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Aiga Bērziņa

RŪPNIECISKĀ ĪPAŠUMA AIZSARDZĪBA 
LATVIJĀ 1920.–1940. GADĀ: 

IESKATS PATENTU VALDES VĒSTURĒ*

Raksta mērķis ir sniegt ieskatu līdz šim maz pētītas, bet Latvijas saimnieciskajā un ekonomiskajā 
dzīvē ļoti nozīmīgas nozares – rūpnieciskā īpašuma aizsardzības un tās atbildīgās institūcijas 
Latvijas Republikas Patentu valdes – darbībā starpkaru posmā (1920.–1940. g.) un veicināt nākotnes 
pētījumus šajā un līdzīgos tematos. Darbs balstīts Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures 
arhīva dokumentos, galvenokārt Finanšu ministrijas un Rūpniecības un tirdzniecības departamenta 
dokumentos, aplūkotā laika presē un līdzšinējos pētījumos par Patentu valdes darbību un rūpnieciskā 
īpašuma aizsardzību Latvijā.
Atslēgvārdi: patents, preču zīme, paraugs, tirdzniecība, Finanšu ministrija, rūpniecība, ekonomika, 
privilēģijas.

Varas garantētās tiesības ekonomiski aktīviem cilvēkiem un dažādiem 
uzņēmumiem vienmēr ir bijusi nozīmīga finanšu politikas daļa. 20. gs. 
sākumā visā pasaulē nacionālajās valstīs un impērijās bija izveidojusies stabila 
rūpnieciskā īpašuma aizsardzības sistēma, kas dažādās niansēs atšķīrās, bet 
pamatā bija vienota – tās mērķis bija aizsargāt vietējos izgudrotājus, veicināt 
tautsaimniecības, tirdzniecības un rūpniecības attīstību.1

Krievijas impērijā, kuras sastāvā atradās Latvijas teritorija, pirmo vispārējo 
moderno likumu par tirdzniecības un rūpniecības privilēģijām izdeva  
1812. gadā. Jaunu, pārstrādātu likumu, definējot patentu un preču zīmju 
aizsardzību kā tiesību subjektu, pieņēma 1870. gadā, bet 1896. gada 26. februārī 

* Pētījums tapis, pateicoties Latvijas Republikas Patentu valdes atbalstam.
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ar labojumiem pieņēma Krievijas impērijas Rūpniecības nolikumu, kas aizstāja 
līdz tam pastāvošos novecojušos likumus un kas pamatā balstījās uz Vācijā esošo 
nozares likumdošanu. Likums tā 1913. gada redakcijā bija spēkā līdz impērijas 
sabrukumam, un to ar grozījumiem pārņēma Latvijas Republika, kā arī Padomju 
Krievija un citas bijušās impērijas teritorijas valstis.2 

Latvijas Republikā pirmās darbības rūpnieciskā īpašuma aizsardzībā sākās 
neilgi pēc valsts dibināšanas. Jau 1921. gada janvārī presē Latvijas Universitātes 
profesors Arvīds Kalniņš (1894–1981)3, uzsverot patentu nozīmību valsts 
ekonomikas attīstībā un akūto nepieciešamību sakārtot valsts patentu sistēmu, 
rakstīja: “[..] patentu sistēma un noslēpumainība, kura valda mūsu rūpniecībā, 
ir viens no tiem ļaunumiem, kurš pēdējā laikā nenoliedzami kavē visas kultūras 
attīstību un par kuru novēršanu katrā ziņā jāpadomā. [..] Mums jācenšas 
sasniegt, lai, tāpat kā mākslā, neviens nekopē un neizlieto autora darbu bez 
viņa piekrišanas, tā arī tehnikā neviens lai neizmanto attiecīga speciālista 
izgudrojumu bez viņa atļaujas. Tagadējai patentu sistēmai ar laiku jāizvēršas par 
goda lietu, kuru pabalsta pate sabiedrība, un tikai izņēmuma gadījumos viņā var 
iejaukties tiesu iestādes, tāpat kā to tagad dara pie autora tiesību neievērošanas.”4

Lai sakārtotu un organizētu nozari, līdz ar militāri politiskās situācijas 
stabilizēšanos reģionā darbu sāka Latvijas Republikas Patentu valde. Likuma 
ietvaros Patentu valde darbojās līdz Latvijas okupācijai, kas pārtrauca valsts 
saimniecisko, politisko un ekonomisko dzīvi. Tās darbība tika atjaunota  
1992. gadā, pēc Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošanas.

Patentu valdes pakļautība un budžets

Lai atjaunotu un uzraudzītu sagrauto valsts rūpniecību, jau 1918. gada  
beigās Latvijas Pagaidu valdība dibināja Rūpniecības departamentu, kas atradās 
Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas pakļautībā. Lielinieku uzbrukuma 
dēļ Rūpniecības departamenta darbību pārtrauca, un to atjaunoja tikai  
1919. gada jūlijā.5 Rūpniecības departamenta pakļautībā darbu sāka arī Patentu 
valde. Dokumentos minēts atšķirīgs Patentu valdes dibināšanas datums – gan  
1919. gada nogale, gan 1920. gada sākums. Tomēr ticams, ka tā sākusi darbu 
1920. gada 9. februārī (1. att.).6

Tirdzniecības un rūpniecības ministriju likvidēja 1921. gada 19. jūlijā, līdz 
tam tās pakļautībā esošo Jūrniecības, Muitas un Tirdzniecības un rūpniecības 
departamentu nododot Finanšu ministrijas padotībā. Tā rezultātā arī 
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Patentu valde mainīja pakļautību un turpināja darboties Finanšu ministrijas 
pakļautībā. 1927. gada 1. februārī Finanšu ministrijas sastāvā esošo Rūpniecības 
departamentu, nodibinoties Valsts saimniecības departamentam, pārsauca 
par Rūpniecības nodaļu. 1930. gada 29. marta Ministru kabineta lēmums un 
1930. gada 24. aprīļa finanšu ministra pavēle nr. 1 noteica Tirdzniecības un 
rūpniecības nodaļas, Proves valdes, Mēru un svaru valdes un Patentu valdes 
ieskaitīšanu Tirdzniecības un rūpniecības departamentā, sākot no 1930. gada 
1. aprīļa. Izmaiņas iestāžu, to skaitā Patentu valdes, darbībā šīs institucionālās 
pārmaiņas neradīja. Turpmāk tekstā institucionālās pārmaiņas nebūs norādītas, 
uz visu aplūkoto periodu attiecinot nosaukumu – Rūpniecības departaments.7

Līdz ar rūpnieciskā īpašuma aizsardzības uzsākšanu Latvijā radās nepie-
ciešamība izstrādāt un ieviest nozari regulējošus likumus. Izgudrojumus, kā 
arī preču zīmes Latvijas Republikā, tāpat kā tas bija Krievijas impērijā, saprata 
kā nemateriālas tiesības. Pamatā tām tomēr bija nevis radoši iemesli, bet gan 
apgrozības intereses, tas ir, veicināt jaunu preču un izgudrojumu ieviešanu, 

1. att. Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas Rūpniecības departamenta shēma. 
1920. gada maijs. Ar izdarītu labojumu par Patentu valdes dibināšanas laiku. 

LVVA, 6824. f., 3. apr., 100. l., 30. lp.



145rūpnieciskā īpašuma aizsardzība latvijā 1920.–1940. gadā

vienlaikus garantējot brīvu konkurenci un izvairīšanos no kāda tirgotāja vai 
uzņēmēja monopola veidošanās. Par pamatu jaunās valsts rūpnieciskā īpašuma 
aizsardzības tiesiskajai bāzei pieņēma bijušās Krievijas impērijas 1896. gada  
26. februāra Rūpniecības nolikumu, precīzāk, tā 1913. gada redakciju, kura II 
daļas 4. nodaļa saucās “Par privilēģijām uz izgudrojumiem un pārlabojumiem”. 
1921. gada 29. decembrī likumā izsludināja grozījumus “Pārgrozījumi 
noteikumos par izgudrojumu, modeļu un preču nozīmju aizsardzības apliecību 
un patentu izdošanas kārtību”8, un tas bija galvenais nozari regulējošais likums. 
Lai gan nelielas korekcijas šajā likumā un 1921. gada grozījumos tika ieviestas 
vairākkārt, tās kopumā uzlūkojamas nevis kā saturiskas, bet gan kā tehniskas 
un redakcionālas.9

Latvijas likumdošanas prakse neparedzēja Patentu valdes un tās darbinieku 
iesaisti likumdošanas un juridisko jautājumu risināšanā. Nozari regulējošā 
likumdošana atradās Finanšu ministrijas Juriskonsultācijas pārziņā, tomēr 
visus likumus tālāk virzīja tikai ar Tieslietu ministrijas atzinumu un nereti tika 
prasītas Patentu valdes darbinieku rekomendācijas.10

Patentu valdes budžets bija tieši pakļauts Finanšu ministrijas budžetam. 
Tās ieņēmumus vedoja visas maksas par patentu, preču zīmju un paraugu 
reģistrēšanu un aizsardzību. Salīdzinājumā ar citām valstīm Latvijā bija zemas 
patentu maksas,11 tomēr vietējiem izgudrotājiem šīs summas nomaksa nereti 
bija problemātiska. Patentu valdes ieņēmumi trīs līdz četras reizes pārsniedza 
tās izdevumus, dodot ievērojamu ieguldījumu valsts budžetā. Piemēram, 1932.–
1933. gadā Patentu valdes ieņēmumi bija 27 820 latu.12

Galvenos Patentu valdes izdevumus veidoja darbinieku algas, valsts pārvaldē 
strādājošajiem paredzētas piemaksas, piemēram, ģimenes piemaksa, piemaksa 
par izdienu u.c., telpu uzturēšanas, saimniecības un lietvedības izdevumi.13 

Personāls un ar Patentu valdi saistītās 
institūcijas un personas

Patentu valdes uzdevums bija organizēt, vadīt un nodrošināt valsts noteikto 
patentu un izgudrojumu aizsardzības politiku. Patentu valde nenodarbojās 
ar lēmumu pieņemšanu, bet gan organizēja praktisko darbu – iesniegumu 
pieņemšanu un apstrādi, lēmumu sagatavošanu, attiecīgās dokumentācijas 
sagatavošanu, lēmumu izpildes nodrošināšanu, valsts nodevu iekasēšanu u.c. 
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Patentu valdē starpkaru posmā pastāvīgi nodarbināja tikai divas līdz 
četras personas, un tas bija mazākais darbinieku skaits no visām Rūpniecības 
departamenta pakļautībā esošajām iestādēm. Darbinieku mainība Patentu valdē 
bija zema, mainoties tikai apkalpojošajam personālam un īslaicīgi piesaistītiem 
darbiniekiem, bet vadošie amati visu starpkara posmu palika nemainīgi.

Patentu valdei sākot darbu, par tās priekšnieku finanšu ministrs iecēla 
inženieri tehnologu Jāni Aleksandru Puricu (arī Pūrics; 1880–1954; 2. att.). 
Patentu valdes priekšnieka amatu J. Purics ieņēma no valdes dibināšanas līdz 
Otrajam pasaules karam, to turpināja vācu un padomju okupācijas laikā.14 Par 
darbu valsts dienestā viņš apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.15

Otra persona, kura darbu Patentu valdē sāka neilgi pēc tās dibināšanas un 
tajā strādāja visu starpkaru posmu, bija darbvede (lietvede) Zenta Eleka (1898–?; 
3. att.). 1938. gada 16. novembrī Z. Eleka par darbu apbalvota ar Atzinības krusta 
Goda zīmi.16 Darbu Patentu valdē Z. Eleka turpināja Otrā pasaules kara laikā, 
gan vācu, gan padomju okupācijas periodā.17

Mazāk informācijas atrodams par citiem Patentu valdes darbiniekiem. 
Zināms, ka 1931. gadā valde nodarbināja divus apkalpotājus – vecāko kurjeru 

2. att. Patentu valdes priekšnieka 
Jāņa Aleksandra Purica (1880–

1954) 1920. gada 15. jūlijā Jūrmalā 
izdotās Latvijas Republikas pases 

foto. LVVA, 2996. f., 15. apr., 
29940. l.

3. att. Patentu valdes darbvedes 
Zentas Elekas (1898–?) 

1919. gada 15. decembrī Rīgā 
izdotās Latvijas Republikas 
pases foto. LVVA, 2996. f., 

5. apr., 4669. l.
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Dāvidu Mežuli un laboratorijas strādnieku Ernestu Eglīti.18 1933. gada aprīlī 
Patentu valdei Rūpniecības departaments piekomandēja departamentā 
nodarbināto inteliģento bezdarbnieci Emīliju Zeltiņu, kura darbu pēc pašas 
vēlēšanās atstāja 1934. gada 1. aprīlī.19 Viņas vietā 1934. gada decembrī kā brīva 
līguma darbinieci pieņēma inteliģento bezdarbnieci Irēnu Milleri, kura jau 
iepriekš bija nodarbināta Rūpniecības departamentā. Amatā I. Millere atradās 
līdz 1936. gada 18. augustam.20

1938. gada 1. aprīlī Patentu valdē uz brīvu līgumu par kancelejas ierēdni 
iecēla Rūpniecības departamenta ārštata rezerves darbinieku Jāni Rubeni, bet 
jau pēc nepilna mēneša – 30. aprīlī J. Rubeni no dienesta uzdevumu pildīšanas 
atbrīvoja.21 J. Rubeņa vietu no 1938. gada 1. maija ieņēma brīva līguma 
darbiniece Natālija Kuplā, kuru 1939. gada 1. aprīlī iecēla par Patentu valdes 
2. šķiras mašīnrakstītāju. Patentu valdē viņa turpināja darbu vēl Otrā pasaules 
kara laikā, no darba atbrīvota 1942. gada 9. novembrī.22

Lai nodrošinātu efektīvu, tiesisku un saprotamu nozares darbību, līdz ar 
Patentu valdi darbu sāka citas cieši saistītas, bet no Patentu valdes neatkarīgas 
instances un personas. Tās bija Finanšu ministrijas Rūpniecības departamentam 
pakļautā Patentu komiteja (citur komisija), kas bija atbildīga par lēmumu 
pieņemšanu patentu un preču zīmju aizsardzības jautājumos, un tam pašam 
departamentam pakļautā Tehniskā komiteja (citur komisija), kas bija atbildīga 
par sūdzību izskatīšanu, kas bija saistītas ar patentiem un preču zīmēm un 
vajadzības gadījumā – ar Patentu komitejas pieņemto lēmumu pārskatīšanu. 
Abās komitejās darbojās atbilstošu tehnisko izglītību ieguvuši speciālisti, kas 
veidoja veiksmīgu karjeru Finanšu ministrijas Rūpniecības departamentā un 
ārpus tā. 

Patentu komitejas darbību organizēja sēdēs, kas tika sasauktas visu starpkaru 
posmu, un tajās pieņēma lēmumus par preču zīmju reģistrāciju, aizsardzības 
apliecību un patentu piešķiršanu. Piemēram, 1932.–1933. gadā komiteja noturēja 
41 sēdi.23 Komitejā darbojās tās priekšsēdētājs un divi pastāvīgie locekļi, ko iecēla 
Rūpniecības departaments no savu darbinieku vidus. Atalgojumu par darbu viņi 
saņēma no Finanšu ministrijas. Pēdējā Patentu komitejas sēde notika 1940. gada 
25. jūlijā. Tajā izskatīja piecus preču zīmju pieteikumus, no kuriem visas piecas 
preču zīmes reģistrētas, un sešus izgudrojuma pieteikumus, no kuriem piešķirti 
četri patenti, viens patenta pieteikums noraidīts, bet viens atlikts.24
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Patentu komitejas priekšsēdētāja amatu visu starpkaru posmu ieņēma 
Patentu valdes priekšnieks Jānis Purics,25 bet tās locekļi vairākkārt mainījās. Pēc 
līdzšinējiem pētījumiem zināmi šādi Patentu komitejas locekļi: būvinženieris 
Vilhelms Čipste (arī Cipste; 1881–1930), Latvijas valsts dārgmetālu un 
dārgakmeņu kvalitātes uzraudzības sistēmas un Proves valdes izveidotājs 
inženieris Ādolfs Lielauss (arī Lielausis; 1885–?), vācbaltiešu izcelsmes fabriku 
inspektors inženieris tehnologs Kurts Šnakenburgs (1883–?) un viņa brālis 
vēlākais Daugavpils meliorācijas komisijas priekšsēdētājs inženieris Voldemārs 
Šnakenburgs (1887–?),26 Latvijas Hipotēku bankas inženieris un tehniskās daļas 
rūpniecības nozares vadītājs Jānis Lielbārdis (1884–?)27 un inženieris Juris 
Šteinbergs (1886–?).28 

Tehniskā komiteja īpaši rīkotās sēdēs izskatīja pieteicēju sūdzības par 
Patentu valdes un Patentu komitejas lēmumiem,29 tās sastāvā ietilpa dažādu 
tehnisko zinātņu speciālisti – trīs Rūpniecības departamenta iecelti pastāvīgie 
locekļi. Atsevišķām sēdēm pieaicināja speciālistus (to skaitā vairākkārt arī  
J. Puricu), kam piešķīra padomdevēju balsstiesības.30

Komitejas sēdes sasauca pēc nepieciešamības. Laikā no 1925. gada jūnija 
līdz 1939. gada jūnijam Tehniskā komiteja noturēja pavisam 41 sēdi. 1936. un 
1938. gadā nebija nevienas komitejas sēdes, bet lielāko sēžu daudzumu – astoņas 
sēdes – Tehniskā komiteja noturēja 1929. gadā. Pēdējā Tehniskās komitejas sēde 
notika 1940. gada 1. jūnijā, pēc kuras komitejas darbība izbeigta.31

Tehniskās komitejas priekšsēdētāju ievēlēja komitejas locekļi atklātā 
balsojumā. Pirmais Tehniskās komitejas priekšsēdētājs bija vācu tautības 
inženieris tehnologs Rūpniecības departamenta inspektors Oto Vērleins 
(1885–?).32 O. Vērleinu priekšnieka amatā 1925. gadā nomainīja Rūpniecības 
departamenta rūpniecības inspektors, vēlāk Inspekcijas nodaļas vadītājs 
inženieris tehnologs Juris Šteinbergs, kurš līdz tam bija darbojies kā Tehniskās 
komitejas loceklis, bet 20. gs. 30. gados ietilpa Patentu komitejas sastāvā.33 
1928. gada 11. aprīlī J. Šteinberga vietā par Tehniskās komitejas priekšsēdētāju 
ievēlēja inženieri tehnologu ilggadējo Mēru un svaru valdes priekšnieku Kārli 
Mežaku (1861–?). 

Tāpat zināms, ka Tehniskajā komitejā kā loceklis ilglaicīgi darbojās Finanšu 
ministrijas elektrības uzņēmumu inspektors inženieris elektrotehniķis Kārlis 
Vējiņš (1885–?), kuru 1935. gadā ievēlēja K. Mežaka vietā par komitejas 
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priekšsēdētāju.34 No 1935. gada komitejā kā loceklis darbojās Finanšu ministrijas 
Rūpniecības departamenta darbinieks inženieris J. Ozoliņš.35 Par citiem 
Tehniskās komitejas locekļiem ziņu nav.

Patentu pilnvarnieki (lietpratēji). Neatkarīgi no Finanšu ministrijas darbu 
nozarē sāka arī vairākas privātpersonas, kuras, nebūdamas nodarbinātas Patentu 
valdē vai ar to saistītajās institūcijās, labi orientējās nozares politikā un kuras 
ārvalstu un Latvijas uzņēmumi un privātpersonas bieži izraudzījās kā savu 
interešu pārstāvjus – pilnvarniekus.36

Galvenais patentu pilnvarnieku uzdevums bija savu klientu interešu 
pārstāvēšana rūpnieciskā un tirdzniecības īpašuma aizsardzības pieteikšanai 
un saņemšanai, nepieciešamās dokumentācijas sakārtošana, konsultāciju 
nodrošināšana, un tamlīdzīgi darbi. Nozīmīgs priekšnoteikums sekmīgai 
patentu pilnvarnieku darbībai bija apstāklis, ka likums paredzēja, ka ārzemju 
uzņēmumi, izgudrotāji un ārzemju privātas vai juridiskas personas pieprasījumu 
izgudrojuma vai preču zīmes aizsardzībai Latvijā var iesniegt tikai caur Latvijā 
dzīvojošu pilnvaroto personu.37

Patentu valde nereti saņēma lūgumus no Latvijas un ārzemju uzņēmumiem, 
kā arī Latvijas valsts iestādēm ieteikt patentu pilnvarniekus darbam. Tomēr vēl 
1931. gadā Patentu valde ne bez nožēlas skaidroja, ka “Latvijā vēl nepastāv tā 
saucamais reģistrēto patenta aizstāvju institūts kā dažās citās valstīs, bet ka šādu 
aizstāvju uzdevumus pie mums veic privātas personas”. 38 Arī turpmākajos gados 
šādu institūtu neizveidoja.

Lai gan starpkaru posmā Latvijā darbojās visai liels skaits patentu 
pilnvarnieku – daļa no tiem visu starpkaru posmu, daļa tikai dažos vai pat vienā 
gadījumā, oficiāli Patentu valde kā šādus pilnvarniekus rekomendēja tikai dažas 
personas.39 Tie bija Latvijas Universitātes Inženierzinātņu fakultātes profesors 
vācu tautības būvinženieris Eduards Aleksandrs Johans Veiss (1886–1966)40, 
Patentu valdes priekšnieka J. Purica brālis Alfrēds Purics (arī Purīts, Pūrics, 
Pūrīts; 1878–1936), kurš plašākai sabiedrībai bija pazīstams kā mākslinieks, 
Latvijas Mākslas akadēmijas bibliotekārs un žurnāla “Svari” redaktors41, vācu 
tautības inženieris Kārlis Hercbergs (1857–1936) un tehniķis Jēkabs Pilsātnieks 
(1880–?)42.
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Preču zīmju un izgudrojumu aizsardzība

Nozīmīgākās valsts tirdznieciskās un rūpnieciskās īpašuma aizsardzības 
jomas un Latvijas Patentu valdes darbības virzieni bija šādi: 1) preču zīmju (arī 
preču nozīme, tirdzniecības zīme, preču marka, firmas zīme)43 aizsardzība un ar 
to saistīto jautājumu risināšana, un 2) dažādu izgudrojumu aizsardzība (patenti 
un paraugi)44 un ar to saistīto jautājumu risināšana.

Preču zīmju aizsardzība Latvijā jau kopš Patentu valdes darbības sākuma 
attiecās uz visām tirdzniecības un rūpniecības nozarēm.45 Preču zīmju 
aizsardzību realizēja ar tā saukto reģistrācijas jeb pieteikšanas sistēmu – saskaņā 
ar Rūpniecības nolikumu katrai personai, kas vēlas iegūt tiesības vienīgajam 
lietot kādu preču zīmi, tā jāpiesaka reģistrēšanai Patentu valdē, kas pārbauda, vai 
ir ievēroti visi reģistrēšanai nepieciešamie nosacījumi un visi likumi, kā arī veic 
zīmes reģistrāciju un izdod attiecīgus dokumentus.46 Preču zīmes reģistrācija 
sniedza teritoriālā un laika ziņā ierobežotu aizsardzību – to reģistrēja uz 10 
gadiem, par katru gadu paredzot noteiktas nodevas apmaksu. Pēc 10 gadiem 
reģistrēto preču zīmi varēja atjaunot.47 

Patentu valdei nebija pienākuma pirms aizsardzības apliecības izdošanas 
pārbaudīt, vai pieteicējam pieder preču zīme un vai tā atrodas apgrozībā. 
Jautājums par prioritāti aktualizējās tikai gadījumos, kad kāds lietojis preču 
zīmi bez reģistrācijas un kāds konkurents šo zīmi reģistrējis kā savu, kā rezultātā 
pirmais iesniedzis sūdzību. Šādos gadījumos pirmajam lietotājam bija tiesības 
vērsties tiesā un apstrīdēt izdoto aizsardzības apliecību.48

Personu vēlmi reģistrēt preču zīmes labi raksturo šāds piemērs.  
1931. gada septembrī Patentu valde saņēma Liepājā reģistrētās ķīmiskās fabrikas 
“Eduards Grošs” īpašnieka Ādolfa Groša vēstuli. Vēstulē Ā. Grošs, lūdzot 
aizsardzību firmas lietošanā esošajam produkta iepakojumam, skaidro, ka savu 
produkciju – denaturētu spirtu49 – viņš pilda pudelēs, uz kurām jau ilgāku laiku 
lietotas speciālas “lillā-rozā etiķetes” (4. att.) un kas sabiedrībā iemantojušas 
atpazīstamību. Tālāk viņš skaidro, ka “pēdējā laikā kāds Liepājas ebrejs  
M. Mindelis arī dabūjis atļauju pildīt denaturētu spirtu, bet viņa pildītais spirts 
nav guvis piekrišanu publikā [..]. Tagad esmu dzirdējis, ka minētais Mindelis 
gribot izlaist savu spirtu zem tādas pašas krāsas etiķetēm, ar līdzīgu izskatu kā 
manas, lai caur to paceltu sava spirta apgrozību, jo esot novērots, ka publika 
pieprasot arvien spirtu ar lillā-rozā (tas ir, manām) etiķetēm. [..] tāds Mindeļa 
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paņēmiens stiprā mērā var maldināt vientiesīgos pircējus un man var atnest 
lielus zaudējumus [..].”50

Līdzīga motivācija bija arī izgudrojumu aizsardzības iegūšanai – ar patentu 
persona vai uzņēmums ieguva kāda konkrēta izgudrojuma vienīgās lietošanas 
tiesības un garantētu šo tiesību aizsardzību, kas bija spēkā konkrētā teritorijā 
un uz noteiktu laiku. Ar patentu neaizsargātie izgudrojumi varēja tikt plaši 
izmantoti, neprasot atļauju.51 Maksimālais izgudrojuma aizsardzības laiks bija 
15 gadi, skaitot no patenta parakstīšanas dienas.52

Latvijas Republikas likumi noteica, ka patentēt var katru jaunu, rūpnieciski 
izmantojamu53 izgudrojumu. Raksturojot situāciju Latvijā, Patentu valdes vadība 
skaidroja: “Patenti vispār tiek izsniegti tikai uz jauniem izgudrojumiem, t. i., 
tādiem, kas līdz pieteikšanai Patentu valdē vēl nav nākuši atklātībai zināmi, 
vienalga – iekš vai ārzemēs. Patentu valde tomēr pieteiktos izgudrojumus 
uz viņu jaunumu nepārbauda, bet patentu izsniedz izgudrojuma pirmajam 
pieteicējam. Ja vēlāk izrādītos, ka pieteiktais izgudrojums nav bijis jauns, tad 
interesenti var panākt tiesas ceļā šāda patenta dzēšanu.”54

 4. att. Firmas “Eduards Grošs” 
īpašnieka Ādolfa Groša lietotā etiķete 

(preču zīme) uz denaturēta spirta 
pudelēm. LVVA, 4595. f., 1. apr., 

6456. l., b. p.
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Tas nozīmē, ka Latvijā no patenta pieteicēja netika prasīts pierādīt, ka viņš 
tik tiešām ir reālais izgudrotājs, saprotot, ka praksē šāda pierādīšana bieži vien 
būtu neiespējama. Tajā pašā laikā tas krietni atviegloja Patentu valdes darbu 
un samazināja iespējamo strīdu skaitu, saprotot, ka pieteikuma reģistrācijas 
datums nav apšaubāms.

Patentēšanai Latvijā pieteica gan dažādus nerealizētus projektus, gan jau 
gatavus, izstrādātus aparātus, iekārtas, dizainus, paņēmienus u.c. Patentu valdes 
izstrādātajā Patentu klasifikācijas žurnālā norādīti 83 izgudrojumu iedalījumi, 
piemēram, kalnrūpniecība, vairāku veidu metāla apstrāde (ķīmiskā, mehāniskā 
u.c.), degviela, instrumenti, mācību līdzekļi, rasēšanas un rakstu piederumi, 
ceļamās un nolaižamās ierīces, zemkopība un dārzkopība, tabaka, apavi, 
reklāma, veselības kopšana, kara lietas, apbedīšanas lietas u.c. Katrs klasifikators 
dalīts vēl sīkāk.55

Lielāko izgudrojumu pieteikumu skaitu veidoja ārvalstnieki, no kuriem 
visvairāk bija dažādu speciālistu, lielu uzņēmumu un firmu iesniegumi, kas 
bija novērtējuši Latviju kā valsti, kurā viņu radītajam izgudrojumam būtu labs 
noiets.56 Piemēram, no Amerikas, Vācijas, Lielbritānijas un Francijas Latvijas 
Patentu valdē ienāca daudzi militārie jauninājumi, galvenokārt saistībā ar 
ieročiem, lādiņiem, ūdens un gaisa torpēdām. Tāpat daudz ārzemju izgudrojumu 
bija saistīti ar ķīmijas nozari.57

Latvijas izgudrotāju vidū visvairāk pieteikumu Patentu valdē iesniedza tieši 
amatnieki un lauksaimnieki.58 Nereti izgudrošanas un izgudrojumu patentēšanas 
mērķis Latvijas pilsoņu vidū bija ne tikai iegūt zināmu atpazīstamību, bet 
galvenokārt atpelnīt izgudrojumā ieguldītos līdzekļus un vēl vairāk – no tā iegūt 
materiālu labumu. Tas radīja plašas sabiedrības grupas uzskatu, ka izgudrojumi 
ir ceļš uz ātru un salīdzinoši vieglu peļņu, un tā rezultātā patentēšanai pieteica 
daudz nevērtīgu un nepraktisku iekārtu, paņēmienu u. tml. Jau 1924. gadā presē 
rakstīja, ka Patentu valdē pieteiktie “izgudrojumi pa lielākai daļai mazsvarīgi”59. 
Piemēram, 1923. gada nogalē Patentu valdē bija pieteikti aptuveni 12 “kūdras 
mašīnu apstrādāšanas izgudrojumi,” bet dzīvē neviens no tiem nebija lietojams.60 
Šāda situācija izgudrojumu jomā bija raksturīga visu starpkaru posmu (sk. krāsu 
ielikumu).

Arī nozares speciālistu publiskajos rakstos izskanēja bažas par Latvijas 
izgudrojumu zemo kvalitāti un nepietiekamajām izgudrotāju zināšanām un 
pūliņiem. Piemēram, 1928. gadā laikraksts “Latvijas Kareivis”, atsaucoties uz Jāni 
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Puricu un raksturojot Latvijas izgudrojumu stāvokli, raksta: “Tagadējā straujajā 
tehnikas progresa laikmetā, kad dažādas tehniskās nozares sasniegušas augstu 
stāvokli un plašu specializāciju, nav viegli atrisināt sevišķi svarīgus un noderīgus 
atradumus. To var panākt vienīgi neatlaidīgā un sistemātiskā darbā, iepazīstoties 
ar visiem līdzšinējiem atradumiem un pētījumiem zināmā nozarē.”61 Vēl  
1940. gadā sākumā, raksturojot izgudrojumu vispārējo stāvokli Latvijā, J. Purics 
secina, ka “arvien novērojams, ka daudzi, kam trūkst pamatizglītības, nododas 
dažnedažādu sarežģītu ierīču izgudrojumiem, cerēdami uz lielu peļņu un velti 
šķiežot naudu un laiku, kuru tie vislabāk varētu izlietot kādā citā noderīgā 
darbā.”62 

Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesības zinātņu fakultātes 
Tautsaimniecības nodaļas absolvents Kārlis Cukurs (1899–1966)63 savā  
1937. gadā aizstāvētajā diplomdarbā “Patentu un paraugu aizsardzība” secina, 
ka lielākā daļa patentu tiek dzēsta, tādējādi norādot uz to zemo kvalitāti.64 Pēc  
J. Purica novērojumiem, no Latvijā patentētajiem vietējiem izgudrojumiem reāli 
izmantoja tikai 3–4% un patenta īpašnieks ar savu izgudrojumu nopelnīja vidēji 
300–400 latu. Vienlaikus gan J. Purics atzīmē, ka reizēm latviešu izgudrojumi 
tiek patentēti arī ārzemēs un ar tiem nopelnītas lielas summas, bet tas vairāk 
uzlūkojams kā izņēmums, ne pierasta prakse.65

Patentu valdes darbības raksturojums

Patentu valdei sākot darbu, tā saistībā ar nozares organizācijas un sakārtošanas 
darbu varēja veikt tikai nelielu daļu no paredzētajiem pienākumiem. Precīzāk, 
tās darbinieki sāka iesniegumu pieņemšanu, bet pieteikto patentu, modeļu 
un preču zīmju reģistrēšana un apliecību izsniegšana praktisku iemeslu dēļ 
aizkavējās.66 

1921. gada 29. decembrī finanšu ministrs Ringolds Kalnings (1873–1940), 
uzsverot nepieciešamību sakārtot likumus un raksturojot Patentu valdi 
tās darbības sākumā, norādīja: “Līdz šim Patentu valde ir tikai pieņēmuse 
izgudrojumu un aizsardzības nozīmju pieteikumus skaitā apm[ēram] 500, pie 
kam Valsts kasē iemaksāts par katru pieteikumu no Latvijas pavalstniekiem 
50 rbļ. un no ārzemniekiem 100 rbļ., t. i., nodoklis, kura lielumu savā laikā, 
pēc Patentu valdē esošām ziņām, caur mutisku rīkojumu noteicis bij[ušais] 
tirdzniecības un rūpniecības ministrs Zommers67. Lai neuzkrātos pieteikumi un 
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tādējādi neradītu grūtības Patentu valdes tālākā darbībā, nepieciešami vajadzīga 
visdrīzākā laikā stāties pie pieteikumu caurskatīšanas un izspriešanas, kas būs 
iespējams, starp citu, tikai pēc attiecīgu nodokļu noteikšanas, kuri katrā ziņā 
būtu ievedami, lai segtu vismaz valsts izdevumus šinīs lietās, un kuru projektu 
līdz ar šo stāda priekšā apstiprināšanai.” 68

Pēc “Pārgrozījumu noteikumos par izgudrojumu, modeļu un preču nozīmju 
aizsardzības apliecību un patentu izdošanas kārtību” pieņemšanas 1921. gada 
decembrī Patentu valde sāka aktīvu darbu Finanšu ministrijas telpās Rīgā, 
Noliktavas ielā 1. Patentu valdes darbību un visu nepieciešamo dokumentāciju 
strikti regulēja valsts likumi un dažādi noteikumi, par kuru izpildi tieši atbildīgi 
bija Patentu valdes darbinieki. Tāpat Patentu valdes darbību regulēja un 
uzraudzīja gan Rūpniecības departamenta vadība, gan Finanšu ministrija.

Kopumā Patentu valdes ikdienu veidoja iesniegumu pieņemšana no dažādām 
personām un iestādēm un to sagatavošana izskatīšanai Patentu komitejas sēdēs 
likumā paredzētajā kārtībā. Ja komitejas lēmums bija pozitīvs un iesniedzēja 
lūgums tika apmierināts, Patentu valde organizēja visas darbības patenta 
izsniegšanai vai preču zīmes reģistrācijai – izsniedza paziņojumu pieteicējam 
par lēmumu un informāciju par nodevu nomaksu, kas noteiktā laikā – trīs 
mēnešus no paziņošanas dienas – jāiemaksā Valsts kasē, pēc kā izdeva preču 
zīmes reģistrācijas apliecību vai patentu. Negatīva lēmuma gadījumā arī 
par to paziņoja pieteicējam. Ja radās kādas neskaidrības saistībā ar saņemto 
iesniegumu, tieši Patentu valde organizēja papildu informācijas ieguvi un saziņu 
ar pieteicēju. Lielu darba apjomu veidoja rakstiskas un mutvārdu konsultācijas 
saistībā ar nepieciešamo dokumentāciju, pieteikšanas un izskatīšanas kārtību 
u.c. un padomdevēja darbs dažādās valsts iestādēs, sevišķi tiesās. Ne mazāk 
nozīmīga un laikietilpīga bija iepriekš izsniegto patentu, reģistrēto preču zīmju 
un paraugu pārzināšana un sekošana ikgadējo nodevu nomaksai, izsniegto 
privilēģiju dzēšana, dažādu Tehniskās komitejas lēmumu izpildes nodrošināšana 
un Finanšu ministrijas rīkojumu izpilde, kā arī sabiedrības informēšana69 par 
Patentu valdes darbu un nozares stāvokli.70

Lai gan Patentu valdes oficiālajos pienākumos neietilpa pieteikumu 
izskatīšana un strīdu kārtošana, praksē Patentu valde iemiesoja preču zīmju 
un izgudrojumu aizsardzību tās visdažādākajās izpausmēs, par ko liecina 
daudzveidīgais iesniegumu un lūgumu klāsts, ar ko Patentu valdei bija jāsaskaras 
ikdienas darbā.71 Tajā pašā laikā valdes darbinieki skaidroja, ka “Patentu valde 



155rūpnieciskā īpašuma aizsardzība latvijā 1920.–1940. gadā

nevar sniegt nekādus norādījumus par izgudrojuma lietderību vai izredzēm uz tā 
izdevīgu izmantošanu, bet vienīgi paskaidrot, kādā kārtā izgudrojums pieteicams 
patentam, lai nodrošinātu tā vienīgās lietošanas tiesības. Patentu valde nevar 
sniegt izziņu arī attiecībā uz to, vai priekšmeti, līdzīgi Jūsu izgudrojumam, jau 
nepastāvētu kaut kur ārzemēs [..].”72

Pirmās preču zīmju aizsardzības apliecības Patentu valde izdeva 1922. gada 
18. janvārī Rīgā esošajai tabakas fabrikai “A/s Maikapar”73. Tās bija aizsardzības 
apliecības nr. 1–4 šādām preču zīmēm: 1) “Riga, 1901 – 10 gab.” (5. att.),  
2) “Riga, 1901 – 25 gab.”, 3) “1201 – 10 gab.” un 4) “1201 – 25 gab.” Visas četras 
preču zīmju aizsardzības apliecības dzēstas 1923. gada maijā.74

Arī izgudrojumiem izsniedza aizsardzības apliecības. Tās izdeva pirms 
patenta piešķiršanas uz iesnieguma izskatīšanas laiku. Saņemot aizsardzības 
apliecību, pieteicējs saskaņā ar likumu, nezaudējot tiesības uz privilēģiju vai 

5. att. Tabakas fabrikas “A/s 
Maikapar” preču zīme “Riga,  

1901 – 10 gab.” uz tirdzniecībā 
esošas papirosu kastītes. “Vitber 

Art & Antiques” izsoļu lapa. 
Pieejama: https://www.vitber.lv/

lv/lot/32878 
(skatīts 12.07.2018.)
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patenta izsniegšanu, var izgudrojumu publicēt, atklāti izmēģināt un izmantot, 
pagatavot, kā arī ar privātiem vai notariāliem paziņojumiem brīdināt tos, kas 
aizskar viņa tiesības, aizrādot, ka patenta izsniegšanas gadījumā viņi nesīs 
atbildību tiesas ceļā par pārkāpumiem, kas izdarīti laikā no aizsardzības 
apliecības pasludināšanas līdz patenta parakstīšanai. Tāpat aizsardzības apliecība 
īpašnieks ir tiesīgs pārdot savas tiesības patenta iegūšanai.75

Pirmo izgudrojuma aizsardzības apliecību Latvijas Patentu valde izdeva 
1922. gada 15. februārī. To ieguva rīdzinieks Andrejs Golvers (6. att.) savam 
1921. gada 12. novembrī pieteiktajam izgudrojumam “Pārlabojumi par 
bungusitdzirnavām”76 (arī “Bungu sitdzirnavas”; 7. att.). Izgudrojuma aizsardzība 
dzēsta 1930. gada 22. oktobrī.77

Pirmo Latvijas patentu izdeva 1922. gada 22. septembrī Londonas firmas 
“Techno-Chemical Laboratories Ltd.” izgudrojumam “Sausēšanas process un 
aparāti”. Arī patentu nr. 2 ieguva ārzemju pieteicējs – Berlīnes firma “Richard 
Klinger G.m.b.H.” izgudrojumam “Degvielu taupošs pavards” 1922. gada  
10. novembrī. Tikai trešā Latvijas patenta ieguvēja dzīvesvieta bija Latvijā.78 
Tas bija rīdzinieks Jānis Minuss ar izgudrojumu “Pārvietojums istabas krāsnī 
ar regulējamu gaisa ieplūšanu.”79

Sevišķi aktīva patentu un preču zīmju reģistrācijas iesniegumu saņemšana un 
to izskatīšana norisinājās tieši pirmajos Patentu valdes darbības gados. Finanšu 
ministrijas pārskatos norādīts, ka līdz 1923. gada beigām Patentu valde bija 
reģistrējusi 1243 preču zīmes un 27 modeļus, kā arī izsniegusi 264 aizsardzības 
apliecības un 80 patentus.80 

1924. gada gaitā vērojama iesniegumu samazināšanās. Patentu komitejas 
loceklis Vilhelms Čipste 1924. gadā presē rakstīja, ka “beidzamā laikā iesniegumi 
mazinājušies skaita ziņā, bet gan konstatējama uzlabošanās pēc būtības un 

6. att. Andreja Golvera (1868–?) 1919. gadā izdotās Latvijas 
Republikas pases foto. LVVA, 2996. f., 7. apr., 23690. l. 
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praktiskās nozīmes”81. Tātad līdz ar tendenci iesniegumu skaitam samazināties 
bija vērojama iesniegumu kvalitātes celšanās, tas ir, precīzāk sastādīti iesniegumi, 
kā arī iesniegumi par šķietami vērtīgākām preču zīmēm un izgudrojumiem. 

Izgudrojumus un preču zīmes Patentu valdē bija jāpiesaka saskaņā ar 
Finanšu ministrijas apstiprinātiem noteikumiem, kas izstrādāti, lai ļautu izvērtēt 
pieteikumus pēc to būtības. Patentu un preču zīmju pieteikšanas veidlapas varēja 
iegādāties Valsts tipogrāfijā, kas atradās Rīgas pilī.82 Gadījumos, ja bija iesniegta 
neatbilstoša vai nepilnīga dokumentācija, Patentu valde iesniegumu noraidīja vai 
citos gadījumos noteiktā termiņā lūdza iesniegt jaunu, noteikumiem atbilstošu 
pieteikumu vai tā labojumus un papildinājumus. Iesniegumus Patentu valde 
saņēma latviešu, angļu, vācu, franču, kā arī citās valodās, tomēr iesniegumi 
svešvalodās atbilstoši likumam tika noraidīti.83

Pasaules ekonomiskā krīze, kas 20. gs. 30. gados skāra arī Latviju, neradīja 
pārmaiņas Latvijas Patentu valdes darbībā. Tāpat tikai nelielas izmaiņas 

7. att. Andreja Golvera izgudrojuma “Bungu sitdzirnavas” zīmējums. 1921. gads.  
LVVA, 4893. f., 1. apr., 1861. l., 19. lp. o.p., 20. lp.
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praktiskajā darbā izraisīja Kārļa Ulmaņa veiktais valsts apvērsums, un proti,  
1934. gadā Patentu valdes rakstu reģistrācija, ko līdz tam organizēja un 
pārbaudīja Rūpniecības departaments, pārgāja pašas valdes pārziņā.84 

Patentu valdes darba apjomu raksturo informācija par 1931. gada 
janvāri–novembri, kas atrodama Patentu valdes sniegtajās atskaitēs. Šajā 
laikā – 11 mēnešos – pieņēma 485 preču zīmju reģistrēšanas pieteikumus,  
233 izgudrojumu pieteikumus un 30 paraugu reģistrēšanas pieteikumus. 
Valde izsniedza 347 apliecības par preču zīmju reģistrēšanu, no tām 
195 vietējām firmām un 179 ārvalstu firmām, un 141 patentu, no tiem  
47 vietējiem pieteicējiem un 94 ārvalstu pieteicējiem. Tāpat šajā laikā organizēja 
29 Patentu komitejas sēdes, kurās izskatīja 233 izgudrojumu pieteikumus un 
485 preču zīmju reģistrēšanas pieteikumus, tas ir, vienā sēdē pieņēma aptuveni  
245 lēmumus.85

Papildus tam 1931. gada janvārī–novembrī Patentu valde uzraudzīja  
1539 iepriekš izsniegtos patentus, 6670 reģistrēto preču zīmju un 317 reģistrēto 
paraugu nodevu nomaksu un to tiesisko lietošanu. Tāpat šajā laikā Patentu 
valdes darbinieki sešas reizes kā padomdevēji lietpratēji piedalījās dažādu 
iestāžu rīkotos pasākumos.86

Visu starpkaru posmu ļoti augsta bija ārvalstu pilsoņu un uzņēmumu 
aktivitāte. Piemēram, 1924. gada pirmajā ceturksnī no Patentu valdē 
reģistrētām 178 preču zīmēm tikai 12 preču zīmju īpašnieki bija Latvijas 
pilsoņi un no 42 šajā laikā izdotām izgudrojumu aizsardzības apliecībām  
12 bija Latvijas pilsoņiem.87 1926. gadā no 205 izdotiem izgudrojuma patentiem 
visvairāk saņēma Vācijas pilsoņi (76), tam sekoja Latvijas (57), Zviedrijas (12), 
Francijas (8), Lielbritānijas (7), kā arī citu valstu pilsoņi. 1926. gadā Patentu 
valde, pēc presē sniegtajām ziņām, reģistrēja 683 preču zīmes, ko kopumā 
saņēma 16 valstu uzņēmumi. No tiem 304 bija reģistrēti Latvijā, 245 Vācijā, 
31 Amerikas Savienotajās Valstīs, 24 Francijā un 20 Lielbritānijā. 1926. gadā 
Patentu valde reģistrēja arī 35 modeļus un fabrikas zīmējumus.88

1940. gadā, atskatoties uz visu valdes darbības laiku, Jānis Purics secināja, 
ka aptuveni puse no visiem izgudrojumu pieteicējiem ir ārzemnieki.89 
Izgudrojumu patentus Latvijā pieteica vismaz 25 dažādu valstu pārstāvji. 
Visbiežāk ārzemju pieteikumus Patentu valde saņēma no Lielbritānijas, Vācijas, 
Zviedrijas un Padomju Savienības. Tomēr citu starpā atrodami arī pieteikumi 
no Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas un Austrālijas. 
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Pēc līdzšinējiem pētījumiem precīzs starpkaru posmā reģistrēto preču 
zīmju, paraugu un izdoto aizsardzības apliecību un patentu skaits nav 
zināms. Izsniegto izgudrojumu patentu skaitu apkopot mēģinājuši Latvijas 
Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes students Kārlis 
Cukurs (par 1922.–1933. g.) un vēlāk, 1997. gadā, atjaunotās Latvijas Republikas 
Patentu valdes darbinieki (par 1928.–1940. g.). Pēc K. Cukura sniegtajām 
ziņām, Latvijā 1922.–1933. gadā izdeva līdz 281 patentam gadā un kopā līdz  
1933. gadam bija izdoti 1868 patenti.90 Pēc ziņām, ko 1997. gadā sniedza Patentu 
valde, no 1928. gada līdz 1940. gada 5. aprīlim izdeva līdz 327 patentiem gadā 
un kopā šajā laikā ir izdoti 3545 patenti.91 Lai gan ziņas par 1928.–1933. gadu 
pārklājās, tās sniedz atšķirīgu informāciju. Salīdzinot Finanšu ministrijas un 
Patentu valdes presē publicēto informāciju, ticamāki šķiet K. Cukura sniegtie 
dati.

1940. gada sākumā Patentu valdes priekšnieks J. Purics informēja presi, 
ka “caurmērā Latvijā katru gadu pieteikts ap 350 dažādu izgudrojumu”92. 
Piemēram, 1939. gadā Patentu valdē saņemti 327 izgudrojumu pieteikumi.93

1940. gada 5. augustā oficiālajā laikrakstā “Valdības Vēstnesis” izziņots, ka ar 
nr. 9964 Vācijas firmai “Robert Gotze Aktiengesellschaft” reģistrēta preču zīme 
“Zīmējums – rombs ar uzrakstu “Rog””, ko paredzēts lietot zeķēm un trikotāžai.94 
Tātad starpkaru posmā reģistrētas vismaz 9964 preču zīmes. 

Pēdējās publicētās ziņas par aizsardzības apliecības piešķiršanu izgudrojumam 
attiecas uz 1940. gada 6. maiju, kur ir ziņas par 1940. gada 26. aprīlī piešķirtu 
aizsardzības apliecību rīdziniekam Arvedam Āboliņam par izgudrojumu 
“Kāpšļu ārds ar svārstīgu lokveida kustību”.95

Domājams, ka starpkaru posmā izdots līdz 300096 patentu apliecību. 
Precīzākas ziņas sniedz “Valdības Vēstnesis”, kurā pēdējais norādītais patents 
ir Čehoslovākijas pavalstniekam Vojtečkam Belakam un rīdziniekam Naftelim 
Leibinovičam izdotais patents nr. 2726 par izgudrojumu “Kombinēts termiski 
magnētisks automātisks elektronisks aizslēgs”. 97

Nobeigums

Latvijas Republikas Patentu valdes darbība raksturo ne tikai valsts ekono-
misko un saimniecības politiku, bet arī iezīmē tās centienus tirgus sakārtošanā 
un gan patērētājiem, gan ražotājiem, izgudrotājiem, uzņēmējiem un tirgotājiem 
labvēlīgas rūpnieciskās un tirdzniecības vides veidošanā.
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Preču atpazīstamība, uzticamība un izgudrojumu novitāte un attīstība 
sekmēja uzticības pieaugumu Latvijas tirdzniecības un rūpniecības nozarei, 
saimniecības politikai un tās vadībai. Lai arī izgudrojumus un preču zīmes 
aizsardzībai pieteica salīdzinoši neliela sabiedrības daļa, tas izraisīja aizvien 
lielāku valsts ieinteresētību aizsardzības nodrošināšanā un Patentu valdes 
darbībā. Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība starpkaru posmā piedzīvoja lēnu, 
bet stabilu izaugsmi, gan skaitliski – augot pieteikumu un aizsardzību ieguvušo 
subjektu skaitam, gan kvalitatīvi – veicinot diskusijas par dažādiem nozari 
regulējošiem likumprojektiem, attīstot sekmīgus darbības principus un labi 
iekļaujoties starptautiskajā vidē. 

Preču zīmju lietošana un to izraisītā preču atpazīstamība ietekmēja ikviena 
Latvijas iedzīvotāja ikdienu, veicot gan parastos iepirkumus, gan luksusa preču 
iegādi. Tomēr lielāku sabiedrības interesi radīja izgudrojumu pasaule, kas, no 
vienas puses, balstoties uz iepriekšējo gadsimtu straujās izaugsmes piemēru, 
solīja attīstību un galvu reibinošus atklājumus, bet, no otras puses, lika piedzīvot 
zināmu vilšanos un ironiju par starpkara posma Latvijas izgudrojumu kvalitāti, 
ko noteica apstāklis, ka starp Latvijas pavalstnieku pieteiktajiem izgudrojumiem 
tikai 3–4 % bija dzīvotspējīgi un peļņu nesoši.
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Aiga Bērziņa

PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY IN LATVIA, 
1920–1940. INSIGHT INTO HISTORY OF PATENT OFFICE

The goal of the article is to provide an insight into a topic where a little 
research has been done until now, which is, however, rather important for the 
Latvian economics, namely, protection of industrial property and the institution 
responsible for this field, the Patent Office of the Republic of Latvia and its 
operations during the interwar period (1920–1940). The other goal is to facilitate 
research of this and similar topics in future. The study is based on the documents 
available at the Latvian State Historical Archives of the National Archives of 
Latvia (mainly documents of the Ministry of Finance, and Industry and Trade 
Department), press of the time, and previous studies on operations of the Patent 
Office, and protection of industrial property in Latvia.
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After establishment of the Republic of Latvia, the experience, and laws of the 
former Russian Empire were adopted, and the protection of industrial property in 
Latvia started. This prescribed a necessity to develop, and implement regulations 
of the field, and in the end of 1919/in the beginning of 1920 (the sources refer 
to different dates) the Patent Office was established. The Patent Office initially 
operated under the authority of the Ministry of Trade and Industry, but when the 
Ministry was wound up in 1921, the Patent Office started operating under the 
authority of the Ministry of Finance and continued operating there over entire 
interwar period.

Only two to four employees worked at the Patent Office during the inter-
war period. Mr Jānis Purics was the Head of the Patent Office during entire 
interwar period, and Ms Zenta Eleka was the secretary at the Office. To ensure 
efficient, lawful, and transparent operations of the field, other institutions, and 
persons closely related yet completely independent from the Patent Office started 
operating, Patent Committee, Technical Committee, and patent trustees. 

The goal of the Patent Office was to organise, manage, and implement the 
state policy for protection of industrial property. The Patent Office did not take 
any decisions but organised the practical work, acceptance, and processing 
of applications, preparation of decisions, and documents, implementation of 
decisions, collection of state duties, etc. The key lines of operation of the Patent 
Office were the following: 1) protection of trade marks, and solving matters 
related thereto and 2) protection of different inventions (patents and samples), 
and solving matters related thereto.

Protection of industrial property during the interwar period in Latvia developed 
slowly but steadily, both in terms of numbers (the number of applications, and the 
subjects that obtained protection), and in terms of quality (facilitating discussion 
about different draft laws regulating the field, and developing successful operating 
principles, and working in the international arena). Based on the previous studies, 
an accurate number of trade marks, samples, and protection certificates issued 
during the interwar period is not known, however, it is assumed that at least 9,964 
trade marks were registered, and up to 3,000 patent certificates were issued. The 
activity of foreign nationals, and companies was rather high over entire inter-war 
period (from at least 25 countries). 

Key words: patent, trade mark, samples, trade, Ministry of Finance, industry, 
economics, privileges.
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