
BIBLIOTĒKU DARBINIEKU KOMPETENČU 
PILNVEIDE: VIEDOKĻU APMAIŅA

Inguna Gruntiņa
Patentu valdes bibliotēkas vadītāja



Bibliotēka

Intelektuālā īpašuma 

informācijas centrs



SVARĪGĀKIE UZDEVUMI

✓ sniedz informāciju par intelektuālā īpašuma 
aizsardzības vispārīgiem jautājumiem

✓ prasībām pieteikuma iesniegšanai rūpnieciskā īpašuma 
objektu aizsardzībai, izmaksām

✓ rūpnieciskā īpašuma objektu meklēšana datubāzēs 
(patentu informācijas meklējums, preču zīmju meklējums, 

dizainparaugu meklējums)

✓ individuālās apmācības par intelektuālā īpašuma 
informācijas resursu izmantošanu

✓ sabiedrību izglītojoši pasākumi



Direktores 
vietniece

Projekta vadītājs –
konsultants (2)

Vecākais/vadošais 
referents (2)

Vadošais 
bibliotekārs

Vecākais 
bibliotekārs

Bibliotēkas 
vadītāja

Intelektuālā īpašuma informācijas 
centrs

Departamenta 

direktore



SVARĪGĀKĀS KOMPETENCES

✓ Svešvalodu zināšanas

✓ Informācijpratība un jauno tehnoloģiju 
pārzināšana (ZOOM, MS Teams, MS Office 365, Sharepoint, 

OneDrive, Canva, sociālie tīkli, tīmekļvietņu administrēšana)

✓ Komunikācijas un prezentēšanas prasmes

✓ Medijpratība

✓ Kritiskā domāšana un lēmumu pieņemšana

✓ Zināšanas par valsts pārvaldi

✓ Projektu vadība

✓ Pasākumu organizēšana (kampaņas, konkursi, reģionāli semināri, 

lekcijas, dalība izstādēs un uzņēmēju dienās u.c.)



Eiropas Patentu akadēmija un PATLIB tīkls

✓ PATLIB Pilotprojekts 2010. – 2012. g.

✓ PATLIB 1.0 no 2016. gada

✓ PATLIB 2.0 no 2021. gada

✓ Ikgadējas PATLIB konferences

✓ Tiešsaistes semināri, piem., patentu informācijas meklēšana un 
meklējuma rezultātu atskaites sagatavošana, meklēšana datubāzē 
Espacenet



Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja akadēmija

✓ Tiešsaistes semināri katru otrdienu, piem., par ES preču zīmju 
pieteikumu iesniegšanas e-pakalpojumu

✓ Projektu vadītāja apmācības PRINCE un PRINCE2

✓ Meistarklase par to, kā izveidot labākas vizuālās prezentācijas ar 
Duarte

✓ Individuālas treniņsesijas

✓ Jauno projektu ieviešanai veltītas apmācības, piem., MVU atbalsta 
fonda apmācības intelektuālā īpašuma priekšizpētes
pakalpojumam



Valsts Administrācijas skola 2021. gadā

Efektīva komunikācija ar klientu

Darbs ar klientiem krīzes situācijās

Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes 
darbiniekiem

Profesionālā efektivitāte attālinātajā darbā

Uzņēmējdarbība un ekonomika

Tiešsaistes prezentācijas SWAY.COM, PREZI.COM, Infogram



Valsts kancelejas TVP projekts no 2020. gada

Lietotājorientēts saturs tīmekļa vietnē

Komunikācijas instruments - valoda

Kā nosargāt savas iestādes Facebook un Instagram kontus

SEO jeb esi atrodams internetā

Regulāri labās prakses pasākumi

Iestāžu informācijas ievietošana Internetā pārvaldība



EUIPO Biežāk uzdotie jautājumi par 
autortiesībām skolotājiem

2019

https://euipo.europa.eu

/ohimportal/en/web/ob

servatory/faq-for-

teachers



Ceļojums rūpnieciskā 
īpašuma pasaulē

https://www.lrpv.gov.lv/lv/patentu-valdes-veidotie-macibu-materiali



WIPO tiešsaistes mācību kurss 
intelektuālā īpašuma tiesību apguvei 
latviešu valodā

2019







Tālākizglītības plāns 2022. gadā

VARAM Digitālo aģentu un līderu kursi

VAS profesionālie angļu un franču valodas kursi

Eiropas Patentu iestādes tiešsaistes apmācības un PATLIB 
konference

ES Intelektuālā īpašuma biroja tiešsaistes apmācības

ES Intelektuālā īpašuma biroja ekspertu darba grupas

TVP labās prakses semināri



Paldies par uzmanību!

2022. gada 24. februārī

www.lrpv.gov.lv

https://twitter.com/Patbib

