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Preču zīmes reģistrācijas apliecība

Preču zīme reģistrēta saskaņā ar likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” noteikumiem
Preču zīmes īpašnieka izņēmuma tiesības attiecībā pret citām personām stājas spēkā ar dienu, kad oficiālais paziņojums par preču zīmes
reģistrāciju publicēts Patentu valdes oficiālajā izdevumā (Preču zīmju likuma 17. pants).
Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus no reģistrācijas pieteikuma datuma, ja tā netiek pirms šā termiņa izslēgta no Reģistra sakarā
ar preču zīmes īpašnieka atteikšanos no reģistrācijas, atzīta par spēkā neesošu vai atcelta (Preču zīmju likuma 45.panta pirmā daļa).
Reģistrāciju var atjaunot (preču zīmi pārreģistrēt) ik pēc 10 gadiem, ikreiz uz jaunu 10 gadu periodu (Preču zīmju likuma 45.panta otrā
daļa). Iesniegumu par reģistrācijas atjaunošanu preču zīmes īpašnieks iesniedz preču zīmes spēkā esības pēdējā gada laikā, samaksājot
par reģistrācijas atjaunošanu noteikto maksu (Preču zīmju likuma 45.panta ceturtā daļa).
Preču zīmes īpašnieks nekavējoties paziņo Patentu valdei par grozījumiem vai konstatētajām kļūdām ziņās par preču zīmes reģistrāciju,
par sava vārda, nosaukuma vai adreses maiņu, par sava pārstāvja vai tā adreses maiņu vai par vēlēšanos svītrot preces vai
pakalpojumus no preču un pakalpojumu saraksta (Preču zīmju likuma 41.panta otrā daļa).
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Reģ. nr. M 75 560
Reģ. dat. 20.06.2020
Reģ. spēkā esamības paredzamais termiņš 14.10.2029
Pieteik. Nr. M-19-1078
Pieteik. datums 14.10.2019
http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/trademark/details/M-19-1078
CFE ind. 26.4.5; 26.4.19; 26.4.22; 29.1.12

Figurāla zīme
Krāsu salikums tumši zils, zeltains
Īpašn. PUBLISKO AKTĪVU PĀRVALDĪTĀJS POSSESSOR, AS; Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1887,
Latvija (LV)
35 atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības vadībā; konsultāciju sniegšana darījumu vadīšanā un organizēšanā;
konsultāciju sniegšana uzņēmējdarbības vadībā; palīdzība komerciālajā vai rūpnieciskajā pārvaldībā;
konsultāciju sniegšana par uzņēmējdarbības organizēšanu; padomu sniegšana darījumu vadīšanā;
profesionālo konsultāciju sniegšana darījumu jomā; ārpakalpojumu nodrošināšana (palīdzība
uzņēmējdarbībā)
36 nekustamā īpašuma iznomāšana; fondu veidošana; nekustamā īpašuma pārvaldība; daudzdzīvokļu māju
pārvaldība; vērtspapīru darījumu nodrošināšana; akciju kotācija biržā; investīciju fondu pakalpojumi;
starpniecības pakalpojumi darījumos ar akcijām un obligācijām
45 juridiskā izpēte; tiesvedības pakalpojumi; juridisko dokumentu sagatavošana; juridiskie pakalpojumi, kas
saistīti ar personu pārstāvēšanu sarunās par līgumu nosacījumiem

Starptautiski pieņemtie kodi (INID kodi), kas izmantoti preču zīmju datu identificēšanai:
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Reģistrācijas numurs
Registration number
Reģistrācijas atjaunojuma numurs, ja tas atšķiras no sākotnējā reģistrācijas numura
Renewal number where different from initial registration number
Reģistrācijas datums
Registration date
Pieteikuma numurs
Application number
Pieteikuma datums
Filing date of the application
Izstādes prioritātes dati
Exhibition priority data
Konvencijas prioritātes dati: pieteikuma numurs, pieteikuma datums, valsts kods
Convention priority data: application number, filing date, code of country
Ziņas par pārreģistrēto dokumentu, kas bija spēkā PSRS (pārreģistrētajām zīmēm)
Data relating to the registration previously in force in SU (for re-registered marks)
Preču un pakalpojumu starptautiskās klasifikācijas (Nicas klasifikācijas) indeksi; preču un/vai
pakalpojumu saraksts
Indication of the International Classification of Goods and Services (Nice Classification); list of
goods and/or services
Zīmes elementi, kas izslēgti no aizsardzības (disklamācija)
Elements excluded from protection (disclaimer)
Zīmju figurālo elementu starptautiskās klasifikācijas (Vīnes klasifikācijas - CFE) indeksi
Indication of the International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna
Classification - CFE)
Zīmes veids
Indication relating to the nature or kind of mark
Norāde, ka šī zīme ir kolektīvā vai sertifikācijas zīme
Indication that the mark is a collective mark or a certification mark
Zīmes apraksts
Description of mark
Norāde par zīmes aizsardzību krāsās
Indication concerning colours claimed
Juridiski saistītu pieteikumu dati, piemēram, dati par bij. PSRS pieteikumu, uz kuru
saskaņā ar LR Ministru Padomes 1992.gada 28.februāra lēmumu Nr. 72 pamatots
Latvijas pieteikums, vai Eiropas Savienības preču zīmes pieteikumu
References to legally related applications, e.g., data of the SU application, on which LV
application is based according to the provisions of the Decision of the Council of Ministers
of the Republic of Latvia No. 72, adopted on February 28, 1992, or European Union
Trade Mark application
Sākotnējā pieteikuma dati (sadalīta pieteikuma gadījumā)
Initial application data (in case of divided application)
Sākotnējās reģistrācijas dati (sadalītas reģistrācijas gadījumā)
Initial registration data (in case of divided registration)
Zīmes īpašnieks, adrese, valsts kods
Name and address of the owner of the mark, code of country
Pārstāvis (patentpilnvarotais, preču zīmju aģents), adrese
Representative (patent attorney, trademark agent), address
Starptautiskās reģistrācijas, kas pārveidota par nacionālo reģistrāciju, numurs un datums
Number and date of the international registration transformed into a national registration

