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(190) LATVIJAS REPUBLIKAS
PATENTU VALDE

(111) M 71 940
Latvijas preču zīmes reģistrācijas apliecība
Preču zīme reģistrēta saskaņā ar 1999.gada 16.jūnija Latvijas Republikas likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"
noteikumiem

Izņēmuma tiesības uz reģistrēto preču zīmi pilnā apjomā, ieskaitot izņēmuma tiesības attiecībā pret citām personām, stājas spēkā ar
dienu, kad publicēts paziņojums par preču zīmes reģistrāciju (minētais likums, 4.panta divpadsmitā daļa).
Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus, skaitot no pieteikuma datuma, ja tā netiek pirms šā termiņa dzēsta pēc preču zīmes īpašnieka
iniciatīvas, atzīta par spēkā neesošu vai atcelta (21.panta pirmā daļa).
Reģistrāciju var atjaunot (preču zīmi pārreģistrēt) ik pēc 10 gadiem, ikreiz uz jaunu 10 gadu periodu. Iesniegumu par reģistrācijas
atjaunošanu preču zīmes īpašnieks iesniedz zīmes spēkā esamības pēdējā gada laikā, samaksājot attiecīgu maksu (21.panta otrā daļa).
Preču zīmes īpašnieks nekavējoties paziņo Patentu valdei par grozījumiem vai konstatētajām kļūdām ziņās, kas attiecas uz preču zīmes
reģistrāciju (17.panta otrā daļa).

(111) Reģ. nr. M 71 940
(151) Reģ. dat. 20.11.2017
(181) Reģ. spēkā esamības paredzamais termiņš 07.07.2027
(210) Pieteik. Nr. M-17-822
(220) Pieteik. datums 07.07.2017
(531) CFE ind. 26.1.2; 26.7.4; 26.11.12; 29.1.11

(591) Krāsu salikums zils
(732) Īpašn. Jānis Marks DUNKURS; Pienotavas iela 1A, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840, LV
(511) 7 roboti (iekārtas); darbgaldi; presformas (mašīnu daļas)

42 tīmekļa vietņu informācijas rādītāju izstrāde citām personām (informācijas tehnoloģiju pakalpojumi);
datorprogrammēšana; datoru programmatūras iznomāšana; inženiertehniskie pakalpojumi; zinātniskā
izpēte; rūpnieciskā dizaina pakalpojumi; materiālu pārbaude; kvalitātes kontrole; ūdens analīzes
pakalpojumi



Starptautiski pieņemtie kodi (INID kodi), kas izmantoti preču zīmju datu identificēšanai: 

(111)  Reģistrācijas numurs 
Registration number 

(116)  Reģistrācijas atjaunojuma numurs, ja tas atšķiras no sākotnējā reģistrācijas numura 
Renewal number where different from initial registration number 

(151)  Reģistrācijas datums  
Registration date 

(210)  Pieteikuma numurs 
Application number 

(220)  Pieteikuma datums  
Filing date of the application 

(230)  Izstādes prioritātes dati  
Exhibition priority data 

(300)  Konvencijas prioritātes dati: pieteikuma numurs, pieteikuma datums, valsts kods 
Convention priority data: application number, filing date, code of country 

(399)  Ziņas par pārreģistrēto dokumentu, kas bija spēkā PSRS (pārreģistrētajām zīmēm) 
Data relating to the registration previously in force in SU (for re-registered marks) 

(511)  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 

(526)  Zīmes elementi, kas izslēgti no aizsardzības (disklamācija) 
Elements excluded from protection (disclaimer) 

(531)  Zīmju figurālo elementu starptautiskās klasifikācijas (Vīnes klasifikācijas - CFE) indeksi 
Indication of the International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna 
Classification - CFE) 

(551)  Norāde, ka šī zīme ir kolektīvā preču zīme 
Indication that the mark is a collective mark 

(554)  Telpiska zīme 
Three-dimensional mark 

(555)  Hologrāfiska zīme  
Hologram mark 

(556)  Skaņu zīme, tās raksturojums 
Sound mark, including characteristics 

(571)  Zīmes apraksts  
Description of mark 

(591)  Norāde par zīmes aizsardzību krāsās 
Indication concerning colours claimed 

(600)  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 

(641)  Sākotnējā pieteikuma dati (sadalīta pieteikuma gadījumā) 
Initial application data (in case of divided application) 

(646)  Sākotnējās reģistrācijas dati (sadalītas reģistrācijas gadījumā) 
Initial registration data (in case of divided registration) 

(732)  Zīmes īpašnieks, adrese, valsts kods  
Name and address of the owner of the mark, code of country 

(740)  Pārstāvis (patentpilnvarotais, preču zīmju aģents), adrese  
Representative (patent attorney, trademark agent), address 

(885)  Starptautiskās reģistrācijas, kas pārveidota par nacionālo reģistrāciju, numurs un  datums 
Number and date of the international registration transformed into a national  registration 
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