INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS IŠANKSTINĖS DIAGNOZĖS (IP SCAN) PASLAUGĄ MVĮ TEIKSIANČIŲ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS EKSPERTŲ
2022-2024 M. SĄRAŠAS
Nr.
1.

Vardas, pavardė
Vitalija Banaitienė

Profesija
patentinė patikėtinė

2.

Laura Baranauskienė

advokatė

3.

Ąžuolas Čekanavičius

advokatas

4.

Vilma Dauskurdienė

patentinė patikėtinė

Kompetencija ir patirtis
 Prekių ženklų ir dizaino apsauga (paraiškų parengimas ir
registracija nacionaliniu, ES ir tarptautiniu mastu; naujumo
ir/ar panašumo su trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės
objektais tyrimai ir ekspertinių išvadų parengimas);
 Atstovavimas VPB ir ESINT;
 Įmonių intelektinės nuosavybės objektų vertinimas ir
rekomendacijos bei konsultacijos dėl apsaugos apimties ir
reikalingumo.
 Prekių ženklų vertinimas, vertinimo išvadų bei
rekomendacijų pateikimas, nacionalinių ir/ar ES ir/ar
regioninių paraiškų rengimas bei pateikimas, atstovavimas
santykiuose su trečiaisiais asmenimis.
 Dizaino vertinimas, išvadų bei rekomendacijų pateikimas,
nacionalinių ir/ar ES ir/ar regioninių paraiškų rengimas ir
pateikimas,
 Atstovavimas santykiuose su trečiaisiais asmenimis.
Intelektinės nuosavybės, įskaitant pramoninės nuosavybės
teisę, praktinė teisinė apsauga.
 Intelektinės nuosavybės objektų vertinimas
ir
rekomendacijos bei konsultacijos dėl apsaugos apimties ir
reikalingumo.
 Intelektinės nuosavybės objektų registracijos paraiškų
parengimas ir pateikimas VPB, ESINT ir (ar) Europos
patentų tarnyboje;
 Atstovavimas nagrinėjant ginčus VPB, ESINT ir (ar)
teismuose prekių ženklų, dizaino ir (ar) išradimų apsaugos
srityse.
 Prekių ženklų ir dizaino apsauga (paraiškų parengimas ir
registracija nacionaliniu, ES mastu), šių teisių apsauga ir
gynimas, atstovavimas ginčuose;
 Atstovavimas VPB ir ESINT;

Kontaktai
M. +370 699 02023
banaitiene@tarpine.lt

M. +370 699 87708
l.baranauskiene@adlex.lt

M. +370 688 52268
azuolas.cekanavicius@ellex.lt

M. +370 614 71905
v.dauskurdiene@aaalaw.eu

5.

Ramunė Garšvienė

patentinė patikėtinė

6.

Jelena Gerasimovič

patentinė patikėtinė

7.

Liudmila Gerasimovič

patentinė patikėtinė

 Konsultavimas ir intelektinės nuosavybės išankstinio
nustatymo paslaugos teikimas;
 MVĮ turimų ar kuriamų intelektinės nuosavybės objektų
išankstinis vertinimas.
 Konsultvimas dėl absoliučių ir santykinių reikalavimų,
keliamų intelektinės nuosavybės objektams, ypač, prekių
ženklams, dizainui.
 Paieškų atlikimas, registruojamų prekių ženklų, dizaino
paraiškų padavimas,
 Atstovavimas VPB, PINO ir ES institucijose.
Prekių ženklų, dizaino, išradimų sritys.
 Konsultavimas intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos
klausimais.
 Išradimų, kaip intelektinės nuosavybės objektų,
registracijos
paraiškų parengimas
ir
pateikimas
nacionaliniu, ES ir tarptautiniu mastu. Išradimų patentų
palaikymas galioje, galimų pakeitimų, teisių perdavimo
įregistravimo paslaugos ir patentinio patikėtinio paslaugos,
susijusios su licencijavimu.
 Prekių ženklų ir dizaino apsauga (paraiškų parengimas ir
registracija; teisės perdavimas ir licencijavimas; naujumo
ir/arba panašumo su trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės
objektais tyrimai ir ekspertinių išvadų parengimas);
 Atstovavimas VPB, EPT (EPO), ESINT (EUIPO) ir PINO
(WIPO);
Prekių ženklų, dizaino, išradimų sritys.
 Konsultavimas intelektinės nuosavybės teisinės
apsaugos klausimais.
 Išradimų, kaip intelektinės nuosavybės objektų,
registracijos paraiškų parengimas ir pateikimas
nacionaliniu, ES ir tarptautiniu mastu. Išradimų
patentų palaikymas galioje, galimų pakeitimų, teisių
perdavimo įregistravimo paslaugos ir patentinio
patikėtinio paslaugos, susijusios su licencijavimu.

T. +370 5 248 2153
rgarsv@garsviene.lt

T. +370 5 231 0827
agent@gerasimovic.com

T. +370 5 231 0827
info@gerasimovic.com



8.

Vytautas Guobys

patentinis patikėtinis

9.

Edita Ivanauskienė

advokatė,
patentinė patikėtinė

10.

Tomas Jakubauskas

advokatas,
patentinis patikėtinis

Prekių ženklų ir dizaino apsauga (paraiškų parengimas
ir registracija; teisės perdavimas ir licencijavimas;
naujumo ir/arba panašumo su trečiųjų šalių
intelektinės nuosavybės objektais tyrimai ir
ekspertinių išvadų parengimas);
 Atstovavimas VPB, EPT (EPO), ESINT (EUIPO) ir PINO
(WIPO);
Prekių ženklų, dizaino, išradimų sritys, išskyrus išradimų sritis,
susijusias su chemija, biologija ir medicina.
 Prekių ženklų ir dizaino apsauga (paraiškų parengimas ir
registracija nacionaliniu, ES ir tarptautiniu mastu; naujumo
ir/ar panašumo su trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės
objektais tyrimai ir ekspertinių išvadų parengimas);
 Atstovavimas VPB ir ESINT;
 Konsultavimas dėl išradimų patentabilumo, išradimų
patentų paraiškų padavimas ir registracija (išskyrus
išradimų sritis, susijusias su chemija, biologija ir medicina);
 Prekių ženklų paieška ir išsamios prekių ženklo
registruotinumo vertinimo ataskaitos parengimas;
 Komercinių paslapčių ir konfidencialumo apsaugos poreikio
įvertinimas ir atitikamų tvarkų ir susitarimų parengimas;
 Intelektinės nuosavybės objektų licencijavimas ir išimtinių
teisių į intelektinės nuosavybės objektus perdavimas;
 Intelektinės nuosavybės objektų, kuriems reikalinga teisinė
apsauga, identifikavimas ir konsultacijos dėl reikalingų
veiksmų ir būdų jiems apsaugoti;
 Intelektinės nuosavybės objektų registracijos paraiškų
parengimas ir pateikimas VPB, ESINT ir (ar) Europos
patentų tarnyboje;
 Atstovavimas MVĮ nagrinėjant ginčus VPB, ESINT ir (ar)
teismuose prekių ženklų, dizaino ir (ar) išradimų apsaugos
srityje.
 Visų rūšių intelektinės nuosavybės (Lietuvos, tarptautinių,
ES, prekių ženklų, dizaino, patentų, know-how, autorių

M. +370 680 11245
vgpatent.lt@gmail.com

M. +370 686 11584
edita.ivanauskiene@eiip.lt

M. +370 696 80060
tomas.jakubauskas@eversheds.lt

11.

Mindaugas Kiškis

advokatas

12.

Vaclovas Kiškis

patentinis patikėtinis

13.

Otilija Klimaitienė

patentinė patikėtinė

14.

Asta Macijauskienė

advokatė

teisių, domenų vardų ir pan.) teisinis vertinimas, apsaugos
strategijos parinkimas;
 Registrabilumo vertinimas;
 Atstovavimas registravimo procedūrose, atstovavimas
ginčuose su intelektinę nuosavybę registruojančia
institucija, atstovavimas ginčuose su trečiaisiais asmenimis.
 Patentų ir išradimų teisinė apsauga;
 Intelektinės nuosavybės teisių teisminis ir neteisminis
gynimas;
 Intelektinės nuosavybės teisių neteisinė apsauga;
 MVĮ intelektinės nuosavybės strategijos;
 Intelektinės nuosavybės apsauga su ribotu biudžetu
 Intelektinės nuosavybės apsauga informacinių technologijų
srityje;
 Intelektinės nuosavybės apsauga biotechnologijų srityje.
Patirtis mechanikos, elektromechanikos, elektronikos ir
biotechnologijų, informacinių technologijų srityse.
 Konsultavimas išradimų patentų registracijos, teisių
apsaugos ir gynimo klausimais;
 Paraiškų padavimas ir registracija;
 Patirtis mechanikos, elektromechanikos, elektronikos ir
biotechnologijų, informacinių technologijų srityse.
 Konsultavimas prekių ženklų, dizaino registracijos, teisių
apsaugos ir gynimo klausimais;
 Registravimo galimybių vertinimas, paieškos atlikimas,
paraiškų padavimas ir registracija;
 Konsultavimas dėl išradimų patentabilumo, išradimų
patentų paraiškų padavimas ir registracija;
 Atstovavimas ginčuose dėl prekių ženklų ir dizaino;
 Įvairios technikos sritys patentų srityje, ypatingai
mechanika, inžinerija.
 Įvairaus dydžio įmonių intelektinės nuosavybės
auditavimas, patirtis tiek įmonių pardavimo ir (ar) įsigijimo,
tiek vertės didinimo procesuose, siūlant klientams

M. +370 640 41048
mindaugas@invent.lt

M. +370 673 44400
vaclovas@invent.lt

M. +370 699 87723
o.klimaitiene@aaalaw.eu

M. +370 689 94371
asta.macijauskiene@ilaw.legal

15.

Giedrė RimkūnaitėManke

advokatė

16.

Lina Meškauskienė

advokatė,
patentinė patikėtinė

17.

Nijolė Nemcevičienė

patentinė patikėtinė

18.

Evelina Norkaitienė

patentinė patikėtinė

19.

Aldona Orlienė

patentinė patikėtinė

20.

Aušra Pakėnienė

patentinė patikėtinė

tinkamas ir efektyviausias jos apsaugos formas;
 Atstovavimas registruojant prekių ženklus, užtikrinant
komercinių paslapčių, autorių teisių apsaugą.
 IP Scan paslaugos teikimas įvairiose verslo srityse
(sektoriuose). Patirtis susijusi su technologijų sritimi (pvz.,
programinės įrangos, mobilių aplikacijų, įvairių įrankių
kūrimas, platinimas, internetinių platformų ar kitų projektų
kūrimas ir kt.), įvairiomis pramonės, gamybos, prekybos
sritimis, elektronine komercija (įskaitant prekybą per
įvairias platformas, kaip pvz. Amazon, Etsy, eBay);
 Konsultavimas su autorių teisių apsauga susijusiais
klausimais įvairiose verslo srityse (muzikos, audiovizualinio
ir kito turinio kūrimas/gamyba, programinės įrangos
kūrimas, platinimas ir kt.).
Prekių ženklų apsaugos sritis.
 Prekių ženklų apsauga (paraiškų parengimas ir registracija
nacionaliniu, ES ir tarptautiniu mastu; naujumo ir/ar
panašumo su trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės
objektais tyrimai ir ekspertinių išvadų parengimas);
 Atstovavimas VPB ir ESINT;
 Prekių ženklų registravimas VPB, ESINT, PINO;
 Dizaino registravimas VPB, ESINT;
 Išradimai mechanikos, pramoninių įrenginių, medicinos
įrangos srityje.
 IN auditas,
 Konsultavimas
intelektinės
nuosavybės
apsaugos
klausimais,
 Objektų registrabilumo įvertinimas,
 Paraiškų padavimas prekių ženklų, dizaino ir išradimų
apsaugos srityse.
 Konsultavimas
intelektinės
nuosavybės
apsaugos
klausimais (prekių ženklai, dizainas, išradimai).
 Konsultavimas prekių ženklų, dizaino, išradimų patentų
registracijos, teisių apsaugos ir gynimo klausimais;

M. +370 618 12528
g.rimkunaite@glimstedt.lt

M. +370 682 49805
lina.meskauskiene@elme.lt

M. +370 687 15595
nijole.nemceviciene@gmail.com

M. +370 672 30106
e.norkaitiene@ipconsultant.eu

M. +370 686 33450
oaldona@gmail.com
M. +370 682 20091
a.pakeniene@aaalaw.eu

21.

Jurga Petniūnaitė

patentinė patikėtinė

22.

Gediminas Pranevičius

advokatas,
patentinis patikėtinis

23.

Aurelija Rutkauskaitė

advokatė,
patentinė patikėtinė

 Prekių ženklų registravimo galimybių vertinimas, paieškų
atlikimas;
 Prekių ženklų, dizaino, išradimų patentų paraiškų
padavimas ir registracija, pakeitimų registravimas,
galiojimo palaikymas;
 Atstovavimas ginčuose dėl prekių ženklų ir dizaino;
 Patirtis įvairiose technikos sritye, maisto, chemijos,
biotechnologijų, farmacijos, statybos medžiagų pramonė,
tekstilė ir drabužiai, informacinės technologijos, metalo
dirbiniai, elektros energijos gamyba, statybos, reklamos,
nekilnojamojo turto paslaugos;
 Konsultavimas prekių ženklų, dizaino, išradimų patentų
registracijos, teisių apsaugos ir gynimo klausimais;
 Paraiškų padavimas ir registracija, galios palaikymas;
 Atstovavimas ginčuose dėl prekių ženklų ir dizaino;
 Patirtis įvairiose technikos srityse, maisto, chemijos,
biotechnologijos, farmacijos, statybos medžiagų pramonė,
tekstilė ir drabužiai, informacinės technologijos, metalo
dirbiniai, elektros energijos gamyba, statybos, reklamos,
nekilnojamojo turto paslaugos.
 Patikra registruose dėl ankstesnių teisių ir konsultacija dėl
galimybės registruoti prekių ženklą, dizainą, domeną,
išradimo patentą, juridinio asmens pavadinimą;
 Patikra dėl ankstesnių teisių ir konsultacija dėl galimybės
naudoti autorių teisių objektą, komercinį žymenį, inovaciją,
veiklos modelį ir pan.;
 Prekių ženklų, dizaino, patentų registravimas;
 Komercinių dokumentų parengimas;
 Atstovavimas ginčuose.
 Prekių ženklų ir dizaino registrabilumo įvertinimas, paieška,
konsultacijos dėl apsaugos apimties ir teritorijos, galimų
ginčų prognozė ir rezultato įvertinimas,
 Objektų registravimui reikalingų dokumentų parengimas ir
pateikimas, konsultacijos su registruojančia institucija,

M. +370 687 83491
j.petniunaite@aaalaw.eu

M. +370 698 15064
gediminas.pranevicius@ipforma.lt

M. +370 612 41109
aurelija.rutkauskaite@trinitijurex.lt

24.

Erikas Saukalas

advokatas

25.

Lyra Tarnauskienė

patentinė patikėtinė

26.

Vilija Viešūnaitė

advokatė,
patentinė patikėtinė

27.

Reda Žabolienė

advokatė,
patentinė patikėtinė

kitos susijusios konsultacijos.
Visos intelektinės nuosavybės sritys, įskaitant prekių ženklus,
dizainus, patentus, autorių teises, taip pat įmonių
pavadinimus, domeno vardus, neregistruotus žymenis.
 Visų rūšių intelektinės nuosavybės (prekių ženklų, dizaino,
patentų, know-how, autorių teisių, domenų vardų ir pan.)
teisinis vertinimas, apsaugos strategijos parinkimas;
 Registrabilumo vertinimas;
 Atstovavimas registravimo procedūrose, atstovavimas
ginčuose su intelektinę nuosavybę registruojančia
institucija, atstovavimas ginčuose su trečiaisiais asmenimis.
 Konsultavimas intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos
klausimais;
 Išradimų, priklausančių elektronikos mechatronikos,
energetikos, chemijos, statybos, tekstilės ir maisto
patentabilumo
nustatymas,
pramonės
sritims,
patentavimui reikalingų procedūrų atlikimas bei patento
paraiškų rengimas nacionalinei ir tarptautinei registracijai;
 Dizaino ir prekių ženklų paraiškų parengimas
nacionalinėms ir tarptautinėms registracijoms.
 Prekių ženklų ir dizaino registrabilumo įvertinimas, paieška,
konsultacijos dėl apsaugos apimties ir teritorijos, galimų
ginčų prognozė ir rezultatų įvertinimas,
 Objektų registravimui reikalingų dokumentų parengimas ir
pateikimas,
 Konsultacijos su registruojančia institucija, kitos susijusios
konsultacijos.
Visos intelektinės nuosavybės sritys, įskaitant prekių ženklus,
dizainus, patentus, autorių teises, taip pat įmonių
pavadinimus, domeno vardus, neregistruotus žymenis.
 Visų rūšių intelektinės nuosavybės (prekių ženklų, dizaino,
patentų, know-how, autorių teisių, domenų vardų ir pan.)
teisinis vertinimas, apsaugos strategijos parinkimas;
 Registrabilumo vertinimas;

T. +370 5 249 0830
erikas.saukalas@metida.com

M. +370 687 16017
lyra.tarnauskiene@gmail.com

M. +370 687 48149
vilija.viesunaite@trinitijurex.lt

T. +370 5 249 0830
reda.zaboliene@metida.com

28.

Dr. Nijolė Viktorija
Mickevičienė

patentinė patikėtinė

29.

Aurelija Šidlauskienė

patentinė patikėtinė

 Atstovavimas registravimo procedūrose, atstovavimas
ginčuose su intelektinę nuosavybę registruojančia
institucija, atstovavimas ginčuose su trečiaisiais asmenimis.
 Konsultavimas intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos
klausimais.
 Išradimai, dizainas, prekių ženklai.
 Naujumo paieška, patentabilumo analizė su ataskaita.
 Paraiškų paruošimas, pateikimas registracijai, registracija,
atstovavimas patentų žinybose.
 Intelektinės nuosavybės vertinimas, teisinė apsauga ir
gynimas, įskaitant išradimus, dizainą, prekių ženklus.
 Naujumo, patentabilumo, registruotinumo nustatymas.
 Įmonių intelektinės nuosavybės analizė, apsaugos
strategija.
 Išradimų, dizaino, prekių ženklų paraiškų rengimas,
teikimas, atstovavimas Lietuvos Respublikos valstybiniame
patentų biure (VPB), Europos Sąjungos intelektinės
nuosavybės tarnyboje (ESINT), EPT, PINO.

M. +370 686 40510
nemlietuva@hotmail.com

M. +370 698 78725
aurelija@sidlauskas.eu

