
Intelektuālā īpašuma aģentūra
INTELS Latvija



Par mums

    „Aģentūra INTELS Latvija” tika dibināta 1993. gadā kā viena no pirmajām intelektuālā īpašuma aģentūrām
Latvijā. Tā ir daļa no starptautiskā tīkla INTELS Group S.A, kura administratīvais un finansu centrs atrodas
Luksemburgā.

Daudzu gadu pieredze un izkoptā specializācija sniedza iespēju koncentrēties uz profesionālā un
organizatoriskā līmeņa attīstību un pilnveidošanu, kā rezultātā „Aģentūra INTELS Latvija” ir iekļauta
intelektuālā īpašuma tiesību un aizsardzības jomas vadošo uzņēmumu sarakstā  Eiropas Savienības valstīs.

Aģentūras darbinieki brīvi pārvalda latviešu, angļu un krievu valodas, kā arī ir Latvijas Profesionālo
Patentpilnvarnieku Asociācijas (LPPA),  INTA, ECTA (Eiropas Kopienas preču zīmju asociācijas), MARQUES
un AIPPI biedri. Uzņēmums vairakkārt guvis atzinības dažādos starptautiskos reitingos kā labākais Latvijā.  



Mūsu  pakalpojumi

Reģistrējamības meklējumi
Preču zīmju pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un uzraudzīšana
Atbalsts preču zīmju pieteikumu iesniegšanā ES un citās valstīs saskaņā ar
nacionālajām un starptautiskajām procedūrām
Sekošana preču zīmju reģistrācijas beigu termiņiem un reģistrācijas
atjaunošana
Grozījumu reģistrēšana preču zīmju pieteikumos un reģistrācijās
Licences līgumu un tiesību nodošanas līgumu sastādīšana un reģistrācija
Preču zīmju reģistrāciju dzēšana
Reģistrācijas apliecību saņemšana
Preču zīmju līdzības analīze
Preču zīmju tiesību aizsardzība un tiesību aizskāruma novēršana
Brīdinājuma vēstule
Pārrunu vešana (mediācija)
Klienta pārstāvēšana saistībā ar preču zīmju tiesību aizsardzību tiesās un
valsts iestādēs

Preču zīmes



Mūsu pakalpojumi

Patentu meklējumi
Patentu reģistrācijas pieteikumu, licences līgumu un tiesību nodošanas
līgumu sagatavošana, iesniegšana un uzraudzīšana
Patentu reģistrācijas pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un uzraudzīšana
saskaņā ar nacionālajiem un ES noteikumiem
Grozījumu reģistrēšana, patentu uzturēšana spēkā saskaņā ar patentu
Patentu likumu
Patentu uzturēšanas spēkā gada nodevu maksājumu termiņu uzraudzība
Eksperta viedokļa sagatavošana par rūpniecisko īpašumu tiesību
pārkāpumiem 
Patentu darbības pirmstermiņa pārtraukšana
Konsultācijas par patentu pārdošanu un iegādi, licences līgumu un ķīlas
līgumu sagatavošana un reģistrēšana 
Konsultācijas par aizsardzību pret negodīgu konkurenci
Atbalsts saistībā ar patentu pretlikumīgas lietošanas atklāšanu un novēršanu
Latvijā un ārvalstīs
Klientu pārstāvēšana saistībā ar tiesību aizsardzību tiesās un valsts iestādēs

Patenti un dizainparaugi



Mūsu pakalpojumi

Palīdzība saistībā ar domēnu nosaukumu pretlikumīgas lietošanas novēršanu 
Konsultācijas par normatīvajiem aktiem attiecībā uz domēnu nosaukumiem
Klientu pārstāvēšana saistībā ar tiesību aizsardzību tiesās un valsts iestādēs

Domēnu nosaukumi

Datorprogrammas un datu bāzes

Datorprogrammu un datu bāzu reģistrācijas pieteikumu sagatavošana un reģistrācija



Mūsu komanda

     Aģentūras darbinieki brīvi pārvalda latviešu, angļu un krievu valodas, kā arī ir Latvijas Profesionālo
Patentpilnvarnieku Asociācijas (LPPA),  INTA, ECTA (Eiropas Kopienas preču zīmju asociācijas), MARQUES un
AIPPI biedri. Uzņēmums vairakkārt guvis atzinības dažādos starptautiskos reitingos kā labākais Latvijā.  

Vairāk nekā 24
gadu pieredze

Vairāk nekā
3500 klientu

Vairāk nekā 20000
reģistrētu preču zīmju



Kontakt informācija

Akadēmijas lauk. 1-807
LV-1050, Rīga, Latvija

Tel.: +371 67205383
Fax.: +371 67205381

E-pasts: intels@parkls.lv
www.intels.lv


