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I. VADOVO ŽODIS
Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai
suartina veikla. – J. V. Gėtė.
Taigi, 2020 m. pasižymėjo iššūkiais tiek verslui, tiek ir paslaugas jam teikiančioms
valstybinėms institucijoms – Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro (toliau – VPB)
gaunamų paraiškų prekių ženklams, dizainui ir išradimams registruoti skaičius yra tiesiogiai susijęs
su pareiškėjų finansine situacija ir yra vienas iš valstybės ekonominės situacijos rodiklių. Kita
vertus, praėjusių metų iššūkiai parodė, kad suplanuotus veiklos rezultatus gebame ne tik įvykdyti,
bet ir viršyti pasitelkdami efektyvias nuotolines paslaugas bei elektroninio komunikavimo
priemones, užtikrinančias maksimalų tikslinių auditorijų pasiekiamumą ir paslaugų prieinamumą.
Metų pradžioje, reaguodamas į pandeminę situaciją šalyje bei karantino metu nustatytus
veiklos apribojimus, VPB inicijavo Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų
registravimą, Patentų, Dizaino ir Prekių ženklų įstatymų pakeitimus, numatančius, kad, paskelbus
nepaprastąją padėtį, valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ar karantiną visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje ir dėl to nustačius ribojimus, susijusius su asmenų laisvu judėjimu ar
ūkinės veiklos laisve, sustabdoma minėtuose įstatymuose nustatytų mokesčių sumokėjimo ir
nustatytų veiksmų atlikimo terminų eiga (pakeitimai įsigaliojo 2020 m. balandžio 25 d.; terminų
sustabdymo laikotarpiai: nuo 2020 m. kovo 16 d. iki birželio 1 d., taip pat nuo 2020 m. gruodžio 16
d.). Priimti teisės aktų pakeitimai pasitvirtino kaip veiksminga ir efektyvi priemonė, padėjusi
subalansuoti galiojusio karantino nustatytus apribojimus ir pareiškėjų poreikį bei pareigas atlikti
atitinkamus veiksmus VPB. Terminų veiksmams atlikti sustabdymas leido verslui suvaldyti krizines
situacijas, neprarandant galimybės tinkamai įgyvendinti siekį įgyti ir apsaugoti savo pramoninės
nuosavybės objektus – metinė statistika rodo, kad pareiškėjai aktyviai naudojosi šia galimybe ir
gautų paraiškų skaičius viršijo suplanuotus rodiklius.
Sistemingai atnaujinamos ir tobulinamos VPB elektroninės paslaugos leido nepertraukiamai
užtikrinti įstaigos darbą visus metus, nepriklausomai nuo taikytų veiklos apribojimų - visos VPB
paslaugos prieinamos elektroniniu būdu. Kartu patobulinome ir suinteresuotų asmenų konsultavimo
būdus, įdiegdami nuotolines vaizdo konsultacijas.
Prisitaikymas prie galiojusių apribojimų ir suplanuotų projektų adaptavimas leido
maksimaliai rezultatyviai įgyvendinti visuomenės informavimo bei švietimo projektus, išnaudojant
visas nuotolinių renginių ir susitikimų galimybes – pasiekėme visas tikslines auditorijas, o projektų
sklaida ir renginių dalyvių gausa ženkliai viršijo lūkesčius.
Tai, kad VPB teikiamos paslaugos bei pasirinktos informavimo apie pramoninės nuosavybės
objektų apsaugą priemonės sulaukia vis daugiau teigiamo visuomenės ir pareiškėjų dėmesio,
patvirtina ir 2020 m. pabaigoje atliktos visuomenės nuomonės apklausos: verslo subjektų, žinančių
apie pramoninės nuosavybės apsaugą, skaičius stabiliai auga (nuo 78 procentų 2018 m. iki 82
procentų 2020 m.) ir net trys ketvirtadaliai apklaustų juridinių asmenų nurodė žinantys, kad, norint
apsaugoti savo išradimą, prekių ženklą ar dizainą, reikia kreiptis į VPB.
I SKYRIUS
VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - LRV) programos įgyvendinimo plano
4.1.3 darbo priemonę Nr. 6 „Bendros nacionalinės intelektinės nuosavybės sistemos pertvarkos,
bendradarbiaujant su Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija (PINO), atlikimas“, 2020 m.
darbą baigė LR teisingumo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 1R-189 sudaryta darbo grupė
bendros nacionalinės intelektinės nuosavybės sistemos pertvarkos įgyvendinimui koordinuoti, įvyko
paskutinis jos posėdis. Darbo grupėje buvo 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”).
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Atsižvelgiant į šios darbo grupės posėdžių metu aptartus klausimus, buvo parengtas
rekomendacijų įgyvendinimo planas ir LRV 2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 623 „Dėl
Intelektinės nuosavybės apsaugos koordinavimo komisijos sudarymo“ sudaryta komisija iš
valstybės institucijų atstovų, stebėtojų teisėmis dalyvaujant ir kitų suinteresuotų asmenų atstovams,
kuriai pavesta teikti pasiūlymus dėl intelektinės nuosavybės politikos formavimo, institucijų veiklos
tobulinimo, švietimo ir teisų gynimo ir kt.
2020 m. komisija susirinko į pirmąjį posėdį, kuriame aptarė savo darbo organizavimą ir
veiklos kryptis, rekomendacijų planą ir kitus aktualius klausimus. Komisijos posėdžius numatyta
organizuoti ne rečiau kaip kas 6 mėnesius.
Įgyvendindamas rekomendacijų planą, VPB 2020 m. parengė verslui, paslaugas jam
teikiančioms institucijoms bei agentūroms, mediatoriams ir mokslo bei studijų institucijoms skirtą
informacinę-metodinę medžiagą apie intelektinės nuosavybės apsaugą.
II SKYRIUS
TEISINGUMO MINISTERIJOS PROGRAMOS IR VPB STRATEGINIO VEIKLOS
PLANO ĮGYVENDINIMAS
VPB savo funkcijas ir uždavinius įgyvendino vadovaudamasis Teisingumo ministro valdymo
sričių 2020 - 2022 m. strateginio veiklos plano (toliau - Planas) tikslais ir programa, o taip pat ir
VPB veiklos planu:
1. Plano strateginis tikslas: „Padidinti teisinių institucijų paslaugų patogumą vartotojams
ir jų efektyvumą“
Programa: 02 001 „Paslaugos gyventojams ir verslui“
Programos tikslas: 02 001-02 „Užtikrinti efektyvią pramoninės nuosavybės objektų teisinę
apsaugą“
Uždavinys: 02 001-02-01 „Tinkamai registruoti išimtines teises į pramoninės nuosavybės
objektus ir informuoti visuomenę apie pramoninės nuosavybės apsaugą“.
1.1 Programos tikslo vertinimo kriterijus / rezultato kriterijai, mato vienetai ir reikšmės:
1.1.1 R-02 001-02-01 Elektroniniu būdu paduotų prašymų dalis nuo visų prašymų, kurie
gali būti paduoti elektroniniu būdu, proc. – 83.
2020 m. šis rodiklis įvykdytas 108 procentais – elektroniniu būdu pateikta 90 procentų visų
prašymų, kurie gali būti pateikiami elektroniniu būdu (2019 m. – 79 proc.).

3007

el. prašymai

24581

prašymai
popieriuje

1.1.2 R-02 001-02-02 Verslo subjektų, žinančių apie pramoninės nuosavybės apsaugos
galimybes, dalis proc. – 80.
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2020 m. pabaigoje VPB užsakymu buvo atlikta reprezentatyvi Lietuvos verslo subjektų
apklausa dėl pramoninės nuosavybės apsaugos galimybių žinomumo lygio – jos duomenimis,
žinančių apie išradimų, prekių ženklų ir dizaino apsaugos galimybes dalis kasmet nuosekliai didėja
(2 pav.) ir 2020 m. siekė 82 proc. (2018 m. – 78 proc.). Dauguma apklaustųjų (80 proc.) yra linkę
registruoti išradimus, prekių ženklus ar pramoninį dizainą. 69 proc. žino ar yra girdėję apie
galimybę prekių ženklus ar dizainą apsaugoti visoje Europoje. Trys ketvirtadaliai (74 proc.)
juridinių asmenų nurodė žinantys, kad, norint apsaugoti savo išradimą, prekių ženklą ar dizainą, gali
kreiptis į VPB.
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1.2 Uždavinio vertinimo kriterijai / produkto kriterijai, mato vienetai ir reikšmės:
P-02 001-02-01-01 Prekių ženklų ekspertizių atlikimo vidutinis terminas, mėn. – 2,2.
2020 m. šis uždavinys taip pat įvykdytas ir viršytas - prekių ženklo paraiškos ekspertizės terminas
sutrumpintas iki 2,1 mėn. (terminas iki prekių ženklo ekspertizės pradžios; tai sudaro 0,4 mėn.
trumpėjimą, lyginant su 2019 m.).
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Plano Programos „Paslaugos gyventojams ir verslui“ įgyvendinimui 2020 m. VPB veiklos
plane buvo numatytos 3 priemonės:
2.1 Išduoti patentus ir registruoti prekių ženklus, dizainą, puslaidininkinių gaminių
topografijas ir tvarkyti valstybės registrus 02-01-01
Šios priemonės vykdymo rodikliai apima:
2.1.1. Gautų paraiškų pramoninės nuosavybės objektams registruoti skaičius (lentelė
„Paduotų paraiškų ataskaita“),
2.1.2. Registruotų pramoninės nuosavybės objektų skaičius,
2.1.3. Ikiteisminis ginčų dėl pramoninės nuosavybės objektų sprendimas,
2.1.4. Valstybės registrų tvarkymas ir informacinių sistemų tobulinimas,
2.1.5. Parengtus teisės aktus.
2.1.1. Gautų paraiškų ataskaita:
Metai / paraiškų
skaičius
2019
2020
Išradimai

Nacionalinės
paraiškos

Lietuvos pareiškėjų

90

96
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Užsienio pareiškėjų
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1938

2138

10

Užsienio pareiškėjų
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154

-11

1467

1160

-21

3579
47

3452
44

-4
-6

1

1

0

52

97

87

100
5852

142
5536

42
-5

Pateikti skelbimui Europos patentų
apibrėžčių vertimai
Papildomos apsaugos liudijimo (PAL)
paraiškos
Iš viso
Prekių ženklai

Nacionalinės
paraiškos

Pokytis
%
2019/2020

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
2.1.2. Registruotų pramoninės nuosavybės objektų skaičius:

2020 m. atliktos ekspertizės:
 103 patentų paraiškų ekspertizės, t. y. 3 proc. daugiau nei planuota,
 3544 prekių ženklų paraiškų ekspertizės, t. y. 5 proc. daugiau nei planuota,
 126 dizaino paraiškų ekspertizės, t. y. 26 proc. daugiau nei planuota.
Pažymėtina, kad 2020 m. prekių ženklų paraiškos buvo kokybiškesnės, jose nustatyta mažiau
trūkumų dėl pareiškėjų duomenų bei prekių ir paslaugų sąrašo, todėl ekspertizių, atliekamų ne
ilgiau kaip per 2 d. d., dalis sudarė 97 proc. (2019 m. – 92 proc.). Paraiškų kokybę ženkliai pagerino
sustiprintas pareiškėjų konsultavimas: prie informaciją teikiančių darbuotojų prisijungė Prekių
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ženklų ir dizaino bei Išradimų skyriaus ekspertai, kiekvienas suinteresuotas asmuo turi galimybę
gauti išsamią informaciją ir patarimus tiek telefonu, tiek ir per nuotolines vaizdo konsultacijas,
įskaitant ir galimybę užpildyti ir pateikti paraišką kartu su VPB darbuotojais.
Be to, 2020 m. pradžioje perėjome prie visiškai elektroninio komunikavimo su pareiškėjais,
taip ženkliai pagerindami VPB veiklos plane nustatytą rodiklį „Paslaugų, susijusių su Prekių ženklų
ir Dizaino registrų tvarkymu, suteikiamų ne ilgiau nei per 15 d. d., dalis“ - pasiektas 99 procentų
elektroninio komunikavimo rezultatas (2019 metas – 72 proc.).
2020 metais buvo išnagrinėta 30 prašymų suteikti leidimus naudoti Lietuvos Respublikos
oficialius simbolius ar juos mėgdžiojančius žymenis prekių ženkluose ir dizaine (4 atvejais
leidimas nebuvo suteiktas; nei vienas sprendimas dėl leidimo nesuteikimo nebuvo apskųstas).
2020 m. išduota patentų:
 106 nacionaliniai patentai, t. y. 6 procentais daugiau nei planuota;
 Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 1785 Europos patentai, t. y. 4 proc. mažiau nei planuota.
2020 m. įregistruota prekių ženklų:
 1771 nacionalinis prekių ženklas, t. y. 4 proc. daugiau nei planuota,
suteikta apsauga 1232 tarptautinių prekių ženklų registracijoms, t. y. 1 proc. mažiau nei
planuota.
Pažymėtina, kad 2020 m. prekių ženklų paraiškų (kuriose nebuvo prašoma paraiškos trūkumų
šalinimo) ekspertizių, atliekamų ne ilgiau kaip per 2 d. d., dalis sudarė 97 proc. (2019 m. – 92
proc.).
2020 m. įregistruota dizainų:
 26 nacionaliniai dizainai, t. y. 48 proc. mažiau nei planuota,
 Suteikta apsauga 97 tarptautinėms dizaino registracijoms, t. y. 39 proc. daugiau nei
planuota.
2.1.3. Ikiteisminis ginčų sprendimas:
VPB Apeliacinis skyrius, ikiteismine tvarka nagrinėjantis ginčus dėl teisių į pramoninės
nuosavybės objektus registravimo, 2020 m. išnagrinėjo:
- 20 apeliacijų dėl prekių ženklų (5 atvejais pilnai ar iš dalies pakeičiant eksperto sprendimą;
bendras išnagrinėtų apeliacijų skaičius sudaro 100 procentų metinio plano).
-16 prašymų dėl prekių ženklų registracijos pripažinimo negaliojančia ar panaikinimo (pagal
naujas 2019 m. įsigaliojusias Prekių ženklų įstatymo nuostatas);
- 107 protestus dėl prekių ženklų (108 procentai metinio plano).
Teismui buvo apskųsti tik 8 Apeliacinio skyriaus sprendimai (2019 m. - 5) ir tik 2 iš jų
teismo sprendimu buvo pakeisti (2019 m. - 1).
2.1.4. VPB elektroninės paslaugos ir technologiniai registrų tvarkymo sprendimai:
2020 m. daug dėmesio skyrėme VPB elektroninių paslaugų tobulinimui, plėtrai bei naujų
funkcionalumų diegimui. Pagrindiniai 2020 m. įgyvendinti bei toliau plėtojami technologiniai
sprendimai, kurių dėka pareiškėjai gali greičiau ir efektyviau naudotis VPB paslaugomis:
 patobulintos Prekių ženklų ir Dizaino registrų vidinės informacinės sistemos (back
office) ir pradėtas stebėti naujas rodiklis - su prekių ženklų ir dizainų registravimu
susijusių dokumentų, iš VPB siunčiamų pareiškėjui elektroniniu būdu, dalis. Šio
rodiklio rezultatas pranoko lūkesčius, kadangi jis pasiektas 100 proc. rezultatyvumas.
Su ginčų nagrinėjimu susijusių dokumentų, siunčiamų pareiškėjui el. būdu, dalis 2020
m. pasiekė 99 proc.
 iš esmės užbaigti Patentų registro ir Europos patentų, galiojančių Lietuvoje,
administravimo informacinės sistemos diegimo darbai, pradėta bandomoji sistemos
eksploatacija;
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 elektroninių prašymų padavimo sistema papildyta naujomis funkcijomis bei
informaciniais langeliais, padedančiais lengviau ir paprasčiau naudotis šiomis
paslaugomis - visus reikalingus dokumentus galima pateikti elektroniniu būdu;
 sukurtos naujos prašymų dėl prekių ženklų negaliojimo ir panaikinimo duomenų bazės
su patogia duomenų paieškos funkcija;
 atnaujintos 5 internetinės duomenų bazės (prekių ženklų, dizaino, protestų, apeliacijų
bei prekių ir paslaugų klasifikavimo), sukuriant galimybę paieškų rezultatus
eksportuoti į Microsoft Excel programą, modernizuota technologinė jų platforma;
 tęsiami ESINT projekto „Sprendimų rengimo įrankio“ (angl. Decision Desktop)
diegimo darbai: siekiama standartizuoti sprendimų rengimo ir priėmimo procesus bei
užtikrinti sprendimų kokybę visose ES šalyse; VPB šiame projekte dalyvauja kaip
pilotinė tarnyba;
 pradėtas „Naudotojo paskyros“ (angl. IP User Repoitory) įrankio diegimas, leisiantis
registruotų objektų savininkams paprasčiau tvarkyti savo bei registruotų objektų
duomenis;
 įvykdytas Prekių ženklų, Dizaino ir Patentų registrų bei kitų susijusių informacinių
sistemų tarnybinių stočių migravimas į Valstybinį duomenų centrą;
 2020 m. pabaigoje pasiektas susitarimas su VĮ Registrų centras dėl Prekių ženklų ir
Dizaino registrų bei Juridinių asmenų ir Adresų registrų sąsajos – automatinė
duomenų integracija palengvins naudojimąsi VPB elektroninėmis paslaugomis,
kadangi pagrindiniai pareiškėjų duomenys bus sugeneruojami automatiškai, sumažės
klaidų teikiamuose dokumentuose tikimybė. Integracijos darbai sėkmingai baigti
2021 m. sausio mėnesį.
2021 m. tęsime darbus su Informacinės visuomenės plėtros komitetu (toliau – IVPK) dėl
galimybės VPB per žiniatinklio paslaugą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gauti informaciją apie
mokesčius, sumokėtus į valstybės biudžetą už pramoninės nuosavybės objektų registravimą (2020
m. pabaigoje pasirašytos sutartys su IVPK dėl šių paslaugų įgyvendinimo, gauta prieiga prie
mokesčių duomenų bazės).
Be to, įdiegtas naujas funkcionalumas keitimuisi didelės apimties failams per OneDrive
sistemą (ypač aktualu ginčų nagrinėjimo procedūrose, teikiant didelės apimties procesinius
dokumentus bei įrodymus).
2.1.5. Parengti teisės aktai:
Lietuvos Respublikoje įsigaliojus valstybės lygio ekstremaliajai situacijai ir paskelbus
karantiną, VPB iniciavo įstatymų pakeitimus, kuriais numatomas pareiškėjų veiksmų atlikimui ir
mokesčių sumokėjimui nustatytų terminų sustabdymas tokiomis aplinkybėmis. Mokesčių už
pramoninės nuosavybės objektų registravimą, Patentų, Prekių ženklų ir Dizaino įstatymų pakeitimų
paketas įsigaliojo 2020 m. balandžio 25 d.; terminai remiantis šiais įstatymais buvo sustabdyti nuo
2020 m. kovo 16 iki birželio 1 d., taip pat nuo 2020 m. gruodžio 16 d.
Siekdamas peržiūrėti mokesčių už patentų ir dizaino registravimą dydžius ir struktūrą ir
mažinti administracinę naštą, VPB 2020 m. parengė atitinkamus Mokesčių už pramoninės
nuosavybės objektų registravimą įstatymo, Patentų įstatymo ir Dizaino įstatymo pakeitimų
projektus, kuriuos pateikė Teisingumo ministerijai.
Siekiant sukurti iš Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos pagal Reglamentą
(ES) Nr. 2017/1001 VPB gaunamų lėšų paskirstymo Lietuvos Respublikos institucijoms,
veikiančioms Europos Sąjungos prekių ženklų apsaugos srityje, sistemą, buvo parengtas ir priimtas
2020 m. spalio 14 d. LRV nutarimas Nr. 1136 „Dėl lėšų, gaunamų pagal 2017 m. birželio 14 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių
ženklo, naudojimo“.
Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos
produktų papildomos apsaugos liudijimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gegužės
20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/933, 11 straipsnio 4 dalį, kurioje
nustatoma nacionalinių tarnybų pareiga paskelbti gautus pranešimus apie papildomos apsaugos

8
liudijimu apsaugoto produkto gamybą, 2020 m. gruodžio 16 d. VPB direktoriaus įsakymu Nr. 3R83 buvo pakeistos Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo taisyklės.
2.2 Populiarinti pramoninės nuosavybės apsaugos priemones ir galimybes 02-01-02
Užtikrindamas pramoninės nuosavybės apsaugos priemonių ir galimybių populiarinimą bei
visuomenės švietimą pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais, VPB, prisidėdamas prie
Lietuvos inovacijų plėtros 2014 – 2020 metų programos įgyvendinimo, 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“).
2.2.1. Pramoninės nuosavybės apsaugos priemonių ir galimybių populiarinimas.
VPB 2020 m. įgyvendino visas 33 priemones, numatytas VPB 2020 m. švietimo ir sklaidos
priemonių plane. Nors dėl metų pradžioje ir pabaigoje galiojusio karantino bei nustatytų veiklos ir
asmenų laisvo judėjimo apribojimų buvo ribojamas arba draudžiamas renginių organizavimas,
tačiau suplanuotos priemonės buvo modifikuotos ir adaptuotos, o nauji sprendimai leido ženkliai
viršyti rodiklius dėl atskirų sklaidos ir informavimo priemonių dalyvių skaičiaus bei pasiektų
tikslinių auditorijų – verslo ir kūrėjų, profesionalių atstovų (patentinių patikėtinių ir advokatų),
mokslo ir studijų institucijų, jaunimo - apimčių.
Verslas ir kūrėjai:
2020 m. buvo surengti 3 renginiai, skirti intelektinės nuosavybės objektų apsaugos
aktualijoms aptarti:
• konferencija „Komercinių paslapčių apsauga“ (daugiau nei 400 dalyvių; tikslinė auditorija verslas, teisininkai, technologijų specialistai, akademinė bendruomenė);
• seminaras „Pagrindiniai prekių ženklų ir dizaino apsaugos aspektai“ (bendradarbiaujant su
„Versli Lietuva“; beveik 400 dalyvių iš įvairių verslo sektorių);
• seminaras „Stiprus prekių ženklas teisine ir marketingo prasme“ (300 tiesioginių žiūrovų;
renginio įrašas išplatintas 1 200 papildomų suinteresuotų asmenų; tikslinė auditorija – verslas,
rinkodaros ir marketingo specialistai).
Be to, VPB prisijungė prie verslui skirto portalo „bzn start“, kuriame nuolat dalinasi
ekspertine patirtimi ir patarimais pramoninės nuosavybės objektų apsaugos klausimais, dalyvavo
šio portalo organizuotuose verslui skirtuose renginiuose „Networking Day“ bei „Launch“.
Patentiniai patikėtiniai ir advokatai:
Visus metus palaikėme aktyvią komunikaciją procesinių terminų sustabdymo ir mokesčių
mokėjimo atidėjimo klausimais, nuotoliniuose susitikimuose aptarėme praktinius prekių ženklų,
dizaino ir išradimų apsaugos aspektus bei aktualiausią ginčų dėl šių objektų nagrinėjimo praktiką.
Be to, VPB iniciatyva Lietuvos advokatūroje įsteigtas specializuotas Intelektinės nuosavybės teisės
komitetas, su kurio nariais aptartos bendradarbiavimo galimybės bei advokatų bendruomenei
aktualūs klausimai, įskaitant ir teisinio reguliavimo tobulinimo galimybes.
Mokslo ir studijų institucijos:
Įgyvendinant dvišalį VPB ir EPT bendradarbiavimo susitarimą, tęsiamas PATLIB centrų
veiklos koordinavimas (Lietuvoje šiuo metu veikia 7 PATLIB centrai, įsteigti mokslo ir studijų
įstaigose). Šiuose centruose tiek akademinė bendruomenė, studentai, tiek ir visi kiti suinteresuoti
asmenys gali gauti nemokamą informaciją apie pramoninės nuosavybės objektų apsaugą ir jų
komercializavimą.
2020 m. pabaigoje buvo užbaigtas VPB nacionaliniu lygiu koordinuotas, 3 metus trukęs PINO
ir Baltijos valstybių universitetų technologijų perdavimo centrų pilotinis projektas, kurio tikslas –
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nacionaliniai technologijų perdavimo centrų tinklai kiekvienoje iš 3 Baltijos valstybių. 5 Lietuvos
universitetų technologijų perdavimo centrai pasirašė jungtinės veiklos sutartį ir įsteigė „TTO
Lithuania“ tinklą, kurio tikslas – vienyti mokslo ir studijų institucijose dirbančius žinių ir
technologijų perdavimo profesionalus, sudarant jiems galimybes keistis profesinės praktikos
žiniomis ir kelti kompetenciją žinių ir technologijų perdavimo bei intelektinės nuosavybės valdymo
srityje. 2021 m. II ketvirtyje numatoma įsteigti Baltijos valstybių TTO tinklą. VPB šiame tinkle
dalyvaus kaip aktyvus partneris, padedantis administruoti tinko veiklą bei toliau dalintis patirtimi ir
žiniomis pramoninės nuosavybės apsaugos srityje.
Jaunimas:
2020 m. ypatingą dėmesį skyrėme švietimui apie klastočių žalą ir visuomenės, ypač jaunimo,
sąmoningumo didinimui: įgyvendinta reklaminė kampanija Vilniaus mieste saugių, nesuklastotų
kalėdinių dovanų tema, socialinis eksperimentas, kurio duomenimis, Lietuvos gyventojai nėra linkę
pirkti viešai jiems siūlomų suklastotų prekių, jeigu žino, kad prekės yra suklastotos, viešinimo
kampanija socialiniame tinkle Instagram - nuomonės formuotojai pasidalino Muitinės departamento
informacija apie klastočių žalą ir muitinės sulaikomas suklastotas prekes (pasiekta daugiau nei 260
tūkstančių potencialių jaunimo auditorijos atstovų). Jaunimui skirtos priemonės ESINT darbo
grupių posėdžiuose pristatytos kaip gerosios praktikos pavyzdys.
2020 m. iš anglų kalbos į lietuvių kalbą išverstas PINO parengtas bendrasis nuotolinio
mokymosi apie intelektinės nuosavybės objektus ir jų apsaugą modulis, 2021 m. bus užbaigta
modulio adaptacija (papildymas nacionaliniais pavyzdžiais ir praktika), juo nemokamai galės
naudotis visi suinteresuoti asmenys (aktualu visoms VPB tikslinėms grupėms).
2.2.2. Suinteresuotų asmenų konsultavimas ir informacijos teikimas:
Suinteresuoti asmenys VPB aptarnaujami vieno langelio principu, panaudojant visas galimas
informacijos teikimo formas (aptarnavimas telefonu, el. paštu bei atvykus į VPB; susistemintos
informacijos teikimas VPB interneto svetainėje). 2020 m. pabaigoje įdiegtas dar vienas
suinteresuotų asmenų konsultavimo būdas – nuotolinės vaizdo konsultacijos per MS Teams
programą.
Daug dėmesio skyrėme konsultacijų kokybės gerinimui. Įdiegta skambučių įrašymo bei
užklausų skirstymo pagal temas funkcija, leidžianti pareiškėjui pasirinkti aktualią temą ir greičiau
gauti reikiamą atsakymą. Be to, į suinteresuotų asmenų konsultavimą telefonu įtraukėme Prekių
ženklų ir dizaino bei Išradimų skyrių ekspertus: jiems nukreipiamos sudėtingesnės ir gilesnių žinių
reikalaujančios užklausos telefonu ir elektroniniu paštu.
2020 m. atliktas kokybės vadybos sistemos vidaus auditas pagal ISO 9001:2015 kokybės
standartą, neatitikimų standarto reikalavimams nenustatyta. Be to, 2020 m. VPB atliktos apklausos
duomenimis, 93 procentai apklaustų pareiškėjų VPB aptarnavimo ir teikiamų paslaugų
kokybę įvertino teigiamai.
2.3 Vykdyti tarptautinių sutarčių ir ES teisės aktų pramoninės nuosavybės apsaugos
srityje nuostatas dėl registravimo ir informavimo 02-01-04
VPB įgyvendina nacionalinės patentų tarnybos ir centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos
funkcijas pagal šias 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).
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Bendradarbiavimas su EPT (metiniai Europos patentų mokesčiai):
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. 2020 metais grąžintina EPT suma sudarė
1 153,3 tūkst. eurų (2019 m. - 1 057,6 tūkst. eurų.). Augant apskaičiuotai mokesčių sumai, VPB
susidūrė su skirtų asignavimų trūkumu. Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos finansinių
įsipareigojimų vykdymą pagal EPK, VPB kreipėsi į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją su
prašymu spręsti šią problemą. Rengiant 2021 metų valstybės biudžeto projektą, buvo priimtas
sprendimas į valstybės biudžetą surenkamo pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokesčio
(įmokos kodas 5310) dalį, reikalingą sumokėti įmokai EPT už Europos patentų galiojimą Lietuvoje,
planuoti kaip valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalį ar kitas lėšas, įstatymais, nutarimais ir
kitais teisės aktais skiriamas programoms finansuoti (pagal finansavimo šaltinį 1.6.1.1.1) ir naudoti
pagal atskirą sąmatą.
Bendradarbiavimas su ESINT:
2020 m. VPB prisijungė prie naujo ESINT bei Europos Komisijos projekto „Mažų ir
vidutinių įmonių fondas“, kurio tikslas - paremti mažas ir vidutines įmones (toliau - MVĮ),
kuriančias ir naudojančias intelektinę nuosavybę bei norinčias apsaugoti savo prekių ženklus ar
dizainus juos registruojant nacionaliniu, regioniniu ar visos Europos Sąjungos mastu. Viena MVĮ
galės gauti iki 1500 Eur paramos (pagal patirtas faktines registracijos ir (ar) IN išankstinės
diagnozės paslaugos išlaidas, jas kompensuojant atitinkamai 50 ar 75 proc.). Paramos verslui
projektas bus įgyvendinamas visus 2021 m.
VPB ekspertai aktyviai dalyvavo praktikos derinimo ES lygiu projektuose: 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. 2020 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“,.2020 m.
VPB pradėjo bendrosios praktikos, parengtos pagal šiuos projektus, taikymą. 2020 m. taip pat buvo
tęsiamas dalyvavimas CP11 „Naujos ženklų rūšys: formalios ekspertizės reikalavimai ir atsisakymo
registruoti pagrindai“ ir CP12 „Įrodymai apeliaciniame procese: padavimas, struktūra,
konfidencialių įrodymų pateikimas ir vertinimas“ projektuose.
Surinkti mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą:
VPB tvarkydamas valstybės registrus ir registruodamas teises į pramoninės nuosavybės
objektus 2020 metais į valstybės biudžetą surinko 3635,7 tūkst. eurų. 2020 m. VPB iš biudžeto
skirti asignavimai sudarė 2085,0 tūkst. eurų, t. y. apie 50 proc. asignavimų nuo valstybės biudžeto
pajamų už VPB atliekamus veiksmus.
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PRIEDAS: VPB VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Veiksmų
pavadinimas

2020 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 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.

83 %

90 %

108 %

80 %

82 %

103 %

5900

5628

95 %

5

5

100 %

R-02 001-02-02 Verslo subjektų, žinančių apie pramoninės
nuosavybės apsaugos galimybes, dalis, proc.
Veiksmų atlikimo rodikliai
Priimti
prašymus
registruoti
pramoninės
nuosavybės
objektus
Lietuvos
Respublikoje
Tvarkyti
patentų
registrą

Paraiškų
priėmimo ir
dokumentų
valdymo
skyriaus
vedėjas

 Priimtų prašymų registruoti pramoninės nuosavybės objektus

Išradimų
skyriaus
vedėjas

 Atliktų patentų paraiškų ekspertizių skaičius, vnt.

100

103

103 %

 Išduotų Lietuvos Respublikos patentų skaičius, vnt.

100

106

106 %

skaičius, vnt.
 Vidutinis formalios ekspertizės terminas, d.d.

Veiksmų
pavadinimas

2020 metų
planas

Įvykdymas

Įvykdymo
procentas

 Išduotų papildomos apsaugos liudijimų skaičius, vnt.

30

37

123 %

 Paskelbtų įsigaliojusių Europos patentų skaičius, vnt.

1850

1785

96 %

 Atliktų patentų galiojimo pratęsimų, pakeitimų ir kitų įrašų

500

501

100 %

3380

3544

105 %

1700

1771

104 %

1250

1232

99 %

5000

4894

98 %

12%

16 %

133 %

85%

97 %

114 %

100

126

126 %

50

26

52 %

70

97

139 %

50

50

100 %

Vykdytojas

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

registre skaičius, vnt.
 Prekių ženklo ekspertizės atlikimo termino trumpėjimas, proc.

(2019 m. – 2,5 mėn.)
 Prekių ženklų paraiškų, kurios nereikalauja paraiškos trūkumų

Tvarkyti
Lietuvos
Respublikos
dizaino
registrą

šalinimo, ekspertizių, atliekamų ne ilgiau kaip per 2 d. d., dalis, ne
mažiau kaip, proc. (2019 m. – 80)
Prekių ženklų  Atliktų dizaino ekspertizių skaičius, vnt.
ir
dizaino
skyriaus
 Įregistruotų Lietuvos Respublikos dizainų skaičius, vnt.
vedėjas
 Tarptautinių dizaino registracijų, kurioms suteikta apsauga
Lietuvos Respublikoje skaičius, vnt.
 Atliktų dizaino galiojimo pratęsimų, pakeitimų ir kitų įrašų
registre, vnt.

Veiksmų
pavadinimas

2020 metų
planas

Įvykdymas

Įvykdymo
procentas

 Išnagrinėtų apeliacijų skaičius, vnt.

20

20

100 %

 Išnagrinėtų protestų skaičius, vnt.

90

107

119 %

 Išnagrinėtų prašymų dėl ženklo registracijos pripažinimo
negaliojančia/panaikinimo, vnt.

10

16

160 %

 Apeliacinio skyriaus sprendimų pakeisti ekspertų sprendimus, dėl
Prekių ženklų kurių buvo paduotos apeliacijos, dalis, ne daugiau kaip, proc. (2019
ir
dizaino m. – 25)
skyriaus
vedėjas

25 %

5%

Įvykdyta

Išradimų
skyriaus
vedėjas

15 %

2%

Įvykdyta

100 %

100 %

100 %

75 %

90 %

120 %

Vykdytojas

Nagrinėti
Apeliacinio
apeliacijas ir skyriaus
protestus
vedėjas

 Teismo sprendimų pakeisti Apeliacinio skyriaus sprendimus,
dalis, ne daugiau kaip, proc. (2019 m. – 15)

Apeliacinio
skyriaus
vedėjas
Organizuoti Teisės
ir  Mokymo plano įvykdymas, proc.
ir
vykdyti tarptautinių
darbuotojų
reikalų
mokymą,
skyriaus
 Darbuotojų, pakėlusių kvalifikaciją, dalis, proc.
kvalifikacijos vedėjas
tobulinimą

Veiksmų
pavadinimas
Tobulinti
VPB veiklos
kokybės
sistemą bei
veiklos
efektyvumą

Vykdytojas
Apeliacinio
skyriaus
vedėjas

 Su ginčų nagrinėjimu susijusių dokumentų, siunčiamų pareiškėjui

Įvykdymas

Įvykdymo
procentas

70 %

99 %

141 %

85 %

100 %

118 %

95 %

99 %

104 %

82 %

93 %

113 %

elektroniniu būdu, dalis, proc.

Patarėjas
kokybės
valdymo
klausimams
Prekių ženklų  Su prekių ženklų ir dizainų registravimu susijusių dokumentų,
ir
dizaino siunčiamų pareiškėjui elektroniniu būdu, dalis, proc.
skyriaus
vedėjas
Patarėjas
kokybės
valdymo
klausimams
Prekių ženklų
ir
dizaino
skyriaus
vedėjas
Patarėjas
kokybės
valdymo
klausimams

2020 metų
planas

 Veiksmų, susijusių su Prekių ženklų ir Dizaino registrų tvarkymų,

kai pareiškėjo prašymas yra be trūkumų, atlikimas ne ilgiau nei per
15 d.d., proc.
 Vartotojų, patenkintų VPB paslaugomis ir aptarnavimu, dalis,

proc.

Veiksmų
pavadinimas

2020 metų
planas

Įvykdymas

Įvykdymo
procentas

 VPB informacinės linijos neatsilieptų skambučių dalis, proc.

10 %

10 %

100 %

 Patentinių patikėtinių prašymų, kurie buvo pateikti elektroniniu

95 %

92 %

97 %

100 %

100 %

100 %

Vykdytojas
Pramoninės
nuosavybės
informacijos
skyriaus
vedėjas
Paraiškų
priėmimo
dokumentų
valdymo
skyriaus
vedėjas

ir

Patarėjas
kokybės
valdymo
klausimams
Direktoriaus
pavaduotojas
Plėsti ir
tobulinti
VPB
elektronines
paslaugas bei
diegti
registrų
tvarkymo
technologiniu

Planavimo
išteklių
skyriaus
vedėjas
Išradimų
skyriaus
vedėjas

būdu, dalis, proc.
ir  Patentų registro ir Europos patentų, galiojančių Lietuvoje,
duomenų bazės administravimo (angl. Back Office) programinės
įrangos diegimo baigtumas, proc.

Veiksmų
pavadinimas

Vykdytojas

2020 metų
planas

Įvykdymas

Įvykdymo
procentas

12

28

233 %

1

0,5

50 %

s sprendimus
(pagal VPB
2020-2022
m. Investicijų
projektą)
Planavimo
išteklių
skyriaus
vedėjas

ir  Elektroninės prašymų padavimo sistemos papildymas naujais
veiksmais, skaičius, vnt.

Prekių ženklų
ir
dizaino
skyriaus
vedėjas
Paraiškų
priėmimo
ir
dokumentų
valdymo
skyriaus
vedėjas
Patarėjas
kokybės
valdymo
klausimams
Patarėjas
kokybės
valdymo
klausimams
Planavimo

 Parengtas veiksmų planas įdiegti sąsają tarp VPB tvarkomų

valstybės registrų ir Gyventojų bei Juridinių asmenų registrų,
parengimas, vnt.

ir

Veiksmų
pavadinimas

Vykdytojas

2020 metų
planas

Įvykdymas

Įvykdymo
procentas

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

išteklių
skyriaus
vedėjas

Organizuoti
ir vykdyti
viešuosius
pirkimus

Paraiškų
priėmimo
ir
dokumentų
valdymo
skyriaus
vedėjas
Skyrių vedėjai  Laiku, iki Viešųjų pirkimų plane nurodyto termino, pateiktų
pirkimo paraiškų dalis, proc.
Viešųjų
pirkimų
organizatorius
Viešųjų
 Pagal Viešųjų pirkimų plano terminus pradėtų ir įvykdytų viešųjų
pirkimų
pirkimų dalis, proc.
komisijos
pirmininkas

Viešųjų
pirkimų
organizatorius
Rengti teisės Teisės
ir  Pasiūlymų dėl teisės aktų projektų parengimas, vnt.
5
5
100 %
aktus pagal tarptautinių
VPB
reikalų
kompetenciją skyriaus
vedėjas
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
pavadinimas

Vykdytojas

2020 metų
planas

Įvykdymas

Įvykdymo
procentas

100 %

100 %

100 %

Veiksmų atlikimo rodikliai
Šviesti
visuomenę
pramoninės
nuosavybės
apsaugos
klausimais ir
skleisti
pramoninės
nuosavybės
informaciją;
teikti
informacinę
ir metodinę
pagalbą

Pramoninės
nuosavybės
informacijos
skyriaus
vedėjas

 VPB visuomenės švietimo ir informacijos sklaidos plano

priemonių įvykdymas, įskaitant priemones,
informacinės ir metodinės pagalbos teikimu, proc.

susijusias

su

Teisės
ir  Parengtų ir viešai paskelbtų aktualių 2020 m. teismų praktikos
4
4
100 %
tarptautinių
apžvalgų 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

Paraiškų
priėmimo
dokumentų
valdymo
skyriaus
vedėjas

 Priimtų prašymų pagal PCT, EPK, Madrido protokolą, Ženevos

ir aktą ir Europos Sąjungos teisės aktus nagrinėjimas teisės aktų
nustatytais terminais, proc.

100 %

100 %

100 %

Veiksmų
pavadinimas
nuosavybės
tarnybos
funkcijų
vykdymą
pagal
Patentinės
kooperacijos
sutartį (PCT),
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

Vykdytojas

2020 metų
planas

Įvykdymas

Įvykdymo
procentas

8200

9993

122 %

Prekių ženklų
ir
dizaino
skyriaus
vedėjas

 Lietuvos Respublikoje galiojančių Europos patentų, už kuriuos

Išradimų
skyriaus
vedėjas
Planavimo
išteklių
skyriaus
vedėjas

mokami metų mokesčiai, skaičius, vnt.

ir

Veiksmų
pavadinimas
įstatymo
ir
EPK
nuostatas ir
vykdant
valstybės
įsipareigojim
ą, 50 proc.
šių mokesčių
grąžinti
Europos
patentų
tarnybai
Atlikti
paieškas
Lietuvos
Respublikos
prekių ženklų
registre dėl
ankstesnių
prekių ženklų
nurodymo
pagal
paraiškas
Europos
Sąjungos
prekių
ženklams
Atstovauti ir
dalyvauti
tarptautinių
organizacijų

2020 metų
planas

Įvykdymas

Įvykdymo
procentas

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

480

446

93 %

Teisės
ir  Susitikimų, kuriuose atstovaujant Lietuvos Respublikai Pasaulio
tarptautinių
intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO), Europos patentų
reikalų
organizacijos (EPO) ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės
skyriaus
tarnybos (ESINT) valdymo organuose ar ekspertų susitikimuose,

60

62

103 %

Vykdytojas

Veiksmų
pavadinimas

2020 metų
planas

Vykdytojas

ir Europos
vedėjas
Sąjungos
institucijų bei
agentūrų
valdymo
organuose,
darbo
grupėse ir
kituose
renginiuose

Įvykdymas

Įvykdymo
procentas

2,1

105 %

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

Programos tikslo pasiekimo vertinimo kriterijų vykdymas per _I-IV ketv.
Rezultato kriterijaus kodas (P-_____), pavadinimas
R-02 001-02-01 Prekių ženklų ekspertizių atlikimo vidutinis
terminas, mėn.

2,2

