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ApP sēdes priekšsēdētāja - D.Liberte,
ApP sēdes locekļi - S.Drozdovska un K.Krūmiņš,
ApP sekretāre - S.Drozdovska
2004.gada 17.novembrī izskatīja apelācijas iesniegumu, kuru, balstoties uz 1999.gada likuma "Par
preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" (LPZ/99) 17.1panta pirmo daļu, 2004.gada
20.septembrī uzņēmuma TRIKĀTAS SIERS A/S (Latvija) vārdā tā pārstāvis A.Auce iesniedzis par
Latvijas Republikas Patentu valdes (turpmāk - LPV) 23.07.2004 pieņemto lēmumu par preču zīmes
TRIKĀTAS ROKFORAS SIERS
(preču zīmes īpašnieks - uzņēmums TRIKĀTAS SIERS A/S (Latvija); pieteik. Nr. M-01-1015; pieteik.
dat. - 21.06.2001; 29.kl. – siers)
reģistrācijas atteikumu Latvijas Republikā.
Apelācijas iesniedzējs nepiekrīt LPV atteikuma lēmuma pamatojumiem, lūdz atcelt ekspertīzes
lēmumu un atzīt pieteikto preču zīmi TRIKĀTAS ROKFORAS SIERS par reģistrējamu.
ApP sēdē piedalījās: uzņēmuma TRIKĀTAS SIERS A/S pārstāve L.Cimmere un LPV Preču
zīmju un dizainparaugu departamenta vecākais eksperts J.Ziemelis, kas veicis minētās preču zīmes
ekspertīzi.
I. Izskatot apelācijas lietas dokumentus un materiālus, kā arī noklausoties apelācijas
iesniedzēja pārstāves un LPV pārstāvja paskaidrojumus, Apelācijas padome konstatēja:
1. Preču zīme TRIKĀTAS ROKFORAS SIERS (pieteik. Nr. M-01-1015) reģistrācijai Latvijā
pieteikta 21.06.2001 attiecībā uz 29.klasē ietverto sieru.
2. LPV 23.07.2004 lēmums atteikt preču zīmes TRIKĀTAS ROKFORAS SIERS (pieteik. Nr. M01-1015) reģistrāciju Latvijā balstīts uz slēdzienu, ka pieteiktais apzīmējums attiecībā uz siera
izstrādājumiem ir vērtējams kā nepatiess un var maldināt patērētājus par preču raksturu un ģeogrāfisko
izcelsmi (LPZ/99 6.panta pirmās daļas 7.punkts).
LPV pārstāvis šādi motivē reģistrācijas atteikumu:
2.1. Vadoties no pieteiktajā apzīmējumā ietvertā elementa Rokforas skaidrojumiem vārdnīcās
(piem., Svešvārdu vārdnīca, J.Baldunčika red. R., Jumava, 1999.; The Wordsworth Dictionary of
Culinary & Menu Terms, 2000; Webster's Unabridged Dictionary; Internetā pieejamās vārdnīcas,
Epicurious Food Dictionary; Merriam-Webster Online Dictionary; Wordsmyth u.c.), tas ir tulkojums no
franču valodā lietotā apzīmējuma Roquefort, kurš savukārt atbilst Francijas apdzīvotās vietas Rokforas
(Roquefort) nosaukumam. Latviešu valodā iznākušajā grāmatā A.Etls, Siers (R., Zvaigzne ABC)
atrodamajā siera šķirņu leksikonā Roquefort ir raksturots kā "puscietais griežamais siers (augstvērtīgā
pelējuma siers)", kura izcelsmes valsts ir Francija. Kā liecina dažādi avoti, apzīmējums Roquefort ir
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pasaulē plaši pazīstama un īpaši aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, kas identificē Rokforā no
aitas piena ražotu asu sieru ar zilganām pelējuma āderēm. Interneta vārdnīca Epicurious Food
Dictionary atzīmē, ka Roquefort ir viens no vecākajiem un pasaulē vislabāk pazīstamajiem sieriem. Tas
ir bijis pazīstams kopš romiešu laikiem. Kā liecina dažādi informācijas avoti, arī Pasaules Intelektuālā
īpašuma organizācijas (WIPO) publicētie materiāli (piem., datubāze ROMARIN), ģeogrāfiskās izcelsmes
norāde Roquefort Francijā ir aizsargāta jau no 1921.gada, savukārt 1958.gada Lisabonas vienošanās
par izcelsmes vietu nosaukumu aizsardzību un to starptautisko reģistrāciju sistēmas ietvaros tā
reģistrēta kopš 1967.gada.
2.2. Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes Roquefort aizsardzību paredz arī Eiropas Savienības
(turpmāk - ES) normatīvie akti. Tā Padomes 1992.gada 14.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2081/92 par
lauksaimniecības produktu un pārtikas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu
aizsardzību 13.panta 1.punkta noteikumi paredz, ka ES dalībvalstīm jāveic visi nepieciešamie
pasākumi, lai reģistrētie nosaukumi būtu aizsargāti:
a) pret tādu nosaukuma komerciālu izmantošanu, tiešu vai netiešu, kas konstatēta attiecībā uz
produktiem, uz ko neattiecas reģistrācija, ciktāl šie produkti ir līdzīgi ar šo nosaukumu reģistrētajiem
produktiem, vai ciktāl nosaukuma izmantošana ekspluatē aizsargātā nosaukuma reputāciju;
b) pret nepareizu izmantošanu, imitēšanu vai asociāciju izraisīšanu, pat ja norādīta attiecīgā
produkta patiesā izcelsme vai ja aizsargātais nosaukums ir tulkots, vai tas ir kopā ar tādiem vārdiem kā
"stils", "tips", "metode", "ražots kā", "imitācija" u. tml.;
c) pret citām nepareizām vai maldinošām norādēm par produkta pirmavotu, izcelsmi, veidu vai
būtiskām īpašībām uz iekšējā vai ārējā iepakojuma, reklāmas materiālos vai ar attiecīgo produktu
saistītos dokumentos, un pret produkta iepakošanu traukos, kas var radīt nepareizu iespaidu par tā
izcelsmi.
Nav šaubu, ka šie noteikumi attiecas uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādes Roquefort un tās
tulkojumu prettiesisku lietojumu. Eiropas Komisijas mājas lapā Internetā sadaļā, kas attiecas uz
lauksaimniecìbas produktu kvalitātes politiku, ir atrodams dokuments, kurš apliecina, ka ģeogrāfiskās
izcelsmes norādes Roquefort īpašnieks ir konkrēta Francijas siera ražotāju apvienība Confédération
Générale des Producteurs de Lait de Brebis et des Industriels de Roquefort (skat.
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/132_en.htm).
Tā kā Latvija ar 2004.gada 1.maiju ir kļuvusi par ES dalībvalsti un tai ir saistoši attiecīgie ES
normatīvie akti, šie apstākļi ir ievērojami arī pieteiktā apzīmējuma novērtējumā, jo tas satur elementu
Rokforas, kas minēto noteikumu izpratnē ir vērtējams kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes Roquefort
tulkojums.
2.3. Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes tulkojums Rokforas preču zīmē M-01-1015 ir papildināts
ar vārdu "Trikātas", kas ir apdzīvota vieta Latvijā. Latvijas patērētājs var tikt potenciāli maldināts un
domāt, ka, konkrētais produkts tiek izgatavots Trikātā, bet, iespējams, tā ražošanā izmantotas kādas
izejvielas no Rokforas ciema Francijā. Regulas (EEK) Nr. 2081/92 13.panta 1.punkta d) apakšpunkts
paredz, ka "reģistrētos nosaukumus aizsargā pret jebkādu cita veida praksi, kas var maldināt plašu
sabiedrību par attiecīgā produkta patieso izcelsmi". Līdz ar to jāsecina, ka pieteiktais apzīmējums
TRIKĀTAS ROKFORAS SIERS attiecībā uz siera izstrādājumiem, kuriem nav attiecīgās izcelsmes, ir
vērtējams kā nepatiess un tas var maldināt patērētājus par attiecīgo produktu raksturu un ģeogrāfisko
izcelsmi.
3. Apelācijas iesniedzēja - uzņēmuma TRIKĀTAS SIERS A/S pārstāvji apelācijas iesniegumā
un paskaidrojumos ApP sēdes gaitā LPV lēmuma pamatojumiem nepiekrīt, pretstatot šādus
argumentus:
3.1. Ar apzīmējumu rokforas siers Latvijā jau tradicionāli tiek apzīmēti zilie pelējušie sieri, un šis
apzīmējums latviešu valodā jau kopš 20.gs. sākuma ir ieguvis sugasvārda statusu (rokfors, rokforas
siers), ar kuru apzīmē zilos pelējušos sierus. Šādā veidā rokforas siers ir pieminēts arī dažādos
literatūras avotos – gan specializētajos (E.Kliesmets, N.Menšikovs, Sieru ražošana. R., Liesma, 1965.,
172.-175.lpp.; O.Dārznieks, Piena izmantošana. R., Latvijas Kooperatīvu Izdevniecības Savienības
izdevums, 1928., 50.-51.lpp.), gan vispārīgajos (Latviešu konversācijas vārdnīca, 18.sēj. R., Grāmatu
apgādniecība A.Gulbis, 1938.-1939., 36450.-36451.sleja; Svešvārdu vārdnīca, J.Baldunčika red. R.,
Jumava, 1999., 693.lpp.).
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3.2. Nosaukumu TRIKĀTAS ROKFORAS SIERS nekādā veidā nav iespējams sajaukt ar
Roquefort sieru, tādējādi patērētājam radot priekšstatu, ka produkts ir ražots Francijā, jo pieteiktās
preču zīmes sastāvā ietilpstošais vārds TRIKĀTA ir ģeogrāfiska vieta Latvijā (pagasts), kas arī skaidri
un viennozīmīgi norāda TRIKĀTAS ROKFORAS SIERA ģeogrāfisko izcelšanās vietu, kas ir iekļauta gan
preču zīmes, gan uzņēmuma (TRIKĀTAS SIERS A/S) nosaukumā. Tādēļ pilnīgi nepamatoti ir
argumenti, ka TRIKĀTAS ROKFORAS SIERA izcelsmi varētu sajaukt ar vietu Roquefort Francijā vai
Rockford ASV, vai ar citām līdzīga nosaukuma vietām. Turklāt uz TRIKĀTAS ROKFORAS SIERA
iepakojuma skaidri un viennozīmīgi ir rakstīts "Ražots Latvijā".
3.3. TRIKĀTAS ROKFORAS SIERA izgatavošanā tiek izmantots īpašs ieraugs – Penicillium
roqueforti (skat. E.Kliesmets, N.Menšikovs, Sieru ražošana. R., Liesma, 1965., 172.lpp. un Latviešu
konversācijas vārdnīca, 18.sēj. R., Grāmatu apgādniecība A.Gulbis, 1938.-1939., 36451.sleja) (saskaņā
ar Endzelīna transkripciju - rokfors), kas piešķir sieram gan īpašo garšu, gan izskatu (zilais pelējums),
tādēļ tas arī tiek atspoguļots siera nosaukumā, jo ieraugs (baktērijas, kas saraudzē pienu un veic citus
svarīgus siera iegūšanas procesus) ir otra galvenā siera sastāvdaļa (pēc piena), kas nosaka siera
izskatu, krāsu, garšu, smaržu un acojumu. Dažāda veida ieraugus (to skaitā arī Penicillium roqueforti)
var brīvi iegādāties jebkurš uzņēmums un no tā saražot attiecīgu siera veidu, jo rokforas siera
ražošanas tehnoloģija nav nekāds noslēpums. Tātad preču zīmē TRIKĀTAS ROKFORAS SIERS pilnīgi
precīzi un objektīvi ir ietverta visa informācija gan par tā ražošanas vietu (Trikātas pagasts, Latvija), gan
par šī produkta svarīgāko izejlvielu (īpašo pelējuma sēnīti Penicillium roqueforti), kas patērētājiem
sniedz pilnīgu informāciju par sagaidāmajām siera īpašībām.
3.4. Roquefort siers visās lielākajās Latvijas tirdzniecības vietās un veikalu tīklos tiek apzīmēts
tā oriģinālajā rakstībā – Roquefort (arī uz cenu zīmēm), pie tam norādot arī ražotāju un izcelsmes valsti,
savukārt TRIKĀTAS ROKFORAS SIERS tiek apzīmēts kā Latvijā ražots siers. Tādēļ patērētājam ir
pilnīgi skaidrs, kurā valstī kurš siers ir ražots.
II. Apelācijas izskatīšanas rezultātā Apelācijas padome nāca pie šādiem slēdzieniem:
1. No lietas materiāliem var konstatēt, ka apelācija iesniegta saskaņā ar LPZ/99 un ApP
noteikumos paredzēto kārtību, tādējādi ir pamats to izskatīt pēc būtības.
2. LPZ/99 6.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka kā preču zīmes nereģistrē apzīmējumus,
kas var maldināt patērētājus par preču vai pakalpojumu raksturu, kvalitāti vai ģeogrāfisko izcelsmi u.tml.
3. Reģistrācijai pieteiktā preču zīme ir vārdisks apzīmējums TRIKĀTAS ROKFORAS SIERS.
Nav strīda par to, ka "siers" ir konkrētas preces nosaukums un "Trikāta" ir pagasts Latvijā, un ka Latvijas
patērētāji šos apzīmējumus kā tādus arī uztvers.
4. ApP nepiekrīt apelācijas iesniedzēja viedoklim, ka apzīmējums Rokforas siers (Rokfors)
latviešu valodā jau kopš 20.gs. sākuma ir ieguvis sugasvārda statusu, ar kuru apzīmē jebkurus zilos
pelējušos sierus, un ka kā sugasvārdu šo apzīmējumu uztvers arī visi Latvijas patērētāji. ApP uzskata,
ka pietiekami liela Latvijas patērētāju daļa apzīmējumu Rokforas uztvers kā franču valodas vārda
Roquefort tulkojumu vai transkripciju. Par to liecina arī apzīmējuma Rokforas siers (Rokfors) skaidrojumi
vispārīgajos izdevumos - gan Latviešu konversācijas vārdnīcā (18.sēj. R., Grāmatu apgādniecība
A.Gulbis, 1938.-1939., 36450.-36451.sleja), gan Svešvārdu vārdnīcā (J.Baldunčika red. R., Jumava,
1999., 693.lpp.) - Rokforas siers tā nosaukts pēc Francijas kalnu pilsētiņas Rokforas (Roquefort)
Aveironas departamentā, kur sastopamas izdevīgas aizas un alas sieru nogatavošanās pagrabu
ierīkošanai.
ApP neuzskata, ka šai lietā izšķiroša loma būtu tam, ka apzīmējums rokfora siers kā siera
šķirnes nosaukums ir pieminēts divos apelācijas iesniedzēja norādītajos Latvijā izdotajos specializētajos
literatūras avotos (E.Kliesmets, N.Menšikovs, Sieru ražošana (R., Liesma, 1965., 172.-175.lpp.) un
O.Dārznieks, Piena izmantošana (R., Latvijas Kooperatīvu Izdevniecības Savienības izdevums, 1928.,
50.-51.lpp.)), jo abi minētie literatūras avoti ir izdoti pietiekami sen, pie tam tie ir specializētie izdevumi,
kuri faktiski ir pieejami tikai attiecīgo preču ražotājiem, nevis ierindas patērētājam.
5. Tātad preču zīmē M-01-1015 ietvertais apzīmējums Rokforas ir tulkojums no franču valodā
lietotā apzīmējuma Roquefort, kas ir Francijas apdzīvotās vietas Rokforas (Roquefort) nosaukums.
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6. Apzīmējums Roquefort ir pasaulē plaši pazīstama un īpaši aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes
norāde, kas identificē Rokforā no aitas piena ražotu asu sieru ar zilganām pelējuma āderēm. Latviešu
valodā iznākušajā grāmatā A.Etls, Siers (R., Zvaigzne ABC, 208.lpp.) atrodamajā siera šķirņu leksikonā
siers Roquefort ir raksturots kā "puscietais griežamais siers (augstvērtīgā pelējuma siers)", kura
izcelsmes valsts ir Francija. Pie apzīmējuma Roquefort atrodas piezīme, ka tā ir aizsargāta tirdzniecības
marka. Interneta vārdnīca Epicurious Food Dictionary atzīmē, ka Roquefort ir viens no vecākajiem un
pasaulē vislabāk pazīstamajiem sieriem. Tas ir bijis pazīstams kopš romiešu laikiem un faktiski ir kļuvis
par kultūras sastāvdaļu. Kā liecina Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) publicētie
materiāli (piem., datubāzē ROMARIN), ģeogrāfiskās izcelsmes norāde Roquefort Francijā ir aizsargāta
jau no 1921.gada, savukārt Lisabonas vienošanās par izcelsmes vietu nosaukumu aizsardzību un to
starptautisko reģistrāciju sistēmas ietvaros tā reģistrēta kopš 1967.gada.
7. Lai arī brīdī, kad reģistrācijai tika pieteikta preču zīme TRIKĀTAS ROKFORAS SIERS
(21.06.2001), Latvija vēl nebija ES dalībvalsts, tomēr tā gatavojās par tādu kļūt. Tādēļ ApP uzskata, ka
šai lietā ņemami vērā arī ES normatīvie akti ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības jomā.
Kā liecina Eiropas Komisijas Interneta mājas lapā sadaļā, kas attiecas uz lauksaimniecìbas
produktu kvalitātes politiku, atrodamā informācija, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes Roquefort īpašnieks
ir konkrēta Francijas siera ražotāju apvienība Confédération Générale des Producteurs de Lait de
Brebis et des Industriels de Roquefort (skat. http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/132_en.htm).
Padomes 1992.gada 14.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu un
pārtikas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību 13.panta 1.punkta
noteikumi paredz, ka ES dalībvalstīm jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai reģistrētie [ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu] nosaukumi cita starpā būtu aizsargāti:
b) pret nepareizu izmantošanu, imitēšanu vai asociāciju izraisīšanu, pat ja norādīta attiecīgā
produkta patiesā izcelsme vai ja aizsargātais nosaukums ir tulkots, vai tas ir kopā ar tādiem vārdiem kā
"stils", "tips", "metode", "ražots kā", "imitācija" u. tml.;
c) pret citām nepareizām vai maldinošām norādēm par produkta pirmavotu, izcelsmi, veidu vai
būtiskām īpašībām uz iekšējā vai ārējā iepakojuma, reklāmas materiālos vai ar attiecīgo produktu
saistītos dokumentos.
Nav šaubu, ka šie noteikumi attiecas arī uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādes Roquefort un tās
tulkojumu (par kādu uzskatāms arī apzīmējums Rokforas) prettiesisku lietojumu.
8. Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes tulkojums Rokforas preču zīmē M-01-1015 ir papildināts ar
vārdu TRIKĀTAS, kas ir Latvijas pagasta nosaukums (ģenitīva locījumā). ApP piekrīt, ka Latvijas
patērētājs tādējādi var tikt maldināts un domāt, ka, konkrētais produkts tiek izgatavots Trikātā, bet,
iespējams, tā ražošanas procesam ir bijusi kāda saistība ar Rokforas ciemu Francijā. Regulas (EEK) Nr.
2081/92 13.panta 1.punkta d) apakšpunkts paredz, ka "reģistrētos nosaukumus aizsargā pret jebkādu
cita veida praksi, kas var maldināt plašu sabiedrību par attiecīgā produkta patieso izcelsmi". Līdz ar to
ApP secina, ka pieteiktais apzīmējums TRIKĀTAS ROKFORAS SIERS attiecībā uz siera
izstrādājumiem, kuriem nav attiecīgā Francijas reģiona izcelsmes, ir vērtējams kā nepatiess un tas var
maldināt patērētājus par attiecīgo produktu raksturu un ģeogrāfisko izcelsmi.
9. ApP neuzskata par pamatotu apelācijas iesniedzēja argumentu, ka pieteiktajā preču zīmē
ietvertais apzīmējums Rokforas norāda uz šī produkta svarīgāko izejlvielu (īpašo pelējuma sēnīti
Penicillium roqueforti) un tātad sniedz patērētājiem pilnīgu informāciju par sagaidāmajām siera
īpašībām.
Tas vien, ka var brīvi iegādāties ieraugu Penicillium roqueforti, nenozīmē, ka šī ierauga
pievienošanas rezultātā gala produkts būs tāds pats, kā oriģinālā Roquefort (Rokforas) siera gadījumā.
Roquefort siers tiek izgatavots, ievērojot veselu virkni nosacījumu, kurā Penicillium roqueforti
pievienošana ir tikai viens no daudzajiem nosacījumiem. Tādēļ nevar apgalvot, ka tas, ka šī izejviela tiek
lietota TRIKĀTAS ROKFORAS SIERA izgatavošanas procesā, patērētājiem sniedz pilnīgu informāciju
par sagaidāmajām siera īpašībām.
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Bez tam to, ka siera pagatavošanā izmantots ieraugs Penicillium roqueforti, uz preces
iesaiņojuma var norādīt arī citādāk, nevis tikai un vienīgi nosaucot attiecīgo sieru par Rokforas sieru.
10. Šai lietā nav nozīmes apelācijas iesniedzēja argumentam, ka gan uz Francijā ražotā, gan
uzņēmuma TRIKĀTAS SIERS A/S ražotā siera vienmēr tiek norādīts arī ražotājs un izcelsmes valsts.
Siers ir plaša patēriņa prece, kura izvēlei veikalā patērētāji nevelta pārāk daudz laika, tādēļ attiecīgajām
norādēm par ražotāju un izcelsmes valsti viņi var arī nepievērst lielu uzmanību.
11. Līdz ar to ApP secina, ka LPV lēmuma atsaukšanās uz LPZ/99 6.panta pirmās daļas
7.punkta noteikumiem ir pamatota, jo reģistrācijai pieteiktā preču zīme ietver nepatiesu norādi un
vismaz daļa Latvijas patērētāju var tikt maldināti par attiecīgo preču raksturu un ģeogrāfisko izcelsmi.
Tātad apelācija noraidāma un preču zīme TRIKĀTAS ROKFORAS SIERS (pieteik. Nr. M-01-1015)
atzīstama par nereģistrējamu Latvijā.
III. Ņemot vērā šā lēmuma I un II daļā minētos paskaidrojumus un secinājumus, Apelācijas
padome, vadoties no likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 6.panta pirmās
daļas 7.punkta noteikumiem, nolemj:
1. noraidīt kā nepamatotu uzņēmuma TRIKĀTAS SIERS A/S apelāciju par Patentu valdes
lēmumu par preču zīmes TRIKĀTAS ROKFORAS SIERS (pieteik. Nr. M-01-1015) reģistrācijas
atteikumu Latvijā;
2. Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamentam un Valsts reģistru un
dokumentācijas departamentam, pamatojoties uz šo lēmumu, likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās
izcelsmes norādēm" noteiktajā kārtībā izdarīt Valsts preču zīmju reģistrā, kā arī citā Patentu valdes
dokumentācijā nepieciešamos ierakstus, kas ir saistīti ar preču zīmes TRIKĀTAS ROKFORAS SIERS
(pieteik. Nr. M-01-1015) reģistrācijas atteikumu Latvijas Republikā.
Saskaņā ar likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 19.panta astotās
daļas noteikumiem apelācijas iesniedzējs (preču zīmes pieteicējs) ApP lēmumu var pārsūdzēt tiesā triju
mēnešu laikā no šī lēmuma noraksta saņemšanas dienas. Pieteikuma iesniegšana tiesā aptur
Apelācijas padomes lēmuma izpildi.
Šis lēmums, ja tas nav pārsūdzēts likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes
norādēm" noteiktajā laikā, stājas spēkā pēc tam, kad notecējis termiņš tā pārsūdzēšanai.
ApP sēdes priekšsēdētāja
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D.Liberte

ApP sēdes locekļi:
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S.Drozdovska
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K.Krūmiņš

