LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2022-02-01 Nr. 5R
Vilnius

TURINYS

I.
II.
III.
IV.

VADOVO ŽODIS ............................................................................................................2
I SKYRIUS. VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS..............................3
II SKYRIUS. TEISINGUMO MINISTERIJOS PROGRAMOS IR VPB STRATEGINIO
VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS..........................................................................3
PRIEDAS: VPB VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI.....................13

2
I. VADOVO ŽODIS
„XXI a. Lietuvai yra naujų galimybių amžius. Tai gali tapti mūsų idėjų, kūrybos, atvirumo ir
gerovės amžiumi. Kiekvienos laisvos visuomenės ir sėkmingos ekonomikos pagrindas – pagarba
privačiai nuosavybei, iniciatyvos laisvė ir atvirumas naujovėms. Lietuva gali ir turi tapti aukšto
pragyvenimo lygio šalimi, kurioje kuriami aukštos pridėtinės vertės, inovatyvūs produktai ir visame
pasaulyje žinomos paslaugos“
XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 122 punktas
2021 m. balandžio 12 d. Valstybinis patentų biuras (toliau – VPB) pažymėjo savo veiklos 30metį. Ši proga leido pažvelgti ir palyginti nuveiktus darbus ir planuoti juos ateičiai, ypač siekiant
prisidėti prie 2021–2030 metų Nacionalinės pažangos plano (toliau - NPP) strateginio uždavinio
„Skatinti intelektinės nuosavybės kūrimą ir naudojimą“ įgyvendinimo.
Nors 2021 metai vis dar paženklinti pasaulinės pandemijos, tačiau 15 proc. daugiau nei 2020
m. paduotų nacionalinių prekių ženklų paraiškų, 3 proc. daugiau apsaugotų išradimų Lietuvoje
skaičius rodo, kad verslas atsigauna ir investuoja į intelektinės nuosavybės kūrimą ir apsaugą. Labai
džiugu, kad 2021 m. Lietuvos mažas ir vidutinis verslas aktyviai dalyvavo Europos Sąjungos
intelektinės nuosavybės tarnybos (toliau – ESINT) SMEsfund projekte, kurį koordinavo VPB. Pagal
pateiktų prašymų ir rinkos dydžio santykį Lietuva buvo tarp aktyviausių ES valstybių,
pasinaudojusių parama dalies patirtų išlaidų, registruojant prekių ženklus ir dizainą bei gavus
intelektinės nuosavybės portfelio valdymo konsultaciją, kompensavimui.
Verslas iš valstybės institucijų visada tikisi greitų, efektyvių, patogių, laiko sąnaudas ir
administracinę naštą mažinančių sprendimų. VPB, aktyviai bendradarbiaudamas su ESINT, Europos
patentų organizacija ir Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija, ypatingą dėmesį skiria
technologinių sprendimų, kurių dėka pareiškėjai galėtų greičiau ir efektyviau naudotis VPB
teikiamomis paslaugomis, plėtojimui. Tarp 2021m. įgyvendintų projektų būtina paminėti įdiegtą
naują Patentų registro ir Europos patentų, galiojančių Lietuvoje, duomenų bazės administravimo
sistemą (angl. Back Office), pradėtą įgyvendinti Išradimų elektroninės prašymų padavimo sistemos
(angl. Front Office) projektą, Prekių ženklų ir dizaino registrų administravimo sistemoje įdiegtą
„Naudotojo paskyros“ (angl. IP User Repository) įrankį, leidžiantį registrų duomenų tvarkytojams
paprasčiau tvarkyti registruotų pramoninės nuosavybės objektų duomenis.
Taip pat buvo pasiektas valstybės registrų sąsajų integruotumas – sukurtos Prekių ženklų ir
dizaino elektroninės prašymų padavimo (angl. Front Office) bei Prekių ženklų ir dizaino registrų
administravimo (angl. Back Office) sistemų integracijos su Juridinių asmenų ir Adresų registrais,
įmokų į surenkamąją VMI sąskaitą duomenų paieškos tinkline paslauga (MokaWS), tuo
automatizuojant prašymų padavimo VPB el. būdu procesą ir mažinant administracinę naštą
pareiškėjams.
Naujų technologinių sprendimų diegimas tvarkant valstybės Patentų, Prekių ženklų, Dizaino
registrus, padėjo pasiekti, kad pareiškėjai greitai ir saugiai elektroniniu būdu pateiktų 92 procentus
visų prašymų, kurie gali būti pateikiami elektroniniu būdu, 99 proc. VPB siunčiamos
korespondencijos taip pat būtų siunčiama elektroniniu būdu, o prekių ženklo paraiškos ekspertizės
terminas sutrumpintas iki 2 mėn.
Įgyvendinant dvišalį bendradarbiavimą su Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija ir
VPB vykdant koordinatoriaus funkciją, 5 Lietuvos universitetų technologijų perdavimo centrai
pasirašė jungtinės veiklos sutartį ir įsteigė „TTO Lithuania“ tinklą. Šio tinklo sukūrimas yra labai
svarbus, kadangi tik mokslo ir verslo sintezė, ieškant naujų sprendimų ir kuriant inovatyvius
produktus, keitimasis gerąją intelektinės nuosavybės valdymo patirtimi ir dalinimasis žiniomis,
padės Lietuvos visuomenei žengti didelį žingsnis Lietuvos pažangos 2030 tikslų link.
2021 m. buvo skirtas dėmesys Valstybinio patentų biuro vidaus kontrolės sistemos sukūrimui
ir personalo politikos tobulinimui, o 2022 m. bus skirti VPB veiklos efektyvinimui, ekspertizių
procesų tobulinimui, kurie padėtų užtikrinti ne tik patogų, greitą VPB teikiamų paslaugų
prieinamumą, bet ir priimamų sprendimų vieningumą ir nuoseklumą.
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Apie visa tai ir dar daugiau naujienų intelektinės nuosavybės srityje bus galima sužinoti VPB
įkurtoje tarpinstitucinės informacijos ir konsultacijų intelektinės nuosavybės klausimais platformoje
– interneto svetainėje intelektine.lt.

I SKYRIUS
VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS IR NACIONALINIO PAŽANGOS PLANO
ĮGYVENDINIMAS
Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje, patvirtintoje Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, numatytas su intelektine
nuosavybe susijęs 2030 m. sėkmės rodiklis: Intelektine nuosavybe pagrįstų produktų dalis, palyginti
su bendru Lietuvos eksportu – 8 proc. Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos nuostatų įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m.
kovo 10 d. nutarimu Nr. 155, numatytos dvi priemonės, už kurias atsakinga institucija paskirta
Teisingumo ministerija, ir kurias pavesta vykdyti Valstybiniam patentų biurui – 5.1.3 priemonė
„Parengti paskatų sistemą, kuri galėtų realiai paskatinti produktų ir paslaugų kūrėjus rūpintis
intelektinės nuosavybės apsauga“ (įgyvendinimo terminas – 2022 m.) ir 5.1.4 priemonė „Suvienodinti
atskiruose informacijos šaltiniuose skelbiamą bei kitą aktualią informaciją ir sukurti bendrą
informavimo ir konsultavimo intelektinės nuosavybės klausimais platformą“ (įgyvendinimo terminas
– 2021 m.).
Vykdydamas Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano 5.1.4 priemonę
Valstybinis patentų biuras 2021 m. organizavo ir koordinavo bendros intelektinės nuosavybės
platformos – interneto svetainės intelektine. lt., kūrimo darbus. VPB parengė šios svetainės
koncepciją, turinį, vartotojo sąsajas, didžiąją dalį informacijos. Svetainė intelektine.lt pradėjo veikti
2022 metų sausio 31 d.
Valstybinis patentų biuras 2021 m. aktyviai dalyvavo rengiant 2021–2030 metų Nacionalinės
pažangos plano (toliau - NPP) intelektinės nuosavybės plėtros programą (toliau – IN plėtros
programa), kuri buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 17 d. nutarimu
Nr. 950. IN plėtros programa įgyvendina 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų
Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, pirmąjį strateginį tikslą – „Pereiti prie mokslo žiniomis,
pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies
tarptautinį konkurencingumą“. Į plėtros programą įtrauktas vienas pirmojo NPP strateginio tikslo
1.10 uždavinys, priskirtas Teisingumo ministerijai – „Skatinti intelektinės nuosavybės kūrimą ir
naudojimą“. Įgyvendinant šį uždavinį Valstybinis patentų biuras parengė ir pateikė Teisingumo
ministerijai IN plėtros programos pažangos priemonės Nr. 13-001-01-10-01 „Sukurti ir įveiklinti IN
apsaugos paskatų sistemą“ aprašą; šią priemonę, kaip ir su ja susijusią Vyriausybės programos
nuostatų įgyvendinimo plano 5.1.3 priemonę, Valstybinis patentų biuras planuoja įgyvendinti 20222023 m.
II SKYRIUS
TEISINGUMO MINISTERIJOS PROGRAMOS IR VPB STRATEGINIO VEIKLOS
PLANO ĮGYVENDINIMAS
VPB savo funkcijas ir uždavinius įgyvendino vadovaudamasis Teisingumo ministro valdymo
sričių 2021 - 2023 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“
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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. – 88.
2021 m. šis rodiklis įvykdytas 105 procentais – elektroniniu būdu pateikta 92 procentų visų
prašymų, kurie gali būti pateikiami elektroniniu būdu (2020 m. – 90 proc.).

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
2021 m. šis uždavinys taip pat įvykdytas ir viršytas - prekių ženklo paraiškos ekspertizės
terminas sutrumpintas iki 2 mėn. (terminas iki prekių ženklo ekspertizės pradžios; tai sudaro 0,1 mėn.
trumpėjimą, lyginant su 2020 m.).
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Prekių ženklų ekspertizių atlikimo vidutinis terminas, mėn.

1.3 P-02 001-02-01-02 Teigiamai vertinančių VPB teikiamas paslaugas, jų prieinamumą bei
aptarnavimo kokybę vartotojų, dalis proc. – 80
2021 m. VPB atliktos apklausos duomenimis, 90 procentų apklaustų pareiškėjų VPB aptarnavimo
ir teikiamų paslaugų kokybę įvertino teigiamai (2020 m. – 93 proc.).
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Teigiamai vertinančių VPB teikiamas paslaugas, jų prieinamumą bei
aptarnavimo kokybę vartuotojų, dalis proc.

2021 m. 90%

2019 m. 89%

2020 m. 93%

2. VPB veiklos plano įgyvendinimas
Plano Programos „Paslaugos gyventojams ir verslui“ įgyvendinimui 2021 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 tokias veiklos sritis:
2.1.1. Paduotų paraiškų ataskaita:
Metai / paraiškų
skaičius
2020
2021
Išradimai

Lietuvos pareiškėjų

96

81

-16

Užsienio pareiškėjų

17

9

-47

1785

1858

4

44

44

0

1942

1992

3

Lietuvos pareiškėjų

2052

2298

12

Užsienio pareiškėjų

166

255

54

Pranešimai apie prekių ženklų
tarptautines registracijas, išplėstas
pagal Madrido protokolą
Iš viso

1179

1099

-7

3397

3652

78

Lietuvos pareiškėjų

38

37

-3

Užsienio pareiškėjų

1

0

0

94

68

-28

133
5472

105
5749

-21
5

Nacionalinės
paraiškos

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

Dizainas

Pokytis
%
2020/2021

Nacionalinės
paraiškos

Nacionalinės
paraiškos

Pranešimai apie tarptautines
pramoninio dizaino registracijas,
išplėstas į Lietuvos Respubliką
Iš viso
Iš viso
2.1.2. Registruotų pramoninės nuosavybės objektų skaičius:
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2021 m. atliktos ekspertizės:
• 84 patentų paraiškų ekspertizės, t. y. 16 proc. mažiau nei planuota ir 18 proc. mažiau nei
2020 m. (103).
• 3900 prekių ženklų paraiškų ekspertizės, t. y. 15 proc. daugiau nei planuota ir 10 proc.
daugiau nei 2020 m. (3544).
• 98 dizaino paraiškų ekspertizės, t. y. 2 proc. mažiau nei planuota ir 22 proc. mažiau nei
2020 m. (126).
Pažymėtina, kad 2021 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 99 proc. (2020 m. – 97 proc.). Paraiškų kokybę ženkliai pagerino
sustiprintas pareiškėjų konsultavimas: prie informaciją teikiančių darbuotojų prisijungė Prekių ženklų
ir dizaino skyriaus bei Išradimų skyriaus ekspertai; kiekvienas suinteresuotas asmuo turi galimybę
gauti išsamią informaciją ir patarimus tiek telefonu, tiek ir per nuotolines vaizdo konsultacijas (jų
buvo suteikta 75), įskaitant ir galimybę kartu su VPB darbuotojais užpildyti bei pateikti paraišką
VPB.
Be to, 2021 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.
2021 metais buvo išnagrinėti 27 prašymai suteikti leidimus naudoti Lietuvos Respublikos
oficialius simbolius ar juos mėgdžiojančius žymenis prekių ženkluose ir dizaine (visais atvejais
leidimas buvo suteiktas; vienu atveju nagrinėjimas buvo nutrauktas pasikeitus ženklo vaizdui).
2021 m. išduota patentų:
• 83 nacionaliniai patentai, t. y. 17 proc. mažiau nei planuota ir 22 proc. mažiau nei 2020 m.
(106).
• Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 1858 Europos patentai, t. y. 0,4 proc. daugiau nei planuota
ir 4 proc. daugiau nei 2020 m. (1785).
2021 m. įregistruota prekių ženklų:
• 2189 nacionalinis prekių ženklas, t. y. 28 proc. daugiau nei planuota ir 24 proc. daugiau nei
2020 m. (1771).
Suteikta apsauga 1100 tarptautinių prekių ženklų registracijoms, t. y. 10 proc. daugiau nei
planuota ir 11 proc. mažiau nei 2020 m. (1232).
2021 m. įregistruota dizainų:
• 31 nacionalinis dizainas, t. y. 28 proc. mažiau nei planuota ir 19 proc. daugiau nei 2020 m.
(26).
• Suteikta apsauga 66 tarptautinėms dizaino registracijoms, t. y. 6 proc. mažiau nei planuota ir
32 proc. mažiau nei 2020 m. (97).
2.1.3. Ikiteisminis ginčų sprendimas:
VPB Apeliacinis skyrius, ikiteismine tvarka nagrinėjantis ginčus dėl teisių į pramoninės
nuosavybės objektus registravimo, 2021 m. išnagrinėjo:
- 13 apeliacijų dėl prekių ženklų (5 atvejais eksperto sprendimas buvo panaikintas pilnai ar iš
dalies; bendras išnagrinėtų apeliacijų skaičius sudaro 87 procentų metinio plano).
-12 prašymų dėl prekių ženklų registracijos pripažinimo negaliojančia ar panaikinimo (pagal
naujas 2019 m. įsigaliojusias Prekių ženklų įstatymo nuostatas);
- 79 protestus dėl prekių ženklų (99 procentai metinio plano).
Teismui buvo apskųsti tik 5 Apeliacinio skyriaus sprendimai (2020 m. - 8). Pažymėtina, kad
per 2021 metus įsiteisėjusiais teismų sprendimais nebuvo pakeistas nei vienas Apeliacinio skyriaus

7
sprendimas (2020 m. – 2). Vienas pirmos instancijos teismo sprendimas, kuriuo buvo panaikintas
Apeliacinio skyriaus sprendimas, buvo apskųstas apeliacine tvarka.
2.1.4. VPB elektroninės paslaugos ir technologiniai registrų tvarkymo sprendimai:
2021 m. daug dėmesio skyrėme VPB elektroninių paslaugų tobulinimui, plėtrai bei naujų
funkcionalumų diegimui. Pagrindiniai 2021 m. įgyvendinti bei toliau buvo plėtojami technologiniai
sprendimai, kurių dėka pareiškėjai gali greičiau ir efektyviau naudotis VPB teikiamomis
paslaugomis, aptariami žemiau.
Siekiant tobulinti prašymų padavimą elektroniniu būdu, šių metų pradžioje pradėtas Savitarnos
portalo (angl. User Area) (prekių ženklai ir dizainas) įgyvendinimas. Išanalizuoti ir parengti beveik
visi funkcionalumo reikalavimai portalui. Įdiegus Savitarnos portalą, susikūrę jame asmeninę paskyrą
pareiškėjai turės prieigą prie visų prašymų, pateiktų VPB, ankstesnių bylų bei visos susirašinėjimo
su VPB istorijos. Bus įdiegta tiesioginio komunikavimo su VPB per portalą galimybė. VPB yra
projekto pilotinė tarnyba pagal bendradarbiavimo su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės
tarnyba (toliau – ESINT), Lietuvos patirtis kuriant projektą bus perduota kitų ES valstybių
pramoninės nuosavybės tarnyboms. Projekto įgyvendinamas bus tęsiamas ir 2022 metais.
Siekiant palengvinti išradimų patentų paraiškų bei kitų su patentais susijusių dokumentų
pateikimą VPB, 2021 m. pradėtas įgyvendinti Išradimų elektroninės prašymų padavimo sistemos
(angl. Front Office) projektas. Pirmasis sistemos diegimo etapas sėkmingai baigtas IV ketv., sukūrus
nacionalinių patentų paraiškų padavimo testinį modulį. VPB taip pat yra šio projekto pilotinė tarnyba
pagal bendradarbiavimo susitarimą su Europos patentų tarnyba. Projektas toliau bus įgyvendinamas
ir 2022 metais, vystant daugiau sistemos funkcionalumų.
Bendradarbiaujant su VĮ „Registrų centras“ sukurtos Prekių ženklų ir dizaino elektroninės
prašymų padavimo (angl. Front Office) bei Prekių ženklų ir dizaino registrų administravimo (angl.
Back Office) sistemų integracijos su Juridinių asmenų ir Adresų registrais, tuo iš dalies
automatizuojant prašymų padavimo VPB el. būdu procesą ir mažinant administracinę naštą
pareiškėjui. Bendradarbiaujant su Valstybine mokesčių inspekcija realizuota Prekių ženklų ir dizaino
registrų administravimo sistemos (angl. Back Office) integracija su įmokų į surenkamąją VMI
sąskaitą duomenų paieškos tinkline paslauga (MokaWS). Ši integracija pagreitino ir palengvino VPB
specialistų darbo procesą, susijusį su mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą
administravimą ir prašymų priėmimu.
Prekių ženklų ir dizaino registrų administravimo sistemoje įdiegtas „Naudotojo paskyros“
(angl. IP User Repository) įrankis, leidžiantis registrų duomenų tvarkytojams ir ekspertams
paprasčiau tvarkyti registruotų pramoninės nuosavybės objektų duomenis. Šio įrankio pagalba buvo
panaikinti pareiškėjų dubliai, sutvarkyti jų adresai. Panaikinus dublius, įrašų skaičius asmenų
duomenų bazėje nuo 120 000 sumažėjo iki 70 000.
2021 m. buvo tęsiami ESINT projekto „Sprendimų rengimo įrankio“ (angl. Decision Desktop)
diegimo darbai. Įrankis, kuriuo siekiama standartizuoti prekių ženklų ekspertų sprendimų rengimo
procesus bei užtikrinti jų sprendimų kokybę, įdiegtas ir pradėtas testuoti Prekių ženklų ir dizaino
registrų administravimo sistemos (angl. Back Office) tęstinėje aplinkoje.
Pavyko pasiekti didelį ir svarbų naujų IT sprendimų diegimo proveržį patentų srityje. Įdiegta
Patentų registro ir Europos patentų, galiojančių Lietuvoje, duomenų bazės administravimo sistema
(angl. Back Office). Plečiant ir tobulinant VPB elektronines paslaugas bei diegiant registrų tvarkymo
technologinius sprendimus, vykdant investicijų projekto priemonę pagal iš anksto numatytus etapus,
sėkmingai užbaigti Patentų registro ir Europos patentų, galiojančių Lietuvoje, administravimo
informacinės sistemos tobulinimo ir testavimo darbai. 2021 m. balandžio mėn. atlikta paskutinė
duomenų iš senosios patentų administravimo sistemos į naująją migracija, abiejose sistemose pradėti
lygiagretūs darbai. Nuo 2021 m. spalio mėn. senosios sistemos visiškai atsisakyta, darbai tęsiami
išimtinai tik naujojoje sistemoje. Nuo 2021 m. gruodžio mėnesio visa su patentais susijusi
korespondencija siunčiama iš naujosios patentų administravimo informacinės sistemos.
Atnaujintos nacionalinių patentų ir Lietuvoje įsigaliojusių Europos patentų internetinės
duomenų bazės. Sukurta galimybė atlikti paiešką pagal patentinio patikėtinio/atstovo duomenis,
papildyta papildomos apsaugos liudijimų bendroji informacija liudijimo paskelbimo data, pakeistos
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duomenų atnaujinimo taisyklės, dėl ko duomenys internete atnaujinami dažniau, tad Patentų registre
atlikti pakeitimai matomi kitą dieną po pakeitimų įrašymo į šį registrą.
Bendradarbiaujant su ESINT, vykdant Technologijų inkubatoriaus (angl. Emerging
Technologies Incubator) projektą atlikta Prekių ženklų ir dizaino registrų administravimo sistemos
procesų analizė. Pradėta testuoti automatinių paieškų internetinėse duomenų bazėse atlikimo ir
rezultatų išsaugojimo sistema, palengvinanti ekspertams darbą – paieškos rezultatai bus matomi dar
prieš pradedant ekspertizę ir pačiam ekspertui nereikės skirti laiko standartinėms paieškoms.
Dalyvaujant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamame projekte „Atvirų duomenų
platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir
jos valdymo įrankių sukūrimas“, VPB IV ketv. Atvirų duomenų portale paskelbė penkis atvirų
duomenų rinkinius, įskaitant prekių ženklų ir dizainų duomenis.
2.1.5. Parengti teisės aktai:
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 liudijimu
apsaugoto produkto gamybą, Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymu
Nr. 3R-7 pakeistas Lietuvos Respublikos patentų registro duomenų ir duomenų apie Europos patentų
išplėtimą (įsigaliojimą) Lietuvos Respublikoje skelbimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2003 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3R-32 , numatant
tokių duomenų paskelbimą VPB Oficialiame biuletenyje.
Įgyvendinant 2020 m. gruodžio 30 d. tarp Europos patentų tarnybos ir Lietuvos Respublikos
valstybinio patentų biuro sudarytą Administracinį susitarimą dėl paieškų vykdymo mokesčio
sumažinimo pagal darbo susitarimą dėl bendradarbiavimo atliekant paieškas, Valstybinio patentų
biuro direktoriaus 2021 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 3R-13 pakeistas Prašymų atlikti paieškas
Europos patentų tarnyboje teikimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
valstybinio patentų biuro direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 3R-25, numatant
paprastesnę procedūrą pareiškėjams gauti finansinę Europos patentų tarnybos paramą joje
atliekamoms paieškoms.
2021 m. buvo skirtas dėmesys Valstybinio patentų biuro vidaus kontrolės sistemos
sukūrimui ir personalo politikos tobulinimui bei priimti atitinkami teisės aktai – Vidaus kontrolės
įgyvendinimo Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure tvarkos aprašas, Lietuvos
Respublikos valstybinio patentų biuro personalo valdymo tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos
valstybinio patentų biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo
(motyvavimo) tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro valstybės tarnautojų
ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, adaptacijos tvarkos aprašas, patobulintas
Komandiruočių tvarkos aprašas.
2.2 Populiarinti pramoninės nuosavybės apsaugos priemones ir galimybes 02-01-02
Šios priemonės vykdymo rodikliai apima tokias veiklos sritis:
2.2.1 Pramoninės nuosavybės apsaugos priemonių ir galimybių populiarinimas.
VPB 2021 m. įgyvendino 25 iš 26 VPB 2021 m. švietimo ir sklaidos priemonių plane numatytų
priemonių. Neįgyvendinta priemonė – ESINT Authenticities projektas, nukelta į 2023 m. siekiant
surasti Lietuvos savivaldybę, kuri sutiktų bendradarbiauti atkreipiant gyventojų dėmesį į klastočių
žalą ir skleidžiant žinią apie pagarbos intelektinei nuosavybei svarbą. Švietimo priemonių
įgyvendinimo formatui įtakos turėjo besitęsianti COVID – 19 pandemija ir su ja susiję reikalavimai
renginių organizavimui.
Verslas ir kūrėjai:
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2021 m. buvo surengti šie didelio susidomėjimo sulaukę renginiai, skirti intelektinės
nuosavybės objektų apsaugos aktualijoms aptarti:
- Konferencija „Intelektinės nuosavybės vertė“ (kartu su ESINT bei EPT organizuota nuotolinė
konferencija apie intelektinės nuosavybės vertę; tikslinė auditorija – verslas, švietimo institucijų
atstovai, teisininkai, rinkodaros ir marketingo specialistai; verslo, švietimo bei teisės atstovams skirta
nuotolinė konferencija, 423 tiesioginiai žiūrovai);
- Seminaras Ideas Powered for Business „IN portfelio valdymas ir kompensacijos” (verslui
skirtas seminaras apie IN apsaugą ir ESINT bei EK vykdomą SMEs Fund projektą, dalyvavo beveik
100 dalyvių);
- Seminaras teisėsaugos institucijų atstovams apie teisių į IN objektus pažeidimus (VPB
organizuoti mokymai, bendradarbiaujant su teisininkais, Muitinės atstovais bei verslininkais, dviejų
dienų seminaras-mokymai, kuriuose dalyvavo 110 teisėsaugos pareigūnų);
- Apskrito stalo diskusija su verslu apie svarbiausius prekių ženklų ir dizaino apsaugos aspektus
(dalyvavo 60 dalyvių).
VPB tęsia bendradarbiavimą su verslui skirtu portalu „bzn start“. Šiame portale nuolat dalinasi
ekspertine patirtimi ir patarimais pramoninės nuosavybės objektų apsaugos klausimais. VPB atstovai
dalyvavo šio portalo organizuotame verslui skirtame renginyje „Networking Day“.
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). Ruošiantis įgyvendinti PATLIB 2.0. projekte numatytas priemones, PATLIB centrams
buvo išsiųstos apklausos, skirtos centro lygiui nustatyti, atnaujinti PATLIB centrų darbuotojų
kontaktai. Šiuose centruose tiek akademinė bendruomenė, studentai, tiek ir visi kiti suinteresuoti
asmenys gali gauti nemokamą informaciją apie pramoninės nuosavybės objektų apsaugą ir jų
komercializavimą.
Įgyvendinant dvišalį bendradarbiavimą su Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija (toliau
– PINO), 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. buvo pradėtos rengti ir derinti Baltijos valstybių TTO tinklo bendradarbiavimo
susitarimo sąlygos. 2022 m. planuojama pasirašyti Baltijos valstybių TTO tinklo bendradarbiavimo
susitarimą, kurio pagrindu bus įsteigtas trijų Baltijos valstybių bendras TTO tinklas. VPB šiame
projekte dalyvauja kaip bendradarbiavimo tarp Lietuvos TTO tinklo ir PINO koordinatorius,
padedantis administruoti tinklo veiklą bei toliau dalintis patirtimi ir žiniomis pramoninės nuosavybės
apsaugos srityje.
Jaunimas:
2021 m. nemažai dėmesio skirta jaunimo švietimui apie intelektinės nuosavybės apsaugos
svarbą. VPB atstovai skaitė seminarus apie intelektinės nuosavybės apsaugą, prekių ženklus, dizainą
bei patentus mokyklose bei Kauno kolegijos Erasmus mainų programos studentams, išrinktas ir
apdovanotas Jaunasis dizaineris pagal ESINT projektą ir Jaunasis išradėjas pagal PINO projektą.
2021 m. atlikti PINO mokymo modulio apie intelektinę nuosavybę DL 101 vertimai į lietuvių kalbą,
kuriuos adaptavus 2022 m. bus sudaryta galimybė visiems besidomintiems intelektine nuosavybe
įgyti daugiau teorinių ir praktinių žinių šioje srityje.
Įgyvendinta švietimo akcija ,,Dovanok tikras Kalėdas“, kuria buvo siekiama atkreipti
visuomenės dėmesį į klastočių keliamą žalą.
2.2.2. ESINT ir Europos Komisijos COSME projekto SMEs Fund įgyvendinimas ir viešinimas
Lietuvoje
2021 metais VPB koordinavo ir viešino bendradarbiavimo su ESINT SMEs Fund projektą,
skirtą suteikti finansinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), norinčioms apsaugoti ir
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efektyviai valdyti savo intelektinę nuosavybę. Šio projekto viešinimas vyko įvairiais būdais bei
kanalais: VPB socialinėje medijoje (Facebook, LinkedIn, Instagram), partnerių socialiniuose
tinkluose, reklamos ir straipsnių verslo žinių portaluose pagalba, pristatant informaciją susitikimų su
verslo atstovais ir konferencijos metu, buvo viešinamas ir tiesiogiai siunčiant pranešimus apie
projektą verslo atstovams ir verslo asociacijoms. Projektas susideda iš 2 dalių (paslaugų):
kompensuojama 75 proc. intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo kainos (IP Scan) kainos;
kompensuojama 50 proc. nacionalinės, regioninės ir ES prekių ženklų ir dizaino paraiškos padavimo
mokesčių. SMEs Fund projektas sulaukė didelio susidomėjimo tarp verslo atstovų, Lietuvos MVĮ
pateikė 645 prašymus kompensacijai gauti. Lietuva yra tarp didžiųjų ES valstybių, pateikusių
daugiausia prašymų skirti kompensaciją, o pagal pateiktų prašymų ir rinkos dydžio santykį yra tarp
aktyviausių ES valstybių, pasinaudojusių šia parama. Lietuvos MVĮ. SMEs Fund projektas su
išplėstomis bei geresnėmis finansinės paramos sąlygomis bus tęsiamas ir 2022 metais.
2.2.3. Informacinio portalo (interneto svetainės) verslui apie intelektinės nuosavybės apsaugą
sukūrimas ir administravimas:
Įgyvendinant Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų
įgyvendinimo plano, patvirtinto 2021 m. kovo 10 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 155, 5.1.4 priemonę
„Suvienodinti atskiruose informacijos šaltiniuose skelbiamą bei kitą aktualią informaciją ir sukurti
bendrą informavimo ir konsultavimo intelektinės nuosavybės klausimais platformą“ buvo sukurta
tarpinstitucinės informacijos ir konsultacijų interneto svetainė, kurioje svetainės lankytojas vieno
langelio principu gali rasti aktualiausią informaciją apie intelektinę nuosavybę bei jos apsaugą.
Vartotojas taip pat gali greitai ir patogiai gauti konsultaciją jam rūpimais, su intelektinės nuosavybės
valdymu bei apsauga susijusiais, klausimais. 2021 metais buvo nupirktas svetainės www.intelektine.lt
domenas, svetainės programavimo ir administravimo paslaugos. VPB sukūrė svetainės koncepciją,
turinį, su kitų institucijų pagalba buvo parengta informacija, išgrynintas vieno langelio principu
veikiantis konsultavimo modulis.
2.2.4. Suinteresuotų asmenų konsultavimas ir informacijos teikimas:
Suinteresuoti asmenys VPB aptarnaujami vieno langelio principu, panaudojant visas galimas
informacijos teikimo formas (aptarnavimas telefonu, el. paštu; teikiama susisteminta informacija
VPB interneto svetainėje, vykdomos nuotolinės vaizdo konsultacijos per MS Teams platformą).
2021 m. sausio mėnesį buvo atliktas kokybės vadybos sistemos išorės priežiūros auditas pagal
ISO 9001:2015 kokybės vadybos standarto reikalavimus. Audito metu neatitikimų standarto
reikalavimams nenustatyta. VPB kokybės vadybos sistema įvertinta kaip efektyvi ir atitinkanti
standarto reikalavimus.
Daug dėmesio skirta konsultacijų kokybės gerinimui. Įdiegta skambučių įrašymo funkcija
leidžia vertinti suteikiamų konsultacijų kokybę bei ją gerinti.
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,
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• 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).
Per 2021 m. VPB darbuotojai atstovavo VPB arba Lietuvos Respubliką 68 tarptautiniuose
susitikimuose Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijoje, Europos patentų organizacijoje ar
Europos patentų tarnyboje bei Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje, Europos
Sąjungos institucijose.
2.3.1 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. 2021 metais grąžintina EPT suma sudarė 1 286,6
tūkst. eurų (2020 m. - 1 153,1 tūkst. eurų.). VPB, vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 ir
siekdamas sudaryti sąlygas tinkamai įgyvendinti jo nuostatas, 2022 m. Funkcijų vykdymo
programoje 13-001 „Teisės sistema“ priemonę „Pervesti Europos patentų tarnybai 50 proc. sumokėtų
mokesčių už Europos patentų galiojimą LR, vykdant prisiimtus sutartinius įsipareigojimus“ planuoja
kaip Pervedimų priemonę (PR) – tęstinės veiklos priemonę, skirtą įgyvendinti valstybės biudžeto
asignavimų valdytojo prisiimtiems įsipareigojimams pervesti lėšas, kai toks lėšų pervedimas neturi
pamatuojamo rezultato.
2.3.2 Projektinis bendradarbiavimas.
•
•
•

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba – pagal Bendradarbiavimo
susitarimą 2021 m. buvo vykdomi 22 projektai
Europos patentų organizacija – pagal Bendradarbiavimo veiksmų planą
(finansuojama atskiros veiklos)
Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (finansuojamos atskiros švietimo ir
populiarinimo veiklos)

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. 2021
m. buvo tęsiamas dalyvavimas Konvergencijos programos projektuose: CP11 „Naujos ženklų rūšys:
formalios ekspertizės reikalavimai ir atsisakymo registruoti pagrindai“ ir CP12 „Įrodymai
apeliaciniame procese: padavimas, struktūra, konfidencialių įrodymų pateikimas ir vertinimas“
projektuose. 2021 m. VPB pradėjo bendrosios praktikos, parengtos pagal šiuos projektus, taikymą.
Trys VPB darbuotojai dalyvavo ESINT projekto ECP6 „Paramos intelektinei nuosavybei
stiprinimas“ darbo grupėse, taip pat VPB darbuotojas dalyvavo EPT konvergencijos projekto „Teisių
atkūrimas“ darbo grupėje. VPB darbuotojai toliau aktyviai tobulino kvalifikaciją ESINT ir EPT
Akademijų rengiamuose mokymuose. Vykdant ESINT „Case Law“ projektą atrinkti svarbiausi 2021
m. Lietuvos teismų sprendimai intelektinės nuosavybės teisių gynimo srityje bei parengtos jų
santraukos vieningai Europos šalių nacionalinių sprendimų duomenų bazei.
2.3.3 Surinkti mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą:
VPB, tvarkydamas valstybės registrus ir registruodamas teises į pramoninės nuosavybės
objektus, 2021 metais į valstybės biudžetą surinko 3 904,8 tūkst. eurų. 2021 m. VPB iš biudžeto skirti
asignavimai sudarė 2 314,0 tūkst. eurų, t. y. apie 60 proc. asignavimų nuo valstybės biudžeto pajamų
už VPB atliekamus veiksmus.
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IV. PRIEDAS: VPB VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Veiksmų
pavadinimas

2021 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 topografijos ir tvarkyti valstybės registrus

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijų vykdymas per I – IV ketv.
Produkto kriterijaus kodas (P-_____), pavadinimas
R-02 001-02-01 Elektroniniu būdu paduotų prašymų dalis nuo visų
paduotų prašymų, kurie gali būti paduoti elektroniniu būdu, proc.

88 %

92 %

105 %

5900

5712

97 %

5

4

120 %

100

84

84 %

Veiksmų atlikimo rodikliai
Priimti
prašymus
registruoti
pramoninės
nuosavybės
objektus
Lietuvos
Respublikoje
Tvarkyti
Lietuvos

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

Išradimų skyriaus
vedėjas

• Atliktų patentų paraiškų ekspertizių skaičius, vnt.

Veiksmų
pavadinimas

2021 metų
planas

Įvykdymas

Įvykdymo procentas

• Išduotų Lietuvos Respublikos patentų skaičius, vnt.

100

83

83 %

• Išduotų papildomos apsaugos liudijimų skaičius, vnt.

32

19

60 %

• Paskelbtų įsigaliojusių Europos patentų skaičius, vnt.

1850

1858

100 %

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

500

537

107 %

Vykdytojas

Respublikos
patentų registrą

Tvarkyti
Prekių ženklų ir
Lietuvos
dizaino skyriaus
Respublikos
vedėjas
prekių
ženklų
registrą

• Atliktų prekių ženklų ekspertizių skaičius, vnt.
• Įregistruotų Lietuvos Respublikos prekių ženklų skaičius, vnt.

3380

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

• Prekių ženklo ekspertizės atlikimo termino trumpėjimas, proc.
(2020 m. – 2,2 mėn.)
• Prekių ženklų paraiškų, kurios nereikalauja paraiškos trūkumų
šalinimo, ekspertizių, atliekamų ne ilgiau kaip per 2 d. d., dalis, ne
mažiau kaip, proc. (2020 m. – 85)
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.

115%
128%

1700
2189

110 %

1000
1110

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

Tvarkyti
Lietuvos
Respublikos
dizaino registrą

3900

5000

5271

105 %
100 %

10 %

10 %
99 %

113%

88 %
100

98

98 %

40

31

78 %

70

66

94 %

Veiksmų
pavadinimas

Nagrinėti
apeliacijas
protestus

2021 metų
planas

Įvykdymas

Įvykdymo procentas

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

50

66

132%

• Išnagrinėtų apeliacijų skaičius, vnt.

15

13

87%

• Išnagrinėtų protestų skaičius, vnt.

80

79

99 %

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

20

12

60 %

• Apeliacinio skyriaus sprendimų pakeisti ekspertų sprendimus,
dėl kurių buvo paduotos apeliacijos, dalis, ne daugiau kaip, proc.
(2020 m. – 25)

24 %

38%

62 %

• Teismo sprendimų pakeisti Apeliacinio skyriaus sprendimus,
dalis, ne daugiau kaip, proc. (2020 m. – 15)

15 %

0

100 %

100 %

100 %

100 %

79 %

105 %

100 %

103 %

Vykdytojas

Apeliacinio
ir skyriaus vedėjas

Prekių ženklų ir
dizaino skyriaus
vedėjas
Išradimų skyriaus
vedėjas
Apeliacinio
skyriaus vedėjas

Organizuoti ir Teisės ir
• Mokymo plano įvykdymas, proc.
vykdyti
tarptautinių reikalų
darbuotojų
skyriaus vedėjas
• Darbuotojų, patobulinusių kvalifikaciją, dalis, proc.
mokymą,
kvalifikacijos
tobulinimą
Tobulinti VPB Apeliacinio
veiklos kokybės skyriaus vedėjas
sistemą bei

• Su ginčų nagrinėjimu susijusių dokumentų, siunčiamų
pareiškėjui elektroniniu būdu, dalis, proc.

75 %

97 %

Veiksmų
pavadinimas
veiklos
efektyvumą

2021 metų
planas

Įvykdymas

Įvykdymo procentas

• Su prekių ženklų ir dizainų registravimu susijusių dokumentų,
siunčiamų pareiškėjui elektroniniu būdu, dalis, proc.

97 %

94 %

96,9 %

Prekių ženklų ir
dizaino skyriaus
vedėjas

• Veiksmų, susijusių su Prekių ženklų ir Dizaino registrų
tvarkymu, kai pareiškėjo prašymas neturi trūkumų, atlikimas ne
ilgiau nei per 15 d. d., proc.

97 %

99%

102 %

Pramoninės
nuosavybės
informacijos
skyriaus vedėjas

• VPB informacinės linijos neatsilieptų skambučių dalis, proc.

10 %

46 %

-

1

1

100 %

Vykdytojas
Patarėjas kokybės
valdymo
klausimams
Prekių ženklų ir
dizaino skyriaus
vedėjas
Patarėjas kokybės
valdymo
klausimams

Paraiškų priėmimo
ir dokumentų
valdymo skyriaus
vedėjas
Patarėjas kokybės
valdymo
klausimams
Direktoriaus
pavaduotojas

• Peržiūrėta ir patobulinta vidaus kontrolės sistema, vnt.

Veiksmų
pavadinimas
Plėsti ir tobulinti
VPB
elektronines
paslaugas bei
diegti registrų
tvarkymo
technologinius
sprendimus
(pagal VPB
2021-2023 m.
Investicijų
projektą)

2021 metų
planas

Įvykdymas

Įvykdymo procentas

• Savitarnos portalo įgyvendinimas (angl. User Area) (prekių
ženklai ir dizainas), dalis, proc.

50 %

50 %

100 %

• Išradimų elektroninės prašymų padavimo sistemos (angl. Front
Office) įgyvendinimas (nacionalinių patentų paraiškos), dalis, proc.

75 %

75 %

100 %

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

Veiksmų
pavadinimas

Vykdytojas
Planavimo ir
išteklių skyriaus
vedėjas

• Prekių ženklų ir dizaino elektroninės prašymų padavimo sistemos
(angl. Front Office) papildymas naujais prašymais, skaičius, vnt.

2021 metų
planas

Įvykdymas

Įvykdymo procentas

2

0,4

20 %

100 %

100 %

100 %

Paraiškų priėmimo
ir dokumentų
valdymo skyriaus
vedėjas
Prekių ženklų ir
dizaino skyriaus
vedėjas
Patarėjas kokybės
valdymo
klausimams
• Prekių ženklų ir dizaino elektroninės prašymų padavimo
sistemos (angl. Front Office) bei prekių ženklų ir dizaino registrų
administravimo sistemos (angl. Back Office) integracijos su VĮ
„Registrų centras“ tvarkomais Juridinių asmenų ir Adresų
Paraiškų priėmimo registrais, dalis, proc.
ir dokumentų
valdymo skyriaus
vedėjas
Planavimo ir
išteklių skyriaus
vedėjas

Prekių ženklų ir
dizaino skyriaus
vedėjas
Patarėjas kokybės
valdymo
klausimams

Veiksmų
pavadinimas

2021 metų
planas

Įvykdymas

Įvykdymo procentas

• Prekių ženklų ir dizaino registrų administravimo sistemos (angl.
Back Office) integracija su įmokų į Valstybinės mokesčių
inspekcijos surenkamąją sąskaitą duomenų paieškos tinkline
paslauga (MokaWS), dalis, proc.

100 %

100 %

100 %

• Prekių ženklų ir dizaino registrų asmenų įrašų tvarkymo įrankio
(angl. IP User Repository) įgyvendinimas, dalis, proc.

100 %

100 %

100 %

100 %

90 %

90 %

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

Paraiškų priėmimo
ir dokumentų
valdymo skyriaus
vedėjas
Planavimo ir
• Sprendimų rengimo įrankio (angl. Decision Desktop)
išteklių skyriaus
įgyvendinimas, dalis, proc.
vedėjas
Prekių ženklų ir
dizaino skyriaus
vedėjas

Veiksmų
pavadinimas

2021 metų
planas

Įvykdymas

Įvykdymo procentas

• Laiku, iki Viešųjų pirkimų plane nurodyto termino, pateiktų
pirkimo paraiškų dalis, proc.

100 %

91 %

91%

• Pagal Viešųjų pirkimų plano terminus pradėtų ir įvykdytų
viešųjų pirkimų dalis, proc.

100 %

100 %

100 %

4

0

0%

Vykdytojas
Apeliacinio
skyriaus vedėjas

Organizuoti
vykdyti
viešuosius
pirkimus

ir Skyrių vedėjai
Viešųjų pirkimų
organizatorius
Viešųjų pirkimų
komisijos
pirmininkas
Viešųjų pirkimų
organizatorius

Rengti
teisės Teisės ir
• Pagal poreikį patobulintų teisės aktų projektų, lengvinančių
aktus pagal VPB tarptautinių reikalų administracinę naštą tobulinant mokesčių sistemą, skaičius, vnt.
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 atlikimo rodikliai
Šviesti
visuomenę
pramoninės
nuosavybės

Pramoninės
nuosavybės
informacijos
skyriaus vedėjas

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

100 %

96 %

96 %

Veiksmų
pavadinimas

Vykdytojas

2021 metų
planas

Įvykdymas

Įvykdymo procentas

4

4

100 %

apsaugos
klausimais ir
skleisti
pramoninės
nuosavybės
informaciją;
teikti
informacinę ir
metodinę
pagalbą
Teisės ir
• Parengtų ir viešai paskelbtų aktualių 2021 m. teismų praktikos
tarptautinių reikalų apžvalgų skaičius, vnt.
skyriaus vedėjas

02-01-02-01-03 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),
Europos patentų
konvenciją
(EPK), Madrido

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

100 %

100 %

100 %

Veiksmų
pavadinimas

Vykdytojas

2021 metų
planas

Įvykdymas

Įvykdymo procentas

8400

10868

129 %

60

68

113 %

protokolą,
Ženevos aktą ir
Europos
Sąjungos teisės
aktus
• Lietuvos Respublikoje galiojančių Europos patentų, už kuriuos
mokami metų mokesčiai, skaičius, vnt.

Apskaičiuoti
metų mokesčius,
sumokėtus už
Europos patentų
galiojimą
Lietuvos
Respublikoje,
įgyvendinant
Lietuvos
Respublikos
patentų įstatymo
ir EPK nuostatas
ir vykdant
valstybės
įsipareigojimą,
50 proc. šių
mokesčių
grąžinti Europos
patentų tarnybai

Išradimų skyriaus
vedėjas

Atstovauti ir
dalyvauti
tarptautinių
organizacijų ir

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

Planavimo ir
išteklių skyriaus
vedėjas

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

2021 metų
planas

Vykdytojas

Įvykdymas

Įvykdymo procentas

2

2

100 %

80 %

90 %

113 %

susitikimuose, 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
P-02 001-02-01-01 Prekių ženklų ekspertizių atlikimo vidutinis
terminas, mėn.
P-02 001-02-01-02 Teigiamai vertinančių VPB teikiamas
paslaugas, jų prieinamumą bei aptarnavimo kokybę vartotojų, dalis
proc.

