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Cienījamais lasītāj! 

Patentu valde piedāvā preču zīmju reģistrāciju tiešsaistē

Kopš 2014. gada 29. septembra Latvijā ieviesta preču zīmes reģistrācijas pieteikšana tiešsaistē, izmantojot Patentu valdes mājaslapā esošo elektronisko
pieteikuma formu. Līdz ar to Latvija pievienojas vairumam Eiropas valstu, kurās šāds pakalpojums ir pieejams. Lietotājam ir nepieciešama portālā Latvija.lv
atzīta autorizācijas piekļuve (e-paraksts, internetbankas pieslēgums).

Reģistrācijas procesam pēc formas kļūstot modernākam, likuma prasības un izmaksas tomēr saglabājas nemainīgas. Latvijas juridiskā vai fiziskā persona
var  pieteikt  preču  zīmi  bez  starpnieka,  bet  ārvalstniekiem ir  nepieciešams patentpilnvarotais.  Tāpat  reģistrācijas  gaita  pēc  būtības  nemainās,  jo  arī
elektroniskais pieteikums tiks vērtēts pēc formālajiem kritērijiem un katram pieteikumam tiks veikta ekspertīze tāpat kā līdz šim.

Galvenā priekšrocība ir procedūras vienkāršošana un paātrināšana. Ja līdz šim pieteicējam bija Patentu valdē fiziski jāiesniedz dokumenti, kuri tika manuāli
apstrādāti, tagad jaunā sistēma palīdz novērst kļūdas un būtiski samazina pieteikuma apstrādāšanai nepieciešamo laiku gan pieteicējam, gan Patentu
valdei.

Līdz šim preču zīmju reģistrācijas process Latvijā ir prasījis vidēji 8-12 mēnešus; mēs ar interesi vērosim, vai elektroniskais pieteikums kopumā paātrinās šo
procesu. Esam jau iesnieguši pirmos pieteikumus jaunajā sistēmā— līdz šim, sistēma darbojas teicami. Patentu valde sola drīzumā ieviest arī dizainparaugu
reģistrācijas pieteikšanu tiešsaistē.

Atpakaļ uz sākumu

Latvijā ievieš divas jaunas Eiropas direktīvas Autortiesību jomā

Šobrīd  aktīvi  noris  Autortiesību likuma grozījumu likumprojekta sagatavošana,  lai  ieviestu  divas  nesen  pieņemtas  direktīvas:  2012/28/ES par  dažiem
atļautiem nenosakāmu autortiesību subjektu darbu izmantošanas veidiem (turpmāk – Nezināmu Autoru Darbu Direktīva),  un Direktīva 2014/26/ES par
autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudz teritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū (turpmāk –
Tiešsaistes Licencēšanas Direktīva).

Nezināmu Autoru Darbu Direktīva nosaka kārtību, saskaņā, ar  kuru iestādēm – bibliotēkām, izglītības iestādēm, muzejiem, arhīviem, filmu vai  skaņu
ierakstu mantojuma iestādēm un sabiedriskajām raidorganizācijām--būtu jāpiešķir  lielāka rīcības brīvība attiecībā uz tādiem darbiem,  kuru autoru nav
iespējams noskaidrot. Direktīva arī uzliks iestādēm par pienākumu meklēt nezināmo autoru, un reģistrēt katru šādu „bāreņu” darbu (orphan work) ES Iekšējā
Tirgus Saskaņošanas Birojā.

Autortiesību likumā šo Nezināmu Autoru Darbu Direktīvu paredzēts ieviest papildinot Autortiesību likumu ar jaunu V1 nodaļu „Nenosakāmu autortiesību
subjektu darbu izmantošana”. Direktīvā noteiktais termiņš tās ieviešanai ir 2014. gada 29. oktobris.

Autortiesību likuma grozījumi arī tiek gatavoti, lai ieviestu Tiešsaistes Licencēšanas Direktīvu līdz direktīvā noteiktajam termiņam 2016. gadā. Šai direktīvai ir



divi  galvenie mērķi.  Pirmkārt,  direktīva būtiski  uzlabos Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju caurskatāmību, jo  tādām organizācijām kā
AKKA/LAA, LAIPA un citām būs obligāti  jāsniedz detalizēta informācija  tiesību īpašniekiem par tā noteikto  repertuāru, izmaksām, kā arī  saņemtajiem
ieņēmumiem.

Otrkārt, ar direktīvas palīdzību pirmo reizi tiks ieviesta arī daudz teritoriālā licencēšana, kas nozīmē to, ka tiesību īpašnieki varēs iegūt tādu licenci tiešsaistē
publicētiem muzikālajiem darbiem, kas ir spēkā vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tādējādi sabiedrībai kļūs pieejamāki dažādi muzikālie darbi un tiks
veicināta vienota autortiesību aizsardzība Eiropas Savienībā.

Biroja „Raidla Lejiņš un Norcous” prakses grupas speciālisti piedalās Kultūras ministrijas ekspertu grupā, kas komentē Autortiesību likuma grozījumus un
kas rūpīgi sekos līdzi likuma grozījumu pieņemšanai.

Atpakaļ uz sākumu

Izmaiņas Eiropas Kopienas preču zīmju reģistrācijas procedūrās

Iekšējā Tirgus saskaņošanas birojs (ITSB, pazīstams kā OHIM) ir paziņojis, ka ar šī gada 24. novembri tiks ieviestas divas būtiskas izmaiņas preču zīmju
reģistrācijas procedūrās.

Pirmkārt, neviens pieteikums netiks izskatīts, pirms nav samaksāta nodeva. Šobrīd Regula paredz, ka pieteikuma nodeva pieteicējam jāsamaksā 30 dienu
laikā, skaitot no pieteikšanas dienas. Līdz šim pieteikumi ir tikuši izskatīti neatkarīgi no tā, vai nodevas izskatīšanas brīdī ir samaksātas, tādējādi dodot
dažiem pieteicējiem iespēju atteikties no pieteikuma, kurš tiek atzīts par nereģistrējamu, tā arī nesamaksājot par ekspertīzi. Pēc jaunās kārtības pieteikumi
tiks virzīti uz ekspertīzi tikai pēc nodevu samaksas.

Otrkārt,  tiks  ieviesta  paātrinātā  reģistrācija  tiem  pieteikumiem,  kas  atbilst  diviem  kritērijiem,  proti:  nodeva  tiek  apmaksāta  vienlaikus  ar  pieteikuma
iesniegšanu, un zīmes preces un pakalpojumi tiek atlasīti no OHIM datubāzē esošajiem. Šis pakalpojums būs bez papildus maksas, un ir iecerēts, ka tas
reģistrācijai nepieciešamo laiku samazinās uz pusi.

Atpakaļ uz sākumu

Jauna kārtība komercķīlas reģistrēšanai uz intelektuālo īpašumu

2015.  gada  1.  janvārī  stāsies  spēkā  Rūpnieciskā  īpašuma  speciālajos  likumos1  veiktie  grozījumi,  kuri  nedaudz  mainīs  kārtību,  kā  tiek  reģistrētas
komercķīlas uz intelektuālo īpašumu. Grozījumi tikuši veikti, lai saskaņotu šo likumu normas ar Komercķīlas likuma jauno regulējumu .

Ja līdz šim šādas ķīlas bija reģistrējamas Patentu valdē, tad pēc 1. janvāra tās būs reģistrējamas vienīgi Uzņēmumu reģistrā, kur to īpašniekam būs
jāuzrāda reģistrācijas apliecība par Latvijā reģistrētu preču zīmi, dizainparaugu, patentu vai pusvadītāju topogrāfiju. Eiropas patents, ja tas ir attiecināts uz
Latviju  un ja tās tulkojums ir  publicēts  Patentu valdes oficiālajā publikācijā,  arī  būs ieķīlājams. Tātad intelektuālais  īpašums būs reģistrācijai  pakļauta
kustamā lieta Komercķīlas likuma izpratnē tikai gadījumā, kad tas ir reģistrēts Latvijā vai uz Latviju attiecināts.
1Likums „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”, Dizainparaugu likums, Patentu likums, Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības
likums

Atpakaļ uz sākumu

Atgādinājums: Rīta seminārs par preču zīmju aizsardzību jau 7. novembrī

Piektdien,  7.  novembrī  no  plkst.  9.30  –  11.00  mūsu  biroja  telpās,  K.Valdemāra  ielā  20,  notiks  pirmais  biroja  seminārs  par  preču  zīmju  aizsardzību
starptautiskajos tirgos. Biroja advocates Ingrīda Kariņa–Bērziņa un Kristīne Zīle pasniegs jaunāko tiesu praksi un praktiskos padomus uzņēmējiem, kuri
vēlas eksportēt savu zīmolu. Seminārs notiks latviešu valodā. Sīkāka informācija ir pieejama šeit.

Atpakaļ uz sākumu

Darbu atsāk ĀIPL Darba grupa par Intelektuālā īpašuma tiesībām

Pirmdien, 10. novembrī  plkst.  16.00 Raidla Lejiņš & Norcous birojā notiks Ārvalstu Investoru padomes Latvijā darba grupas par intelektuālo īpašumu
aizsardzību darba grupas sēde. Biroja partneres, ASV Tirdzniecības palātas viceprezidentes Ingrīdas Kariņas-Bērziņas vadībā, šī darba grupa darbosies jau
otro gadu, gatavojot ieteikumus valdībai intelektuālā īpašumu veicināšanas un piemērošanas uzlabošanai. Sīkāka informācija par darba grupu un AĪPL
nosūtot e-pastu uz adresi office@ficil.lv.

Atpakaļ uz sākumu

Birojs piedāvā konsultācijas par personas datu aizsardzību

Jaunākie pētījumi liecina, ka 75% no Eiropas uzņēmumiem neapzinās savus pienākumus personas datu aizsardzības jomā. Mūsu biroja juristiem ir plaša un
dziļa  pieredze  personas  datu  aizsardzības  laukā.  Mēs  palīdzam uzņēmumiem apzināt  un  novērst  riskus,  veikt  nepieciešamās  darbības  Datu  valsts
inspekcijā, pilnveidot iekšējās datu aizsardzības sistēmas, nodrošināt datu pāreju uzņēmumu apvienošanas un pārdošanas darījumos, arī pilnveidot ar datu
saistītos līgumus un datu darbību interneta vietnēs. Aicinām sazināties ar mums nosūtot e-pastu uz adresi rln@rln.lv, mūsu juristi labprāt uzklausīs Jūsu
jautājumus.

Atpakaļ uz sākumu

Biroja partnere Ingrīda Kariņa-Bērziņa uzstāsies Rīgas Ekonomikas augstskolā 20. novembrī

Rīgas Ekonomikas augstskolā arī šogad noris īpaši pasākumi Global Entrepreneurship Week laikā, kas šogad notiek no 17.-21 novembrim. Šīs programmas
ietvaros mūsu biroja partnere, REA lektore Ingrīda Kariņa-Bērziņa uzstāsies ar priekšlasījumu “Kas jaunuzņēmējam būtu jāzina par intelektuālo īpašumu”
ceturtdien, 20. novembrī, plkst. 14.00, Rīgas Ekonomikas augstskolā, Strēlnieku ielā 4a. Pasākums ir bezmaksas. Sīkākai informācijai: www.sseriga.edu.

Atpakaļ uz sākumu



Mūsu juriste stažējas Ziemeļvalstu vadošajā advokātu birojā Roschier

Mūsu intelektuālā īpašuma prakses grupas juriste Alise Artamonova ir uzsākusi divu mēnešu stažēšanos mūsu Ziemeļvalstu sadarbības partneru Roschier
Stokholmas birojā. Roschier ir Ziemeļvalstu vadošais advokātu birojs ar 190 juristiem Somijā un Zviedrijā. Pateicoties mūsu biroju ilggadējai sadarbībai,
Alise ir jau astotā Raidla Lejiņš un Norcous Latvijas biroja juriste, kura piedalās stažēšanās apmācībās Roschier. Viņa darbosies intelektuālā īpašuma un
tehnoloģiju prakses grupā.

Atpakaļ uz sākumu

Šī ziņu vēstule ir ZAB RAIDLA LEJIŅŠ & NORCOUS publikācija un nav uzskatāma par juridisku padomu vai juridisku atzinumu par jebkādiem tajā minētiem faktiem vai
apstākļiem. Mēs esam pielikuši pūles, lai apkopotu un sagatavotu ziņu vēstulē pieejamo informāciju, taču mēs negarantējam informācijas pareizību, pilnību vai aktualitāti.
Ziņu vēstules saturs paredzēts vispārīgai informācijai,un mēs iesakām konsultēties ar juristu par Jums aktuālu konkrētu situāciju, precizējot Jūs interesējošos juridiskos
jautājumus.
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