PATVIRTINTA
Valstybinio patentų biuro direktoriaus
2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3R-72 (Valstybinio patentų
biuro direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3R-34
redakcija)

DP-1 forma

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI
Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius
PRAŠYMAS
ĮREGISTRUOTI DIZAINĄ IR IŠDUOTI
DIZAINO REGISTRACIJOS LIUDIJIMĄ

22

Paraiškos padavimo data

*

21

Paraiškos numeris

*

11

Registracijos numeris

*

*Užpildo Valstybinis patentų biuras.
Pareiškėjo / atstovo žyma

**

** Užpildo pareiškėjas ar atstovas.

71

Pareiškėjas: fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas / juridinio asmens
pavadinimas, registracijos kodas, adresas, valstybės kodas, telefonas, faksas, el. paštas

74

72

Dizainerio vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, valstybės kodas, telefonas,
faksas, el. paštas

75

Atstovas: fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas /
juridinio asmens pavadinimas, registracijos kodas,adresas,
valstybės kodas, telefonas, faksas, el. paštas

Susirašinėjimo Lietuvos Respublikoje adresas ir adresatas
(jei reikia)

Ankstesnis dizaino paskelbimas

31

23

32

33

Pirmosios paraiškos numeris, data, valstybės kodas

51

Lokarno klasifikacijos klasė ir poklasis

Eksponavimo parodoje prioriteto data, valstybės kodas

28

Pavyzdžių skaičius

54

Gaminio pavadinimas

Atidėti paskelbimo terminą

mėn.

1. Prašymas paduodamas 2 egzemplioriais.
2. Šis dokumentas su Valstybinio patentų biuro užpildytais rekvizitais yra paraiškos priėmimo pažyma.

VPB darbuotojas
(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Prie prašymo pridedama:
1.

Dizaino fotografijos ar grafiniai vaizdai

..... vaizdas (-ai)

3 egz.

2.

Dizaino aprašymas

.....… lapas (-ai)

1 egz.

3.

Pareiškimas dėl dizainerio autorystės

.….

lapas (-ai)

1 egz.

4.

Dokumentas, patvirtinantis dizainerio teisių perdavimą
..…

lapas (-ai)

1 egz.

..…

lapas (-ai)

1 egz.

…..

lapas (-ai)

1 egz.

…..

lapas (-ai)

1 egz.

.….

lapai (-ų)

1 egz.

..…
…..

lapai (-ų)
vaizdų

5.

Pirmosios paraiškos kopija

6.

Įgaliojimas atstovui, jeigu paraišką paduoda pareiškėjo įgaliotas asmuo

7.

8.

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis už paraiškos padavimą (kopija)

Kiti dokumentai: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

Pateiktus dokumentus pažymėti
Iš viso:

Pareiškėjas / atstovas

(Parašas arba parašo faksimilė)

(Pareigos)**

A. V.

(Vardas ir pavardė)

Mokestis
Už paraiškos padavimą sumokėtas

mokestis

Pavedimo numeris

Data

Mokėtojo vardas, pavardė
ar pavadinimas
Mokestis sumokėtas*

(VPB darbuotojo vardas ir pavardė)

(Data)

*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

*

(Sprendimas dėl dizaino įregistravimo)
Pranešimas
Priimta lapų

Ekspertas:

*Užpildo Valstybinis patentų biuras.
**Pareigos nurodomos, jeigu pareiškėjas / atstovas yra juridinis asmuo.

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

21

55

Dizaino vaizdas

Paraiškos numeris

*

Dizaino pavyzdžio ir vaizdo numeracija
xx . xx

