo pildomi klausimynai, analizuojami
siūlomų įgyvendinti projektų dokumentai. Trys VPB specialistai išrinkti ESINT darbo grupių
nariais. Šios darbo grupės atsakingos už sėkmingą ESINT projektų parengimą įgyvendinimui.
Išrinkti VPB specialistai dirbo elektroninių paslaugų ir kokybės vadybos sričių darbo grupėse.
2016 m. VPB sėkmingai tęsė dalyvavimą ESINT Observatorijos projekte Case Law (liet.
Teismų praktika): atrinktos ir išanalizuotos svarbiausios 2015 - 2016 m. laikotarpio civilinės
Lietuvos teismų praktikos civilinės ir baudžiamosios intelektinės nuosavybės srities bylos. Viešai
skelbiami teismų sprendimai ir jų santraukos pateiktos paskelbimui Europos intelektinės
nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centro duomenų bazėje. Projekto komandoje dirbo trys
VPB darbuotojai.
• Kitais projektais buvo vykdoma ESINT 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. 2016 m. buvo vykdomas CP 7 projektas „ Dizaino gaminių pavadinimų
derinimas“, kuriuo tikslas - dizaino gaminių pavadinimų paieškinės duomenų bazės „Designclass“
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sukūrimas. Ši duomenų bazė suteiks dizaino pareiškėjams didesnes galimybes surasti jau
suklasifikuotą sukurto gaminio dizaino pavadinimą. Taip pat buvo vykdomi kiti uždaviniai, susiję
su anksčiau vykdytų praktikų suvienodinimu, palaikymu.
KITA INFORMACIJA
VPB tvarkydamas keturis valstybės registrus ir registruodamas išimtines teises į pramoninės
nuosavybės objektus 2016 metais į valstybės biudžetą surinko 2868,5 tūkst. eurų. 2016 m. VPB iš
biudžeto skirti asignavimai sudarė 1436,5 tūkst. eurų, t. y. 50 proc. asignavimų nuo valstybės
biudžeto pajamų už VPB atliekamus veiksmus (5 pav.).
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5 pav. Sumokėtų mokesčių į biudžetą ir VPB vykdomos veiklos finansavimo iš biudžeto santykis
Įgyvendinant „vieno langelio“ asmenų aptarnavimo funkciją įstaigoje priimamos paraiškos,
asmenų prašymai, skundai, įteikiami ar siunčiami atsakymai asmenims, išduodamos pažymos,
pramoninės nuosavybės dokumentai, teikiama informacija pramoninės nuosavybės objektų
registravimo procedūrų klausimais tiesiogiai, telefonu, VPB tinklalapio skyriuje „Klausimai –
atsakymai“ ir elektroniniu paštu.
2016 metais įteikta ar išsiųsta apie 24 tūkst. atsakymų, pažymų, pramoninės nuosavybės
dokumentų, raštų (iš jų apie 1500 – elektroniniu būdu per EPAS. Dokumentų valdymo sistemoje
buvo užregistruoti 3894 gaunami ir siunčiami raštai, atsakyta į apie 700 VPB tinklalapyje arba
informaciniu elektroniniu paštu pateiktų klausimų. Buvo teikiama informacija informaciniu telefonu
– apie 5600 skambučių.
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PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijų vykdymas per _I - IV ketv.
2016 metų
Įvykdymas
planas
P-02-001-02-01-01 Prekių ženklų ekspertizių atlikimo vidutinis
6
5,5
terminas, mėn.
Produkto kriterijaus kodas (P-_____), pavadinimas

Veiksmai

Įvykdymo
procentas
108 %

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

5357

5988

112 %

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

72 %

72 %

100 %

Veiksmų atlikimo rodikliai

Priimti prašymus registruoti pramoninės
nuosavybės
objektus
Lietuvos
Respublikoje

•

Priimtų prašymų skaičius, vnt.

5800

6003

103,5 %

Tvarkyti patentų registrą teisės aktų
nustatyta tvarka

•

Atliktų patentų paraiškų ekspertizių skaičius, vnt.

133

126

95 %

•

Išduotų Lietuvos Respublikos patentų skaičius, vnt.

115

103

90 %

•

Išduotų papildomos apsaugos liudijimų skaičius, vnt.

30

36

120 %

•

Paskelbtų įsigaliojusių Europos patentų skaičius, vnt.

1280

1796

140 %

•

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

530

587

111 %
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Tvarkyti Lietuvos Respublikos prekių
ženklų registrą teisės aktų nustatyta tvarka

Tvarkyti Lietuvos Respublikos dizaino
registrą teisės aktų nustatyta tvarka

Nagrinėti apeliacijas ir protestus

•

Atliktų prekių ženklų ekspertizių skaičius, vnt.

4552

4554

100 %

•

Įregistruotų Lietuvos Respublikos prekių ženklų skaičius,
vnt.

2440

2539

104 %

•

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

1450

1454

100 %

•

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

5000

6817

136 %

•

Prekių ženklo ekspertizės atlikimo termino trumpėjimas,
proc. (2015 m. - 6,5 mėn.)

8%

15 %

175 %

•

Prekių ženklų paraiškų, kurios nereikalauja paraiškos
trūkumų šalinimo, ekspertizių, atliekamų ne ilgiau kaip per 2
d. d., dalis, ne mažiau kaip, proc. (2015 m. – 79).

80 %

80 %

100 %

•

Atliktų dizaino ekspertizių skaičius, vnt.

80

94

117 %

•

Įregistruotų Lietuvos Respublikos dizainų skaičius, vnt.

27

24

89 %

•

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

45

72

160 %

•

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

80

92

115 %

•

Išnagrinėtų apeliacijų skaičius, vnt.

10

6

60 %

•

Išnagrinėtų protestų skaičius, vnt.

127

126

99 %

15

•

Apeliacinio skyriaus sprendimų pakeisti ekspertų sprendimus,
dėl kurių buvo paduotos apeliacijos, dalis, ne daugiau kaip,
proc. (2015 m. – 50)

30 %

17 %

-

•

Teismo sprendimų pakeisti Apeliacinio skyriaus sprendimus,
dalis, ne daugiau kaip, proc. (2015 m. – 2,6)

15 %

0%

-

Organizuoti
ir vykdyti
darbuotojų
mokymą, kvalifikacijos tobulinimą

•

Mokymo plano įvykdymas, proc.

100 %

100 %

100 %

Tobulinti VPB veiklos kokybės sistemą
bei veiklos efektyvumą

•

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

25

25

100 %

•

Bendrosios veiklos srities darbuotojų palyginus su
specialiosios veiklos srities darbuotojais dalies mažėjimas ne mažiau kaip, proc.

8%

8%

100 %

•

Parengtas teisės akto dėl vienodos ir kokybiškos informacijos
teikimo asmenims praktikos užtikrinimo projektas, vnt.

1

1

100 %

•

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

1

1

100 %

•

Pradėta kurti ir diegti Patentų registro administravimo (angl.
back office) sistema, vnt.

1

0

0%

•

Išplėstas veiksmų, kuriuos pareiškėjai gali atlikti elektroniniu
būdu, sąrašas, proc. (2015 m. – 91).

5

5

100 %

•

Patobulinta dokumentų teikimo VPB elektroniniu būdu
sistema, išplečiant nekvalifikuoto elektroninio parašo
panaudojimo galimybes, vnt.

1

1

100 %

Plėsti ir tobulinti VPB elektronines
paslaugas bei diegti registrų tvarkymo
technologinius sprendimus (pagal VPB
2016-2018 m. Investicijų projektą)
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Diegti,
modernizuoti
ir
prižiūrėti
informacines
sistemas,
reikalingas
efektyvesnėms
ir
kokybiškesnėms
paslaugoms, susijusioms su VPB veikla
tvarkant keturis valstybės registrus, teikti
(pagal VPB 2016–2018 m. investicijų
projektą)

•

Įsigyta
DBVS
Informix
licencija,
reikalinga
nepertraukiamam VPB tvarkomų registrų duomenų bazių
veikimui užtikrinti, vnt.

1

1

100 %

Atnaujinti kompiuterinę įrangą ir biuro
techniką(ilgalaikio turto įsigijimas)

•

Atnaujinta įranga, vnt.

10

20

200 %

Organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus

•

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

95 %

93 %

98 %

Rengti VPB veiklą tobulinančius teisės
aktus

•

Parengtų pasiūlymų dėl teisės aktų projektų, skaičius, vnt.

3

5

167 %

Veiksmai

Veiksmų atlikimo rodikliai:

Šviesti visuomenę pramoninės nuosavybės
apsaugos klausimais ir skleisti pramoninės
nuosavybės informaciją

•

VPB visuomenės švietimo ir informacijos sklaidos plano
priemonių įvykdymas, įskaitant priemones, susijusias su
informacinės ir metodinės pagalbos teikimu, proc.

100 %

95 %

95 %

Sudaryti teisines ir organizacines sąlygas
naujai VPB paslaugai – informacinei ir
metodinei
pagalbai
asmenims,
siekiantiems apsaugoti teises į pramoninės
nuosavybės objektus, teikti nuo 2016 m.
liepos 1 d.

•

Atlikta analizė dėl informacinės ir metodinės pagalbos
asmenims, siekiantiems apsaugoti teises į pramoninės
nuosavybės objektus, paslaugos teikimo VPB (Vilniuje,
Kaune ir Klaipėdoje) pobūdžio ir apimties, ir parengta šios
paslaugos teikimo VPB koncepcija, vnt.

1

1

100 %

•

Priimtas naujojo struktūrinio padalinio veiklai reikalingų
teisės aktų (skyriaus nuostatai, pareigybių aprašymai) paketas,
vnt.

1

1

100 %
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Veiksmai

•

Parengtas VPB
projektas, vnt.

pakeitimo

1

1

100 %

•

Lietuvos regionai (Vilnius), kuriuose paslauga pradėta teikti
nuo 2016 m. liepos 1 d., vnt.

1

1

100 %

•

Pasirinktas paslaugos teikimo modelis Kaune ir Klaipėdoje
bendradarbiaujant su mokslo ir inovacijų centrais, vnt.

1

1

100 %

administracijos

struktūros

Veiksmų atlikimo rodikliai:

Užtikrinti nacionalinės patentų tarnybos ir
centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos
funkcijų pagal Patentinės kooperacijos
sutartį (PCT), Europos patentų konvenciją
(EPK), Madrido protokolą, Ženevos aktą ir
Europos Sąjungos teisės aktus

•

Priimtų prašymų pagal PCT, Europos patentų konvenciją
(EPK), Madrido protokolą, Ženevos aktą ir Europos Sąjungos
teisės aktus nagrinėjimas teisės aktų nustatytais terminais,
proc.

100 %

100 %

100 %

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 mokami metų mokesčiai, skaičius.

5300

6134

116 %

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

•

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

950

732

77 %
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Parengti pasiūlymus dėl Bendrijos prekių
ženklų reformą įgyvendinančių teisės aktų
projektų

•

Parengti pasiūlymai, vnt.

2

1

50 %

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, Europos Sąjungos institucijų susitikimuose,
kuriuose buvo pristatyta Lietuvos pozicija ar praktika,
skaičius, vnt.

60

72

120 %

Programos tikslo pasiekimo vertinimo kriterijų vykdymas per _I – IV ketv.
2016 metų Įvykdyma Įvykdymo
planas
s
procentas
R-02-001-02-01 Valstybinio patentų biuro paslaugų, pasiekiamų
93 %
96 %
103 %
elektroniniu būdu, dalis, proc.
Rezultato kriterijaus kodas (R-____), pavadinimas

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

68 %

63%

93 %
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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
2090,7

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. eurų

Asignavimų
panaudojimas, procentais

1850,1

88,5 %

2090,7

1850,1

88,5%

654,3

490,7

75 %

208,6*

*Finansavimas gaunamas vykdant bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis projektus.
2016 m. buvo vykdoma Techninio bendradarbiavimo sutartis tarp VPB ir ESINT. Taip pat 2016 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
VPB 2016 m. neįgyvendino Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 - 2016 m. programos
prioritetinių priemonių plano priemonių.
V. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI
2017 metais Valstybinis patentų biuras skirs ypatingą dėmesį šiai veiklai:
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetinių darbų pramoninės nuosavybės apsaugos
srityje įgyvendinimas;
• pramoninės nuosavybės apsaugos populiarinimas visuomenės švietimo priemonių pagalba
didinant visuomenės informuotumą apie pramoninės nuosavybės apsaugą;
• informacinės ir metodinės pagalbos teikimo asmenims, siekiantiems apsaugoti teises į
pramoninės nuosavybės objektus, stiprinimas;
• elektroninių paslaugų patentų ir prekių ženklų srityje plėtra ir tobulinimas;
• pareikštų registruoti pramoninės nuosavybės objektų ekspertizės atlikimo terminų
trumpėjimas;

Direktorius

Arūnas Želvys

