PATVIRTINTA
Valstybinio patentų biuro direktoriaus
1994 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 11 (Valstybinio patentų biuro
direktoriaus 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3R-63 redakcija)

IP-1/2011 forma

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

22

Paraiškos padavimo data

*

21

Paraiškos numeris

*

11

Patento numeris

*

Kalvarijų g. 3, LT-09310 Vilnius

PRAŠYMAS
IŠDUOTI PATENTĄ

* Užpildo Valstybinis patentų biuras
Pareiškėjo žyma

**

** Čia gali būti nurodytas šiam prašymui suteiktas numeris

71

Pareiškėjas: pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas (buveinė),
valstybės kodas; jeigu pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos pilietis ar
Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo – fizinio ar juridinio
asmens kodas; telefonas, faksas, el. paštas

74

Atstovas: vardas ir pavardė, asmens kodas arba
patentinio patikėtinio Nr./juridinio asmens pavadinimas,
registracijos kodas; adresas (buveinė), valstybės kodas,
telefonas, faksas, el. paštas

Susirašinėjimo Lietuvos Respublikoje adresas, telefonas, faksas, el. paštas (kai pareiškėjo ir (arba) atstovo adresas (buveinė) nėra Lietuvos
Respublikos teritorijoje)

54

Išradimo pavadinimas

31 32 33 86

72

Anksčiau paduotos paraiškos numeris, data, valstybės
kodas

51

Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai

Išradėjo vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas, jeigu išradėjas yra Lietuvos Respublikos pilietis – asmens kodas

1. Prašymas paduodamas 3 egzemplioriais.
2. Šis dokumentas su Valstybinio patentų biuro užpildytais rekvizitais yra paraiškos priėmimo pažyma.
Paraiškų priėmimo ir
dokumentų valdymo
skyrius

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

Prie prašymo pridedama:
1.

 Išradimo aprašymas (lietuvių kalba)

lapų, 3 egz.

2.

 Išradimo apibrėžtis (lietuvių kalba)

lapų, 3 egz.

3.

 Išradimo aprašymas (

kalba)

lapų, 1 egz.

4.

 Išradimo apibrėžtis

kalba)

lapų, 1 egz.

5.

 Brėžiniai, schemos, grafikai

lapų, 3 egz.

6.

 Referatas (lietuvių kalba)

lapų, 3 egz.

7.

 Referatas (

8.

 Pareiškimas dėl autorystės

lapų, 1 egz.

9.

 Teisės paduoti paraišką perdavimo dokumentas

lapų, 1 egz.

10.

 Anksčiau paduotos paraiškos kopija

lapų, 1 egz.

11.

 Įgaliojimas atstovui

lapų, 1 egz.

12.

 Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis

lapų, 1 egz.

13.

 Išradimo apibrėžtis kompiuterinėje laikmenoje

1 egz.

14.

 Kiti dokumentai:

(

lapų, 1 egz.

kalba)

Iš viso

lapų

Pateiktus dokumentus pažymėti .

Mokestis
Už paraiškos padavimą sumokėtas

mokestis

Pavedimo numeris

Data

Pareiškėjas/atstovas
(pareigos***)

(parašas arba parašo faksimilė)

(vardas ir pavardė)

A.V.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

*

*

(Sprendimas dėl patento išdavimo)
Pranešimas
Priimta lapų

Ekspertas:
(parašas)

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

(vardas ir pavardė)

(data)

