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I. VADOVO ŽODIS
„Jei nekalbėtume, kaip sužinotume, kiek daug dirbame?“– J. Laucius.
Iš tikrųjų tai tik mūsų darbai gali ir turi kalbėti už mus. Ir jų išties 2019 metais atlikta
nemažai, tad jų viešas pristatymas ir tuo pačiu įvertinimas tarsi iš šalies, leistų ne tik reziumuoti
2019 metus, bet ir nustatyti 2020 metų kryptį.
Taigi, 2019 m. Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) veikloje daugiausia dėmesio skirta
prekių ženklų reformos Lietuvoje įgyvendinimui. 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos
Prekių ženklų įstatymas, kuriuo buvo pakeistos materialinės prekių ženklų teisės nuostatos ir prekių
ženklų registravimo procedūros, VPB pradėjo vykdyti privalomą ikiteisminės ginčų dėl prekių
ženklų registracijos negaliojimo ar panaikinimo nagrinėjimo institucijos funkciją, keitėsi mokesčiai
už prekių ženklų registravimą. 2019 m. teisinio ir mokestinio reguliavimo pokyčiai, manytina,
įtakojo 18 proc. mažesnį gautų prekių ženklų paraiškų skaičių. Tačiau džiugu, kad net šiuo
pereinamuoju laikotarpiu buvo surastos galimybes sutrumpinti VPB atliekamos prekių ženklų
ekspertizės terminą, kai kuriais laikotarpiais jis neviršijo 2 mėn. Tam įtakos turėjo darbo
organizavimo efektyvinimas prekių ženklų registravimo sistemos LINRA patobulinimų pagalba
(pasiektas 100 proc. elektroninis prekių ženklų proceso veikimas), padidėjęs besinaudojančių VPB
teikiamomis elektroninėmis paslaugomis pareiškėjų skaičius, ir be abejo, VPB darbuotojų
profesionalumas.
2019 m. VPB, siekdamas įgyvendinti vieną svarbiausių kokybės tikslų - padidinti
paslaugų prieinamumą elektroninėje erdvėje, daug dėmesio skyrė vartotojų poreikių analizei bei
sprendimų šiems poreikiams tenkinti paieškai. Įvertinus vartotojų poreikius ir pasiūlymus buvo
tobulinami elektroninių paslaugų funkcionalumas, plečiamos teikiamos elektroninės paslaugos
(įdiegta 13 naujų paslaugų) sukuriant vartotojams galimybes greitai ir patogiai atlikti visus
reikalingus registravimo procedūrinius veiksmus neišeinant iš namų. 2019 m. pastebėtas padidėjęs
VPB elektroninių paslaugų sistemos naudojimo aktyvumas – 79 proc. nuo visų prašymų, kurie gali
būti paduoti elektroniniu būdu, buvo pateikti elektroniškai. Siekiant didesnio įstaigos veiklos
efektyvumo atsisakyta popierinės komunikacijos naudojimo prekių ženklų ir dizaino registravimo
procesuose.
VPB kelis metus iš eilės vykdytų visuomenės apklausų duomenys rodo, kad Lietuvos
verslo subjektų žinojimas apie pramoninės nuosavybės apsaugos galimybes bei jos kuriamą
pridėtinę vertę nuolat auga ir šiuo metu yra beveik 80 procentų. Vykdant VPB pavestą
visuomenės švietimo ir intelektinės nuosavybės apsaugos populiarinimo uždavinį, 2019 m. buvo
tęsiamas darbas su visomis tikslinėmis auditorijomis – verslu, jaunimu, mokslo ir studijų
institucijomis, inovacinėmis agentūromis, teikiant švietimo ir konsultavimo paslaugas, susijusias su
intelektinės nuosavybės apsauga. Įgyvendintos 34 visuomenės švietimo ir informacijos sklaidos
plano priemonės, t.y. 13 proc. daugiau nei 2018 m. 2020 m. numatoma plėsti šių paslaugų spektrą,
siekiant užtikrinti, kad visuomenė, ir ypač smulkus ir vidutinis verslas, bei mokslo ir studijų
institucijos galėtų pasinaudoti visomis intelektinės nuosavybės apsaugos galimybėmis.
Sėkmingas bendradarbiavimas su partnerinėmis pramoninės nuosavybės apsaugos
tarnybomis atsižvelgiant į gerąją praktiką, dalinimasis gerosiomis patirtimis užtikrina pramoninės
nuosavybės tarnybų veiklos nuoseklumą, tęstinumą ir efektyvumą visoje Europos Sąjungoje. VPB
2019 m. dalyvavo 20 bendradarbiavimo su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba
(toliau – ESINT), projektų įgyvendinime, kurie skirti VPB teikiamų paslaugų efektyvinimui –
elektroninių paslaugų plėtrai ir VPB IT sistemų tobulinimui, visuomenės švietimui apie
intelektinės nuosavybės apsaugą. Džiaugiamės būdami vieni aktyviausių tarp Europos Sąjungos
nacionalinių intelektinės nuosavybės tarnybų, įgyvendindami bendrus projektus su ESINT – 2020
m. jų įgyvendinti planuojame ne mažiau.
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II. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
VPB paskirtis – įteisinti išimtines teises į pramoninės nuosavybės objektus (išradimus, prekių
ženklus, dizainą, puslaidininkinių gaminių topografijas) ir pagal kompetenciją užtikrinti visuomenės
pramoninės nuosavybės apsaugą Lietuvos Respublikoje (Lietuvos Respublikos valstybinio patento
biuro nuostatai, patvirtinti teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1R-100, toliau –
Nuostatai).
Be nurodytos misijos įgyvendinimo VPB prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos plano, patvirtinto 2017 m. kovo 13 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 167, prioritetų
įgyvendinimo: III prioriteto „Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas“ ir IV
prioriteto „Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra“.
2019 m. VPB prisidėjo prie Teisingumo ministerijos vykdomos programos „Paslaugos
gyventojams ir verslui“ vykdymo. Programa skirta užtikrinti efektyvią pramoninės nuosavybės
objektų teisinę apsaugą: siekiama populiarinti pramoninės nuosavybės apsaugos priemones ir
galimybes bei sudaryti kuo palankesnes sąlygas užregistruoti pramoninės nuosavybės objektus.
2019 metais prioritetinėmis laikytos šios veiklos sritys, kuriose pasiekti šie rezultatai:
• naujo Prekių ženklų įstatymo įgyvendinimas;
Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Prekių ženklų įstatymas, kuriuo
įgyvendinant Europos Sąjungos prekių ženklų reformą į Lietuvos Respublikos teisę perkeltos 2015
m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės
aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderintos nuostatos. Tarp svarbesnių pakeitimų –
panaikintas grafinio prekių ženklo vaizdo reikalavimas, nustatytos privalomos prekių ženklų
panaikinimo ir jų registracijų pripažinimo negaliojančiomis administracinės procedūros VPB
(privaloma ikiteisminė ginčų nagrinėjimo institucija tiek dėl protestų, tiek dėl registracijos
pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo), patobulintos prekių ženklų registracijos procedūros
(trumpinami terminai, keičiama mokesčių sistema ir dydžiai).
• elektroninių paslaugų kokybės gerinimas;
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. Nuo 2017 m. visos VPB teikiamos
paslaugos yra pasiekiamos elektroniniu būdu. Tokiu būdu įgyvendinant šį strateginį tikslą 100 proc.
pasiektas efekto kriterijus – „Teisinių institucijų paslaugų, pasiekiamų elektroniniu būdu, dalis,
proc. (E-02-01). Siekiant pagerinti VPB veiklos kokybės sistemą bei veiklos efektyvumą 2019 m.
kuriant naudotojams patogias elektronines paslaugas pasiektas 83 proc. elektroninių paslaugų
prieinamumas 4-uoju (bendradarbiavimo) lygiu (vartotojui suteikiama galimybė dalyvauti visame
elektroninės paslaugos teikime per interneto svetainę bei gauti geros kokybės elektronines
paslaugas išvengiant formalių procedūrų).
• Elektroninės prašymų padavimo sistemos plėtra ir tobulinimas;
2019 m. atlikti elektroninės prašymų padavimo sistemos bei Prekių ženklų ir Dizaino
registrų administravimo sistemos technologiniai atnaujinimai. Elektroninė prašymų padavimo
sistema buvo papildyta 25 naujais veiksmais prekių ženklų ir dizaino registrų tvarkymo srityje. Taip
pat sukurta galimybė užpildžius vieną prašymą atlikti pakeitimą ar pratęsti registracijos galiojimo
terminą keliuose to paties savininko prekių ženkluose ar dizainuose.
• veiklos kokybės sistemos tobulinimas;
Siekiant sudaryti sąlygas išskirtinai elektroniniam komunikavimui registruojant prekių
ženklus ar dizainą registracijos liudijimo išdavimo procesas tapo visiškai elektroninis.
• veiklos efektyvumo didinimas;
Remiantis Viešojo sektoriaus įstaigų tobulinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495 „Dėl viešojo sektoriaus įstaigų sistemos
tobulinimo gairių ir viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų
plano patvirtinimo“ 29.2 punkto reikalavimus, siekiant užtikrinti racionalų ir efektyvų įstaigos
veiklos organizavimą bei vadovaujantis Nuostatų 15 punktu buvo pertvarkyta VPB struktūra. Nuo
2020 m. sausio 1 d. panaikinta VPB ryšių su visuomene specialisto pareigybė bei sujungti VPB
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struktūriniai padaliniai: Bendrųjų reikalų, Finansų ir strateginio planavimo bei Informacinių
technologijų skyrius ir įsteigtas naujas VPB struktūrinis padalinys – Planavimo ir išteklių skyrius.
Taip pat panaikintos po vieną pareigybės Apeliaciniame, Išradimų bei Prekių ženklų ir dizaino
skyriuose (iš viso 3 pareigybės).
2019 m. VPB prisidėjo prie Teisingumo ministro valdymo sričių 2019 – 2021 m. strateginio
veiklos plano programos „Paslaugos gyventojams ir verslui“ (02 001) uždavinio vykdymo –
tinkamai registruoti išimtines teises į pramoninės nuosavybės objektus ir informuoti visuomenę apie
pramoninės nuosavybės apsaugą (02-01) (toliau – uždavinys). Programos uždavinio produkto
kriterijus – „Elektroniniu būdu paduotų prašymų dalis nuo visų paduotų prašymų, kurie gali būti
paduoti elektroniniu būdu, proc.“ (P-02 001-02-01-01) – 2019 m. įvykdytas 79 proc. (1 pav.).
Naudojantis VPB elektroninių paslaugų sistemomis, per 2019 metus gauta 38 patentų
paraiškų, 1354 prašymų dėl Europos patento įsigaliojimo Lietuvos Respublikoje, 1832 prekių
ženklų paraiškų, 48 dizaino paraiškų ir 18 120 prašymų atlikti veiksmus patentų, prekių ženklų ar
dizaino registruose, 36 protestai.

5709

el. prašymai
21414

prašymai
popieriuje

1 pav. Elektroniniu būdu paduotų prašymų dalis nuo visų paduotų prašymų, kurie gali būti
paduoti elektroniniu būdu.

VPB iškelto uždavinio įgyvendinimui 2019 m. pasirinktos trys priemonės:
1 priemonė. Išduoti patentus ir registruoti prekių ženklus, dizainą, puslaidininkinių
gaminių topografijas ir tvarkyti valstybės registrus 02-01-01
Užtikrindamas uždavinio įgyvendinimą VPB priėmė prašymus išduoti patentus, registruoti
prekių ženklus ir dizainą.
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PADUOTŲ PARAIŠKŲ ATASKAITA
Metai / paraiškų
skaičius
2018
2019
Išradimai

Nacionalinės
paraiškos

Pokytis %
2018/2019

Lietuvos pareiškėjų

81

90

11

Užsienio pareiškėjų

24

33

38

1998

2008

1

34

42

24

2137

2173

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2436

1938

-20

338

174

-48

1583

1467

-7

4357
51

3579
47

-18
-8

8

1

-87

52

52

0

111
6605

100
5852

-10
-11

Pateikti skelbimui Europos patentų
apibrėžčių vertimai
Papildomos apsaugos liudijimo (PAL)
paraiškos
Iš viso
Lietuvos pareiškėjų
Puslaidininkinių Nacionalinės
gaminių paraiškos
Užsienio pareiškėjų
topografijos
Iš viso
Prekių ženklai
Lietuvos pareiškėjų
Nacionalinės
paraiškos
Užsienio pareiškėjų
Pranešimai apie prekių ženklų
tarptautines registracijas, išplėstas
pagal Madrido protokolą
Iš viso
Dizainas
Lietuvos pareiškėjų
Nacionalinės
paraiškos
Užsienio pareiškėjų
Pranešimai apie tarptautines
pramoninio dizaino registracijas,
išplėstas į Lietuvos Respubliką
Iš viso
Iš viso

Įgyvendinamos programos „Paslaugos gyventojams ir verslui“ (02-001) tikslas - užtikrinti
efektyvią pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą (02 001-02). Programos tikslo vertinimo
kriterijus – „Prekių ženklų ekspertizių atlikimo vidutinis terminas, mėn.“ (R-02 001-02-01).
Siekiant sudaryti sąlygas visuomenei greičiau ir efektyviau įgyvendinti savo teises į
pramoninės nuosavybės objektus, sutrumpintas prekių ženklo paraiškos ekspertizės terminas. 2019
m. pasiektas 2,5 mėn. planuotas termino iki prekių ženklo ekspertizės pradžios rodiklis kas sudaro
0,7 mėn. trumpėjimą palyginus su 2018 m. (nuo 3,2 mėn. iki 2,5 mėn.) (2 pav.).
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9
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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-02 001-02-01-02). 2019
m. šio kriterijaus reikšmė – 5573 objektų – sumažėjo 9 proc. palyginus su 2018 m. (3 pav.).
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3 pav. Įsigaliojusių Lietuvos Respublikoje pramoninės nuosavybės objektų skaičius
Įgyvendindamas programos priemonę VPB 2019 m. veiklos plane numatė atskirus veiksmus,
susijusius su paraiškų priėmimu, ekspertizių atlikimu ir teisių į pramoninės nuosavybės objektus
registravimu. 2019 m. VPB atliko 106 patentų paraiškų ekspertizes, t. y. 6 proc. daugiau nei 2018
m., 4361 prekių ženklų paraiškų ekspertizę, t. y. 6 proc. mažiau palyginus su 2018 m., 118 dizaino
paraiškų ekspertizes, t. y. 12 proc. daugiau nei 2018 m.
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Atlikdamas išimtinių teisių į pramoninės nuosavybės objektus registravimo veiksmus VPB
2019 m. išdavė 112 Lietuvos Respublikos patentų, t. y. 22 proc. daugiau nei 2018 m. Pažymėtina,
kad patentų išdavimo rodiklis tiesiogiai priklauso nuo gautų patentų paraiškų skaičiaus.
2019 m. Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 2008 Europos patentai, t. y. 10 patentų daugiau nei
2018 m. Pažymėtina, kad ženkli įsigaliojančių Europos patentų augimo tendencija stebima jau
keletą metų iš eilės.
2019 m. buvo įregistruoti 1877 prekių ženklai, t. y. 29 proc. mažiau nei 2018 m. Suteikta
apsauga 1465 tarptautinių prekių ženklų registracijoms, t. y. 13 proc. daugiau nei 2018 m.
Pažymėtina, kad patentų išdavimo ir prekių ženklų registracijų rodiklis tiesiogiai priklauso nuo
gautų paraiškų skaičiaus.
Registruodamas išimtines teisės į pramoninį dizainą VPB 2019 m. įregistravo 47 dizainus, t.
y. 21 proc. daugiau nei 2018 m. 2019 m. 64 tarptautinėms dizaino registracijoms suteikta apsauga, t.
y. 9 registracijomis daugiau nei 2018 m.
Spręsdamas ikiteisminius ginčus dėl teisių į pramoninės nuosavybės objektus registravimo
VPB Apeliacinis skyrius nagrinėjo apeliacijas ir protestus teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
2019 metais Apeliacinis skyrius išnagrinėjo 24 apeliacijas dėl prekių ženklų, t. y. 25 proc. daugiau
nei 2018 m. Taip pat išnagrinėta 119 protestų dėl prekių ženklų. 2019 metais išnagrinėta 7
protestais mažiau nei 2018 m.
Apeliacinis skyrius priima sprendimą dėl eksperto sprendimo, priimto pakartotinės
ekspertizės metu neregistruoti ženklo ar atsisakyti suteikti apsaugą Lietuvoje tarptautinei ženklo
registracijai, taip pat nagrinėja ekspertų sprendimus, kai pareiškėjas nesutinka su sprendimu dėl
prioriteto datos nustatymo ir suteikimo; sprendimus dėl prekių ir paslaugų klasifikavimo; dėl
atsisakymo pripažinti ženklą kolektyviniu arba sertifikavimo ženklu, dėl ženklo tipo nustatymo; dėl
ženklo vaizdo pakeitimo ir kitų pagal Prekių ženklų įstatymą VPB priimtų sprendimų. 2019 m.
Apeliacinio skyriaus sprendimu pilnai ar iš dalies pakeisti 5 ekspertų priimti sprendimai.
2019 metais Vilniaus apygardos teismui buvo apskųsti 5 Apeliacinio skyriaus priimti
sprendimai bei priimtas 1 Teismo sprendimas pakeisti Apeliacinio skyriaus sprendimą.
Įgyvendinant Prekių ženklų reformos nuostatas, nuo 2019 metų sausio 1 dienos VPB
Apeliacinis skyrius pradėjo nagrinėti negaliojimo bei panaikinimo prašymus dėl nacionalinių ženklų
bei tarptautinių ženklų registracijų. 2019 m. gauta 14 prašymų dėl ženklo registracijos pripažinimo
negaliojančia/panaikinimo; išnagrinėti 2 negaliojimo prašymai.
Taip pat, įgyvendinant naujos redakcijos įstatymo nuostatas keitėsi ir leidimų naudoti
Lietuvos Respublikos oficialius simbolius ar juos mėgdžiojančius žymenis prekių ženkluose ir
dizaine suteikimo tvarka. Pagal 2019-02-28 Teisingumo ministro įsakymu 1R-89 patvirtintą
Tvarkos aprašą leidimus išduoda VPB direktorius, įvertinęs 2019-03-08 VPB direktoriaus įsakymu
Nr. 3R-17 sudarytos Leidimų naudoti Lietuvos Respublikos oficialius simbolius ar juos
mėgdžiojančius žymenis prekių ženkluose ir dizaine Komisijos rekomendaciją. 2019 metais buvo
išnagrinėti 29 prašymai suteikti leidimus naudot Lietuvos Respublikos oficialius simbolius ar juos
mėgdžiojančius žymenis 35 prekių ženkluose ir dizaine.
Siekiant plane numatyto uždavinio VPB pasiekė 2019 m. suplanuotą terminą iki prekių
ženklo paraiškos ekspertizės pradžios (2,5 mėn.). Taip pat pažymėtina, kad 2019 m. prekių ženklų
paraiškų (kurios nereikalauja paraiškos trūkumų šalinimo) ekspertizių, atliekamų ne ilgiau kaip per
2 d. d., dalis sudarė 92 proc.
Atsižvelgiant į VPB veiklos specifiką bei siekiant stiprinti VPB darbuotojų administracinius ir
profesinius gebėjimus, didelis dėmesys 2019 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, ESINT, Pasaulinės
intelektinės nuosavybės organizacijos (toliau – PINO) organizuojami mokymai). 2019 m. 49 VPB
darbuotojai dalyvavo 101 mokyme pagal VPB direktoriaus 2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 3P35 patvirtintą mokymo planą 2019 metams.
Tobulinant VPB veiklos kokybės sistemą bei veiklos efektyvumą 2019 m. siekta sukurti
naudotojams patogias elektronines paslaugas bei kuo labiau efektyvinti biuro veiklą. Įdiegus prekių
ženklo bei dizaino registracijos liudijimų elektroninės versijas, šių objektų registravimo procesas
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tapo pilnai elektroniniu. Atsižvelgiant į vartotojų poreikius, išrašų iš prekių ženklų ir dizainų
registrų bei papildomos apsaugos liudijimų išdavimas taip pat perkelti į elektroninę erdvę, tuo
pasiekiant 83 proc. veiksmų, kurie gali būti atliekami elektroniniu būdu, perkeltų į ketvirtą
(bendradarbiavimo) brandos lygį.
2019 m. VPB užbaigė ESINT rekomenduojamą vidinės prekių ženklų ir dizaino registrų
administravimo sistemos technologinį atnaujinimą. Atnaujinta versija ženkliai pagerino Prekių
ženklų ir Dizaino registrų administravimo efektyvumą ir veiksmingumą.
VPB, siekdamas įgyvendinti vieną svarbiausių kokybės tikslų – padidinti paslaugų
prieinamumą elektroninėje erdvėje, atnaujino elektroninių prašymų padavimo sistemą. 2019 m.
atlikus elektroninių paslaugų sistemos technologinį atnaujinimą atsirado galimybė plėsti ir tobulinti
elektronines paslaugas. Atsižvelgiant į tai daugiau veiksmų Prekių ženklų ir Dizaino registrų
tvarkymo srityje perkelta į patogesnę e- services sistemą. Nuo šiol pareiškėjai gali elektroniniu būdu
pateikti šiuos prašymus: išduoti išrašą iš registro, paraiškos patvirtintą kopiją arba dublikatą,
sutrumpinti prekių ir (arba) paslaugų sąrašą, įregistruoti licencinę (sublicencinę) sutartį, atšaukti
paraišką arba išregistruoti ženklą, paduoti apeliaciją dėl atsisakymo registruoti prekių ženklą,
pateikti prašymą prekių ženklo registraciją pripažinti negaliojančia bei prašymą dėl prekių ženklo
registracijos panaikinimo. Įgyvendinus šiuos technologinius sprendimus įdiegtos šių prašymų
integracijos į Prekių ženklų ir dizaino registrų administravimo sistemą tuo sutaupant darbuotojų
laiką, kuris buvo skiriamas prašymų suvedimui į registrą. Atsižvelgiant į pareiškėjų poreikius VPB
teikti visus dokumentus elektroniniu būdu elektroninėje prašymų padavimo sistemoje įdiegta
galimybė pateikti dar 13 dokumentų rūšių (įgaliojimas, prašymas pratęsti įstatyme nustatytą
terminą, apmokėjimo išrašas ir kt.) elektroniniu būdu.
Atlikti patobulinimai taip pat leidžia užpildžius vieną prašymą atlikti pakeitimą ar pratęsti
registracijos galiojimo terminą keliuose to paties savininko prekių ženkluose ar dizainuose.
Atnaujinta ir teisių perdavimo paslauga: sudaryta galimybė vienu prašymu perduoti teisės keliems
vieno savininko prekių ženklams ar dizainams. Prašymuose galima pateikti net iki 20 prekių ženklų
ar iki 50 dizaino pavyzdžių.
2019 m. VPB įdiegė elektroninę prieigą prie „Madrid eFiling“ sistemos. Ši sistema, tai
galimybė elektroniniu būdu paduoti prekių ženklų tarptautines paraiškas pagal Madrido protokolą.
Sistema suteikia galimybę atlikti prekių ir paslaugų vertimą į anglų kalbą ir patikrinti jų atitikimą
Nicos klasifikacijos reikalavimams.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Prekių ženklų įstatymui daug dėmesio
buvo skirta informacinių sistemų peržiūrai, siekiant prisitaikyti prie procesų pasikeitimų, susijusių
su naujos redakcijos Prekių ženklų įstatymo įgyvendinimu.
Įgyvendinant kitas veiklos efektyvinimo iniciatyvas buvo analizuojama VPB elektroninių
prašymų padavimo sistema. Siekiant palengvinti elektroninių prašymų padavimo žingsnius
pareiškėjams parengti informaciniai komentarai elektroninių prašymų padavimo sistemoje. Siekiant
aiškesnio ir paprastesnio elektroninių prašymų pildymo funkcionalumo, jis buvo peržiūrėtas ir
supaprastintas.
Veiksmų, susijusių su Prekių ženklų ir Dizaino registrų tvarkymu, kai pareiškėjo prašymas
yra be trūkumų, atlikimas per 15 d.d. 2019 m. pasiekė 93 proc.
2019 m., siekiant nustatyti vartotojų, patenkintų VPB paslaugomis ir aptarnavimu, dalį, atlikta
apklausa. Vartotojui, gavusiam VPB paslaugas, įdiegta patogi paslaugos ir VPB veiklos vertinimo
apklausa, kurioje 89 proc. respondentų VPB paslaugų ir aptarnavimo kokybę įvertino kaip gerą.
2019 m. buvo atliekamas kokybės vadybos sistemos vidaus auditas pagal ISO 9001:2015
kokybės standarto reikalavimus. Jo metu reikšmingų neatitikimų standarto reikalavimų nenustatyta.
Audito metu daugiausia dėmesio buvo skiriama naujiems procesams, darbuotojų pasirengimui
darbui pagal juos, atsižvelgiant į naujo Prekių ženklų įstatymo, kuris įsigaliojo nuo 2019 m. sausio
mėn. nuostatas. Taip pat buvo tikrinamas ir aptariamas esamų procesų laikymasis. Audito metu
identifikuota keletas darbo organizavimo, funkcijų vykdymo gerinimo galimybių. Auditoriai, kartu
su audituojamais ieškojo procesų efektyvinimo būdu, analizuodami įvairius aspektus per pareiškėjų
poreikių prizmę.
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Rugsėjo mėnesį buvo atliktas kokybės vadybos sistemos išorės priežiūros auditas pagal ISO
9001:2015 kokybės standarto reikalavimus. Audito metu neatitikimų standarto reikalavimams
nenustatyta. VPB kokybės vadybos sistema įvertinta kaip efektyvi ir atitinkanti standarto
reikalavimus.
2019 m. VPB tarnybinės stotys perkeltos į Informacinės visuomenės plėtros komiteto
duomenų centrą.
2019 m. nepavyko užbaigti Patentų registro ir Europos patentų galiojančių Lietuvoje
duomenų bazės administravimo (angl. Back Office) programinės įrangos diegimą dėl ankstesnėse
programinės įrangos kūrimo stadijose susikaupusio tam tikro darbų vėlavimo. Vyko
nepertraukiamas bendradarbiavimas su sistemos diegimo vykdytojais ir techninę priežiūrą
atliekančių organizacijų atstovais, klaidų ir reikalavimų taisymas ir testavimas.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Prekių ženklų įstatymas, kuriuo
įgyvendinant Europos Sąjungos prekių ženklų reformą į Lietuvos Respublikos teisę perkeltos 2015
m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės
aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti nuostatos.
Įgyvendinant Prekių ženklų įstatymo pakeitimus 2019 m. buvo patvirtinti šie teisės aktai:
- Prekių ženklų registravimo taisyklės, patvirtintos VPB direktoriaus 2019 m. sausio 24 d.
įsakymu Nr. 3R-6 (išdėstytos nauja redakcija);
- Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarkos
taisyklės, patvirtintos VPB direktoriaus 2019 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3R-8 (išdėstytos nauja
redakcija);
- Apeliacijų, protestų ir prašymų dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos
panaikinimo taisyklės, patvirtintos VPB direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 3R-18 (naujas
teisės aktas);
- Prekių ženklų registro nuostatų pakeitimai, patvirtinta 2019-02-27 Vyriausybės nutarimu
Nr. 195;
- Leidimų naudoti Lietuvos Respublikos oficialius simbolius ar juos mėgdžiojančius
žymenis prekių ženkluose ir dizaine suteikimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2019-02-28 Teisingumo
ministro įsakymu 1R-89, kuriuo buvo pavesta VPB direktoriui suteikti tokius leidimus nustatyta
tvarka.
Per 2019 m. buvo rengti ir tvirtinti kiti VPB veiklą tobulinantys teisės aktai, susiję su
Pranešėjų įstatymo įgyvendinimu, VPB darbo tvarka, darbuotojų darbo apmokėjimu ir kt.

2 priemonė. Populiarinti pramoninės nuosavybės apsaugos priemones ir galimybes 02-01-02
2019 m. siekdamas prisidėti prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014 – 2020 metų programos
įgyvendinimo, VPB vykdė programos įgyvendinimo 2018 – 2020 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 2018-01-30 įsakymas
Nr.4-58 „Dėl Lietuvos Inovacijų plėtros 2014 – 2020 metų programos įgyvendinimo 2018-2020
metų veiksmų plano patvirtinimo“).
Užtikrindamas pramoninės nuosavybės apsaugos priemonių ir galimybių populiarinimą bei
visuomenės švietimą pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais, VPB 2019 m. įgyvendino 34
švietimo ir sklaidos priemones t.y. 97 proc. priemonių, numatytų VPB 2019 m. švietimo ir sklaidos
priemonių plane. Papildomai dalyvauta 10-yje VPB partnerių organizuotų renginių.
Be to, vykdant informacijos sklaidos 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. 2019 m. parengta apžvalginė informacinio
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leidinio „Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2018 m. metinė apžvalga” elektroninė
forma, paskelbta 2018 m. statistika ir 24 oficialūs biuleteniai.
VPB įgyvendinamos visuomenės švietimo priemonės apima visas tikslines VPB auditorijas:
verslą, kūrėjus, mokslo ir studijų institucijas, teisėsaugos institucijų atstovus, profesionalius
atstovus (patentiniai patikėtiniai ir advokatai) bei jaunimą.
Verslas ir kūrėjai.
VPB kasmet organizuoja renginius, skirtus verslo atstovams bei kitiems suinteresuotiems
asmenims, kuriuose pristatomos pramoninės nuosavybės apsaugos aktualijos. Atsižvelgiant į tai,
kad 2018 m. buvo įgyvendinama prekių ženklų teisinės apsaugos sistemos reforma, 2019 m.
gegužės 22-23 d., tęsiant šiai temai nagrinėti skirtus renginius, Vilniuje surengta konferencija
„Pagrindiniai prekių ženklų apsaugos ir ginčų sprendimo sistemos aspektai įgyvendinant ES prekių
ženklų apsaugos reforma“, kurioje dalyvavo daugiau nei 120 verslo, mokslo, teisininkų visuomenės,
valstybinių institucijų atstovų, pranešimus skaitė užsienio ir Lietuvos pranešėjai. Renginyje
nagrinėti nauji prekių ženklų tipai, teisinė jų apsauga bei ginčų dėl prekių ženklų sprendimo
pokyčiai, taip pat išsamiai aptarta mediacija prekių ženklų ginčuose bei ginčai dėl domenų. 2019 m.
gruodžio 5 d. VPB surengė seminarą „Gaminio dizainas: menas ar (ir) rinkodaros priemonė“,
kuriame dizaineriai bei rinkodaros specialistai nagrinėjo kiek įmonės veiklai svarbus gaminio ar
paslaugos dizainas, kokią jis kuria pridėtinę vertę įmonei bei kaip tinkamai jį apsaugoti. Kaip ir
kasmet, 2019 m. VPB taip pat organizavo 5 apskritojo stalo susitikimus su smulkiuoju verslu
regionuose, surengė 3 atvirų durų konsultacijų dienas VPB patalpose. Visos 3 priemonės
įgyvendintos bendradarbiaujant su ESINT.
Be to, VPB kasmet aktyviai dalyvauja ir partnerių organizuojamuose renginiuose, kuriuose
pristato pranešimus arba konsultuoja suinteresuotus asmenis pramoninės nuosavybės apsaugos
klausimais (MITA, mokslo ir studijų institucijos, advokatų kontorų ir technologijų parkų atviri
renginiai).
2019 m. pasižymėjo ir intensyviu bendradarbiavimu ir projektais tikslinėse VPB partnerių
grupėse:
Mokslo ir studijų institucijos.
2019 m. pasirašyti dar 2 susitarimai dėl patentinės informacijos centrų (PATLIB) steigimo
Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus dailės akademijoje. Šiuo metu Lietuvoje veikia 7 PATLIB
centrai, kuriuose suinteresuoti asmenys konsultuojami dėl pramoninės nuosavybės apsaugos.
PATLIB centrų plėtra vykdoma įgyvendinant dvišalį VPB ir EPT bendradarbiavimo susitarimą.
2019 m. VPB prisijungė prie Vilniaus dailės akademijos organizuoto konkurso Jaunojo
dizainerio prizas 2019 (VPB atstovas dalyvavo konkurso komisijoje) ir įsteigė specialiuosius prizus
4 darbų kategorijose. Vytauto Didžiojo universiteto akademinei bendruomenei surengtas
mokomasis seminaras apie pramoninės nuosavybės apsaugą bei patentinės informacijos naudą.
2019 m. įvyko 3 nacionaliniai susitikimai su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
(ŠMSM) atstovais bei Mokslo ir studijų institucijų (MSI) atstovais, kurių metu aptarti MSI aktualūs
pramoninės nuosavybės apsaugos ir valdymo klausimai. Be to, 2019 m. gruodžio 10-11 d. Vilniuje,
bendradarbiaujant su PINO surengtas Baltijos šalių universitetų technologijų perdavimo centrų
susitikimas, kurio metu parengta bendra strategija šių centrų veiklos plėtrai ir vienijimui Baltijos
valstybių mastu (tinkle dalyvauja tie patys MSI technologijų centrai, kurie įgyvendina ir PATLIB
centrų funkcijas). 2020 m. I ketvirtį suplanuotame ŠMSM, VPB ir MSI atstovų susitikime numatyta
spręsti tolesnius Lietuvos technologijų perdavimo centrų tinklo steigimo veiksmus. Numatoma, kad
VPB šiame tinkle dalyvaus kaip aktyvus partneris, padedantis administruoti tinko veiklą bei toliau
dalintis patirtimi ir žiniomis pramoninės nuosavybės apsaugos srityje.
Teisėsaugos institucijos.
VPB, bendradarbiaudamas su ESINT, kasmet organizuoja mokymus teisėsaugos institucijų
atstovams. 2019 m. spalio 15 – 16 d. vyko teismų, teisėsaugos institucijų ir muitinės atstovams
skirtas seminaras „Praktiniai mokymai apie intelektinę nuosavybę ir internetą“, kurio metu dalyviai
turėjo galimybę susipažinti su praktiniais intelektinės nuosavybės pažeidimais internete (įskaitant ir
tamsųjį internetą).
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Patentiniai patikėtiniai ir advokatai.
Siekiant tobulinti profesionalių atstovų (patentinių patikėtinių ir advokatų) kvalifikaciją, VPB
2019 m. surengė susitikimus-praktines diskusijas su patentiniai patikėtiniais bei advokatais, kurių
metu aptarti praktiniai prekių ženklų reformos aspektai bei mediacijos ginčuose dėl intelektinės
nuosavybės objektų galimybės.
Vaikai ir jaunimas.
2019 m. VPB toliau tęsė vaikų ir jaunimo švietimą. Bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės
centru (UPC), surinkta ir centrui pateikta susisteminta metodinė medžiaga apie pramoninės
nuosavybės apsaugą (skelbiama specializuotoje, pedagogams skirtoje svetainėje „Ugdymo sodas“),
dalyvauta darbinio lygio susitikimuose klausimams dėl metodinės medžiagos apie pramoninės
nuosavybės objektų apsaugą įtraukimą į bendrojo lavinimo programas. Be to, 2019 m., kaip ir 2018
m., VPB dalyvavo parodoje „Studijos“, kur surengė praktinius mokymus pedagogams ir
moksleiviams apie intelektinės nuosavybės apsaugos pagrindus. Taip pat prisijungė prie jaunimo
verslumo skatinimo iniciatyvos „Junior Achievement“, kur VPB atstovai dalyvavo kaip mentoriai ir
padėjo mokiniams įvertinti kuriamose verslo idėjose atsirandančią intelektinę nuosavybę bei jos
apsaugą. 2019 m. vasarą, kaip ir 2018 m., VPB dalyvavo „Code Academy“ vaikų vasaros stovyklos
užsiėmimuose.
2019 m. VPB tęsė anksčiau pradėtas derybas su PINO dėl nuotolinio mokymo apie
intelektinės nuosavybės apsaugos pagrindus vertimo į lietuvių kalbą, šį projektą planuojama
įgyvendinti 2020 m. (mokymų medžiaga, be kitų suinteresuotų asmenų, galės naudotis ir vyresniųjų
klasių moksleiviai bei mokytojai). Be to, 2019 m. VPB, bendradarbiaudamas su PINO, atskirai
įvertino Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų nacionaliniame konkurso etape dalyvaujančius
jaunųjų mokslininkų darbus ir vieną jų apdovanojo specialiuoju PINO įsteigtu prizu, kuria, gauti
Lietuvos moksleivių darbas buvo teikiamas jau trečią kartą.
Bendra informacinė kampanija.
2019 m. VPB, tęsdamas bendradarbiavimą su ESINT, kaip ir kasmet, įgyvendino informacinę
kampaniją, skirtą plačiajam suinteresuotų asmenų ratui: DELFI naujienų portale publikuota 12
informacinių vaizdo klipų apie pramoninės nuosavybės teikiamą naudą bei jos apsaugą, VPB
svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose nuolat publikuojama aktuali informacija, 5 didžiausių
Lietuvos miestų viešajame transporte transliuoti 2 informaciniai vaizdo klipai apie klastočių žalą bei
dizaino ir prekių ženklo registracijos svarbą.
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; 2017 m. birželio 14 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo
(kodifikuota redakcija).
2019 metais buvo gautos 2436 nacionalinės paraiškos (patentų, papildomos apsaugos,
prekių ženklų, dizaino). Vykdant įsipareigojimus pagal tarptautines sutartis buvo gauta 81
tarptautinė ženklų paraiška 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. 2019 metais grąžintina EPT suma sudarė
1 057,6 tūkst. eurų.
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2019 m. buvo sėkmingai vykdomas tarptautinis bendradarbiavimas pramoninės
nuosavybės apsaugos srityje. VPB darbuotojai dalyvavo PINO Generalinių asamblėjų sesijoje, 7iose PINO komitetų sesijose, darbo grupių susitikimuose ir posėdžiuose.
VPB darbuotojai 2019 m. atstovavo Lietuvai 4-iuose 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. 2019 m. VPB darbuotojai dalyvavo 5-iuose įvairaus pobūdžio EPO renginiuose –
komitetų, valstybių narių atstovų susitikimuose, kituose dalykiniuose renginiuose.
VPB darbuotojai 2019 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 2019 m. dalyvavo 27-iuose ESINT ir nacionalinių tarnybų
atstovų techninio bendradarbiavimo, sąveikos ir kituose susitikimuose prekių ženklų ir dizaino
klausimais.
VPB darbuotojai 2019 m. dalyvavo 11-oje Europos Sąjungos institucijų posėdžių – ES
Tarybos darbo grupės posėdžiuose, ES Komisijos ekspertų darbo grupių susitikimuose.
Be to, 2019 m. VPB buvo atsakingas už Šiaurės ir Baltijos patentų tarnybų
bendradarbiavimo ekspertinių ir tarnybų vadovų susitikimų organizavimą; per metus buvo
suorganizuoti 5 tokie susitikimai Vilniuje ir Ženevoje.
2019 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 2019 m. pagal šį projektą su EPT
finansavimu mokėsi 14 VPB darbuotojų);
•
dalyvavimas projekte „Institucijos gebėjimų stiprinimas“, skirtame VPB darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimui (8 VPB darbuotojai dalyvavo 9 EPT mokymuose);
•
vykdant projektą „Parama EQE kandidatams“ (projektas skirtas asmenims,
siekiantiems laikyti Europos kvalifikacinį egzaminą ir įgyti teisę atstovauti pareiškėjams EPT),
VPB skelbė informaciją apie šį projektą suinteresuotiems asmenims.
VPB glaudžiai bendradarbiaujant su ESINT, kaip ir kasmet, 2019 m. buvo pasirašyta
Bendradarbiavimo sutartis, kuri apėmė 20 Europos bendradarbiavimo projektų (ang. European
Cooperation Projects, ECP), iš jų 7 visuomenės švietimo ir pramoninės nuosavybės informacijos
sklaidos projektai. Dalyvavimo šiuose projektuose išlaidas 90 proc. padengia ESINT.
Dalis projektų susijusi su elektroninių paslaugų tobulinimu, prieigos prie pramoninės
nuosavybės informacijos supaprastinimu bei prekių ženklų ir dizaino registravimo praktikos
suvienodinimu.
2019 m. VPB sėkmingai tęsė dalyvavimą ESINT Observatorijos projekte Case Law (liet.
Teismų praktika): atrinktos ir išanalizuotos svarbiausios 2019 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.
2019 m. 6 VPB darbuotojai dalyvavo 4 ESINT organizuotuose mokymuose.
2019 m. VPB, dalyvaudamas ESINT Akademijos mokymosi portalo projekte, kartu su
ESINT ir kitų Europos Sąjungos valstybių nacionalinių intelektinės nuosavybės biurų atstovais įrašė
1 mokomąjį modulį (trumpą internetinį seminarą) „Prekių ženklų reforma Lietuvoje“.
2019 m. vykdant ESINT projektą VPB įdiegė VPB prekių ženklų ir dizaino registrų
administravimo sistemos technologinį atnaujinimą.
2019 m. buvo tęsiamas „Sprendimų rengimo įrankio“ (angl. Decision Desktop) diegimo
projektas, įvyko projekto komandos iš ESINT vizitas, kurio metu buvo analizuojami VPB
sprendimų priėmimo procesai ir sprendimų struktūra, aptartas tolimesnis bendradarbiavimas.
Projekto komanda pademonstravo įrankio demo versiją. Projektu siekiama standartizuoti sprendimų
rengimo ir sprendimų priėmimo procesus bei užtikrinti sprendimų kokybę visose Europos Sąjungos
šalyse. Sukūrus įrankį, jis bus diegiamas į VPB Prekių ženklų ir Dizaino registrų administravimo
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sistemą tuo patobulindamas ir supaprastindamas ekspertų bei Apeliacinio skyriaus specialistų darbą.
Šiame projekte VPB dalyvauja kaip pilotinė tarnyba.
2019 m. VPB specialistai tęsė dalyvavimą kalbos tikrinimo prekių ženkluose projektą. Šio
tikrinimo metu analizuojami tarptautinių bei Europos Sąjungos prekių ženklų paraiškose pateikiami
žodiniai elementai. Šio projekto tikslas – pasitelkiant gimtąją kalbą, padėti paraišką
nagrinėsiančiam ESINT ekspertui įvertinti galimas prekių ženkle vartojamų žodinių elementų
konotacijas įvairiomis Europos kalbomis.
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. 2019 m. buvo tęsiamas dalyvavimas Konvergencijos
programos projektuose: CP8 „Ženklo naudojimas tokia forma kuri skiriasi nuo registruoto ženklo“,
CP9 „Erdvinių ženklų (tam tikros formos ženklų), turinčių žodinių ir (arba) vaizdinių elementų,
skiriamasis požymis, kai pati erdvinė forma neturi skiriamųjų ženklų“, CP10 „Dizaino atskleidimo
internete vertinimo kriterijai“, CP11 „Naujos ženklų rūšys: formalios ekspertizės reikalavimai ir
atsisakymo registruoti pagrindai“ ir CP12 „Įrodymai apeliaciniame procese: padavimas, struktūra,
konfidencialių įrodymų pateikimas ir vertinimas“.

KITA INFORMACIJA
VPB tvarkydamas valstybės registrus ir registruodamas išimtines teises į pramoninės
nuosavybės objektus 2019 metais į valstybės biudžetą surinko 3554,2 tūkst. eurų. 2019 m. VPB iš
biudžeto skirti asignavimai sudarė 2001,0 tūkst. eurų, t. y. apie 50 proc. asignavimų nuo valstybės
biudžeto pajamų už VPB atliekamus veiksmus (4 pav.).
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4 pav. Sumokėtų mokesčių į biudžetą ir VPB vykdomos veiklos finansavimo iš biudžeto santykis
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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.
2019 metais įteikta ar išsiųsta apie 26 tūkst. atsakymų, pažymų, pramoninės nuosavybės
dokumentų, raštų (iš jų 18220 – elektroniniu būdu per EPAS). Dokumentų valdymo sistemoje buvo
užregistruoti 2944 gaunami ir siunčiami raštai, atsakyta į apie 1600 VPB tinklalapyje arba
informaciniu elektroniniu paštu pateiktų klausimų. Buvo teikiama informacija informaciniu telefonu
– apie 7000 skambučių.
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III. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Veiksmų
pavadinimas

2019 metų planas

Vykdytojas

Įvykdymas

Įvykdymo
procentas

02 001-02 Programos tikslas – Užtikrinti efektyvią pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą
02 001-02-01 Uždavinys - Tinkamai registruoti išimtines teises į pramoninės nuosavybės objektus ir informuoti visuomenę apie pramoninės nuosavybės apsaugą
02-01-02-01-01 Priemonė - Išduoti patentus ir registruoti prekių ženklus, dizainą, puslaidininkinių gaminių topografijas ir tvarkyti valstybės registrus
Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijų vykdymas per _I-IV ketv.
Produkto kriterijaus kodas (P-_____), pavadinimas
P-02 001-02-01-01 Elektroniniu būdu paduotų prašymų dalis nuo visų
paduotų prašymų, kurie gali būti paduoti elektroniniu būdu, proc.

78 %

79 %

101%

6220

5573

90 %

Paraiškų
• Priimtų prašymų registruoti pramoninės nuosavybės objektus skaičius,
priėmimo ir
vnt.
dokumentų
valdymo
• Vidutinis formalios ekpertizės terminas, d.d.
skyriaus vedėjas

6050

5900

98 %

5

5

100 %

Išradimų
• Atliktų patentų paraiškų ekspertizių skaičius, vnt.
skyriaus vedėjas
• Išduotų Lietuvos Respublikos patentų skaičius, vnt.

100

106

106 %

100

112

112 %

P-02 001-02-01-02 Pagal nacionalines procedūras įsigaliojusių Lietuvos
Respublikoje pramoninės nuosavybės objektų skaičius, vnt.
Veiksmų atlikimo rodikliai
Priimti
prašymus
registruoti
pramoninės
nuosavybės
objektus
Lietuvos
Respublikoje
Tvarkyti
patentų
registrą teisės
aktų nustatyta
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Veiksmų
pavadinimas

2019 metų planas

Įvykdymas

Įvykdymo
procentas

• Išduotų papildomos apsaugos liudijimų skaičius, vnt.

30

37

123 %

• Paskelbtų įsigaliojusių Europos patentų skaičius, vnt.

1850

2008

109 %

• Atliktų patentų galiojimo pratęsimų, pakeitimų ir kitų įrašų registre
skaičius, vnt.

500

572

114 %

Tvarkyti
Prekių ženklų ir • Atliktų prekių ženklų ekspertizių skaičius, vnt.
Lietuvos
dizaino skyriaus
Respublikos
vedėjas
• Įregistruotų Lietuvos Respublikos prekių ženklų skaičius, vnt.
prekių ženklų
registrą teisės
• Tarptautinių prekių ženklų registracijų, kurioms suteikta apsauga
aktų nustatyta
Lietuvos Respublikoje skaičius, vnt.
tvarka
• Atliktų prekių ženklų galiojimo pratęsimų, pakeitimų ir kitų įrašų
registre skaičius, vnt.

4650

4361

94 %

2900

1877

65 %

1250

1465

117 %

4600

5049

110 %

• Prekių ženklo ekspertizės atlikimo termino trumpėjimas, proc. (2018 m.
– 3,5 mėn.)

30%

30%

100 %

• Prekių ženklų paraiškų, kurios nereikalauja paraiškos trūkumų
šalinimo, ekspertizių, atliekamų ne ilgiau kaip per 2 d. d., dalis, ne mažiau
kaip, proc. (2018 m. – 80)

80%

92%

115 %

100

118

118 %

50

47

94 %

70

64

91 %

45

71

158 %

tvarka

Tvarkyti
Lietuvos
Respublikos
dizaino
registrą teisės
aktų nustatyta
tvarka

Vykdytojas

Prekių ženklų ir • Atliktų dizaino ekspertizių skaičius, vnt.
dizaino skyriaus
vedėjas
• Įregistruotų Lietuvos Respublikos dizainų skaičius, vnt.
• Tarptautinių dizaino registracijų, kurioms suteikta apsauga Lietuvos
Respublikoje skaičius, vnt.
• Atliktų dizaino galiojimo pratęsimų, pakeitimų ir kitų įrašų registre,
vnt.
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Veiksmų
pavadinimas
Nagrinėti
apeliacijas
protestus

Vykdytojas

Apeliacinio
• Išnagrinėtų apeliacijų skaičius, vnt.
ir skyriaus vedėjas
• Išnagrinėtų protestų skaičius, vnt.
• Prašymų
dėl
ženklo
negaliojančia/panaikinimo, vnt.

registracijos

pripažinimo

Prekių ženklų ir
dizaino skyriaus
vedėjas
• Apeliacinio skyriaus sprendimų pakeisti ekspertų sprendimus, dėl kurių
buvo paduotos apeliacijos, dalis, ne daugiau kaip, proc. (2018 m. – 30)
Išradimų
skyriaus vedėjas
• Teismo sprendimų pakeisti Apeliacinio skyriaus sprendimus,
Apeliacinio
dalis, ne daugiau kaip, proc. (2018 m. – 15)
skyraius vedėjas
Organizuoti ir
vykdyti
darbuotojų
mokymą,
kvalifikacijos
tobulinimą

Teisės
ir • Mokymo plano įvykdymas, proc.
tarptautinių
reikalų skyriaus
vedėjas

Tobulinti
VPB veiklos
kokybės
sistemą bei
veiklos
efektyvumą

Prekių ženklų ir • Veiklos sritys, kuriose pramoninės nuosavybės objektų registracijos
dizaino skyriaus procesas atliekamas tik elektroniniu būdu (prekių ženklų, dizainų
vedėjas
registracija, vnt.
Paraiškų
priėmimo
ir
dokumentų
valdymo
skyriaus vedėjas

2019 metų planas

Įvykdymas

Įvykdymo
procentas

6

24

400 %

110

119

108 %

15

14

93 %

25 %

5%

Įvykdyta

15 %

1%

Įvykdyta

100 %

93 %

93 %

2

2

100 %
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Veiksmų
pavadinimas

Vykdytojas
Patarėjas
kokybės
valdymo
klausimams

• Sudarytų procesų vertės žemėlapių, vnt.

2019 metų planas

Įvykdymas

Įvykdymo
procentas

2

2

100 %

95 %

93 %

98 %

75 %

89 %

119 %

100 %

85 %

85 %

Finansų
ir
strateginio
planavimo
skyriaus vedėjas
Prekių ženklų ir • Veiksmų, susijusių su Prekių ženklų ir Dizaino registrų tvarkymų, kai
dizaino skyriaus pareiškėjo prašymas yra be trūkumų, atlikimas ne ilgiau nei per 15 d.d.,
vedėjas
proc.
Patarėjas
kokybės
valdymo
klausimams

• Vartotojų, patenkintų VPB paslaugomis ir aptarnavimu, proc.

Viešųjų
ryšių
specialistas
Plėsti ir
tobulinti VPB
elektronines
paslaugas bei
diegti registrų
tvarkymo
technologinius
sprendimus
(pagal VPB
2019-2021 m.
Investicijų

Informacinių
• Patentų registro administravimo (angl. Back Office), programinės
technologijų
įrangos diegimo užbaigtumas, proc.
skyriaus vedėjas
Išradimų
skyriaus vedėjas
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Veiksmų
pavadinimas

2019 metų planas

Įvykdymas

Įvykdymo
procentas

5

25

500 %

92 %

83 %

90 %

100 %

96 %

96 %

Teisės
ir • Patentinių patikėtinių egzaminų organizavimas, vnt.
tarptautinių
reikalų skyriaus
vedėjas

1

1

100 %

Teisės
ir • Pasiūlymų dėl teisės aktų projektų parengimas, vnt.
tarptautinių
reikalų skyriaus
vedėjas

6

6

100 %

Vykdytojas

projektą)
Informacinių
• Elektroninės prašymų padavimo sistemos papildymas naujais
technologijų
veiksmais, skaičius, vnt.
skyriaus vedėjas
• Veiksmų, kurie gali būti atliekami elektroniniu būdu, perkeltų į ketvirtą
Prekių ženklų ir (bendradarbiavimo) brandos lygį, proc.
dizaino skyriaus
vedėjas
Organizuoti ir Bendrųjų
• Laiku pradėtų ir įvykdytų viešųjų pirkimų dalis nuo numatytųjų plane,
vykdyti
reikalų skyriaus proc.
viešuosius
vedėjas
pirkimus
Organizuoti ir
vykdyti
patentinių
patikėtinių
kvalifikacinį
egzaminą
Rengti teisės
aktus
pagal
VPB
kompetenciją

02-01-02-01-02 Priemonė - Populiarinti pramoninės nuosavybės apsaugą ir teikti informacinę bei metodinę pagalbą asmenims, siekiantiems apsaugoti teises į
pramoninės nuosavybės objektus
Veiksmų atlikimo rodikliai
Šviesti
visuomenę
pramoninės

Pramoninės
nuosavybės
informacijos

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

100 %

97 %

97 %
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Veiksmų
pavadinimas

2019 metų planas

Vykdytojas

Įvykdymas

Įvykdymo
procentas

nuosavybės
skyriaus vedėjas
apsaugos
klausimais ir Viešųjų
ryšių
skleisti
specialistas
pramoninės
nuosavybės
informaciją;
teikti
informacinę ir
metodinę
pagalbą
Teisės
ir • Parengtų ir viešai paskelbtų aktualių 2019 m. teismų praktikos apžvalgų
4
4
100 %
tarptautinių
skaičius, vnt.
reikalų skyriaus
vedėjas
02-01-02-01-04 Priemonė - Vykdyti tarptautinių sutarčių ir ES teisės aktų pramoninės nuosavybės apsaugos srityje nuostatas dėl registravimo ir informavimo
Veiksmų atlikimo rodikliai
Užtikrinti
nacionalinės
patentų
tarnybos
ir
centrinės
pramoninės
nuosavybės
tarnybos
funkcijų
vykdymą
pagal
Patentinės
kooperacijos
sutartį (PCT),

Paraiškų
• Priimtų prašymų pagal PCT, EPK, Madrido protokolą, Ženevos aktą ir
priėmimo
ir Europos Sąjungos teisės aktus nagrinėjimas teisės aktų nustatytais
dokumentų
terminais, proc.
valdymo
skyriaus vedėjas
Prekių ženklų ir
dizaino skyriaus
vedėjas

100 %

100 %

100 %
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Veiksmų
pavadinimas

Vykdytojas

2019 metų planas

Įvykdymas

Įvykdymo
procentas

8000

9428

118 %

Europos
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

Išradimų
• Lietuvos Respublikoje galiojančių Europos patentų, už kuriuos mokami
skyriaus vedėjas metų mokesčiai, skaičius, vnt.
Finansų
ir
strateginio
planavimo
skyriaus vedėjas
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Veiksmų
pavadinimas

2019 metų planas

Įvykdymas

Įvykdymo
procentas

Prekių ženklų ir • Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai pateiktų prekių
dizaino skyriaus ženklų paieškų ataskaitų skaičius, vnt.
vedėjas

500

547

109 %

• Susitikimų, kuriuose atstovaujant Lietuvos Respublikai Pasaulio
intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO), Europos patentų
organizacijos (EPO) ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos
(ESINT) valdymo organuose ar ekspertų susitikimuose, Europos Sąjungos
institucijų susitikimuose, kuriuose buvo pristatyta Lietuvos pozicija ar
praktika, skaičius, vnt.

60

64

107 %

Vykdytojas

tarnybai
Atlikti
paieškas
Lietuvos
Respublikos
prekių ženklų
registre dėl
ankstesnių
prekių ženklų
nurodymo
pagal
paraiškas
Europos
Sąjungos
prekių
ženklams
Atstovauti ir
dalyvauti
tarptautinių
organizacijų ir
Europos
Sąjungos
institucijų bei
agentūrų
valdymo
organuose,
darbo grupėse
ir kituose
renginiuose

Teisės
ir
tarptautinių
reikalų skyriaus
vedėjas

Programos tikslo pasiekimo vertinimo kriterijų vykdymas per _I-IV ketv.
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Veiksmų
pavadinimas

Vykdytojas

2019 metų planas

Įvykdymas

Įvykdymo
procentas

2,5

2,5

100 %

Rezultato kriterijaus kodas (P-_____), pavadinimas
R-02 001-02-01 Prekių ženklų ekspertizių atlikimo vidutinis terminas, mėn.
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IV. 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
2675,4

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. eurų

Asignavimų
panaudojimas, procentais

2538,8

94,9 %

2675,4

2538,8

94,9 %

674,4

538,2

79,8 %

158,7*

* Finansavimas gaunamas vykdant bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis projektus.
2019 m. buvo vykdoma Bendradarbiavimo sutartis tarp VPB ir ESINT. Taip pat 2019 m. buvo
vykdomi bendradarbiavimo su EPT projektai.

V. VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
Įgyvendinant Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 4.1.3 darbo priemonę Nr. 6
„Bendros nacionalinės intelektinės nuosavybės sistemos pertvarkos, bendradarbiaujant su Pasauline
intelektinės nuosavybės organizacija (PINO), atlikimas“, 2019 m. toliau vyko Teisingumo ministro
2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 1R-189 sudarytos darbo grupės bendros nacionalinės intelektinės
nuosavybės sistemos pertvarkos įgyvendinimui koordinuoti darbai; įvyko du darbo grupės
posėdžiai. Darbo grupėje svarstoma 2018 m. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos
(PINO) Lietuvai pateikta ataskaita „Rekomendacijos dėl klausimų, kurie svarstytini rengiant
intelektinės nuosavybės strategiją Lietuvai“ (angl. „Recommendations on issues that may be
considered in developing an intellectual property strategy for Lithuania”). Šioje ataskaitoje
apibūdintas intelektinės nuosavybės apsaugos sistemos veikimo Lietuvoje kontekstas (strateginiai
tikslai, teisinis reguliavimas, valstybės institucijų kompetencija, tyrimų ir švietimo bazė, pramoninė
bazė, tarpininkavimo institucijos, teisių gynimas), pateikta diskusijų su suinteresuotais subjektais
santrauka, ekspertų atlikta iškeltų svarbiausių klausimų (valstybės institucijų kompetencijų
fragmentacija, tyrimų ir pramonės bendradarbiavimas, intelektinės nuosavybės vertė, inovacijos
pramonėje, švietimas, prieiga prie finansavimo, kolektyvinio administravimo organizacijos,
teisminė sistema ir teisių gynimas) analizė ir nurodyti galimi sprendimų būdai. Ataskaitoje taip pat
suformuluotos ekspertų rekomendacijos. Po visų rekomendacijų aptarimo darbo grupėje, VPB
parengė PINO rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano projektą, kuris pateiktas svarstyti
darbo grupei.
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