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LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI
Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius

Prašymo gavimo data

DP-6 forma
*

* Užpildo Valstybinis patentų biuras.

PRAŠYMAS
ĮRAŠYTI TEISĖS Į PAREIKŠTĄ
REGISTRUOTI IR (ARBA)
ĮREGISTRUOTĄ DIZAINĄ PERDAVIMĄ /
PAREIŠKĖJO AR DIZAINO SAVININKO
PASIKEITIMĄ

Pareiškėjo arba dizaino savininko žyma

**

Atstovo žyma

**

** Užpildo pareiškėjas / dizaino savininkas ar atstovas.

1 Prašome įrašyti į paraišką ir (arba) Lietuvos Respublikos dizaino registrą šiame prašyme nurodytą
pareiškėjo ar dizaino savininko pasikeitimą

2 Paraiška (-os) ir (arba) registracija (-os), kuriai (-ioms) skirtas prašymas
2.1 Paraiškos (-ų) numeris (-iai):

2.2 Registracijos (-ų) numeris (-iai):

2.3

Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 ir 2.2 punktuose netilpę paraiškų ir (arba) registracijų numeriai
išvardyti papildomame lape priede.

3 Dizaino pavyzdžiai, kuriems taikomas pareiškėjo ar dizaino savininko pasikeitimas
3.1

Pažymėti šį langelį, jeigu pareiškėjo ar dizaino savininko pasikeitimas taikomas 2 grafoje nurodytos
paraiškos (-ų) ir (arba) registracijos (-ų) visiems pavyzdžiams.

3.2

Pažymėti šį langelį, jeigu pareiškėjo ar dizaino savininko pasikeitimas taikomas 2 grafoje nurodytos
paraiškos (-ų) ir (arba) registracijos (-ų) daliai pavyzdžių. Papildomame lape pateikti perduodamus
pavyzdžius pagal Taisyklių VIII skirsnio reikalavimus.

Pažymimas tik vienas langelis: 3.1 arba 3.2.

Vienu prašymu gali būti prašoma įrašyti pareiškėjo ar dizaino savininko pasikeitimą keliose paraiškose ir (arba) registracijose,
kuriose buvęs ir naujasis savininkai yra tie patys asmenys. Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvienos paraiškos ir (arba) registracijos
pareiškėjo ar dizaino savininko pasikeitimą.

4 Pareiškėjo ar dizaino savininko pasikeitimo pagrindas:
4.1 Sutartis

Pridedamas vienas iš šių dokumentų:

4.1.1

patvirtinta sutarties kopija

4.1.2

patvirtintas sutarties išrašas

4.1.3

teisių perdavimo patvirtinimas (DP-7 forma)

4.2 Juridinio (-ių) asmens (asmenų) reorganizavimas (sujungimas, padalijimas, prijungimas ar kt.)
Pridedama vieno iš dokumentų, įrodančių reorganizavimą, patvirtinta kopija:

4.2.1
4.2.2

iš rašas iš įmonių rejestro
kiti kompetentingų įstaigų išduoti dokumentai

4.3 Teisės perdavimas, nesant sutarties ar reorganizavimo
Pridedamas dokumentas:
4.3.1

kompetentingų įstaigų išduoto dokumento, įrodančio pasikeitimą, patvirtinta kopija

Pateiktus dokumentus pažymėti

.

5 Pareiškėjas (-ai) ir (arba) dizaino savininkas (-ai)
Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):
5.1 Vardas, pavardė ............................................................................................................................................................
5.2 Asmens kodas ………………………………………………………………………………………………………...
5.3 Adresas, valstybės kodas ......................………..........................................................................................................
Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):
5.4 Oficialus pavadinimas ....................................................................................................................................................
5.5 Juridinio asmens registracijos kodas ……………………………………………………….………….……………..
5.6 Adresas, valstybės kodas ...........................................................………......................................................................
5 .7

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli pareiškėjai ir (arba) dizaino savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede,
nurodant 5.1, 5.2 ir 5.3 arba 5.4, 5.5 ir 5.6 punktų duomenis.

6 Pareiškėjo (-ų) ir (arba) dizaino savininko (-ų) atstovas
6.1 Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas .........................................................................................................
6.2 Fizinio asmens kodas / Juridinio asmens registracijos kodas........................................................................................
6.3 Adresas, valstybės kodas ..........................................….........................................................…….............................
6.4 Įgaliojimo numeris ..........................................

7 Naujasis (-ieji) pareiškėjas (-ai) ar dizaino savininkas (-ai)
Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):
7.1 Vardas, pavardė .................................................................................................................................................................
7.2 Asmens kodas ……………………………………………………………………………………………………...…….
7.3 Adresas, valstybės kodas .................................................................................................................................................
7.4 Susirašinėjimo Lietuvos Respublikoje adresas ir adresatas (jei reikia) .............................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):
7.5 Oficialus pavadinimas .........................................................................................................................................................
7.6 Juridinio asmens registracijos kodas

....................................................….......................................................................

7.7 Adresas, valstybės kodas............................................................................…....................................................…..............
7.8 Susirašinėjimo Lietuvos Respublikoje adresas ir adresatas (jei reikia) ..............................................................................
......................................................................................................................................................................................................

7.9

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli pareiškėjai ar dizaino savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant
7.1, 7.2, 7.3 ir 7.4 arba 7.5, 7.6, 7.7 ir 7.8 punktų duomenis.

8 Naujojo (-ųjų) pareiškėjo (-ų) ar dizaino savininko (-ų) atstovas
8.1 Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas ..............................…................................……….............................
8.2 Fizinio asmens kodas / Juridinio asmens registracijos kodas …............................................................….......................
8.3 Adresas, valstybės kodas .......................................................................................…….................................
8.4 Įgaliojimo numeris

.................................................................................

9 Prie prašymo pridedama:
9.1.

Įgaliojimas atstovui Nr. ...................... (originalas, kopija)

............ lapų, 1 egz.

9.2.

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis (kopija)

............ lapų, 1 egz.

9.3.

Pareiškėjo ar dizaino savininko pasikeitimą patvirtinantis dokumentas
(pagal 4 punktą)

............ lapų, 1 egz.

9.4.

Papildomi lapai priede

............lapų, 1 egz.

9.5.

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

............ lapų, 1 egz.

....................................................................................................................…………..................
…..............................................................................................................…………....................
Pateiktus dokumentus pažymėti

.

Iš viso:

............................ lapų

10 Parašas arba parašo faksimilė
10.1 Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė
..............................................................................................................................................………….............................
A. V.

..................................................................................................
(Parašas arba parašo faksimilė)

.....................................
(Data)

10.2 Pažymėti atitinkamį langelį, atsižvelgiant į tai, kurio asmens vardu pasirašytas prašymas arba uždėta
parašo faksimilė

10.2.1

pareiškėjo ar dizaino savininko vardu

10.2.2

naujojo pareiškėjo ar dizaino savininko vardu

10.2.3

atstovo vardu

11 Mokestis
Už pakeitimo įrašymą paraiškoje ar Lietuvos Respublikos
dizaino registre / Už dizaino perdavimo sutarties registravimą
sumokėtas
Pavedimo numeris

mokestis
Data

Mokėtojo vardas, pavardė
ar pavadinimas
Mokestis sumokėtas*

* Užpildo Valstybinis patentų biuras.

(VPB darbuotojo vardas ir pavardė)

(Data)

