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PATENTINIŲ PATIKĖTINIŲ ASOCIACIJOS  
2014 METŲ METINĖ ATSKAITOMYBĖ IR VEIKLOS ATASKAITA 

2015.m. balandžio 1 d. 
 

1. Veiklos prioritetai ir tikslai 2014 m 
 
Pagrindiniai Patentinių patikėtinių asociacijos tikslai 2014 metams: 

– Aktyvinti asociacijos veiklą; 
– Reguliariai rengti asociacijos susirinkimus; 
– Siekti konstruktyvaus bendradarbiavimo su Valstybinėmis ir visuomeninėmis 

institucijomis, kad visi nariai būtų supažindinti su naujausiais įstatymų pakeitimais ir 
praktika.  

- Siekti kad sukurti darbo komitetai aktyviai veiktų pagal savo numatytą planą:  
     -     Padidinti asociacijos narių skaičių; 

– Organizuoti Patentinių patikėtinių asociacijos vasaros stovyklas; 
– Asociacijos finansinės veiklos gerinimas; rėmėjų paieška;  
– Dalyvavimas projektuose, kurie užtikrintų Asociacijos veiklos finansavimą; 

 
2. Nariai 

 
Šiuo metu turime 41 narį. 2014 metais naujų narių nepriimta.  
 

3. Metinė finansinė atskaitomybė 
 

Detali Asociacijos finansų apžvalga pateikiama Iždininkės paruoštoje 2014 m. veiklos 
finansinėje ataskaitoje. 
 

5. Finansų paieška 
 

Asociacijos pajamas sudaro Asociacijos narių mokamas vienkartinis metinis nario mokestis ir 
Asociacijai suteikta rėmėjų parama. Detali informacija iždininkės ataskaitoje. 
 

6. Komunikacija 
 
Sukurtas ir naudojamas tinklapis www.patentiniaipatiketiniai.lt  Nariai informuojami 
elektroniniu paštu. 
 

7. Patentinių patikėtinių įstatymo ruošimo komitetas 
 
Ataskaitiniais metais Įvyko du komiteto posėdžiai, kurių metu buvo aptariami LR PP įstatymo 

koncepcijos rengimo klausimai, aptartas atsakymas į Valstybės institucijų pastabas dėl 

įstatymo projekto. Taip pat įvyko susitikimai su VPB, Teisingumo, Ūkio Ministerijų atstovais 

bei Lietuvos draudikų asociacijos atstovais, kurių metų buvo svarstomos LR PP Įstatymo 

projekto bei koncepcijos nuostatos. 2015 02 06 Teisingumo Ministerija pateikė Valstybės 

institucijų derinimui  įstatymo projektą ir jį lydinčius dokumentus. Teisingumo Ministerija rengs 

pažymą LR Vyriausybei apie pastabų įvertinimą, po to medžiagą vertins LR Vyriausybės 

kanceliarijos teisės skyrius. Procesas turėtų baigtis LR Vyriausybės nutarimu dėl pritarimo 

pateiktiems projektams ir teikimo LR Seimui. Ataskaita pridedama. 

8. Profesinės kvalifikacijos kėlimo komitetas 
 
2014 m. pravesti 4 seminarai: 

http://www.patentiniaipatiketiniai.lt/
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1. Apie OHIM praktiką – juodai balti ir spalvoti ženklai. Klasių antraštės ir kitos 
aktualijos. (pranešėjas VPB atstovas).   Vieningas patentas, šių dienų aktualijos. (Jurga 
Petniūnaitė, Aušra Pakėnienė). Dalyvavo 14 klausytojų.     
2. Komercinės paslaptys – 2014 sausio 29d. (pranešėja Ona Vaičiulienė). Dalyvavo 13 
klausytojų.  
3.  Išradimų tipai ir patentabilumo kriterijai – 2014 kovo 13d. (pranešėjas V. Kiškis). 
Dalyvavo 14 klausytojų. 
4. Biotechnologinių išradimų apsauga – 2014 balandžio 10 d. (pranešėja J. 
Gerasimovič). Dalyvavo 12 klausytojų. 

 
Numatomi 2015 metų seminarai 
1. „Patentabilumo kriterijaus "Išradimo lygis" komentaras ir 2014 m. lietuviškų išradimų 
apžvalga“ 2015 vasario 25 d. (pranešėjas Vaclovas Kiškis). Dalyvavo 9 klausytojai. 
2. „PCT ir EPC procedūros: panašumai ir esminiai skirtumai“ 2015 kovo 25-26d. 
(pranešėjas Jacekas Antulis dalyvavo 11 klausytojų). 
3. „Patentuojami ir nepatentuojami išradimai: pagal EPK ir EPO apeliacinių tarybų 
aiškinimus“ (pranešėjas Karolis Šileika) 2015 gegužę. 
4. “Problemos-sprendimo požiūrio” taikymas, nustatant išradimo lygį. Patento 
pripažinimo negaliojančiu praktika teismuose” (pranešėjas Margus Sarap, Estija) 2015 
balandį-gegužę. 
Derinama: Papildomos apsaugos liudijimai (Vida Šalnienė) 
Ataskaita pridedama. 
 
 9.  Profesinė etika ir disciplina  
 
Etikos kodekso projektas buvo pateiktas svarstymui ir priimtas visuotinio patentinių 
patikėtinių asociacijos susirinkime 2014-11-19. Ataskaita pridedama. 
 
 10.  Bendradarbiavimas su VPB  
 
Nusistovėjo konstruktyvūs santykiai su VPB, atstovai dalyvauja asociacijos susirinkimuose, 
informuoja apie naujus pasikeitimus įstatymuose. Ataskaita pridedama. 

 
11.  Santykiai su kitomis organizacijomis 

 
2014 m. lapkričio 17 d. Patentinių patikėtinių asociacija ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų 
sąjunga pasirašė Bendradarbiavimo susitarimą.  
Pirmasis bendras renginys, kuriame Patentinių patikėtinių asociacija pasidalins su jaunaisias 
mokslininkais savo profesinėmis žiniomis numatytas jau šių metų rudenį – spalio-lapkričio 
mėnesį.  Seminaras būtų dviejų dalių: Pirma dalis: bendrieji klausimai: Patentinio patikėtinio 
veikla ir jo reguliavimas. Išradimų patentavimas. Patentabilumo kriterijai, procedūros, 
mokesčiai, valstybės parama. Antra dalis: workshop, kuriuose būtų pristatymas išradimų iš 
tam tikros srities patentavimo sprecifika :chemija, mechanika, biotechnologijos. Workshop, 
susijęs su mokslininkų darbuotojų intelektinės nuosavybės teisių apsauga. 
 
Dėl bendradarbiavimo kalbamasi ir su Bendrovių ir institucijų teisininkų asociacija. 

 
12.  Renginiai 

 
2014 gegužės 29 d  pažymėtas 20-as PPA gimtadienis Vytauto Kasiulio muziejuje.. 
2014 rugsėjo 5, 6, 7 d. tradicinis Patentinių patikėtinių asociacijos narių renginys Patentinių 
patikėtinių ketvirtoji stovykla. Ją šiemet organizavo Metida koletyvas. Susirinko gausiausias 
narių skaičius. Estafetė perduota Intels kolektyvui. 
2015 m. sausio 16 d. Naujųjų Metų šventimas ir išvyka į Raudondvarį, Kauno raj. 
Ataskaita apie kultūrinius renginius pridedama. 
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13.  Patentinių patikėtinių asociacijos veiklos statistika 

 
Laikotarpiu tarp ataskaitinių susirinkimų  PPA prezidiumo iniciatyva  buvo sušaukti šie 
susirinkimai:  
2014-11-20 visuotinis susirinkimas VPB salėje, kuriame  aptartas ir priimtas etikos kodeksas, 
patvirtinta kvalifikacijos kėlimo seminarų programa, patentų biuro darbuotojai  supažindino su 
naujais reikalavimais prekių ir paslaugų sąrašams, e-paraiškų padavimo tvarka. 
2014-05-29 visuotinis susirinkimas asociacijos 20-mečio paminėjimui. Susirinkimas vyko  
V.Kasiulio dailės muziejaus salėje dalyvaujant svečiams iš VPB, ministerijos ir kitų 
organizacijų. 
 
Prezidiumo posėdžiai. 
 Jie buvo organizuojami dviem būdais: 
Susirenkant ir rašant protokolą arba sprendžiant aktualius klausimus elektroniniais laiškais. 
2014-04-04 prezidiumo posėdyje (e- laiškai) aptarti pasiruošimo jubiliejiniam susirinkimui 
klausimai; 
2014-05-15 (e- laiškai) jubiliejinio susirinkimo klausimai. 
2014-08; 2014-09 (e-laiškai) pasiruošimas stovyklai - seminarui Dzūkijoje. 
2014-10-03 posėdis - etikos kodeksas, patikėtinių įstatymo svarstymas; kvalifikacijos kėlimo 
klausimai; kalėdinis renginys. 
2015-02-27  posėdis – pasiruošimas atskaitiniam susirinkimui; komitetų ataskaitos; finansinė 
veiklos atskaita; įstatymo projekto aptarimas 
Statistinė veiklos ataskaita ir Prezidiumo ataskaita pridedama. 
 
 
 
Patentinių patikėtinių asociacijos prezidentė  
Otilija Klimaitienė 


