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Saturs
4

- Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 26. novembra 

lēmums «Par Latvijas Republikas Patentu valdes atjaunošanu»
- Latvijas .Republikas Ministru Padomes 1992. gada 19. februāra lēmums 

Nr.55 «Par Latvijas Republikas Patentu valdes dibināšanu»
- Latvijas Republikas Ministru Padomes 1992. gada 28 februāra lēmums 

Nr.72 «Par izgudrojumu, rūpniecisko paraugu un preču zīmju aizsardzības 

pagaidu kārtību Latvijas Republikā»
- Pagaidu noteikumi pieteikumu iesniegšanai un izskatīšanai Latvijas 

Republikas Patentu valdē
I. Vispārīgie nosacījumi
II. Izgudrojuma patentpieteikums
III. Rūpnieciskā parauga patentpieteikums
IV. Preču zīmes reģistrācijas pieteikums
V. īpaši noteikumi par bijušās PSRS rūpnieciskā īpašuma aizsardzī

bas dokumentu un pieteikumu pārreģistrāciju
VI. Pielikumi:

1. Iesnieguma veidlapa izgudrojuma patentpieteikumam
2. Iesnieguma veidlapa rūpnieciskā parauga patentpieteikumam
3. Iesnieguma veidlapa preču zīmes reģistrācijas pieteikumam 

Pielikums. Latvijas Republikas Ministru Padomes 1991. gada 23. oktobra
rīkojums Nr.428-r.
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Latvijas Republikas Augstākās Padomes
Lēmums

PAR LATVIJAS REPUBLIKAS PATENTU VALDES
ATJAUNOŠANU

I
1

i
t

Lai Latvijas Republikā nodrošinātu rūpnieciskā īpašuma aizsardzību 

Latvijas Republikas Augsākā Padome nolemj:
1. Atzīt par nepieciešamu atjaunot Latvijas Republikas Patentu valdi un 

noteikt, ka tās sākotnējā sastāvā ir 15 cilvēku.
2. Uzdot Latvijas Republikas Ministru Padomei līdz 1991. gada 15. 

decembrim izveidot Latvijas Republikas Patentu valdi un veikt nepieciešamos 

pasākumus tās darbības uzsākšanai.
3. Latvijas Republikas Patentu valdei ar 1992. gada 1. janvāri atjaunot 

izgudrojumu, firmas zīmju un rūpniecisko paraugu reģistrāciju.

I

)
I

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs 

A.Gorbunovs
Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs 

I.Daudišs
Rīgā, 1991. gada 26. novembrī
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Latvijas Republikas Ministru Padome
Lēmums Nr.55 

Rīgā, 1992. gada 19. februārī

Par Latvijas Republikas Patentu valdes dibināšanu
Lai Latvijas Republikā nodrošinātu rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, kā 

arī izpildot Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 26. novembra 

lēmumu «Par Latvijas Republikas Patentu valdes atjaunošanu», Latvijas
Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Noteikt, ka Latvijas Republikas Patentu valde ir Latvijas Republikas 

patstāvīga valsts institūcija Tieslietu ministrijas sastāvā.
2. Tieslietu ministrijai līdz 1992. gada 15. februārim iecelt Patentu valdes

direktoru un direktora vietnieku.
3. Noteikt, ka Patentu valdei ir šādi galvenie darbības virzieni;
3.1. Latvijas Republikas un ārvalstu pieteikumu iesniedzēju izgudrojumu, 

rūpniecisko paraugu un preču zīmju ekspertīze, patentu un apliecību 

izsniegšana un Valsts reģistra kārtošana.
Valsts reģistrā apkopojamas ziņas par izgudrojumiem, rūpnieciskajiem 

paraugiem un preču zīmēm, kuru aizsardzība tiek nodrošināta Latvijas Republikā;
3.2. izgudrojumu, rūpniecisko paraugu un preču zīmju patentēšanas 

veicināšana ārvalstīs, kā arī licenču eksporta un importa veicināšana;
3.3. priekšlikumu sagatavošana par rūpnieciskā īpašuma (pirmām kārtām - 

izgudrojumu, rūpniecisko paraugu, preču zīmju) aizsardzību regulējošo likumu 

pilnveidošanu, attiecīgo normatīvo un metodisko materiālu izstrāde;
3.4. sadarbības organizēšana ar starptautiskām un ārvalstu 

organizācijām rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā.
4. Patentu valdei ar 1992. gada 15. februāri reģistrēt Latvijas Republikas un 

ārvalstu pieteikumu iesniedzēju izgudrojumu, rūpniecisko paraugu un preču 

zīmju prioritāti un noteikt iesniegto dokumentu atbilstību noteiktajām prasībām.
5. Tieslietu ministrijai mēneša laikā iesniegt Latvijas Republikas Ministru 

Padomē ar Finansu ministriju saskaņotus priekšlikumus par valsts nodevām 

par izgudrojumu, rūpniecisko paraugu un preču zīmju aizsardzību.
Noteikt, ka minētās valsts nodevas tiek ieskaitītas Latvijas Republikas 

valsts budžetā.
6. Finansu ministrijai kopīgi ar tieslietu ministriju sagatavot un iesniegt 

Latvijas Republikas Augstākai Padomei priekšlikumus par attiecīgiem 

grozījumiem republikas 1992. gada valsts budžeta projektā.
7. Atļaut Latvijas Republikas Patentu valdei noteikt darbinieku amatalgas, 

kādas paredzētas Latvijas Republikas Ministru Padomes 1991. gada 13. 

novembra lēmumā Nr.318 «Par vienotu darba samaksas sistēmu no budžeta 

finansējamo iestāžu darbiniekiem» (12. pielikums).

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs
I.Godmanis
Latvijas Republikas tieslietu ministrs
V.Skudra

4
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Latvijas Republikas Ministru Padome
Lēmums Nr.72 

Rīgā, 1992. gada 28. februārī

Par izgudrojumu, rūpniecisko paraugu un preču zīmju aizsardzības 

pagaidu kārtību Latvijas Republikā
Lai Latvijas Republikā nodrošinātu izgudrojumu, rūpniecisko paraugu un 

preču zīmju tiesisko aizsardzību līdz laikam, kad tiks pieņemti likumi par 

patentiem, rūpnieciskajiem paraugiem un preču zīmēm, kā arī aizsargātu to 

autoru un īpašnieku intereses un tiesības, Latvijas Republikas Ministru 

Padome nolemj:
1. Noteikt, ka izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autori vai viņu tiesību 

pārņēmēji pēc pieteikuma iesniegšanas nodevas nomaksāšanas ir tiesīgi 

iesniegt Latvijas Republikas Patentu valdē pieteikumus attiecīgo patentu 

saņemšanai.
f

Pieteikumam jāatbilst starptautiskā vai bijušajā PSRS noteiktā pieteikuma 

formālajām prasībām. Pieteikumam tiek noteikta prioritāte vai arī saglabāta 

iepriekšējā prioritāte (atbilstoši pieteikuma iesniegšanas datumam Latvijas 

Republikas Patentu valdē vai konvencijas prioritātes datumam, vai 

starptautiskā pieteikuma datumam). Pieteikums jāiesniedz latviešu, krievu, 

angļu vai vācu valodā. Ja pieteikums iesniegts krievu, angļu vai vācu valodā, 

tad pieteikuma iesniedzējam divu mēnešu laikā jāiesniedz pieteikuma 

identisks tulkojums valsts valodā.
Ja pieteikums atbilst minētajām prasībām, tas tiek reģistrēts Latvijas 

Republikas Patentu valdē ar noteikto prioritātes datumu. Iesniegto pieteikumu 

izvērtēšana tiek atlikta fīdz attiecīgo Latvijas Republikas likumu pieņemšanai.
2. Izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autori kopīgi ar pieteikuma 

iesniedzēju vai patenta īpašniekiem, kuri fīdz 199L gsda 31. decembrim 

iesnieguši pieteikumus bijušās PSRS Patentu vaīdē, fīdz 1992. gada 31. 

decem^im var iesniegt Latvijas Republikas Patentu valdei lūgumu par 

attiecīga Latvijas Republikas patenta izsniegšanu, ja:
2.1. lūguma iesniegšanas brīdī nav notecējis 20 (15) gadu termiņš no 

dienas, kad izgudrojuma (rūpnieciskā parauga) pieteikums iesniegts bijušās 

PSRS Patentu valdē;
2.2. lūgumam pievienota bijušās PSRS Patentu valdes izsniegto 

dokumentu kopijas vai lēmuma par šo dokumentu izsniegšanu kopija;
2.3. lūgumam pievienots dokuments, kas apliecina, ka nomaksāta valsts 

nodeva par attiecīga Latvijas Republikas patenta izdošanu.
Patents var tikt izdots uz autora vai jebkuras citas lūgumā norādītās 

fiziskās vai juridiskās personas vārda (pēc viņu savstarpējās vienošanās).
3. Šī lēmuma 2.2. apakšpunktā minēto dokumentu vietā lūgumam var tikt 

pievienota bijušās PSRS Patentu valdes izziņa par pieteikuma pieņemšanu 

izskatīšanai un pieteikuma materiālu kopijas.
5



šajā gadījumā lūgums pielīdzināms Latvijas Republikas Patentu valdē 

iesniegtajam pieteikumam, un tas tiek izskatīts atbilstoši šī lēmuma 1. punktā 

minētajiem noteikumiem.
4. ŠT lēmuma 1 .-3. punktā minētajiem izgudrojumiem un rūpnieciskajiem 

paraugiem no Latvijas Republikas Patentu valdē reģistrētā pieteikuma 

publikācijas dienas oficiālajā biļetenā īīdz Latvijas Republikas patenta 

izdošanas dienai tiek piešķirta pagaidu tiesiskā aizsardzība.
Fiziskās un juridiskās fDersonas, kuras līdz pieteikuma publikācijas dienai 

sākušas izmantot izgudrojumus un rūpnieciskos paraugus, par kuriem tiks 

izdoti Latvijas Republikas patenti, vai arī veikušas to izmantošanai 

nepieciešamos sagatavošanas darbus, patur tiesības izmantot tos arī 

turpmāk (nepalielinot izmantošanas apjomu).
5. Fiziskajām un juridiskajām personām, kuras izmantojušas 

izgudrojumus un rūpnieciskos paraugus to pagaidu tiesiskās aizsardzības 

laikā, pēc tam, kad par šiem izgudrojumiem un rūpnieciskajiem paraugiem 

izsniegts Latvijas Republikas patents:
5.1. jāizmaksā patenta īpašniekam kompensācija (pēc pušu

vienošanās);
5.2. jāpārtrauc izgudrojuma vai rūpnieciskā parauga turpmākā 

izmantošana vai jāsaņem atļauja (licence) tā izmantošanai.
6. Izgudrojumus' par kuriem līdz 1991. gada 21. augustam izsniegtas 

bijušās PSRS autorapliecības vai rūpniecisko paraugu apliecības, jebkura 

fiziskā vai juridiskā persona Latvijas Republikā var izmantot atbilstoši 

noteikumiem, kādi bija spēkā līdz minētajam datumam, ja par šiem 

izgudrojumiem vai rūpnieciskajiem paraugiem nav izdots Latvijas Republikas 

patents šī lēmuma 2. punktā paredzētajā kārtībā.
7. Noteikt, ka preču (pakalpojumu) zīmju īpašnieki līdz 1992. gada 31. 

decembrim var pārreģistrēt tiem piederošās preču (pakalpojumu) zīmes 

Latvijas Republikas Patentu valdē šī lēmuma 2. punktā noteiktajā kārtībā, kā 

arī reģistrēt jaunas zīmes.
Pēc minētā datuma tiesiskā aizsardzība Latvijas Republikas teritorijā tiek 

nodrošināta tikai Latvijas Republikas Patentu valdē reģistrētajām preču 

(pakalpojumu) zīmēm.
8. Latvijas Republikas Patentu valdei līdz 1992.gada 28. februārim 

apstiprināt kārtību, kādā tiek izsniegti patenti par izgudrojumiem vai 

rūpnieciskajiem paraugiem un apliecības par preču (pakalpojumu) zīmēm.

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs
I.Godmanis
Latvijas Republikas tieslietu ministrs
V.Skudra
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PAGAIDU NOTEIKUMI 

pieteikumu iesniegšanai un izskatīšanai 

Latvijas Republikas Patentu valdē

1. Vispārīgie nosacījumi

1. Šie Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās 

Padomes 1991. gada 26. novembra lēmumu «Par Latvijas Republikas Patentu 

Valdes atjaunošanu», Latvijas Republikas Ministru Padomes 1992. gada 19.
«Par Latvijas Republikas Patentu valdes dibināšanu» 

Latvijas Republikas Ministru Padomes 28. februāra lēmumu Nr.72 «Par 

izgudrojumu, rūpniecisko paraugu un preču zīmju aizsardzības pagaidu 

kārtību Latvijas Republikā».
2. Līdz laikam, kad stāsies spēkā Latvijas Republikas likumi par 

izgudrojumu, rūpniecisko paraugu un preču zīmju tiesisko aizsardzību, šie 

Noteikumi paredz:
- prasības, kas jāievēro, sastādot izgudrojumu patentpieteikumus, 

rūpniecisko paraugu patentpieteikumus, preču zīmju un pakalpojumu zīmju
(turpmāk - preču zīmes) reģistrācijas pieteikumus;

- minēto rūpnieciskā īpašuma objektu pieteikumu iesniegšanas kārtību
Latvijas Republikas Patentu valdē (turpmāk - Patentu valde):

- iesniegto pieteikumu reģistrēšanas nosacījumus un izskatīšanas
kārtību Patentu valdē.

Kā to noteicis Latvijas Republikas Ministru Padomes 1992. gada 28. 

februāra lēmuma Nr.72 2. un 3. punkts, patentpieteikumiem un preču zīmju
reģistrācijas pieteikumiem tiek pielīdzināti:

- lūgumi par Latvijas Republikas patentu izdošanu par izgudrojumiem un 

rūpnieciskajiem paraugiem, kuri agrāk, līdz 1991. gada 31. decembrim, tikuši
pieteikti bijušajā PSRS,

- lūgumi par tādu preču zīmju
reģistrētas bijušajā PSRS.

3. Tiesības iesniegt izgudrojuma vai rūpnieciskā parauga patent-
pieteikumu ir izgudrojuma (rūpnieciskā parauga) autoram vai viņa tiesību 

pārņēmējam.
’ Par izgudrojuma (rūpnieciskā parauga) autora tiesību pārņēmēju tiek 

uzskatīta fiziska vai juridiska persona, uz kuru pieteikuma iesniegšanas 

tiesības pārgājušas pēc likuma vai, pamatojoties uz līgumu (piemēram, uz 

darba līgumu vai uz 

tālāknodošanu).
4. Tiesības iesniegt pieteikumu preču zīmes reģistrācijai ir fiziskai vai 

juridiskai personai, kura uz likumīga pamata veic uzņēmējdarbību, vai šīs 

personas tiesību pārņēmējam.
Attiecībā uz Latvijas Republikas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem 

par tādu likumīgu pamatu uzskata preču zīmes īpašnieka (pieteicēja) 

uzņēmuma reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

februāra lēmumu Nr.55
un

pārreģistrāciju Patentu valdē, kuras agrāk

nolīgumu par patentpieteikuma iesniegšanas tiesību
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Attiecībā uz fiziskām un juridiskām personām, kuras nav Latvijas 

Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, vai kurām nav reāla uzņēmuma 

Latvijas Republikā, par likumīgu pamatu uzskata faktu, ka preču zīmes 

īpašniekam (pieteicējam) ir reāls rūpniecības, tirdzniecības vai cita rakstura 

uzņēmējdarbības uzņēmums šīs preču zīmes izcelsmes zemē vai preču zīme, 

kas reģistrēta tās izcelsmes zemē.
5. Laikā, kad ir spēkā izgudrojumu, rūpniecisko paraugu un preču zīmju 

aizsardzības pagaidu kārtība, kas noteikta Latvijas Republikas Ministru 

Padomes 1992. gada 28. februāra lēmumā Nr.72 (turpmāk - pagaidu kārtība), 

pieteikumi minēto rūpnieciskā īpašuma objektu aizsardzības dokumentu 

saņemšanai var tikt sastādīti saskaņā ar prasībām, kādas tiem agrāk tika 

izvirzītas bijušajā PSRS.
Izgudrojumu patentpieteikumi var tikt sastādīti arī saskaņā ar prasībām, 

kādas tiek izvirzītas starptautiskiem pieteikumiem, pamatojoties uz Līgumu 

par patentu kooperāciju (Patent Cooperation Treaty - PCT; turpmāk - 

starptautiskais pieteikums).
Bez tam, pieteikumus noformējot, pieteicējiem jāievēro papildus formālās 

prasības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Padomes 1992. gada 

19. februāra lēmumu Nr. 55 un 1992. gada 28. februāra lēmumu Nr. 72 paredz 

šie Noteikumi.
6. Iesniegums par patenta izdošanu vai preču zīmes reģistrāciju Patentu 

valdē jāiesniedz latviešu valodā. Pārējie pieteikuma materiāli var tikt iesniegti 

arī angļu, krievu vai vācu valodā. Ja pieteikuma materiāli sastādīti angļu, krievu 

vai vācu valodā, divu mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas 

pieteicējam tie jāpapildina ar šo materiālu identisku tulkojumu latviešu valodā, 

kurš tiks uzskatīts par pieteikuma oriģinālu. Tālākā lietvedība attiecībā uz 

pieteikumu (sarakste) tiek kārtota latviešu valodā.
Šai punktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Noteikumu V nodaļa 

paredzēto bijušās PSRS rūpnieciskā īpašuma aizsardzĪL^ci^ 

pieteikumu pārreģistrācijas kārtību.
7. Līdz laikam, kad tiks pieņemts Nolikums (vai cits normatīvs dokuments) 

par Patentu valdē reģistrētiem, oficiāliem patentu pilnvarotajiem, pieteicējs ir 

tiesīgs pieteikumu Patentu valdē iesniegt tieši vai ar viņa pilnvarotas personas 

starpniecību. Pēc minētā Nolikuma pieņemšanas fiziskās un juridiskās 

personas, kuras nav Latvijas Republikas pilsoņi vai tās pastāvīgie iedzīvotāji, 

un kurām nav reāla uzņēmuma Latvijas Republikā, pieteikumus var iesniegt 

tikai ar Patentu valdē reģistrētu, oficiālu patentu pilnvaroto starpniecību.
8. Šo Noteikumu prasības un nosacījumi ir obligāti jāievēro, sastādot un 

iesniedzot pieteikumus, ja citādi nav noteikts sekojošajās Noteikumu nodaļās.
Ja obligātās prasības vai nosacījumi nav ievēroti. Patentu valde ir tiesīga 

pieteikumu noraidīt, pamatojoties uz šo Noteikumu normām vai dokumentiem, 

uz kuriem dota atsauce.
9. Laikā, kad ir spēkā pagaidu kārtība, Patentu valde pieņem un reģistrē 

iesniegtos pieteikumus, pārbauda, vai pieteikumā ievērotas noteiktās 

formālās prasības, un, ja pieteikums atbilst šīm prasībām, nosaka pietekuma

dokumentu unh
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saņemšanas dienu Patentu valdē, bet ja pieteicējam ir tiesības uz prioritāti -
t

prioritātes datumu.
Par pamatu prioritātes noteikšanai var būt pirmais pieteikums uz to pašu 

rūpnieciskā īpašuma objektu, kas iesniegts agrāk valstī - Parīzes konvencijas 

par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību dalībniecē (kā arī pirmais pieteikums, 

kas iesniegts agrāk Eiropas patentu valdē). Pie tam termiņš, kurā var izmantot 

konvencijas prioritāti, ir 12 mēneši izgudrojumu patentpieteikumiem un 6
- rūpniecisko paraugu patentpieteikumiem un preču zīmju

reģistrācijas pieteikumiem.
Attiecībā uz izgudrojumiem prioritāti var noteikt arī pēc pareizi noformēta 

starptautiskā pieteikuma starptautiskās iesniegšanas dienas, ja pieteikums 

Patentu valdē saņemts 12 mēnešu laikā kopš starptautiskā pieteikuma 

starptautiskās iesniegšanas.
Prioritāti rūpnieciskajiem paraugiem un preču zīmēm var noteikt pēc 

pieteikuma objekta atklātas eksponēšanas sākuma dienas oficiālā vai oficiāli 

atzītā starptautiskā izstādē (izstādes prioritāte), ja pieteikums Patentu valdē
saņemts 6 mēnešu laikā kopš minētās dienas.

Pieteicējam, kas vēlas izmantot prioritātes tiesības, tas jānorāda 

pieteikumā, un 2 mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas tam 

jāpievieno nepieciešamie dokumenti, kas apliecina šīs prasības pamatotību.
10. Ja pieteikumā, kas saņemts Patentu valdē, nav iekļauti kādi materiāli 

vai dokumenti, kuri tiek uzskatīti par pieteikuma obligātu daļu. Patentu valde 

iesaka pieteicējam iesniegt trūkstošos materiālus un dokumentus 2 mēnešu
kad pieteicējs saņēmis attiecīgo Patentu valdes paziņojumu.

V «menesi

laikā no aienas,
Šai gacTījumā par pieteikuma saņemšanas dienu tiek atzīta diena, kad Patentu 

valdē saņemts pēdējais no trūkstošajiem materiāliem vai dokumentiem.
Pieteikumu uzskata par neiesniegtu, ja trūkstošos materiālus un 

dokumentus pieteicējs norādītajā laikā nav iesniedzis.
11. Pieteicējam ir tiesības, samaksājot attiecīgu nodevu, 2 mēnešu laikā 

pieteikuma iesniegšanas dienas pēc savas iniciatīvas izdarīt pieteikumā
izmaiņas un iesniegt papildinājumus, kas neskar pieteiktā objekta būtību. Jā 

izmaiņas vai papildinājumi tomēr maina pieteiktā objekta būtību, Patentu 

valde ir tiesīga pieteikuma saņemšanas datumu noteikt ar šo izmaiņu un 

papildinājumu saņemšanas dienu.
12. Ja pieteicējs nav i 

prasības, kuras neattiecas uz 

par to pieteicējam
Pieteikumu uzskata par atsauktu, ja Patentu valdes prasību pieteicējs 

norādītajā laikā nav izpildījis.
13. Par pieteikuma iesniegšanu Patentu valdē, kā arī par citām juridiski 

nozīmīgām pieteicēja darbībām, kas saistītas ar pieteikumu iesniegšanu un 

izskatīšanu, jāmaksā attiecīgas nodevas. Nodevu lielumu nosaka Latvijas 

Republikas Ministru Padome.
Attiecībā uz pieteikumiem, kuri iesniegti Patentu valdē pirms attiecīga 

Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmuma stāšanās spēkā, dokumentu 

par pieteikuma nodevas samaksu var iesniegt Patentu valdei 2 mēnešu laikā

no

ievērojis kādas pieteikuma noformējuma formālās 

10.punktā minētajiem trūkumiem, Patentu valde 

paziņo un nosaka 2 mēnešu termiņu nepilnību novēršanai.
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kopš minētā lēmuma publicēšanas dienas (vai 2 mēnešu laikā kopš dienas, 

kad pieteicējs saņēmis Patentu valdes paziņojumu par nepieciešamību 

samaksāt nodevu).
Attiecībā uz pieteikumiem, kuri tiek iesniegti pēc minētā Latvijas 

Republikas Ministru Padomes lēmuma par nodevām stāšanās spēkā, 

nodevas paredzētajos gadTjumos jāsamaksā pirms atbilstošās juridiskās 

darbības; dokuments par pieteikuma nodevas samaksu jāiesniedz Patentu 

valdē vienlaikus ar pieteikumu.
14. Izņēmuma gadījumos, kad ir pamatoti iemesli, kuri pieteicējam 

jānorāda attiecīgā lūgumā, šo Noteikumu 6. un 9.-13. punktā minētos termiņus 

var pagarināt vai atjaunot Patentu valdes direktors. Lūgums par termiņa 

pagarināšanu vai atjaunošanu var tikt apmierināts, ja samaksāta papildus 

nodeva.
15. Ja pieteikums atbilst paredzētajām formālajām prasībām, Patentu 

valde nosūta pieteicējam izziņu par pieteikumu pieņemšanu izskatīšanai. 

Izziņu nosūta 3 mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas vai dienas, 

kad saņemti 10.-12. punktā minētie materiāli un dokumenti, ja pieteicējs 

samaksājis pieteikuma nodevu (ievērojot 13. punktā minētos nosacījumus), 

kā arī, kad tas nepieciešams, citas nodevas, kas paredzētas šo Noteikumu 

11. un 14. punktā vai Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumā par 

nodevām.
Ja iepriekšējā rindkopā minētie nosacījumi par nodevām nav izpildīti 13. 

punktā paredzētajos termiņos, pieteikumu uzskata par atsauktu.
16. Pieteikuma tālākā izskatīšana, pēc tā pieņemšanas, tiek apturēta līdz 

laikam, kad stāsies spēkā Latvijas Republikas likumi par izgudrojumu, 

rūpniecisko paraugu un preču zīmju tiesisko aizsardzību.
Ziņas par izskatīšanā pieņemto pieteikumu publicē Patentu valdes 

oficiālajā biļetenā (turpmāk - Biļetens) ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc izziņas 

nosūtīšanas pieteicējam par pieteikuma pieņemšanu.
Izgudrojumiem un rūpnieciskajiem paraugiem, kuru pieteikumi pieņemti 

Patentu valdē, no ziņu publicēšanas dienas par tiem Biļetenā līdz patenta 

izdošanas dienai tiek piešķirta pagaidu tiesiskā aizsardzība. Pagaidu tiesiskā 

aizsardzība netiek uzskatīta par stājušos spēkā, ja pēc attiecīgā pieteikuma 

patents netiek izdots.
17. Laikā, kad ir spēkā pagaidu kārtība, pieteicējs, kurš nepiekrīt Patentu 

valdes lēmumam par viņa pieteikumu, samaksājot attiecīgu nodevu, ir tiesīgs 

griezties pie Patentu valdes direktora ar motivētu lūgumu pārskatīt Patentu 

valdes lēmumu. 3 mēnešu laikā pieteicēja lūgumu izskata īpaša komisija, kuru 

sastāda Patentu valdes direktors. Komisijas sastāvā iekļauj priekšsēdētāju 

(Patentu valdes direktora vietnieks) un divus locekļus - Patentu valdes 

vadošos ekspertus, kuri nav piedalījušies pieteikuma līdzšinējā izskatīšanā, 

vajadzības gadījumā pieaicinot neatkarīgus ekspertus (speciālistus). Uz 

komisijas sēdi uzaicina pieteicēju (vai viņa pilnvaroto pārstāvi), kurš ir tiesīgs 

sniegt mutiskus vai rakstveida paskaidrojumus par strīdīgā jautājuma būtību.
Komisijas lēmums ir galīgs un rakstveidā tiek nosūtīts pieteicējam 

mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas.
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II. Izgudrojuma patentpieteikums

18. Laikā, kad ir spēkā pagaidu kārtība un šie Noteikumi, sastādot 

izgudrojuma patentpieteikumu, pieteicējs var vadīties pēc sekojošā:
a) pēc vispārīgiem nosacījumiem, kurus satur Līguma par patentu 

kooperāciju (Patent Cooperation Treaty, turpmāk - PCT) I nodaļas 1 .-8. pants 

un attiecīgajiem noteikumiem, kas minēti instrukcijā pie PCT, izņemot tos 

nosacījumus un noteikumus, kuri, saskaņā ar PCT, pieteikumu kvalificē kā 

starptautisku; vai
b) pēc vispārīgiem nosacījumiem no bijušās PSRS normatīvajiem 

dokumentiem par izgudrojumu pieteikumu sastādīšanu un iesniegšanu tai šo 

dokumentu daļā, kas ietver prasības pret izgudrojuma aprakstu, izgudrojuma 

formulu, grafiskajiem materiāliem, izgudrojuma apraksta anotāciju (referātu). 

Nav jāņem vērā nosacījumi, kas attiecas uz pieteikuma noformēšanas 

specifiskajām īpatnībām tieši autorapliecības kā tādas saņemšanai un uz 

dienesta un slepenu izgudrojumu pieteikumiem.
19. Izgudrojuma patentpieteikumam, kas sastādīts saskaņā ar 18. punkta 

rekomendācijām, un ņemot vērā šo Noteikumu I daļas vispārīgās prasības, ir 

jāsatur:
a) iesniegums par izgudrojuma patenta izdošanu (saskaņā ar 1. 

pielikumu),
b) izgudrojuma apraksts,
c) izgudrojuma formula,
cO rasējumi, shēmas u.tml. materiāli, ja tie nepieciešami izgudrojuma 

būtības un tā formulas paskaidrošanai,
e) izgudrojuma apraksta referāts (ne vairāk kā 150 vārdu).
Apakšpunktos «a» - «e» uzskaitītie dokumenti un materiāli jāiesniedz 3 

eksemplāros latviešu valodā (ņemot vērā Noteikumu 6. punktā minēto atrunu). 

Katra eksemplāra katra lapa pieteicējam jāparaksta.
Pieteikuma obligāto dokumentu skaitā ir arī dokuments par pieteikuma 

rKKlevas samaksu, kurš jāiesniedz Noteikumu 13. punktā paredzētajā kārtībā.
20. Kad tas nepieciešams, pieteikumam jāpievieno:
a) tiesību tālāknodošanas akts (Noteikumu 3. punkts) vai cits līdzvērtīgs 

dokuments, 1 eks.;
b) atkāpšanās (atkārtotas tiesību tālāknodošanas, tiesību atsa

vināšanas) akts (ja pieteikumā ar pretenziju uz prioritāti, salīdzinājumā ar 

pirmo, agrāk iesniegto pieteikumu, mainīts pieteicēju sastāvs), 1 eks.;
c) pilnvara pieteicēja lietu kārtošanai par patenta saņemšanu (ja 

pieteikumu iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību, Noteikumu 7. 

punkts); šīs pilnvaras termiņš nedrīkst pārsniegt 3 gadus. Katram 

pieteikumam jāpievieno atsevišķa pilnvara vai ģenerālpilnvaras kopija -1 eks.;
d) ja pieteicējs vēlas izmantot prioritātes tiesības, - pirmā, agrāk iesniegtā 

pieteikuma un citu materiālu kopijas, kas apliecina šīs tiesības (Noteikumu 9. 

punkts), 2 eks.;
kā arī
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e) pēc Patentu valdes pieprasījuma - norādīto materiālu tulkojums 

latviešu valodā, kurš jāiesniedz 2 mēnešu laikā no dienas, kad pieteicējam par 

to paziņots, 2 eks.
Apakšpunktos «a» - «d» uzskaitītajiem dokumentiem un materiāliem jabūt 

pienācīgi apstiprinātiem.
21. Pieteikumam jāattiecas uz vienu izgudrojumu vai izgudrojumu grupu, 

ko apvieno kopīga izgudrojuma iecere.
Pie tam katram izgudrojuma formulas neatkarīgajam punktam jāattiecas 

tikai uz vienu izgudrojuma objektu (ierīci, paņēmienu, vielu, mikroorganisma 

celmu, augu vai dzīvnieku šūnu kultūru, agrāk zināmas ierīces, paņēmiena, 

vielas vai celma izmantošanu citu sabiedrības vajadzību apmierināšanai). 

Izgudrojuma īstenošanas īpašās formas var atspoguļot formulas atkarīgajos 

punktos.
22. Izgudrojuma aprakstam jāatbilst sekojošām pamatprasībām:
1) izgudrojuma aprakstam jāsatur:
a) izgudrojuma nosaukums,
b) izgudrojumu starptautiskās klasifikācijas (turpmāk - ISK) indeksi,
c) tehnikas joma (nozare), uz kuru attiecas izgudrojums,
d) dati par pieteicējam zināmo, līdzšinējo tehnikas līmeni ar norādēm uz 

informācijas avotiem, kas šo līmeni raksturo,
e) analogu (prototipa) kritiska analīze, kurā izceltas prototipa 

izgudrojuma kopīgās pazīmes,
f) izgudrojuma būtības izskaidrojums, kurš ļauj izprast tehnisko 

uzdevumu un tā atrisinājumu,
g) rasējumu figūru (grafisko attēlu) saraksts ar norādījumu, kas attēlots 

katrā notām, ja izgudrojuma pieteikumā iekļauti rasējumi (shēmas),
h) izgudrojuma (labākā varianta) detalizēts iztirzājums ar norādēm, ja 

nepieciešams, uz rasējumiem (shēmām),
i) izgudrojuma rūpnieciskās izmantojamības iespēju pamatojums, 

ietverot tā izgatavošanas vai lietošanas paņēmiena aprakstu,
2) izgudrojumam aprakstā jābūt atklātam tik skaidri un pilnīgi, lai 

speciālists varētu izgudrojumu īstenot bez papildus izgudrotāja jaunrades;
3) ja pieteikums apvieno izgudrojumu grupu, aprakstam jāsatur visu 

izgudrojumaformulas punktos ietverto izgudrojuma objektu īstenošanas piemēri.
23. Izgudrojuma formulā, atkarībā no pieteicamā izgudrojuma rakstura, 

jāiekļauj pamatots punktu skaits. Izgudrojuma objektus raksturo arto būtisko 

pazīmju kopumu (ar pieteicamajam objektam piemītošo tehnisko pazīmju 

terminiem). Formulā minētās tehniskās pazīmes var paskaidrot ar norādēm 

uz rasējumu pozīcijām (iekavās), ja tas veicina formulas labāku izpratni.
Formulu ieteicams sastādīt no divām daļām - ierobežojošās un atšķirīgās 

(raksturojošās).
Formulas ierobežojošā daļa satur pazīmes, kas ir kopīgas ar prototipa 

pazīmēm: atšķirīgā (raksturojošā) daļa sākas ar vārdiem «atšķiras ar to, ka» 

vai ar citiem norobežojošiem vārdiem un satur konkrētas tehniskās pazīmes, 

kuras atšķir pieteicamo Izgudrojumu no prototipa, un kuras kopā ar 

ierobežojošās daļas pazīmēm sastāda pieteikuma objektu.

un
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Formulas atkarīgos punktus sastāda, ietverot visas pamatpunkta 

pazīmes, un sagrupē tā, lai būtu skaidri redzama to saistība ar pamatpunktu.
Izgudrojuma formulā var iekļaut tikai tās izgudrojuma pazīmes, kuras 

pilnībā un savstarpējā sakarībā atklātas izgudrojuma aprakstā.
24. Rasējumiem (shēmām u.tml.) nav jāsatur nekādi užraksti, izņemot 

vienīgi tos, kuri ir pilnīgi nepieciešami (piemēram, atslēgas vārdi blokshēmu 

un tehnoloģisko shēmu apzīmēšanai).
Vienā lapā var izvietot vairākus grafiskos attēlus (rasējumus, shēmas, 

tabulas u.tml,); šos attēlus numurē kā figūras (fig.1, fig. 2 utt.), neatkarīgi no 

attēla veida, visām grafisko materiālu lapām vienotā numerācijā. Figūru 

numerācijai jabūt secīgai un atbilstošai tai kārtībai, kādā uz tām norādīts 

izgudrojuma apraksta tekstā.
Norāžu (pozīciju) apzīmējumiem jāattiecas tikai uz elementiem, kuri 

minēti izgudrojuma aprakstā; vienu un to pašu elementu figūrās apzīmē 

vienādi; apzīmējumus visās figūras numurē secīgi.
25. Izgudrojuma apraksta referātā īsi atsedz izgudrojuma būtību un tā 

izmantošanas jomu. Referāts jāsastāda tā, lai skaidri varētu izprast uzdevumu, 

tā atrisinājumu un izgudrojuma izmantošanas galvenās iespējas.
26. Pieteikuma pamatmateriālus un dokumentus sagatavo mašīnrakstā 

vai ar citu pieejamu tehnisku paņēmienu, izmantojot burtu garnitūru, kuras 

lielo burtu augstums nav mazāks par 0,2 cm. Starp teksta rindām ieturams 

solis ap 0,6 cm (mašīnrakstā - 1,5 intervāli). Burtu nospiedumiem jābūt 

skaidriem, tīriem un pietiekami tumšiem, lai teksts būtu kontrastains, derīgs 

reproducēšanai. Ar roku pieļaujams ierakstīt (iespējami skaidri, ar melnu tinti 

vai tušu) tikai atsevišķus burtus, zīmes vai formulas (kuras nav izpildāmas 

mašīnrakstā), ievērojot pamatteksta zīmju lielumu.
Visus pieteikuma materiālus sagatavo uz balta papīra 21,0 x 29,7 cm (A4) 

formāta lapām, izmantojot tikai vienu katras lapas pusi. Teksta materiālus uz 

lapām izvieto stāvformātā, ieturot šādus brīvo malu izmērus:
- pirmās lapas augšā - 8 - 9 cm,
- citu lapu augšā - 3 - 4 cm,
- kreisajā pusē - 3 - 4 cm,
- labajā pusē - 2 - 3 cm.
- lapas apakšā - 2 - 3 cm.
Teksta materiālu katra eksemplāra lapas numurē, sākot ar 2. lappusi 

(lapas augšējā labajā stūrī). Izgudrojuma apraksta un formulas katrā lapā 

ieteicams numurēt rindas, numerāciju izvietojot pie katras piektās rindas 

sākuma (5., 10., 15. utt.), lapas kreisajā brīvajā malā.
Rasējumu lapu izmantotais laukums nedrīkst pārsniegt 16x25 cm; starp 

atsevišķām figūrām jāatstāj vismaz 2 cm plata brīva josla.
Rasējumus (shēmas) izpilda ar noturīgām, blīvām, melnām līnijām, 

skaidri un precīzi. Vienādas nozīmes līnijām visās figūrās jābūt vienāda 

biezuma. Līniju biezums un citi rasējuma elementi jāizvēlas tā, tai tie neizzustu 

vai nesaplūstu reproducēšanai nepieciešamajā samazinājumā.
Pieteikuma materiālus nosūtot pa pastu, tie jānodrošina pret iespējamo 

bojāšanu.
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III. Rūpnieciskā parauga patentpieteikums

27. Laikā, kad ir spēkā pagaidu kārtība un šie Noteikumi, sastādot 

rūpnieciskā parauga patentpieteikumu, pieteicējam jāvadās pēc bijušās 

PSRS normatīvo dokumentu nosacījumiem par rūpniecisko paraugu 

pieteikumu sastādīšanu un iesniegšanu.
28. Rūpnieciskā parauga patentpieteikumam, kas sastādīts saskaņā ar 

27. punkta rekomendācijām, un, ņemot vērā šo Noteikumu I daļas vispārīgās 

prasības, ir jāsatur:
a) iesniegums par rūpnieciskā parauga patenta izdošanu (saskaņā ar 2. 

pielikumu), 3 eks.,
b) izstrādājuma (tā maketa, zīmējuma) fotogrāfiju komplekts, kas sniedz 

pilnu un detalizētu priekšstatu par izstrādājuma ārējo veidolu. Izstrādājuma 

raksturīgākā kopskata fotogrāfijas jāiesniedz skaitā 5 + x (kur x ir rūpnieciskā 

parauga pieteicēju skaits): pārējās fotogrāfijas - 3 eks.,
c) rūpnieciskā parauga apraksts, 3 eks.,
d) dokuments par pieteikuma nodevas samaksu (ievērojot šo Noteikumu 

13. punkta nosacījumus).
Ja rūpnieciskā parauga būtības noskaidrošanai nepieciešams, 

pieteikuma materiālos var iekļaut:
- izstrādājuma kopskata rasējumu, ergonomisko shēmu, - 3 eks.,
- konfekcijas karti, izstrādājuma paraugu - 2 eks.
29. īpašos gadījumos pieteikumam pievieno Noteikumu 20. punktā 

minētos dokumentus un materiālus.
30. Pieteikumam jāattiecas uz vienu rūpniecisko paraugu. Pieteikums var 

saturēt rūpnieciskā parauga variantus vai izstrādājumu komplektu.
Izstrādājums, kura ārējais veidols tiek pieteikts kā rūpnieciskais paraugs, 

var būt telpisks vai plakans, kā arī būt kombinēts no telpiskiem un plakaniem 

elementiem.
31. Fotogrāfija ir galvenais dokuments, kas nosaka rūpnieciskā parauga 

īpašnieka tiesību apjomu; tai jādod precīzs priekšstats par parauga būtību un 

tā īpatnībām.
Ja tiek pieteikts izstrādājumu komplekts, pieteikumā iekļauj visa 

komplekta kopskata fotoattēlus, kā arī komplektā ietilpstošo atsevišķo 

izstrādājumu fotoattēlus. Ja pieteikumā ietverti rūpnieciskā parauga varianti, 

katram variantam jābūt parādītam atsevišķā fotogrāfiju komplektā.
32. Pieteikumam jāsatur melnbaltas fotogrāfijas; tajā pirmkārt jāiekļauj 

izstrādājuma raksturīgākā kopskata attēls (parasti trīsceturtdaļpagriezienā no 

priekšpuses), kā arī skats no kreisās, no labās puses, virsskats, aizmugures 

skats u.tml. Specifiskos gadījumos (kad izstrādājums ir atverams, saliekams 

vai tml.) pievieno fotogrāfijas, kas ļauj uztvert izstrādājuma veidolu atvērtā, 

saliktā u.tml.veidā.
Izstrādājumu (tā maketu, zīmējumu) fotografē vienmērīgā ap

gaismojumā, kas atklāj tā ārējā izskata īpatnības (formu, plastiku, virsmas 

uzbūvi U.C.), uz neitrāla fona, bez nepiederošiem priekšmetiem, lai skaidri
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izdalītos objekta kontūras. Apģērbu paraugus fotografē uz piemērota modeļa 

(manekena).
Krāsu fotogrāfijas pieteikumam pievieno, ja krāsu salikums ir rūpnieciskā 

parauga būtiska īpatnība.
Fotogrāfiju ieteicamais formāts ir 13 x 18 cm; 

un izstrādājumu komplektiem pieļaujams 

izstrādājumiem - ne mazāks par 9x12 cm.
Fotogrāfiju otrā pusē norāda rūpnieciskā parauga nosaukumu un attēla 

kārtas numuru (foto 1, foto 2 utt.). Izstrādājuma kopskata fotoattēla otrā pusē 

jābūt pieteicēja parakstam; citiem attēliem jānorāda arī uzņemšanas veids 

(sānskats, virsskats, skats saliktā veidā u.tml.).
Fotoattēlu komplektu ievieto atsevišķā aploksnē.
Izņēmuma gadījumā, ja izstrādājuma kopskata fotoattēls, to sagatavojot 

publicēšanai Biļetenā, neapmierina poligrāfijas prasības, Patentu valde ir 

tiesīga uzaicināt pieteicēju 2 mēnešu laikā iesniegt reproducēšanai 

piemērotu kopskata attēla variantu (pārzīmējumu). Šai gadijumā Noteikumu 

16. punktā minētais pieteikuma publicēšanas termiņš pagarinās par laiku, 

kurā tiek sagatavots attēla variants.
33. Rūpnieciskā parauga apraksts kalpo tikai tā īpatnību paskaidrošanai. 

Apraksts jāsastāda pēc sekojošas shēmas:
a) rūpnieciskā parauga nosaukums,
b) Rūpniecisko paraugu starptautiskās klasifikācijas (turpmāk - RūPaSK) 

indeksi (klase un apakšklase),
c) pieteiktā izstrādājuma funkcionālais uzdevums, tā Izmantošanas joma,
d) dizainprojektēšanas tendences attiecīgajā izstrādājumu nozarē,

analogu vai prototipa raksturojums, norādes uz attiecīgiem informācijas 

avotiem.

sarežģītiem izstrādājumiem 

līdz 18 X 24 cm, bet sīkiem

e) fotogrāfiju (un citu vizuālo materiālu) saraksts,
f) pieteiktā parauga būtība un raksturīgās īpatnības (ar norādēm, kur 

nepieciešams, uz vizuālajiem materiāliem),
g) parauga piemērotība rūpnieciskai īstenošanai,
h) pieteicēja paraksts.
34. Tehniskās prasības pret rūpnieciskā parauga pieteikuma tekstuālās 

daļas un rasējumu (shēmu) noformējumu ir analogas prasībām pret 

izgudrojuma patentpieteikuma materiāliem (Noteikumu li nodaļas 24. un 26. 

punkts).
Ja pieteikumam pievieno izstrādājuma (auduma, dekoratīva materiāla, 

tapetes u.tml) paraugu, tā izmērus izvēlas atbilstoši zīmējuma raporta 

lielumam. Izstrādājuma paraugu (vai materiāla paraugus konfekcijas kartē) ar 

vienu malu piestiprina blīva papīra (kartona) pamatnei. Pamatne var būt 

vienkārša 21,0 x 29,7 cm formāta lapa vai lielāka lapa, kas salocīta uz pusēm 

(mapes veidā) īīdz šim formātam; pēdējā gadijumā paraugus piestiprina tās 

iekšpusē.
Ja izstrādājuma parauga izmēri pārsniedz pamatnes lielumu, brīvās 

malas saudzīgi ieloka. Ja paraugi ir vairāki, tie uz pamatnes jānumurē un 

jāizvieto secīgi, atbilstoši atsaucēm uz tiem rūpnieciskā parauga aprakstā.
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i IV. Preču zīmes reģistrācijas pieteikums

35. Laikā, kad ir spēkā pagaidu kārtība un šie Noteikumi, sastādot 

pieteikumu preču zīmes (pakalpojumu zīmes) reģistrācijai, pieteicējam 

jāvadās pēc bijušās PSRS normatīvo dokumentu nosacījumiem par preču 

zīmju reģistrācijas pieteikumu sastādīšanu un iesniegšanu.
36. Pieteikumam, kas sastādīts saskaņā ar 35. punkta rekomendāciju, un 

ņemot vērā šo Noteikumu I daļas vispārīgās prasības, ir jāsatur:
a) iesniegums par preču zīmes (pakalpojumu zīmes) reģistrāciju 

(saskaņā ar 3. pielikumu), 2 eks.,
b) pieteiktā apzīmējuma attēli (izņemot 38. B p. minēto gacfījumu), 8 eks.,
c) dokuments par pieteikuma nodevas samaksu (ievērojot šo Noteikumu 

13. punkta nosacījumus).
37. Kad tas nepieciešams, pieteikumam jāpievieno:
a) pienācīgi apstiprināta pilnvara pieteicēja lietu kārtošanai par preču 

zīmes reģistrāciju (ja pieteikumu iesniedz ar pilnvarotas personas 

starpniecību. Noteikumu 7. punkts); šīs pilnvaras termiņš nedrīkst pārsniegt
3 gadus. Katram pieteikumam jāpievieno atsevišķa pilnvara vai 

ģenerālpilnvaras kopija -1 eks.,
b) dokuments, kas apliecina prioritātes tiesības (Noteikumu 9. p.), 1 eks.,
c) datēts un atbildīgās personas parakstīts kolektīvās preču zīmes 

lietošanas nolikums (statūti), ja tiek pieteikta kolektīva zīme
d) ja pieteiktais apzīmējums agrāk vai šā pieteikuma izskatīšanas laikā 

reģistrēts kā preču zīme ārpus Latvijas, - apliecības kopijas par šīs preču zīmes 

reģistrāciju tās izcelsmes zemē, 2 eks.,
e) dokuments (dokumenti), kas apliecina atļauju pieteiktajā apzīmējumā 

izmantot elementus, kuru aizsardzību ierobežo nosacījumi, 1 eks., kā arī
f) pēc Patentu valdes pieprasījuma - norādīto materiālu tulkojums latviešu 

valodā, kurš jāiesniedz 2 mēnešu laikā no dienas, kad pieteicējam par to 

paziņots, 2 eks.
38. Preču zīmes reģistrācijas pieteikumam jāattiecas 

vai pakalpojumu zīmi.
38-A. Iesniegumā par preču zīmes reģistrāciju jāietver to preču vai 

pakalpojumu saraksts, attiecībā uz kuriem preču zīme tiek pieteikta. Preces 

un pakalpojumi jāapzīmē ar precīziem terminiem, ieteicams ar tiem, kuri 

paredzēti Preču un pakalpojumu starptautiskajā klasifikācijā preču zīmju
reģistrēšanai (turpmāk - PrePaSK). un jāsagrupē pa klasēm saskaņā ar 

PrePaSK.

f 1 eks.,

uz vienu preču zīmi

Ja pēc pieteikuma pieņemšanas izskatīšanā (Noteikumu 15. punkts) 

pieteicējam nepieciešams mainīt vai papildināt preču (pakalpojumu)
Patentu valde papildinājumus pieļauj tikai pieteikumā jau minēto preču 

(pakalpojumu) klašu robežās. Jaunām preču (pakalpojumu) klasēm 

jāiesniedz atsevišķs pieteikums preču zīmes reģistrācijai.
38-B. Ja reģistrācijai tiek pieteikta vārdiska preču zīme, kas nesatur 

grafiskus vai telpiskus elementus un nav paredzēta aizsardzībai noteiktā 

grafiskā izpildījumā, izņēmuma kārtā iesniegumā

sarakstu

nav jāievieto un
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pieteikumam nav jāpievieno 36. punkta «b» apakšpunktā minētie apzīmējuma 

attēli; šādu apzīmējumu pietiek iesniegumā norādītajā vietā izcelt.
Piesakot reģistrācijai vārdisku zīmi noteiktā ortogrāfijā (kas atšķiras 

vispārpieņemtās, piemēram, ar lielo burtu īpatnēju lietojumu, ar īpašām 

ortogrāfijas zīmēm u.tml.), šīs īpatnības jāraksturo zīmes aprakstā (pieteikuma 

iesniegumā).
Ja pieteiktais apzīmējums satur vārdus vai vārdu elementus ar noteiktu 

nozīmi, kuri nav latviešu valodā, zīmes aprakstā jādod to precīzs tulkojums 

latviešu valodā.
Ja pieteiktais apzīmējums satur vārdus vai vārdiskus elementus, kas nav 

rakstīti latīņu burtiem, zīmes aprakstā jādod to transliterācija (izrunas 

pieraksts) latīņu burtiem.
38-C. Ja reģistrācijai tiek pieteikta vārdiska preču zīme noteiktā grafiskā 

izpildījumā (logotips) vai jebkura cita veida zīme (ar attēlu, telpiska, 

kombinēta), pieteiktā apzīmējuma attēli ir pieteikuma obligāta sastāvdaļa.
Zīmes attēliem jābūt piemērotiem reproducēšanai (arī vairākkārtīgā 

samazinājumā): kontrastainiem, izpildītiem ar noturīgām līnijām, parasti 

melnām, uz balta fona. Ieteicamie izpildījuma veidi ir fotogrāfija vai tipogrāfisks 

novilkums. Visiem attēla eksemplāriem jābūt identiskiem.
Zīmes attēlu izmēriem jābūt 8 x 8 cm robežās, bet ne mazākiem par 5 x 

5 cm. Atkāpes no minētajiem izmēriem pieļaujamas, ja:
a) zīmei ir izteikti izstiepts raksturs (piemēram, 3 x 12 cm, 2 x 15 cm u.tml.),
b) tiek pieteikta preces etiķete. Šai gadījumā parasti iesniedz etiķetes 

tipogrāfiskus novilkumus to dabiskajā lielumā.
Kad iespējami pārpratumi, attēlu otrā pusē norāda zīmes orientāciju 

(augša - apakša).
Divus attēla eksemplārus pielīmē iesnieguma veidlapās norādītajā vietā. 

Lai nebojātu veidlapu, attēlu pielīmē tikai pa ārējo kontūru vai tikai tā 

augšmalu. Pārējos zīmes attēlus ievieto atsevišķā aploksnē.
38-D. Preču zīmi var pieteikt melnbaltu vai noteiktā krāsā (krāsu 

salikumā).
Apzīmējumu, kas pieteikts reģistrācijai bez īpašas norādes uz tā krāsu

(krāsu salikumu), Patentu valde pieņem izskatīšanā kā zīmi melnbaltā 

izpildījumā.
Ja pieteicējs vēlas reģistrēt preču zīmi noteiktā krāsā vai krāsu salikumā, 

par to iesniegumā īpaši jānorāda (“krāsaina zīme“) un precīzi vārdos jāraksturo 

krāsu salikums: pieteikumam jāpievieno krāsaini zīmes attēli.
38-E. Ja reģistrācijai tiek pieteikta telpiska zīme (piemēram, preces vai 

tās iesaiņojuma forma), par to iesniegumā īpaši jānorāda (“telpiska zīme“).
Zīmes attēli (fotogrāfijas) šai gadījumā var būt vairāki atšķirīgi (no 

dažādiem skata punktiem), ja tas nepieciešams zīmes telpiskās formas 

raksturošanai. Par papildus attēlu publikāciju Biļetenā paredzēta papildus 

nodeva.

no

i

Tehniskās prasības pret fotogrāfijām ir līdzīgas rūpnieciskā parauga
patentpieteikumam (šo Noteikumu III nodaļas 32. punkts). Fotogrāfiju formāts
var būt līdz 13x18 cm.
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V. īpaši noteikumi par bijušās PSRS rūpnieciskā īpašuma aizsardzības 

dokumentu un pieteikumu pārreģistrāciju

39. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Padomes 1992. gada 28. 

februāra lēmuma Nr.72 2., 3. un 7. punktu, ieinteresētās personas (autori, 

pieteicēji, īpašnieki) uz bijušajā PSRS izdoto izgudrojumu, rūpniecisko 

paraugu un preču zīmju aizsardzības dokumentu pamata var atjaunot savas 

tiesības uz minētajiem rūpnieciskā īpašuma objektiem Latvijas Republikā.
40. Izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autori kopīgi ar pieteicējiem (ja 

autori nav bijuši šo objektu pieteicēji) un patentu īpašnieki, kuri bijušās PSRS 

Patentu valdē pieteikumos iesnieguši līdz 1991. gada 31. decembrim, kā arī 

to preču zīmju īpašnieki, kuras agrāk reģistrētas bijušajā PSRS, ir tiesīgi līdz 

1992. gada 31. decembrim iesniegt LR Patentu valdē īpašu lūgumu par 

Latvijas Republikas patenta izdošanu vai lūgumu par preču zīmes 

pārreģistrāciju.
Patentu valde apmierina iesniegtos lūgumus, ja:
1- a) lūgumam izdot izgudrojuma patentu pievienota PSRS 

autorapliecības vai patenta kopija, vai kopija no bijušās PSRS Patentu valdes 

lēmuma par autorapliecības vai patenta izdošanu;
1 -b) lūguma iesniegšanas brīdī nav notecējis 20 gadu termiņš no dienas, 

kad šā izgudrojuma pieteikums iesniegts bijušās PSRS Patentu valdē;
2- a) lūgumam izdot rūpnieciskā parauga patentu pievienota PSRS 

apliecības vai patenta kopija, vai kopija no bijušās PSRS Patentu valdes 

lēmuma par apliecības vai patenta izdošanu;
2- b) lūguma iesniegšanas brīdī nav notecējis 15 gadu termiņš no dienas, 

kad šī rūpnieciskā parauga pieteikums iesniegts bijušās PSRS Patentu valdē;
3- a) lūgumam pārreģistrēt preču zīmi pievienota PSRS apliecības par 

preču zīmes reģistrāciju kopija vai kopija no bijušās PSRS Patentu valdes 

lēmuma par šīs preču zīmes reģistrāciju;
3-b) lūguma iesniegšanas brīdī nav notecējis 10 gadu termiņš no dienas, 

kad šīs preču zīmes reģistrācijas pieteikums iesniegts bijušās PSRS Patentu 

valdē; minētais termiņš var tikt pagarināts par 6 mēnešiem, ja samaksāta 

attiecīga nodeva;
4) iepriekšējos apakšpunktos (1.-3.) minētajiem lūgumiem pievienots arī 

dokuments, kas apliecina attiecīgas nodevas samaksu par patenta 

izsniegšanu vai preču zīmes pārreģistrāciju (ievērojot šo Noteikumu 13. 

punkta nosacījumus);
5) lūgumam izdot Latvijas Republikas patentu vai apliecību bez 

iepriekšējos apakšpunktos (1.-4.) minētajiem dokumentiem attiecīgi 

pievienoti
a) izgudrojuma apraksta referāts latviešu valodā, 3 eks. vai
b) aizsardzības dokumentā ievietotā attēla fotokopija, 3 eks.,
lai varētu publicēt ziņas par bijušās PSRS aizsardzības dokumentu 

pārreģistrāciju.
41. Gadījumos, kas paredzēti 40. punkta 1. un 2. apakšpunktā, ja lūgums 

pamatots uz agrāk izdotu PSRS autorapliecību (apliecību), Latvijas
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Republikas patents var tikt izdots uz izgudrojuma (rūpnieciskā parauga) 

autora vārda vai uz jebkuras citas lūgumā norādītās fiziskās vai juridiskās 

personas vārda, pie nosacījuma, ka šāds norādījums tiek apliecināts ar 

dokumentu par patenta saņemšanas tiesību (tālāk) nodošanu (piemēram, ar 

rrolīgumu starp autoru un pieteicēju, ar tiesību (tālāk) nodošanas aktu vai citu 

līdzvērtīgu dokumentu).
42. GadTjumos, kas paredzēti 40. punkta 1. un 2. apakšpunktā, ja lūgums 

pamatots uz agrāk izdotu PSRS patentu, Latvijas Republikas patents var tikt 

izdots uz PSRS patenta īpašnieka vārda vai uz jebkuras citas lūgumā 

norādītās fiziskās vai juridiskās personas vārda, pie nosacījuma, ka šāds 

norādījums tiek apliecināts ar atkāpšanās aktu par labu citai personai 

(atkārtotas tiesību (tālāk) nodošanas aktu).
43. Tās fiziskās un juridiskās personas, pēc kuru pieteikumiem, kas 

iesniegti bijušās PSRS Patentu valdē līdz 1991. gada 31. decembrim, 

rūpnieciskā īpašuma aizsardzības dokumenti nav izdoti un nav pieņemti 

lēmumi par šādu dokumentu izdošanu, ir tiesīgas 40. punkta 1.-3. 

apakšpunktā minēto dokumentu kopiju vietā lūgumam pievienot bijušās 

PSRS Patentu valdes izziņas kopiju par attiecīgā pieteikuma pieņemšanu 

izskatīšanai un pieteikuma materiālu kopijas (2 eks.). Šajā gadījumā lūgums 

izdot Latvijas Republikas patentu vai preču zīmes reģistrācijas apliecību tiek 

pielīdzināts Patentu valdē atbilstoši šo Noteikumu II - IV nodaļas nosacījumiem 

iesniegtam pieteikumam, un to izskata Noteikumu 9.-17. punktā paredzētajā 

kārtībā.

!i

44. Ārvalstu fiziskās un juridiskās personas (tai skaitā bijušās PSRS 

fiziskās un juridiskās personas) lūgumus Patentu valdē iesniedz šo 

Noteikumu 7. punktā paredzētajā kārtībā.

Latvijas Republikas Ministru Padome
Rīkojums Nr. 428-r
Rīgā
1991 .gada 23. oktobrī
Noteikt, ka līdz laikam, kad stājas spēkā attiecīgie Latvijas Republikas 

likumi par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, Latvijas Republikas juridiskās un 

fiziskās personas var jebkurā ān^alstī iesniegt pieteikumus par ekskluzīvo 

tiesību atzīšanu uz viņu izstrādātajiem izgudrojumiem, preču zīmēm un 

rūpnieciskajiem paraugiem.
Latvijas Republikas Ministru Padomes 

priekšsēdētāja vietnieks I. Bišers

■1
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-i 22 SAŅEMŠANAS DATUMS SAŅEMŠANAS N$ 21 PIETEIKUMANo<
>

PRIORITĀTES DATUMS TRŪKSTOŠO DOK. SAŅEMŠANAS DAT.51 ISK INDEKSI<
o.
<
Q

PAPILDINĀJUMU SAŅEMŠANAS DAT.a.N
<

IESNIEGUMS
PAR PATENTA IZDOŠANU 

IZGUDROJUMAM 

PATENT APPLICATION

LATVUAS REPUBLIKAS 

PATENTU VALDEI

PAGAIDU ADRESE: 

brīvības BULV. 36 

RIGA 226 169
TEL 213 375 TELEKSS 161115 GAMMA SU 

TELEFAKSS (0132) 280 882
PIETEIKUMA ŠIFRS 

(JA VĒLAMS)

54 UZ PIEVIENOTO DOKUMENTU PAMATA LŪDZU IZDOT PATENTU IZGUDROJUMAM AR NOSAUKUMU:

^ PATENTU LŪDZU IZDOT PERSONAI: (PAREDZAMAIS PATENTA ĪPAŠNIEKS / ĪPAŠNIEKI •

VĀRDS, UZVĀRDS/JURID. PERSONAS NOSAUKUMS, NOMINATĪVA; DZIVES/ATRASANĀS VIETA VALSIS (ĶODS)

LŪDZU NOTEIKT IZGUDROJUMA PRIORITĀTI:

KONVENCIJAS PRIORITĀTE; DOKUMENTA VEIDS:

31 DOK.N? 33 VALSTS (KODS) 32 DATUMS

CITA PRIORITĀTE; DOKUMENTA VEIDS;

23 DATUMS

72 I IZGUDROTĀJS / IZGUDROTĀJI: 

VĀRDS. UZVĀRDS
DZĪVES VIETA VALSTS (KODS)

1

2

3

7lJ IZGUDROJUMA PIETEICĒJS / PIETEICĒJI;

VĀRDS, UZVĀRDS/JURID. PERSONAS NOSAUKUMS
DZĪVES / ATRAŠANĀS VIETA VALSTS (KODS)

21



ŠIS IESNIEGUMS ATTIECAS UZ:
izdalītu PIETEIKUMU;

PAMATPIETEIKUMA DATUMS62 PAMATPIETEIKUMA No

PIETEIKUMA PUBUCĒŠANAS NOSACUUMI:

PUBUKACUA IESP&IAMA; PUBUKĀOJA NAVPIEĻAUJAMA. JO VAR KATIET VALSTS INTERESĒM;

LŪDZU PUBLIKĀCIJU ATLIKT UZ MĒNEŠIEM

ļ PILNVAROTAIS: VĀRDS, UZVĀRDS74 ATRAŠANĀS VIETA

REĢISTRA N9

PILNVARAS Ne DATUMS TELEFONS
70 I ADRESE SARAKSTEI:

ADRESĀTA VĀRDS, UZVĀRDS
ADRESE, PASTA INDEKSS

TELEFONS TELEKSS TELEFAKSS
PIEUKUMU KONTROLSARAKETS:

IZGUDROJUMA APRAKSTSL LAPĀM, 3 EKS.UZ

1 IZGUDROJUMA FORMULA LAPĀM, 3 EKS,UZ

rasējumi u. tml materiāu3. LAPĀM, 3 EKS.UZ

IZGLDROJUMA REFERĀTS4 UZ 1 LAPAS, 3 EKS.

5. DOKUMENTS PAR NODEVAS SAMAKSU LAPĀM,! EKS.UZ
i

DOKUMENTS / DOKUMENTI PARPRIORTTĀTES TIESĪBĀM& LAPĀM 1 EKS.UZ

ItIESIBU NODOŠANAS AKTS VAI TML DOKUMENTS7. LAPĀM 1 EKS.UZI

& PILNVARA LAPĀM 1 EKS.UZ

DOKUMENTU TULKOJUMI LATVIEŠU VALODĀ9. LAPĀM 3 EKS.UZ

I la__ cin dokumenti (nosaukt): LAPĀMuz EKS.

PIETEICEIA /PILNVAROTĀ 

PARAKSTS V, UZVĀRDS; AMATS

aizpildīšanas DATUMS' (Z.V.)

LŪDZU neuzrādīt MANI KĀ IZGUDROJUMA AUTORU DOKUMENTOS 

UN MATERIĀLOS. KAS ATTIECAS UZ PATENTA IZDC^ANU ŠIM 

IZGUDROJUMAM

PARAKSTS / PAR^i^ 

VĀK^S, UZ.V/JIDS

22
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22 SAŅEMŠANAS DATUMS SAŅEMŠANAS N? 21 PIETEIKUMA N?<
>

tu
51 RūPaSK KLASE, APAKŠKLASE TROKSTOŠO DOK. SAŅEMŠANAS DAT.PRIORITĀTES DATUMS<

<
Q PAPILDINĀJUMU SAŅEMŠANAS DAT.
N
<

IESNIEGUMS
PAR PATENTA IZDOSANU 

RŪPNIECISKAJAM PARAUGAM 

DESIGN PATENT APPLICATION

LATVUAS REPUBLIKAS 

PATENTU VALDEI

PAGAIDU ADRESE:
BRiViBAS BULV. 36 

RĪGA 226 169
TEL 213 375 TELEKSS 161115 GAMMA SU 

TELEFAKSS (0132) 280882
PIETEIKUMA ŠIFRS 

(JA VELAMS)

54 UZ PIEVIENOTO DOKUMENTU PAMATA LŪDZU IZDOT PATENTU RŪPNIECISKAJAM PARAUGAM AR

NOSAUKUMU:

73 I PATENTU LŪDZU IZEKJT PERSONAI: (PAREDZAMAIS PATENTA ĪPAŠNIEKS / IP/^NIEKI -

VĀRDS, UZVĀRDS'JURID. PERSONAS NOSAUKUMS, NOMINATĪVĀ DZlVES'ATRAŠANĀS VIETA VALSTS (KODS)

LŪDZU NOTEIKT IZGUDROJUMA PRIORITĀTI:

KONVENCUAS PRIORITĀTE; DOKUMENTA VEIDS:

31 DOKN» 33 VALSTS (KODS) 32 DATUMS

IZSTĀDES / CITA PRIORITĀTE; DOKUMENTA VEIDS:

23 DATUMS

DZĪVES VIETA VALSTS (KODS)72 RŪPNIECISKA PARAUGA AUTORS/AUTORI: 

VĀRDS, UZVĀRDS

1

2

3

dzīves/ATRAŠANĀS VIETA VALSTS (KODS)71 I RŪPNIECISKĀ PARAUGA PIETEICĒJS / PIETEICĒJI: 

VĀRDS, UZVĀRDS/JURID. PERSONAS NOSAUKUMS

23



ŠIS IESNIEGUMS ATTIECAS UZ:
IZDALTrU PIETEIKUMU;

PAMATPIETEIKUMA DATUMS62 PAMATPIETEIKUMA N$

PIETEIKUMA PUBUCēSaNAS NOSACUUMI:

PUBUKĀCUA NAVPEĻAUJAMA. 30 VAR KATltT VALSTS INTERESĒM;PUBUKĀCUA IESPĒJAMA;

MĒNEŠIEMlOdzu pubukācuu atukt uz

ATRAŠANAS VIETA74 PILNVAROTAIS: VĀRDS, UZVĀRDS

REĢISTRA No

TELEFONSDATUMSPILNVARAS Ne
ADRESE PASTA INDEKSS70 } ADRESE SARAKSTEI:

ADRESĀTA VĀRDS, UZVĀRDS

TELEFAKSSTELEFONS TELEKSS
PIEUKUMU KONTROLSARAKSTS:

RŪPNIECISKĀ PARAUGA FOTOATTĒU PAVISAM GAB.L

LAPĀM. 3 EKS.RŪPNIECISKĀ PARAUGA APRAKSTS UZ1

cm MATERIĀU (PASVĪTROT): 

KOPSKATA RASĒJUMS 

ERGONOMISKĀ SHĒMA 

KONFEKCUAS KARTE 

IZSTRĀDĀJUMA PARAUGS / PARAUGI 

DOKUMENTS PAR NODEVAS SAMAKSU

3.
LAPĀM, 3 EKS. 

LAPĀM. 3 EKS. 

LAPĀM. 2 EKS. 

LAPĀM. 2 EKS. 

LAPĀM, 1 EKS.

UZ
UZ
uz
uz
uz<

DOKUMENTS / DOKUMENTI PARPRIORTTĀTES TIESĪBĀM LAPAM. 1 EKS.UZ5.

LAPĀM, 1 EKS.TIESĪBU NODOŠANAS AKTS VAI TML DOKUMENTS UZ4

LAPĀM. 1 EKS.UZ7. PILNVARA

LAPĀM. 3 EKS.DOKUMENTU TULKOJUMI LATVIEŠU VALODĀ UZ&

LAPĀM, EKS.UZcm DOKUMENTI (NOSAUKT):9.

PIETEICĒJA /PILNVAROTĀ 

PARAKSTS V., UZVĀRDS; AMATS

aizpildīšanas datums(Z.V.)
LŪDZU neuzrādīt MANI KĀ RŪPNIECISKĀ PARAUGA AUTORU 

DOKUMENTOS UN MATERIĀLOS, KAS ATTIECAS UZ PATENTA IZDOŠANU 

ŠIM PARAUGAM

PARAKSTS / PARAKSn 

VĀRDS, UZVĀRDS
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22 SAŅEMŠANAS DATUMS SAŅEMŠANAS N? 21 PIETEIKUMA Ne<

>

PRJORJTĀTES DATUMS TRŪKSTOŠO DOK. SAŅEMŠANAS DAT.51 PrePaSK KLASES<
fi-
<
a

PAPILDINĀJUMU SAŅEMŠANAS DAT.
0.
N
<

IESNIEGUMS
PAR PREČU / PAKALPOJUMU 

ZJMES REĢISTRĀCUU
TRADEMARK / SERVICE MARK 

APPLICAUON

LATVUAS REPUBLIKAS 

PATENTU VALDEI

PAGAIDU ADRESE; 

brīvības BULV. 36 

RĪGA 226 169
TEL 213 375 TELEKSS 161115 GAMMA SU 

TELEFAKSS (0132) 2S0 882
PIETEIKUMA ŠIFRS 

(JA VĒLAMS)

LUDZU REGI^nun

PREČU ZlMl ZĪMES ATTĒLA 

PIESTIPRINĀŠANAS VIETA
PAKALPOJUMU ZlMI VAL

JA TĀ NESATUR 

GRAFISKUS ELEMENTUS, 

ZĪMES TEKSTS:

55

KOLEKTĪVĀ ZĪME

56

TELPISKA zīme

PIETEIiaĀ APZĪMĒJUMA APRAKSTS (NE VAIRĀK KĀ 150 VĀRDU)
I

-i
. IS

■

K
KRĀSAINA ZlME; KRĀSU SALIKUMA APRAKSTS59

ATRAŠANĀS VIETA VALSTS (KODS)73 PIETEICĒJS (ZlMES ĪPAŠNIEKS):

VĀRDS UZVĀRDS: UZŅĒMUMA NOSAUKUMS. REĢISTRA Ne

86 ZĪMES AGRĀKA REĢISTRĀCUA TĀS IZCELSMES ZEMĒ CITĀS ZEMĒS, JA TĀDA BUUSJ:

VALSTS (KODS)64 DATUMS REĢ.Ne

25



'«

LŪDZU NOTEIKT ZlMES PRJORJTĀTI:
KONVENCUAS PRIORITĀTE; DOKUMENTA VEIDS:

32 DATUMS33 VALSTS (KODS)31 DOK.N?

IZSTĀDES / CITA PRIORITĀTE; DOKUMENTA VEIDS;

23 DATUMS

57 I PRECES / PAKALPOJUMI UZ KURIEM TIEK LŪGTA ZlMES REĢISTRĀCIJA

(SAGRUPĒTI PA PrePaSK KLASĒM):

513
KLASESrjtu

K.
Oz
ai
tu
a.
<

cu
P
Hlf
tu
►<

5
-J

t ATRaSaNĀS vieta VALSTS (KODS)70 KOLEKTĪVĀS ZlMES UETOTĀJU SARAKSTS:
<

§
tuz ATRAŠANĀS VIETTA74 PILNVAROTAIS: VĀRDS, UZVĀRDS

2 REĢISTRA Ns

< TELEFONSPILNVARAS N? DATUMS
ADRESE. PASTA INDEKSS70 ļ ADRESE SARAKSTEI:

ADRESĀTA VĀRDS, UZVĀRDS
i

TELEFAKSSTELEFONS TELEKSS
PIEUKUMU KONTROLSARAKSrS:

ZlMES PAPILDUS ATTĒU - 6 EKS. ZĪMES AGRĀKAS REĢISTRĀCUAS. 

APLIECĪBAS KOPUA — UZ
6.L

LAPAM
DOKUMENTS PAR NODEVAS SAMAKSU2.

DOKUMENTI, KAS ATĻAUJ IZMANTOT 

APZĪMĒJUMUS, KURU UETOSaNU IEROBEŽO 

PARĪZES KONVENCIJA — UZ LAPĀM

7.

PILNVARA3.

DOKUMENTS / DOKUMENTI PAR 

PRIORTTĀTES TIESĪBĀM - UZ
A.

DOKUMENTU TULKOJUMI - UZ LAPAMLAPAM 8.

KOLEKTĪVĀS zīmes UETOSaNAS cm DOKUMENTI (NOSAUKT);9.5.
LAPĀMNOUKUMS (STATŪTI) — UZ

PIETEICĒJA / PILNVAROTĀ 

PARAKSTS V, UZVĀRDS; AMATS

AIZPILDĪŠANAS DATUMS(ZV.)
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Latvijas Republikas Patentu valde
Likmes par Patentu vaidēs pakalpojumiem

Pieņemtas ar Latvijas Republikas Ministru Padomes 

1992. gada 28. maija lēmumu Nr. 194

Izgudrojumu aizsardzība
Nr. Likme pieteicējam no 

Latvijas Republikas (Ls)

4.75

Juridiska darbībap.k.
1. Pieteikuma iesniegšana

Par katra izgudrojuma formulas punkta 

pieteikumu aiz piektā punkta

Papildinājumu izdarīšana pieteikumā
pieteicēja iniciatīvas

Iesnieguma iesniegšana Apelācijas padomē 

(iebildums pret atteikumu akceptēt pieteikumu)

Pieteikuma akcepta publicēšana

Iesnieguma iesniegšana Patentu
(iebildums pret pieteikuma akceptu)

Iesnieguma iesniegšana Apelācijas padomē 

(iebildums pret pieteikuma akceptu)

Pieteikuma atjaunošaana

Iesnieguma par noteikto termiņu pagarinājumu 

iesniegšana

Patenta izsniegšana

Lūguma par ārvalstu patenta apstiprināšanu 

iesniegšana

iesnieguma par patenta darbības pirmstermiņa 

pārtraukšanu Iesniegšana

Lūguma par patenta īpašnieka 

iesniegšana

Iesnieguma par izsniegtās licences reģistrāciju 

un publikāciju iesniegšana

PSRS aulorapliecības vai patenta apmaiņa pret 

Latvijas Republikas patentu

Patenta dublikāta izsniegšana

2.00

2. pēc 2,00

3. 2,50

4. 2,25
5. valdē 2,00

6. 2,00

7. 2,25
8. 1,50

9. 2,50
10. 3,00

11. 1.25

12. maiņu 2,00

13. 2.00

14. 2,50

15. 1,25



Gada likme par izgudrojuma patenta uzturēšanu spēkā

Likme patenta īpašniekam no 

Latvijas Republikas (Ls)
Patenta darbības gads

1. gads

2. gads

3. gads

4. gads

5. gads

6. gads

7. gads

8. gads

9. gads

10. gads

11. gads

12. gads

13. gads

14. gads

15. gads

16. gads

17. gads

18. gads

19. gads

20. gads

2,50

2,50

3,00

3,00

6,25

6,25

6,25

9,25

9,25

9,25

12,50

12,50

12,50

25,00

25,00

25,00

37,50

37.50

37.50

c ^



Dizainparaugu aizsardzība

Likme pieteicējam no 

Latvijas Republikas (Ls)

3,75

1,25

Nr. Juridiskā darbība
p.k.

Pieteikuma iesniegšana

Par pieteikumu katrā klasē papildu pirmajai klasei

Par katru kompleksa risinājuma pieteikumu pirms 

pirmā risinājuma

Pieteikuma publikācijas atlikšana

Papildinājumu izdarīšana pieteikumā pēc pieteicēja 

iniciatīvas
Iesnieguma iesniegšana Apelācijas padomē 

(iebildums pret pieteikuma noraidīšanu)

Pieteikuma publikācija

Katra atlēta publikācija

Iesnieguma par pieteikuma neatbilstību iesniegšana

Iesnieguma par tiesību pārņemšanu iesniegšana

Iesnieguma par ekspertīzes lēmumu iesniegšana 

Apelācijas padomei

Iesnieguma par noteikto termiņu pagarināšanu 

iesniegšana

Patenta izsniegšana

Iesnieguma iesniegšana Apelācijas padomē 

(iebildums pret patenta izsniegšanu)

Iesnieguma par patenta darbības pirmstermiņa 

pārtraukšanu iesniegšana
Iesnieguma par patenta darbības termiņa pirmo 

pagarinājumu iesniegšana
Iesnieguma par patenta darbības termiņa otro 

pagarinājumu iesniegšana

Pagarinājuma termiņa nokavēšana

Lūguma par patenta īpašnieka maiņu iesniegšana

Iesnieguma par dizainparauga izmantošanai 

izsniegtās licences reģistrāciju un publikāciju 

iesniegšana

PSRS apliecības apmaiņa pret Latvijas Republikas 

patentu

Patenta dublikāta izsniegšana

1.

0,90

1,25

1,252.

2,003.

2,254.
0,63

1,505.
1,506.
1,507.

1,508.

2,509.
1,5010.

0,9011.

5,5012.

11,25

2,0013.
1,5014.
1.2515.

2,5016.

1,2517.



Preču zīmes aizsardzība

Nr. Likme pieteicējam no 

Latvijas Republikas (Ls)
Juridiskā darbībap.k.
Pieteikuma iesniegšana

Par pieteikumu katrā klasē papildu pirmajai klasei

Papildinājumu un izmaiņu izdarīšana pieteikumā 

pēc pieteicēja iniciatīvas

Iesnieguma iesniegšana Apelācijas padomē 

(iebildums pret pieteikuma noraidīšanu)
Iesnieguma iesniegšana (iebildums pret preču 

zīmes reģistrāciju)
Pieteikuma publicēšana

Iesnieguma par noteikto termiņu pagarināšanu 

iesniegšana
Apliecības izsniegšana

Iesnieguma par apliecības derīguma termiņa 

pagarināšanu iesniegšana

Apliecības dublikāta izsniegšana

Iesnieguma par preču zīmes reģistrācijas 

anulēšanu iesniegšana

Iesnieguma par preču zīmes izmantošanai 

izsniegtās licences reģistrāciju un publikāciju 

iesniegšana

PSRS apliecības apmaiņa pret Latvijas 

Republikas apliecību

1. 3.75
1,25

2. 1,25

3. 2,00

4. 2,00

5. 2,00
6. 1,50

7. 2,50
8. 2,50

9. 1,25
10. 1.25

11. 1.25

12. 2,50
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