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Patentu valdes galvenās 
funkcijas

2

Reģistrēt rūpnieciskā īpašuma objektus

Veicināt izpratni par rūpnieciskā īpašuma 
aizsardzību un stiprināt tā vērtību

Veikt Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos paredzētās 
valsts rūpnieciskā īpašuma iestādes funkcijas

Sniegt informācijas pakalpojumus rūpnieciskā un intelektuālā 
īpašuma jomā, kā arī veidot specializētu informācijas krājumu 



Nacionālā IĪ stratēģija

Konceptuālais ziņojums “Par intelektuālā īpašuma aizsardzības un 
pārvaldības sistēmu Latvijas Republikā” tika izstrādāts sadarbībā ar 

Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju (WIPO) un WIPO piesaistīto 
ārvalstu ekspertu Ronu Mārčantu (Ron Marchant) 

Sabiedrības izpratnes 
veicināšana

.

.

Intelektuālā īpašuma 
Informācijas centrs

Sadarbības stiprināšana starp 
institūcijām, kas atbildīgas par 
intelektuālā īpašuma tiesību

īstenošanu

Standartizētu līgumu 
paraugi

Sadarbības veicināšana starp 

pētniekiem, izgudrotājiem un 

investoriem

Saiknes stiprināšana 
starp inovācijām un 
intelektuālo īpašumu



Kas ir intelektuālais īpašums?



izņēmuma tiesības 

godīga konkurence

maksimālu ienākumu gūšana

atpazīstamība



RŪPNIECISKAIS ĪPAŠUMS

Preču zīme

aizsargā apzīmējumu, 
kas palīdz atšķirt viena 
uzņēmuma preces 
(pakalpojumus) no citiem Dizainparaugs

aizsargā izstrādājuma ārējo izskatu

Patents
aizsargā jaunus tehniskus risinājumus



KAS IR IZGUDROJUMS?

Izgudrojums –

jauns tehnisks risinājums, kuru var 
rūpnieciski izmantot un kurš acīmredzamā 
veidā neizriet no zināmā tehnikas līmeņa.

Izgudrojums tiek aizsargāts ar patentu.



KAS IR PREČU ZĪME?

Preču zīme –

apzīmējums, kuru lieto, lai kāda 
uzņēmuma preces un pakalpojumus atšķirtu 
no citu uzņēmumu precēm un 
pakalpojumiem. 

Preču zīmes uzdevums ir individualizēt 
konkrētu preci vai pakalpojumu tādu pašu vai 
līdzīgu preču un pakalpojumu klāstā.

Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus, ko 
var atjaunot bez ierobežojuma ikreiz uz jaunu 10 gadu 

periodu.
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Kas ir dizainparaugs

Dizainparaugs –

izstrādājuma vai tā daļas ārējais 
veidols, kas izriet no izstrādājuma vai tā 
rotājuma (ornamenta) īpatnībām, it sevišķi 
no līniju, apveida, krāsu, formas, virsmas 
struktūras vai izmantoto materiālu īpatnībām. 

Dizainparaugs var būt kā telpisks, tā 
arī plakans izstrādājums (iepakojuma grafika, 
grafisks simbols, zīmējums, animācijas filmu 
un videospēļu tēli, interneta mājaslapas 
izkārtojums, burtu šrifti). 

Dizainparauga reģistrācija ir spēkā 5 gadus, 
skaitot no pieteikuma datuma. Reģistrāciju var atjaunot 
uz jaunu piecu gadu periodu līdz dizainparaugu 
aizsardzības maksimālajam termiņam - 25 gadiem.



002902494-0001

Medicīnisks plāksteris (RSU)

D 15 590

Lidaparāts (RTU)

D 15 539

Putekļu sūcējs (RTU)

002690545-0001

Ķirurģisks instruments (RSU)



NACIONĀLIE PIETEIKUMI

2017 2018
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PREČU ZĪMES

PATENTI

DIZAINPARAUGI



ISO 9001:2015 standarts

pieejama

uzticama

Patentu valde ir klientiem

droša

organizācija

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHgNOB0LXgAhXD-ioKHfGuCG8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.onlinewebfonts.com/icon/338538&psig=AOvVaw0SIx51e0DRVLRoDQF2E6pV&ust=1550041310690451


ATTĪSTĪBAS VĒSTURE
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PATENTU VALDES BIBLIOTĒKA

39397565

Krājuma 

kopskaits

2018. GADĀ

2983  
Izsniegto 

dokumentu 
skaits

446 

Jaunieguvumu

kopskaits

Grāmatas  6142

Seriālizdevumi 8149

Patenti 39378739

Elektroniskie resursi 19599



Galvenie pakalpojumi

Preču zīmju 
meklējumi

Patentu 
informācijas 
meklējumi

Lietotāju 
apmācības

Lekcijas un 
apmācības

Patentu 
klīnika

Patentu un 
preču zīmju 
monitorings

Dizainparaugu 
meklējumi



GALVENIE LIETOTĀJI

Patentu 
valdes 

bibliotēka

Mazie un 
vidējie 

uzņēmumi

Individuālie 
pieteicēji 

un 
izgudrotāji

Tiesu 
sistēmas 
darbinieki

Skolēni un 
jaunieši

Jomas 
profesionāļi

Akadēmiķi 
un pētnieki



PAKALPOJUMU MONITORINGS
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1357 1202
Uzziņas un konsultācijas
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Patentu informācijas meklējumi
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300

Lietotāju apmācības
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Datubāzes

Informācijas centra veidotās datubāzes:

 Elektroniskais katalogs

informācija par krājumā esošajiem izdevumiem.

 Rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma aizsardzība

datubāze, kas satur informāciju par rakstiem no

Latvijā un ārzemēs izdotajiem turpinājumizdevumiem

(laikrakstiem, žurnāliem, rakstu krājumiem) par

rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma aizsardzības

profesionālajiem jautājumiem un pieredzi.

 Latvijas Rūpniecības vēsture (2003-2011)

informācijas resurss par Latvijas rūpniecības nozaru 

un uzņēmumu vēsturi, kā arī par to attīstību no valsts 

dibināšanas līdz 2011. gada beigām. 

https://biblioteka.lrpv.gov.lv/Alise/lv/home.aspx
https://biblioteka.lrpv.gov.lv/Alise/lv/home.aspx
https://biblioteka.lrpv.gov.lv/Alise/lv/home.aspx


Datubāzes

Abonētās daudznozaru datubāzes:

 Lursoft Laikrakstu bibliotēka
datubāze piedāvā Latvijas laikrakstu publikācijas, 
kas ik dienas tiek papildinātas no jaunākajiem 
numuriem. Laikrakstu arhīvs pieejams pārsvarā no 
1994. gada.

 Letonika.lv
portāls, kurā pieejama enciklopēdiska uzziņu 
informācija, dažādu nozaru termini, tulkojošās 
vārdnīcas, unikāli digitālie resursi par Latviju 
latviešu valodā. Letonika ietver "Latvijas 
Enciklopēdisko vārdnīcu", "Terminu vārdnīcu", 
tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, interneta 
lappušu norādes u.c.

Abonētās rūpnieciskā īpašuma objektu datubāzes

http://www.lursoft.lv/laikrakstu_biblioteka.html
http://www.letonika.lv/Default.aspx
https://www.lrpv.gov.lv/lv/patentu-tehniska-biblioteka/informacijas-resursi/rupnieciska-ipasuma-objektu-dokumentacija#1


STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

 Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO)

 Eiropas Patentu iestāde (EPO)

 Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)



STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

 Dalība Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu novērošanas centrā (Observatorija)

 Dalība Eiropas intelektuālā īpašuma 
komunikācijas ekspertu tīklā „CoCoNet”



DEPOZITĀRĀ BIBLIOTĒKA

Patentu valde 2014. gada 17. februārī saņēma WIPO apstiprinājumu
par Patentu valdes bibliotēkas iekļaušanu WIPO depozitāro
bibliotēku programmā, kļūstot par 62 valstu 87. bibliotēku

 WIPO depozitārās bibliotēkas statuss sniedz iespēju saņemt savā krājumā
visas aktuālās WIPO publikācijas (normatīvie akti, konvencijas, līgumi,
ikgadējie apskati, ziņojumi un statistiskie pārskati

 Patentu valdes bibliotēkas apņēmās nodrošināt šīm publikācijām pieeju
plašākai sabiedrībai



SABIEDRĪBAS IZPRATNES VEICINĀŠANA 
PAR INTELEKTUĀLO ĪPAŠUMU
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SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS PASĀKUMI 2018

 Grāmata «Patentu valde un izgudrotājdarbība Latvijā 1918–1940»

 Ceļojošā izstāde «Izgudrotājdarbība Latvijā 1918–1940»

 Metodiskais materiāls «Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē»

 Kampaņa cīņai pret intelektuālā īpašuma pārkāpumiem

 Pasaules Intelektuālā īpašuma diena

 Konkurss «Gada preču zīme»

 Apmācības tiesnešiem, muitas un policijas darbiniekiem

 Sadarbība ar JA Latvia
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SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS 
PASĀKUMI





Cīņa pret IĪ pārkāpumiem 2017

 Lai informētu sabiedrību par intelektuālā īpašuma
tiesību pārkāpumiem un to radīto kaitējumu 2017.
gada 25. oktobrī pirmo reizi Patentu valde uzsāka
kampaņu “Viltotā realitāte”.

 Kampaņas vēstījums sasniedza vairāk nekā 60 medijus
- 97 publikācijās.



Cīņa pret IĪ pārkāpumiem 2018

Ziemassvētku sociālo tīklu kampaņa 
«Viltotā realitāte»:

 Mediju attiecības un ekspertu viedokļi

 Sociālais eksperiments

 Sociālo tīklu kampaņa skaties.lv, 

Facebook un Twitter

Kopējā 
sasniedzamība 

 620 749





Ikgadējais konkurss 
«Gada preču zīme»

Godinot Latvijas uzņēmējus, kuri saskata rūpnieciskā īpašuma

aizsardzības sistēmas radītās priekšrocības uzņēmumu ilgtermiņa

konkurētspējas un produktivitātes paaugstināšanā, un veicinot Latvijas

izcelsmes uzņēmējdarbības attīstību, Patentu valde, Latvijas

Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Dizaineru savienība

izveidojuši apbalvojumu "Gada preču zīme"

Apbalvojums kopš 2013. gada tiek piešķirts divās nominācijās: "Gada

preču zīme – Latvijai" un "Gada preču zīme – pasaulei"



Ceļojums rūpnieciskā 
īpašuma pasaulē

http://ej.uz/PVkonkurss

Vienīgais metodiskais materiāls Latvijā 
un viens no retajiem ES dalībvalstu vidū, 

kas starpdisciplināri un saturiski plaši 
apskata rūpnieciskā īpašuma tematus

http://ej.uz/PVkonkurss


SKOLĒNU VIDEO KONKURSS 

«Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē»

1. vieta “Mans ir mans un tikai mans!”

Ogres tehnikuma 1. kurss: Agate Daina Briņece,

Anastasija Ņeņišina un Katrīne Kate Kucina Arbidāne

(skolotāja: Dace Runča). Saite uz video:

https://youtu.be/NKkWq3QELaU

2. vieta “Dizainparaugu viltošana”

Rīgas Angļu ģimnāzijas 5. klases skolēni Vilis Civkašs

un Ernests Ēvers (skolotāja: Aiva Drēska).

Saite uz video:

https://youtu.be/GDaNtn9li5U

3. vieta “Autortiesību aizsardzība”

Rīgas 34. vidusskolas 6. klases skolēni Antons

Joničenoks, Aleksandrs Tihenko un Antons Gaņins

(skolotāja: Irina Parahņeviča).

Saite uz video:

https://youtu.be/QU9lTlqDR4A

https://youtu.be/NKkWq3QELaU
https://youtu.be/GDaNtn9li5U
https://youtu.be/QU9lTlqDR4A


1. Ventspils Universitāte 

2. Liepājas Universitāte

3. Latvijas Universitāte

4. Latvijas Universitāte

5. Rīgas Tehniskā universitāte

6. Rīgas Stradiņa universitāte

7. Daugavpils Universitāte

8. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

9. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Sadarbība ar Latvijas 
universitātēm





LATVIJAS IZGUDROTĀJDARBĪBA 
1918-1940

Grāmatas nozīmīgu daļu veido patentu rādītājs “Latvijas patenti 
1922–1940”, kas ir pirmais izdevums Latvijā, kurā apkopota 
informācija par minētajā laika periodā izdotajiem patentiem

Izstāde “Izgudrotājdarbība Latvijā 1918–
1940” ir ceļojošā izstāde, kas būs apskatāma 

arī Latvijas augstskolās, zinātniskajās 
institūcijās, kā arī bibliotēkās



PATENTU VALDE UN IZGUDROTĀJDARBĪBA 
LATVIJĀ 1918–1940

Kļuva publiski pieejami dati par pirmajiem 
Latvijā patentētiem izgudrojumiem

https://ej.uz/PVgramata

https://ej.uz/PVgramata


DALĪBA STARPTAUTISKAJĀS IZSTĀDĒS



SKOLĒNU MĀCĪBU UZŅĒMUMU 
GADATIRGI

Patentu valde piedalās Junior Achievement Latvija (JA Latvija) īstenotajā 

skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) ikgadējās pasākumā “CITS BAZĀRS”

IĪIC darbinieki informē par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības iespējām, 

savukārt labākajiem pamatskolas un vidusskolas SMU Patentu valde 

pasniedz balvas nominācijā “Uz zināšanām balstīts SMU produkts”



Iedvesmas  konference
«Uzdrīksties uzvarēt»



VIDEO PAR INTELEKTUĀLO 
ĪPAŠUMU

PATENTS PREČU ZĪME DIZAINS

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=ds0umCHzq0A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=D-5GBgKB0XY
https://www.youtube.com/watch?v=IbjoePwy_So&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CHaKXj_LIYA&feature=youtu.be


Skaidrojošie video

Kā pieteikt 
dizainparaugu 
tiešsaistē?

Kā pieteikt 
preču zīmi 
tiešsaistē?

https://youtu.be/lP-FMqvREgs

https://youtu.be/1zkmvFrGO7w

https://youtu.be/lP-FMqvREgs
https://youtu.be/1zkmvFrGO7w


Paldies par uzmanību!

Agnese Buholte
Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centrs

K.Valdemāra iela 33, 4.stāvs, Rīga, LV-1010
Tālr.: 67226628

e-pasts: patbib@lrpv.gov.lv

@LRPatentuValde

@PatentuValde

@Patentu_valde

valde@lrpv.gov.lv

https://www.flickr.com/photos/154136007@N06/albums
https://twitter.com/Patbib
mailto:valde@lrpv.gov.lv

