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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENT� BIURO DIREKTORIAUS 
� S A K Y M A S  

 
D�L HAGOS SUSITARIMO D�L PRAMONINIO DIZAINO TARPTAUTIN�S 

REGISTRACIJOS ŽENEVOS AKTO �GYVENDINIMO 
 

2008 m. rugs�jo 25 d. Nr. 3R-72 
Vilnius 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 2, 3, 10, 16, 21, 31, 35, 44 straipsni� 

pakeitimo ir papildymo bei �statymo papildymo tre�iuoju1 skirsniu �statymo (Žin., 2008, Nr. 81-
3171) 11 straipsniu, 

1. T v i r t i n u: 
1.1. Dizaino registracijos taisykles DR/04/2008 (pridedama); 
1.2. Lietuvos Respublikos dizaino registro duomen� skelbimo tvarkos apraš� DR/05/2008 

(pridedama). 
2. P r i p a ž � s t u netekusiais galios: 
2.1. Lietuvos Respublikos valstybinio patent� biuro direktoriaus 2004 m. lapkri�io 15 d. 

�sakymo Nr. 3R-108 (Žin., 2004, Nr. 179-6657) 1 punkt�; 
2.2. Lietuvos Respublikos valstybinio patent� biuro direktoriaus 2003 m. liepos 18 d. 

�sakymo Nr. 3R-77 (Žin., 2003, Nr. 77-3563) 1 punkt�. 
3. P a k e i � i u Apeliacij� ir protest� nagrin�jimo taisykles AP/01/2005, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos valstybinio patent� biuro direktoriaus 2005 m. gruodžio 1 d. �sakymu 
Nr. 3R-132 (Žin., 2005, Nr. 151-5587): 

3.1. �rašau 11 ir 36 punktuose vietoj žodži� „Paraišk� pri�mimo ir raštvedybos“ žodžius 
„Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo“; 

3.2. išd�stau 27.4 punkt� taip: 
„27.4. nesutinka su pakartotin�s ekspertiz�s metu eksperto priimtu sprendimu neregistruoti 

dizaino ar sprendimu atsisakyti pripažinti tarptautin�s dizaino registracijos galiojim� Lietuvos 
Respublikoje;“; 

3.3. papildau 33 punkt� nauja antra pastraipa: 
„Protestas d�l tarptautin�s dizaino registracijos � Apeliacin� skyri� gali b�ti paduotas per 3 

m�nesius nuo tarptautin�s dizaino registracijos, kurioje nurodoma Lietuvos Respublika, 
paskelbimo Tarptautinio biuro tarptautini� dizain� biuletenyje dienos.“; 

3.4. �rašau 39.3, 39.3.1, 39.3.2, 47, 61, 63 ir 77 punktuose vietoj žodži� „tarptautin� ženklo 
registracija“ žodžius „tarptautin� dizaino ar ženklo registracija“ (atitinkamu linksniu); 

3.5. išd�stau 41.3.3 punkt� taip: 
„41.3.3. topografijos, dizaino, preki� ženklo registracijos paskelbimo VPB oficialiame 

biuletenyje data ir biuletenio numeris, tarptautin�s dizaino registracijos paskelbimo Tarptautinio 
biuro tarptautini� dizain� biuletenyje data ir biuletenio numeris arba tarptautin�s ženklo 
registracijos paskelbimo Tarptautinio biuro tarptautini� ženkl� biuletenyje data ir biuletenio 
numeris;“; 

3.6. �rašau 46 punkte vietoj skai�iaus „34“ skai�i� „35“; 
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3.7. išd�stau 48 punkt� taip: 
„48. Suinteresuotas asmuo prie protesto d�l tarptautin�s dizaino ar ženklo registracijos turi 

pateikti šios registracijos vertim� � lietuvi� kalb�. Jei protestas grindžiamas ankstesniu 
tarptautiniu ar Bendrijos preki� ženklu, ankstesniu tarptautiniu ar Bendrijos dizainu, 
suinteresuotas asmuo turi pateikti min�t� paraišk� ar registracij� vertim� � lietuvi� kalb�. Šiame 
punkte nurodyti dokumentai turi b�ti pateikti 2 egzemplioriais per vien� m�nes� nuo protesto 
padavimo datos.“; 

3.8. �rašau 57 punkte vietoj skai�i� „14“ skai�ius „20“; 
3.9. išd�stau 64 punkt� taip: 
„64. Apeliacinis skyrius informuoja Išradim� ar Preki� ženkl� ir dizaino skyri� apie gaut� 

protest� rašytiniu pranešimu, kuriame nurodoma protesto gavimo data, protestuojamo 
registracijos numeris bei paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje, Tarptautinio biuro 
tarptautini� dizain� biuletenyje ar Tarptautinio biuro tarptautini� ženkl� biuletenyje data. Prie 
pranešimo pridedamas 1 protesto egzempliorius.“; 

3.10. išd�stau 65 punkto antr�j� pastraip� taip: 
„Preki� ženkl� ir dizaino skyrius, gav	s 64 punkte nurodyt� Apeliacinio skyriaus pranešim� 

apie gaut� protest� d�l tarptautin�s ženklo registracijos, parengia Tarptautiniam biurui 
pranešim� apie atsisakym� suteikti apsaug�, o gav	s pranešim� apie gaut� protest� d�l 
tarptautin�s dizaino registracijos – apie atsisakym� pripažinti galiojim� Lietuvos 
Respublikoje.“; 

3.11. išd�stau 68 punkto antr�j� pastraip� taip: 
„Užprotestuotos tarptautin�s dizaino ar ženklo registracijos savininko paskirtas atstovas per 

5 m�nesius nuo pranešime Tarptautiniam biurui apie atsisakym� suteikti apsaug� ar apie 
atsisakym� pripažinti galiojim� Lietuvos Respublikoje nurodytos datos privalo pateikti 
motyvuot� atsakym� � protest�.“; 

3.12. papildau 71 punkt� 71.3 ir 71.4 papunk�iais: 
„71.3. negalima nagrin�ti protesto, grindžiamo ankstesniu Bendrijos dizainu ar Bendrijos 

ženklu, kurie nustatyta tvarka yra užgin�yti, kol nebus pasibaigusi gin�o proced�ra; 
71.4. negalima nagrin�ti protesto d�l tarptautin�s ženklo registracijos, jeigu ji yra 

priklausoma nuo pagrindin�s paraiškos, kuri nustatyta tvarka yra užgin�yta, kol bus priimtas 
galutinis sprendimas d�l šios paraiškos.“; 

3.13. išd�stau 74.2 punkt� taip: 
„74.2. kai protestuojamos topografijos, dizaino ar preki� ženklo savininkas pateikia prašym� 

panaikinti užgin�ytos topografijos registracij�, išregistruoti dizain� ar preki� ženkl�, n�ra 
suteikiama teisin� apsauga protestuojamai tarptautinei ženklo registracijai ar atsisakoma 
pripažinti protestuojamos tarptautin�s dizaino registracijos galiojim� Lietuvos Respublikoje;“; 

3.14. �rašau 101.6.2 punkte po žodži� „galiojimo termin�“ žodžius „arba apeliacij� atmesti“ 
ir š� punkt� išd�stau taip: 

„101.6.2. apeliacij� d�l papildomos apsaugos liudijimo – apeliacij� patenkinti ir priimti 
sprendim� išduoti papildomos apsaugos liudijim� ar nustatyti kit� papildomos apsaugos 
liudijimo galiojimo termin� arba apeliacij� atmesti;“; 

3.15. išd�stau 101.6.4 punkt� taip: 
„101.6.4. apeliacij� d�l dizaino – apeliacij� patenkinti ir priimti sprendim� �registruoti vis� 

arba dalies dizaino pavyzdži� dizain� arba pripažinti tarptautin�s dizaino registracijos galiojim� 
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Lietuvos Respublikoje vis� arba dalies dizaino pavyzdži� atžvilgiu, arba apeliacij� atmesti ir 
palikti galioti sprendim� neregistruoti dizaino ar atsisakyti pripažinti tarptautin�s dizaino 
registracijos galiojim� Lietuvos Respublikoje;“; 

3.16. išd�stau 101.6.7 punkt� taip: 
„101.6.7. protest� d�l dizaino – patenkinti protest� ir pripažinti negaliojan�ia vis� ar dalies 

dizaino pavyzdži� dizaino registracij� arba atsisakyti pripažinti tarptautin�s dizaino registracijos 
galiojim� Lietuvos Respublikoje vis� ar dalies dizaino pavyzdži� atžvilgiu, arba atmesti 
protest� ir dizaino registracij� palikti galioti ar pripažinti tarptautin�s dizaino registracijos 
galiojim� Lietuvos Respublikoje;“. 

4. N u s t a t a u: 
4.1. kad Bendr�j� taisykli� pagal Hagos susitarimo 1934 m. Akt�, 1960 m. Akt� ir 1999 m. 

Akt� (toliau – Bendrosios taisykl�s) 6(3)(ii) taisykl	 siun�iam� Pasaulin�s intelektin�s 
nuosavyb�s organizacijos Tarptautiniam biurui per Lietuvos Respublikos valstybin� patent� 
biur� (toliau – VPB) pranešim� kalba yra angl� kalba; 

4.2. kad 2004 m. lapkri�io 15 d. Lietuvos Respublikos valstybinio patent� biuro direktoriaus 
�sakymu Nr. 3R-108 patvirtintose Dizaino registravimo taisykl�se DR/03/2004 nurodytos 
dokument� formos gali b�ti naudojamos iki 2008 m. gruodžio 31 d. 

5. P a v e d u : 
5.1. Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyriui priimti tarptautines dizaino paraiškas 

ir jas persi�sti Tarptautiniam biurui, išduoti j� standartinius blankus. 
5.2. Preki� ženkl� ir dizaino skyriui: 
5.2.1. vykdyti �sipareigojimus d�l tarptautini� dizaino registracij�, kuriose nurodyta Lietuvos 

Respublika, dizaino ekspertiz�s; 
5.2.2. užtikrinti, kad apie atsisakym� pripažinti tarptautin�s dizaino registracijos galiojim� 

Lietuvos Respublikoje Tarptautiniam biurui b�t� pranešta per 12 m�nesi�, atsižvelgiant � Ženevos 
akto 12 straipsn� ir Bendr�j� taisykli� 18(c)(ii) taisykl	; 

5.2.3. informuoti Tarptautin� biur� apie Apeliacinio skyriaus teikiamus pranešimus apie 
reikšmingus faktus ir sprendimus, nurodytus Ženevos akte; 

5.2.4. nuo 2008 m. spalio 27 d. vadovaujantis šio �sakymo 1.2 punktu patvirtintu aprašu 
skelbti Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenis Valstybinio patent� biuro oficialiame 
biuletenyje. 

5.3. Apeliaciniam skyriui nedelsiant informuoti Preki� ženkl� ir dizaino skyri� apie: 
5.3.1. gautus prašymus (apeliacijas), susijusius su tarptautin�mis dizaino registracijomis, ir 

d�l j� Apeliaciniame skyriuje priimtus sprendimus; 
5.3.2. gautus protestus bei priimtus sprendimus, susijusius su tarptautin�mis dizaino 

registracijomis. 
5.4. Teis�s ir tarptautini� reikal� skyriui š� �sakym� paskelbti „Valstyb�s žiniose“ ir VPB 

interneto tinklalapyje. 
 

L.E. DIREKTORIAUS PAREIGAS  LINA MICKIEN
 
______________ 
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PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos 
valstybinio patent� biuro  
direktoriaus 2008 m. rugs�jo 
25 d. �sakymu  
Nr. 3R-72 

 
DIZAINO REGISTRACIJOS TAISYKL�S DR/04/2008 

 
I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Pramoninis dizainas (toliau – dizainas) registruojamas Lietuvos Respublikos 

valstybiniame patent� biure, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dizaino �statymu (Žin., 2002, 
Nr. 112-4980). 

2. Dizaino registracijos taisykl�s DR/04/2008 (toliau – Taisykl�s) nustato paraiškos 
�registruoti dizain� padavimo, paraiškos ir dizaino ekspertiz�s, apeliacijos padavimo, paraiškos 
atšaukimo, dizaino �registravimo, dizaino registracijos užprotestavimo, liudijimo išdavimo, 
Lietuvos Respublikos dizaino registro duomen� paskelbimo, pakeitim� �rašymo � paraišk� ir 
Lietuvos Respublikos dizaino registr�, dizaino išregistravimo, dizaino registracijos galiojimo 
termino prat	simo, teis�s � dizain� perdavimo, licencijos suteikimo, teis�s � dizain� �keitimo ar 
arešto, duomen� apie dizaino registracijos pripažinimo negaliojan�ia ar registracijos 
panaikinimo �rašymo � Lietuvos Respublikos dizaino registr� tvark�. 

3. Taisykl�s reglamentuoja Reglamento d�l Bendrijos dizain� taikym� Lietuvos 
Respublikoje tiek, kiek tai numato šis reglamentas – paraiškos Bendrijos dizainui registruoti 
padavimo per Valstybin� patent� biur� tvark�. Taisykl�s reglamentuoja tarptautin�s dizaino 
registracijos paraiškos padavimo pagal Hagos susitarimo d�l pramoninio dizaino tarptautin�s 
registracijos Ženevos akt� per Lietuvos Respublikos valstybin� patent� biur�, tarptautin�s 
dizaino registracijos ekspertiz�s, apeliacijos padavimo, tarptautin�s dizaino registracijos 
užprotestavimo, atsisakymo pripažinti tarptautin�s registracijos galiojim� Lietuvos 
Respublikoje, tokio atsisakymo atšaukimo, duomen� apie tarptautin	 dizaino registracij�, 
kurioje nurodyta Lietuvos Respublika, �rašymo � Lietuvos Respublikos dizaino registr� tvark�. 

4. Už paraiškos padavim�, dizaino �registravim�, paskelbim� ir liudijimo išdavim�, 
paraiškos ir Lietuvos Respublikos dizaino registro duomen� pakeitimus, išrašus iš šio registro, 
teis�s � dizain� perdavimo ir licencin�s sutarties �registravim�, apeliacijos ar protesto pareiškim� 
bei kitus Valstybiniame patent� biure atliekamus veiksmus turi b�ti sumok�tas nustatytas 
mokestis. 

5. Mokes�i� dyd�, konkre�ius veiksmus, už kuriuos turi b�ti sumok�ti mokes�iai, mokes�i� 
mok�jimo tvark� nustato Lietuvos Respublikos mokes�i� už pramonin�s nuosavyb�s objekt� 
registravim� �statymas (Žin., 2001, Nr. 52-1811) ir kiti Lietuvos Respublikos mokes�i� 
�statymai. 

6. Taisykl�se vartojamos s�vokos: 
6.1. �statymas – Lietuvos Respublikos dizaino �statymas; 
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6.2. VPB – Lietuvos Respublikos valstybinis patent� biuras; 
6.3. Dizaino registras – Lietuvos Respublikos dizaino registras, kur� VPB tvarko Lietuvos 

Respublikos �statym� ir kit� teis�s akt� nustatyta tvarka; 
6.4. atstovas – fizinis ar juridinis asmuo, patentinis patik�tinis, atstovaujantis pareišk�jui ar 

dizaino savininkui paduodant paraiškas ir atliekant Valstybiniame patent� biure visus kitus, su 
dizaino registracija susijusius veiksmus, �skaitant ir atstovavim� Apeliaciniame skyriuje; 

6.5. parašas – fizinio asmens parašas arba juridinio asmens vadovo ar kito �galioto asmens 
parašas ar parašo faksimil�, patvirtinta juridinio asmens antspaudu. Užsienio valstyb�se išduoti 
dokumentai turi b�ti pasirašyti valstyb�s, kurioje išduotas dokumentas, nustatyta tvarka; 

6.6. ekspertas – VPB Preki� ženkl� ir dizaino skyriaus specialistas, atliekantis dizaino 
ekspertiz	 ir VPB vardu priimantis sprendimus, susijusius su dizaino registracija; 

6.7. sprendimas – Taisykli� nustatyta tvarka priimtas ir VPB direktoriaus, specialisto ar 
eksperto pasirašytas, antspaudu patvirtintas sprendimas. VPB direktoriaus sprendimas 
tvirtinamas antspaudu su Lietuvos valstyb�s herbu ir VPB rekvizitais – „LIETUVOS 
RESPUBLIKA – VALSTYBINIS PATENT� BIURAS“; Paraišk� pri�mimo ir dokument� 
valdymo skyriaus specialisto sprendimas – VPB rekvizitais „LIETUVOS RESPUBLIKOS 
VALSTYBINIS PATENT� BIURAS“ ir žodžiais „PARAIŠK� PRI
MIMO IR 
DOKUMENT� VALDYMO SKYRIUS“; eksperto sprendimas – VPB rekvizitais „LIETUVOS 
RESPUBLIKOS VALSTYBINIS PATENT� BIURAS“ ir žodžiais „PREKI� ŽENKL� IR 
DIZAINO SKYRIUS EKSPERTIZI� POSKYRIS“; Preki� ženkl� ir dizaino skyriaus Registr� 
administravimo poskyrio specialisto sprendimas – VPB rekvizitais „LIETUVOS 
RESPUBLIKOS VALSTYBINIS PATENT� BIURAS“ ir žodžiais „PREKI� ŽENKL� IR 
DIZAINO SKYRIUS REGISTR� ADMINISTRAVIMO POSKYRIS“; 

6.8. išrašas – VPB išduotas teisinis dokumentas, kuriuo oficialiai patvirtinama, kad šiame 
dokumente išdavimo dien� pateikiami duomenys apie �registruot� dizain� atitinka Dizaino 
registro duomenis; 

6.9. INID kodai – tarptautiniai kodai dizaino duomenims identifikuoti pagal WIPO standart� 
ST 80; 

6.10. VPB tinklalapis – VPB tvarkomas tinklalapis internete adresu: http://www.vpb.gov.lt. 
7. Taisykli� V skyriuje vartojamos s�vokos: 
7.1. nacionalin� dizaino paraiška – paraiška, kuri paduodama VPB vadovaujantis �statymu; 
7.2. nacionalin� dizaino registracija – dizaino registracija, atlikta vadovaujantis �statymu; 
7.3. OHIM – Vidaus rinkos derinimo tarnyba (preki� ženklai ir dizainas); 
7.4. Bendrijos dizaino paraiška – paraiška Bendrijos dizainui registruoti, kuri paduodama 

OHIM, vadovaujantis Reglamentu d�l Bendrijos dizain�; 
7.5. OHIM tinklalapis – OHIM tvarkomas tinklalapis internete adresu: 

http://www.oami.europa.eu. 
8. Taisykli� VI skyriuje vartojamos s�vokos: 
8.1. Ženevos aktas – 1999 m. liepos 2 d. Hagos susitarimo d�l pramoninio dizaino 

tarptautin�s registracijos Ženevos aktas; 
8.2. Susitarian�ioji šalis – Lietuvos Respublika ar bet kuri kita valstyb� arba 

tarpvyriausybin� organizacija, kuri yra Ženevos akto šalis; 
8.3. Hagos susitarimo taisykl�s – Bendrosios taisykl�s pagal Hagos susitarimo 1999 m., 

1960 m. ir 1934 m. aktus, �sigaliojusios 2008 m. sausio 1 d.; 
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8.4. WIPO – Pasaulin� intelektin�s nuosavyb�s organizacija; 
8.5. WIPO tinklalapis – WIPO tvarkomas tinklalapis internete adresu: http://www.wipo.int. 
8.6. Tarnyba – VPB ar kita Susitarian�iosios šalies �staiga; 
8.7. Tarptautinis biuras – WIPO Tarptautinis biuras; 
8.8. Tarptautini� dizain� biuletenis – Tarptautinio biuro Tarptautini� dizain� biuletenis 

„International Designs Bulletin“, prieinamas WIPO tinklalapyje adresu: 
http://www.wipo.int/hague/en/bulletin; 

8.9. Administraciniai nurodymai – Administraciniai nurodymai Hagos susitarimo taikymui 
(Administrative Instructions for the Application of the Hague Agreement), �sigalioj	 2008 m. 
sausio 1 d., prieinami WIPO tinklalapyje adresu: 
http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/legal_texts/pdf/admin_instructions.pdf; 

8.10. Tarptautin�s dizaino registracijos vadovas – Tarptautini� pramoninio dizaino 
registracij� pagal Hagos susitarim� vadovas (Guide to the International Registration of 
Industrial Designs under the Hague Agreement), prieinamas WIPO tinklalapyje adresu: 
http://www.wipo.int/hague/en/guide/; 

8.11. Paraiškos aiškinamosios pastabos – oficialios tarptautin�s registracijos paraiškos 
formos DM/1 aiškinamosios pastabos, prieinamos WIPO tinklalapyje adresu: 
http://www.wipo.int/edocs/formdocs/form-hague/en/form_dm_1_inf.doc. 

9. �statymo 2 straipsnyje nurodytos s�vokos taikomos ir šiose Taisykl�se. 
 

II SKYRIUS. DIZAINO REGISTRACIJA 
 

I SKIRSNIS. ASMENYS, TURINTYS TEIS� PADUOTI PARAIŠK� 
 
10. Pagal �statymo 12 ir 16 straipsnius paduoti VPB paraišk� turi teis	: 
10.1. fizinis ar juridinis asmuo, norintis savo vardu �registruoti dizain� ir �gyti dizaino 

savininko teises Lietuvos Respublikoje (dizaineris, dizainerio teis�s registruoti dizain� 
per�m�jas ar šios teis�s paveld�tojas); 

10.2. keletas fizini� ar keletas juridini� asmen� arba fiziniai ir juridiniai asmenys kartu, 
kurie, �registravus dizain�, pripaž�stami dizaino bendrasavininkiais; 

10.3. Taisykli� 10.1–10.2 papunk�iuose nurodyt� asmen� atstovas, �skaitant patentin� 
patik�tin�, kuris Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka turi �galiojimus 
atstovauti asmenims VPB; 

10.4. tik patentinis patik�tinis, kai atstovaujama Taisykli� 11 punkte nurodytiems asmenims. 
11. Užsienio valstybi� fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje arba 

kitoje Europos S�jungos valstyb�je nar�je, ir užsienio valstybi� juridiniai asmenys, neturintys 
Lietuvos Respublikoje �registruoto filialo arba atstovyb�s arba kitoje Europos S�jungos 
valstyb�je nar�je savo buvein�s, filialo arba atstovyb�s, paraiškas VPB paduoda ir visus su 
dizaino registracija susijusius veiksmus VPB, �skaitant ir atstovavim� Apeliaciniame skyriuje, 
atlieka per patentin� patik�tin�, �rašyt� � Lietuvos Respublikos patentini� patik�tini� registr�. 

12. Jei yra keli pareišk�jai ir nors vienas iš j� yra Lietuvos Respublikos arba kitos Europos 
S�jungos valstyb�s nar�s fizinis ar juridinis asmuo, paraišk� galima paduoti ir ne per patentin� 
patik�tin�. 
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II SKIRSNIS. PARAIŠKOS PADAVIMAS 
 
13. Vienoje paraiškoje gali b�ti prašoma �registruoti daugiau negu vien�, bet ne daugiau 

negu 100 to paties gaminio dizaino pavyzdži�. 
Gaminys, išskyrus ornamentik�, kurio pavyzdžius prašoma �registruoti paraiškoje, turi 

priklausyti vienai Lokarno klasifikacijos klasei. 
14. Paraiška paduodama tiesiogiai VPB Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyriuje 

arba paštu. 
15. Prašymas �registruoti dizain� ir išduoti dizaino registracijos liudijim� užpildomas 

lietuvi� kalba. Jeigu kiti dokumentai pateikiami ne lietuvi� kalba, per 3 m�nesius nuo paraiškos 
padavimo dienos VPB turi b�ti pateiktas j� vertimas � lietuvi� kalb�. 

16. Prieš paduodant paraišk� turi b�ti sumok�tas nustatytas mokestis už paraiškos padavim�. 
Už kiekvien� dizaino pavyzd�, jeigu j� paraiškoje nurodyta daugiau negu vienas, turi b�ti 
sumok�tas papildomas mokestis. 

 
III SKIRSNIS. PARAIŠKOS DOKUMENTAI 

 
17. Paraišk� �registruoti dizain� sudaro: 
17.1. prašymas �registruoti dizain� ir išduoti dizaino registracijos liudijim�, pasirašytas 

pareišk�jo ar jo atstovo; 
17.2. dizaino fotografijos ar grafiniai vaizdai (dizaino vaizdas); 
17.3. dokumentas, patvirtinantis, kad sumok�tas nustatytas mokestis už paraiškos padavim�; 
17.4. dizaino aprašymas; 
17.5. pareišk�jo �galiojimas atstovui, jeigu paraišk� paduoda jo �galiotas asmuo; 
17.6. pareiškimas d�l dizainerio autoryst�s; 
17.7. dokumentas, patvirtinantis dizainerio teisi� perdavim� (jeigu reikia); 
17.8. prašymas suteikti prioritet� (jeigu reikia); 
17.9. Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s �galiotos institucijos teis�s akt� nustatyta tvarka 

išduotas leidimas naudoti dizaine Lietuvos Respublikos oficial�j� ar tradicin� (trump�j�) 
valstyb�s pavadinim�, herb�, v�liav� ar kitus valstyb�s heraldikos objektus ar juos 
m�gdžiojan�ius žymenis, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižym�jimo ar 
apdovanojimo ženklus (jeigu reikia); 

17.10. kit� valstybi� ar tarptautini� organizacij� kompetenting� institucij� pagal Paryžiaus 
konvencijos 6(ter) straipsn� duotas sutikimas naudoti dizaine t� valstybi� herbus, v�liavas, 
oficialius ar tradicinius valstybi� pavadinimus, valstybi� emblemas, garantinius ar prabos 
ženklus, antspaudus, pasižym�jimo ar apdovanojimo ženklus, tarptautini� organizacij� 
oficialius ar tradicinius pavadinimus, herbus, v�liavas (jeigu reikia); 

17.11. autoriaus ar jo teisi� per�m�jo sutikimas naudoti dizaine autori� teisi� saugom� 
k�rin� (jeigu reikia); 

17.12. juridinio asmens pavadinimo ar preki� ženklo savininko sutikimas naudoti dizaine 
juridinio asmens pavadinim� ar preki� ženkl� (jeigu reikia); 

17.13. prašymas d�l ankstesnio dizaino paskelbimo (jeigu reikia); 
17.14. prašymas atid�ti dizaino paskelbim� (jeigu reikia). 
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18. Prašymas �registruoti dizain� ir išduoti dizaino registracijos liudijim� pateikiamas 2 
egzemplioriais. 

19. Paraiškos dokumentai, nurodyti ši� Taisykli� 17.5–17.14 punktuose, jeigu jie yra 
reikalingi, pateikiami 1 egzemplioriumi (atskiras prašymas, nustatytas 17.8, 17.13 ir 17.14 
punktuose, pateikiamas tik tokiu atveju, jei nepažymimas atitinkamas langelis paraiškos 
formoje). 

 
IV SKIRSNIS. PRAŠYMAS �REGISTRUOTI DIZAIN�  
IR IŠDUOTI DIZAINO REGISTRACIJOS LIUDIJIM� 

 
20. Blankas. Prašymas �registruoti dizain� ir išduoti dizaino registracijos liudijim� (toliau – 

prašymas) pateikiamas VPB nustatytos formos blanke (DP–1/2008 forma), kur� VPB išduoda 
nemokamai; taip pat j� galima rasti VPB tinklalapyje. 

21. Žym�jimai. Prašymo blanko langeliai pažym�ti tarptautiniais kodais, skirtais dizaino 
duomenims identifikuoti (INID kodai). 

22. B�tini duomenys. Prašyme INID kodais pažym�tuose langeliuose turi b�ti nurodyta: 
22.1. 71 – pareišk�jo pavadinimas ir juridinio asmens registracijos kodas (jei pareišk�jas yra 

juridinis asmuo); vardas, pavard� ir asmens kodas (jei pareišk�jas yra fizinis asmuo); adresas, 
valstyb�s kodas, telefonas, faksas, elektroninis paštas. Jeigu pareišk�jo adresas n�ra Lietuvos 
Respublikos teritorijoje ir jeigu nenurodytas pareišk�jo atstovas, turi b�ti nurodytas 
susirašin�jimo adresas Lietuvoje, kuriuo VPB susirašin�s su pareišk�ju. Ši nuostata netaikoma 
pareišk�jams, kuriems privalo atstovauti Lietuvos Respublikos patentinis patik�tinis; 

22.2. 72 – dizainerio vardas, pavard�, asmens kodas, adresas, valstyb�s kodas; 
22.3. 74 – pareišk�jo atstovo vardas, pavard� (pavadinimas), asmens kodas (juridinio 

asmens registracijos kodas), adresas, valstyb�s kodas, telefonas, faksas, elektroninis paštas. 
Jeigu atstovo adresas n�ra Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi b�ti nurodytas susirašin�jimo 
adresas Lietuvoje, kuriuo VPB susirašin�s su atstovu; 

22.4. 54 –gaminio pavadinimas; 
22.5. 55 – dizaino vaizdas (dizaino pavyzdžiai ir j� aprašymas pateikiami pagal Taisykli� V 

skirsnio reikalavimus); 
22.6. 28 – dizaino pavyzdži� skai�ius; 
22.7. 51 – Lokarno klasifikacijos klas� ir poklasis pagal Taisykli� VI skirsn�; 
22.8. 31, 32, 33 – pirmosios paraiškos numeris, data ir valstyb�s kodas, jei pareišk�jas prašo 

suteikti pirmosios paraiškos prioriteto dat� pagal Taisykli� X skirsn�; 
22.9. 23 – parodos data ir vieta, jei pareišk�jas prašo suteikti tarptautin�s parodos prioriteto 

dat� pagal Taisykli� X skirsn�; 
22.10. pridedami dokumentai ir j� lap� skai�ius. 
23. Prašym� turi pasirašyti pareišk�jas ar jo atstovas pagal Taisykli� 6.5 punkto 

reikalavimus. Prie parašo turi b�ti �skaitomai parašytas pasirašiusiojo asmens vardas ir pavard�. 
Jei prašym� pasirašo juridinio asmens atstovas, nurodomos pasirašiusiojo pareigos. 

24. Prašymo blanko 71 INID kodu pažym�tame langelyje nurodomi nesutrumpinti oficial�s 
juridini� asmen� pavadinimai. Rekomenduojama Lietuvos Respublikos fizini� ir juridini� 
asmen� adresus 71 ir 74 INID kodais pažym�tuose langeliuose rašyti su pašto indeksu, taip pat 
nurodyti telefono numer� su Lietuvos miest� ir rajon� telefono ryšio kodais. 
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25. Jei yra keli pareišk�jai ir jeigu prašymo 74 INID kodu pažym�tame langelyje 
nenurodytas j� atstovas, laikoma, kad pareišk�jams atstovauja pirmuoju prašyme �rašytas 
pareišk�jas. 

Jei yra keli pareišk�jai, bet n�ra j� atitinkam� susitarim� patvirtinan�io dokumento, prašymo 
blanko 71 INID kodu pažym�tame langelyje pirmuoju nurodomas tas pareišk�jas, kuriam turi 
b�ti išduotas dizaino registracijos liudijimas. 

26. Prašymo blanko 55 kodu pažym�tame langelyje atspausdinamas arba �klijuojamas 
dizaino vaizdas (fotografija, poligrafinis spaudas ir pan.), atliktas ant geros kokyb�s popieriaus. 
Viename lape pateikiamas vienas dizaino pavyzdžio vaizdas. 

27. Valstyb�s kodas prašymo blanko 71, 72, 74 ir 23, 31, 32, 33 INID kodais pažym�tuose 
langeliuose nurodomas tarptautiniais valstybi� žym�jimo kodais. 

Valstybi�, teritorij� ir tarptautini� organizacij� žym�jimo kodai pagal WIPO standart� ST.3 
skelbiami VPB oficialiame biuletenyje. 

28. Prašymo blanko 51 INID kodu pažym�tame langelyje nurodomos Lokarno klasifikacijos 
klas�s ir poklasiai, kuriems priskiriamas registruojamo dizaino gaminys. 

29. Jei duomenys kuriame nors prašymo blanko langelyje netelpa, jame nurodoma „t	sin� žr. 
priede“, ir netilp	 duomenys išvardijami papildomame lape, kuriame duomenys pateikiami 
užrašant atitinkamo langelio INID kod� ir šalia pažymint – „t	sinys“. Priedas turi b�ti 
pasirašytas prašym� �registruoti dizain� ir išduoti dizaino registracijos liudijim� pasirašiusiojo 
asmens, nurodant vard� ir pavard	, ir prid�tas prie kiekvieno prašymo egzemplioriaus. 

Prašymo kiti priedai žymimi arabiškais skaitmenimis ir pareišk�jo ar jo atstovo prašymui 
suteikta žyma, j� skai�ius nurodomas prašymo blanke prie prašymo pridedam� dokument� 
s�raše. 

30. VPB susirašin�ja su pareišk�ju adresu, kuris nurodytas pareišk�jo 71 INID kodu 
pažym�tame langelyje, arba, jeigu paskirtas atstovas – su atstovu adresu, nurodytu 74 INID 
kodu pažym�tame langelyje, Lietuvos Respublikos teritorijoje. VPB neatsako už pareišk�jo, 
dizaino savininko ar jo atstovo pareigos informuoti VPB apie adreso pakeitimus nevykdym�. 

 
V SKIRSNIS. PAREIKŠTO �REGISTRUOTI DIZAINO VAIZDAS IR JO APRAŠYMAS 

 
31. Dizaino vaizdas. Dizaino fotografijos ar grafiniai vaizdai yra pagrindinis dokumentas, 

kuriame yra informacija apie registruojam� dizain�, nustatanti teisin�s apsaugos apimt�. 
Vaizdas turi b�ti tokios kokyb�s, kad b�t� galima aiškiai išskirti visas dizaino, kuriam 

prašoma apsaugos, detales ir kad kiekvien� vaizd� b�t� galima sumažinti arba padidinti. 
Dizainas turi b�ti neutraliame, lygiai apšviestame fone, be papildom� element�, kuriems 

n�ra prašoma apsaugos. Erdvinis dizainas turi b�ti pateikiamas iš priekio, pasuktas 45
o
 kampu, 

jei reikia, ir iš kit� pusi�. Visos dizaino detal�s, esan�ios apšviestose ir neapšviestose gaminio 
vietose, turi b�ti gerai matomos. 

Pateikiant sud�tinio gaminio dizain�, sudaryt� iš keli� sudedam�j� dali�, turi gerai matytis 
visos jo dalys. Dizainui, kuris gali b�ti atidaromas, sudedamas arba kitaip transformuojamas, 
pridedama gaminio išskleisto vaizdo kopija. 

Paraiškoje pateikiant daugiau nei vien� dizaino pavyzd�, kiekvienam dizaino pavyzdžiui 
pateikiamas fotografij� arba grafini� vaizd� komplektas pagal Taisykli� 33 punkt�. 
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32. Pateikiamas juodai baltas arba spalvotas grafinis arba fotografinis dizaino vaizdas. Jei 
dizainas sudarytas iš spalv� derini�, pateikiamos spalvoto vaizdo kopijos. Ši nuostata taikoma 
visiems dizaino pavyzdžiams. 

Pareišk�jas ar jo atstovas sunumeruoja dizaino pavyzdžius ir vaizdus nuosekliai, 
naudodamas arabiškus skaitmenis. Numer� sudaro tašku atskiriami skaitmenys, kuri� pirmasis 
žymi dizaino pavyzdžio numer�, o antrasis – dizaino pavyzdžio vaizdo numer�. Žodini� 
paaiškinim� ar kitos informacijos neturi b�ti. 

Fotografij� ir grafini� vaizd� formatas turi b�ti ne didesnis kaip 150x200 mm. 
33. Dizaino vaizdo kopij� skai�ius. Pateikiamos 5 kiekvieno dizaino vaizdo kopijos. Kopijos 

turi b�ti tapa�ios atspausdintiems arba priklijuotiems prašymo blanke vaizdams. Jei paraiškoje 
prašoma �registruoti daugiau nei vien� dizaino pavyzd�, pateikiama po 5 kiekvieno dizaino 
pavyzdžio vaizdo kopijas. Dizaino pavyzdžio vaizdo kopijos pridedamos prie prašymo 
atskirame voke. Kiekviena dizaino pavyzdžio kopija turi b�ti pateikta atskirai Taisykli� 32 
punkte nurodytu formatu. 

34. Dizaino aprašymas. Dizaino aprašyme nurodomas: 
34.1. gaminio pavadinimas, atitinkantis Lokarno klasifikacijos klas�s ir poklasio 

pavadinim�; 
34.2. dizaino paskirtis ir jo panaudojimo sritis; 
34.3. eil�s tvarka nurodomi dizaino pavyzdžiai, j� vaizdai ir kas juose pavaizduota; 
34.4. požymiai, skiriantys vien� pavyzd� nuo kito, jeigu paraiškoje pateikiamas registruoti 

daugiau kaip vienas dizaino pavyzdys; 
34.5. spalv� deriniai, strukt�ra, fakt�ra ir kitos medžiagos ar gaminio dekoratyvin�s savyb�s, 

jeigu dizainas sudarytas iš linij�, kont�r�, spalv�. 
35. Kai dizaino paraiškoje pateikiamas sud�tinis gaminys (daikt� rinkiniai, kompozicijos), 

nurodomos visos sud�tin� gamin� sudaran�ios dalys, jas trumpai aprašant ir nurodant j� 
konstrukcines sud�jimo, išskyrimo, pakeitimo galimybes. Dalys turi b�ti vieno stiliaus ir formos 
(pvz.: indai, instrument� rinkiniai, bald� komplektai ir kt.). 

36. Jei dizaino paraiškoje yra daugiau kaip vienas dizaino pavyzdys, prie pavadinimo 
nurodomas dizaino pavyzdži� skai�ius. 

37. Dizaino aprašymas rašomas tik vienoje A4 formato lapo pus�je. Aprašymo lapai 
numeruojami. Aprašymas turi b�ti pasirašytas prašym� pasirašiusiojo asmens, nurodant vard� ir 
pavard	. Parašui taikomi Taisykli� 6.5 punkto reikalavimai. 

 
VI SKIRSNIS. LOKARNO KLASIFIKACIJA 

 
38. Dizaino gaminiai turi b�ti priskirti klas�ms ir poklasiams pagal Lokarno sutarties 1 

straipsnio, su visomis dizaino paraiškos pateikimo dien� galiojan�iomis pataisomis ir 
pakeitimais, nuostatas. 

39. Dizaino gaminys turi b�ti �vardijamas tokiu b�du, kad b�t� galima aiškiai nustatyti 
gaminio pob�d� ir j� priskirti tik vienai Lokarno klasifikacijos klasei, vartojant terminus, kuriais 
aprašomi min�tos klasifikacijos s�raše pateikti gaminiai. 

40. Dizaino gaminiai grupuojami pagal Lokarno klasifikacijos klases, nurodant klas�s ir 
poklasio, kuriam priklauso gaminys, numer�, laikantis klasifikacijos klasi� ir poklasi� išd�stymo 
tvarkos. 
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VII SKIRSNIS. DOKUMENTAS, PATVIRTINANTIS, KAD SUMOK�TAS 

NUSTATYTAS MOKESTIS 
 
41. Dokumentas, patvirtinantis, kad sumok�tas nustatytas mokestis, yra: 
41.1. mok�jimo pavedimas su banko žyma, arba 
41.2. banko kasos kvitas, arba 
41.3. pašto perlaidos � nurodyt� s�skait� kvitas. 
42. Mokestis už paraiškos �registruoti dizain� padavim� ir kitus VPB atliekamus veiksmus 

turi b�ti sumok�tas pagal mok�jimo dien� galiojan�ius dydžius. 
43. Kad mokes�iai sumok�ti, patvirtinama pateikus mok�jimo pavedimus su banko žymomis 

arba kvit� originalus. 
44. Kai asmuo pateikia mok�jimo pavedim� arba kvito original� bei j� kopijas, o VPB 

Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyriaus specialistas padaro atitinkamas žymas, iš 
mok�tojo gali b�ti paimtos min�t� dokument� kopijos, kuri� tikrumas patvirtinamas VPB 
specialisto parašu. 

45. Kai dokumentai VPB siun�iami paštu, turi b�ti pateikti mok�jimo pavedim� su banko 
žyma arba kvit� originalai. Mokes�io sumok�jim� patvirtinan�iame dokumente arba prie jo 
prid�tame lydraštyje turi b�ti nurodytas paraiškos ar registracijos numeris, taip pat nurodyta, už 
kokius VPB atliekamus veiksmus sumok�tas mokestis. 

46. Tais atvejais, kai mokestis permokamas arba kai VPB atsisako priimti paraišk� arba 
prašym� ir j� gr�žina pareišk�jui arba jo atstovui, mokest� sumok�j	s asmuo gali j� atsiimti, 
padav	s pareiškim� �staigai, � kurios s�skait� buvo sumok�tas mokestis Lietuvos Respublikos 
teis�s akt� nustatyta tvarka. 

 
VIII SKIRSNIS. �GALIOJIMAS ATSTOVUI 

 
47. Kai pareišk�jui ar dizaino savininkui VPB atstovauja šio asmens paskirtas atstovas, toks 

paskyrimas turi b�ti patvirtintas �galiojimu. 
48. �galiojimas, patvirtinantis atstovui suteiktus �galinimus, gali b�ti išduotas vienai ar 

kelioms jame nurodytoms paraiškoms arba visoms esamoms ir b�simoms to paties asmens 
paraiškoms (bendras �galiojimas). 

49. Jeigu atstovui išduotas bendras �galiojimas, kartu su pirm�ja paraiška turi b�ti pateiktas 
šio �galiojimo originalas, o prie pirmosios ir kiekvienos kitos paraiškos pridedama �galiojimo 
kopija. 

50. Esant keliems pareišk�jams, �galiojim� atstovui gali išduoti kiekvienas pareišk�jas arba 
gali b�ti vienas keli� pareišk�j� išduotas �galiojimas. 

51. Lietuvos Respublikos fizini� ir juridini� asmen� išduoti �galiojimai ar kiti atstovo 
�galiojimus patvirtinantys dokumentai sudaromi paprasta rašytine forma. 

52. Užsienio valstybi� fizini� ir juridini� asmen� išduot� �galiojim� form�, turin� ir 
galiojimo termin� nustato valstybi�, kuriose jie išduoti, �statymai. �galiojimo galiojimo 
terminas, jeigu nenurodytas �galiojime, nustatomas pagal Lietuvos Respublikos �statymus. 

53. �galiojime turi b�ti šie duomenys apie pareišk�j� ir paraiškas: 
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53.1. �galiotojo vardas, pavard� arba oficialus pavadinimas, fizinio asmens kodas arba 
juridinio asmens registracijos kodas, jeigu asmuo j� turi; 

53.2. �galiotojo adresas; 
53.3. paraiškos numeris ar kitokie paraiškos identifikavimo duomenys, jeigu paraiškos 

numeris �galiojimo išdavimo dien� n�ra žinomas; 
53.4. registracijos numeris (jeigu yra). 
54. �galiojime turi b�ti šie duomenys apie pareišk�jo atstov�: 
54.1. atstovo vardas, pavard�/pavadinimas, asmens kodas; 
54.2. adresas. Jeigu atstovo adresas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi b�ti nurodytas 

susirašin�jimo adresas Lietuvoje. 
55. �galiojime turi b�ti nurodoma atstovui suteikiam� arba nesuteikiam� �galinim� apimtis: 
55.1. teis� atlikti visus su paraiškos padavimu ir dizaino registracija susijusius veiksmus arba 
55.2. teis� atlikti konkre�ius veiksmus, arba 
55.3. apibr�žiant konkre�ius veiksmus, kuriuos atlikti teis� atstovui nesuteikiama. 
56. �galiojimas atstovui atšaukti paraišk�, atsisakyti dizaino registracijos, paduoti apeliacij� 

ar protest� ir atstovauti VPB Apeliaciniame skyriuje, per�galioti kit� asmen� turi b�ti atskirai 
aptarti �galiojime. 

Atstovas gali per�galioti kit� asmen� tik tuo atveju, jeigu toki� teis	 jam suteikia �galiotojo 
išduotas �galiojimas. Per�galiojimo turin� ir form� apibr�žia pagrindinio �galiojimo turinys ir 
forma. 

57. �galiojime nurodomas galiojimo terminas. �galiojimo galiojimo termin� reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jeigu terminas nenurodytas, tai �galiojimas galioja 
vienerius metus nuo jo sudarymo dienos. 

58. �galiojimas turi b�ti pasirašytas, jame turi b�ti nurodyta jo sudarymo vieta ir data. 
�galiojimas, kuriame nenurodyta sudarymo data, negalioja. Jei �galiojime nenurodyta jo 

sudarymo vieta, laikoma, kad jis sudarytas Lietuvos Respublikoje ir jo galiojimo terminas 
nustatomas pagal Lietuvos Respublikos �statymus. �galiotojo parašui taikomi Taisykli� 6.5 
punkto reikalavimai, jeigu �galiojimas tvirtinamas ne notarine tvarka. 

59. �galiotojas privalo pranešti VPB apie �galiojimo panaikinim�, jeigu �galiojimas išduotas 
palaikyti santykius su VPB. 

60. Pasibaigus �galiojimo galiojimo terminui ar �galiojim� panaikinus, atstovas, registruojant 
dizain� ir atliekant VPB visus kitus su dizaino registracija susijusius veiksmus, netenka teis�s 
atstovauti pareišk�jui ar dizaino savininkui. 

61. Jei �galiotojas yra paskyr	s kelet� atstov� su tais pa�iais �galinimais, VPB oficialiai 
susirašin�ja su tuo atstovu, kuris yra nurodytas paraiškoje ir Dizaino registre. 

62. �galiojimas pateikiamas VPB kartu su paraiška arba per 3 m�nesius nuo paraiškos 
padavimo dienos. 

 
IX SKIRSNIS. PAREIŠKIMAS D�L DIZAINERIO AUTORYST�S IR DOKUMENTAS, 

PATVIRTINANTIS DIZAINERIO TEISI� PERDAVIM� 
 

63. Pagal �statymo 12 straipsn� dizain� suk�r	s asmuo (dizaineris) turi teis	 registruoti 
dizain� savo vardu paduodamas prašym� �registruoti dizain� ir išduoti dizaino registracijos 
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liudijim�. Toki� teis	 jis gali perduoti tretiesiems asmenims arba j� gali paveld�ti dizainerio 
teisi� paveld�tojai. 

64. Atsižvelgiant � Taisykli� 63 punkte numatytus atvejus, prie prašymo pridedami šie 
dokumentai: 

64.1. pareiškimas d�l dizainerio autoryst�s (DP-22/2008 forma), 
64.2. dizainerio teisi� perdavimo dokumentas (DP-23/2008 forma) (jeigu reikia). 
65. Pareiškime d�l dizainerio autoryst�s (DP-22/2008 forma) turi b�ti nurodyta: 
65.1. gaminio, kurio dizain� prašoma �registruoti (ar kuriame dizainas bus naudojamas), 

pavadinimas; 
65.2. vis� dizaino autori� (dizaineri�) vardai, pavard�s, adresai. Prie kiekvienos pavard�s 

turi b�ti to dizainerio ranka �rašyta vardo pirmoji raid� ir pavard�, dizainerio parašas ir 
pasirašymo data. Jeigu dizaineris yra mir	s, turi b�ti nurodoma dizainerio vardas ir pavard�; 
žodis „mir	s“, mirties data ir paskutin� gyvenamoji vieta, jei žinoma. 

66. Jeigu prašym� �registruoti dizain� ir išduoti dizaino registracijos liudijim� paduoda 
pareišk�jas, kuris dizainerio teis	 registruoti dizain� per�m� pagal teisi� perdavimo sutart� arba 
kaip darbdavys ar užsakovas pagal �statymo 13 straipsn�, arba jeigu jis ši� teis	 paveld�jo, 
pateikiamas dizainerio teisi� perdavimo dokumentas (DP-23/2008), kuriame turi b�ti nurodyta: 

66.1. gaminio, kurio dizain� prašoma �registruoti (ar kuriame dizainas bus naudojamas), 
pavadinimas; 

66.2. vis� dizaino autori� (dizaineri�) vardai, pavard�s, adresai, kiekvieno dizainerio ranka 
�rašyta vardo pirmoji raid� ir pavard�, dizainerio parašas ir pasirašymo data. Jeigu dizaineris yra 
mir	s, turi b�ti nurodoma dizainerio vardas ir pavard�; žodis „mir	s“, mirties data ir paskutin� 
gyvenamoji vieta, jei žinoma; 

66.3. vienas iš teisi� registruoti dizain� per�mimo pagrind�: 
66.3.1. pagal teisi� perdavimo sutart�, nurodant sutarties rekvizitus (pasirašymo dat� ir 

registracijos numer�, jeigu jis suteiktas), arba 
66.3.2. kai asmuo perima teises kaip darbdavys arba užsakovas pagal �statymo 13 str., 

nurodant sutarties rekvizitus (pasirašymo dat� ir registracijos numer�, jeigu jis suteiktas), arba 
66.3.3. kai asmuo perima teises kaip teisi� paveld�tojas, nurodant paveld�jimo dokumento 

rekvizitus (dokumento dat� ir registracijos numer�, jeigu jis suteiktas). 
67. Jeigu dizaineris yra mir	s, dizaineris privalo b�ti nurodytas Taisykli� 65.2 arba 66.2 

punktuose nustatyta tvarka. 
68. Taisykli� 64 punkte nurodytuose dokumentuose turi b�ti nurodomi visi dizaino autoriai 

(dizaineriai), dizaineri� susitarimu nustatyta eil�s tvarka. 
69. Pareiškimas d�l dizainerio autoryst�s (DP-22/2008 forma) ir dizainerio teisi� perdavimo 

dokumentas (DP-23/2008 forma) pateikiami 1 egzemplioriumi. Jie gali b�ti pateikti kartu su 
prašymu �registruoti dizain� ir išduoti dizaino registracijos liudijim� arba per 3 m�nesius nuo šio 
prašymo padavimo dienos. 

 
X SKIRSNIS. PRAŠYMAS SUTEIKTI PARAIŠKAI PRIORITET� 

 
70. Pagal �statymo 11 straipsnio 1 dal� pareišk�jas ar jo teisi� per�m�jas, norintis 

pasinaudoti vienos ar daugiau pirm�j� paraišk�, paduot� valstyb�je, kuri yra Paryžiaus 
konvencijos nar� arba Pasaulin�s prekybos organizacijos nar�, prioriteto data, paraišk� 
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�registruoti t� pat� dizain� VPB paduoda per 6 m�nesius nuo pirmosios paraiškos ar paraišk� 
padavimo datos. 

71. Pareišk�jas kartu su paraiška arba per 3 m�nesius nuo paraiškos padavimo datos privalo 
VPB pateikti užsienio valstyb�s dizain� registruojan�ios tarnybos išduot� ir toje valstyb�je 
galiojan�ia tvarka patvirtint� pirmosios paraiškos (paraišk�) kopij� ir jos (j�) vertim� � lietuvi� 
kalb�. 

72. Pagal �statymo 11 straipsnio 2 dal� pareišk�jas, norintis pasinaudoti prioriteto data, kuri� 
pareikštas registruoti dizainas buvo eksponuojamas tarptautin�je parodoje, paraišk� VPB 
paduoda per 6 m�nesius nuo pirmojo dizaino eksponavimo parodoje dienos. 

73. Pareišk�jas kartu su paraiška arba per 3 m�nesius nuo paraiškos padavimo datos privalo 
VPB pateikti tarptautin�s parodos, kurioje pirm� kart� buvo eksponuojamas pareikštas dizainas, 
administracijos pažymos, patvirtinan�ios parodos status�, atitinkant� reikalavimus prioritetui 
gauti, pareišk�jo dalyvavim� parodoje, kopij� ir jos vertim� � lietuvi� kalb�, eksponuoto 
gaminio dizaino vaizd�, eksponavimo parodoje dat� ir pažymos vertim� � lietuvi� kalb�. 

74. Jeigu pareišk�jas ne�vykdo �statymo 11 straipsnio ir Taisykli� 71 bei 73 punkt� 
reikalavim�, VPB pripaž�sta, kad nurodyti prašymai suteikti paraiškai prioritet� nebuvo paduoti. 

 
XI SKIRSNIS. LIETUVOS RESPUBLIKOS, KIT� VALSTYBI� IR TARPTAUTINI� 

ORGANIZACIJ� PAVADINIM�, HERB�, V�LIAV� IR KIT� HERALDIKOS 
OBJEKT� AR M�GDŽIOJAN�I� JUOS ŽYMEN� NAUDOJIMAS DIZAINE 

 
75. Pareišk�jas, norintis �registruoti dizain�, kuriame yra Lietuvos Respublikos oficialusis ar 

tradicinis (trumpasis) valstyb�s pavadinimas, herbas, v�liava ar kiti valstyb�s heraldikos 
objektai ar juos m�gdžiojantys žymenys, garantiniai ir prabos ženklai, antspaudai, pasižym�jimo 
ar apdovanojimo ženklai (toliau – Lietuvos valstyb�s simboliai) pagal �statymo 9 straipsnio 3 
punkt� turi VPB pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s �galiotos institucijos išduot� 
leidim�. Leidim� išdavimo tvark� reglamentuoja Lietuvos Respublikos teis�s aktai. 

76. Pareišk�jas, norintis �registruoti dizain�, sudaryt� iš žymen� pagal �statymo 9 straipsnio 
4 punkt�, turi VPB pateikti kit� valstybi� ar tarptautini� organizacij� kompetenting� institucij� 
raštišk� sutikim� pagal Paryžiaus konvencijos 6(ter) straipsn� naudoti dizaine tos valstyb�s ar 
tarptautin�s organizacijos oficial�j� ar tradicin� (trump�j�) pavadinim�, herb�, v�liav�, 
emblemas, antspaudus, pasižym�jimo ir apdovanojimo ženklus ir kitus simbolius. 

 
XII SKIRSNIS. REIKALAVIMAI VPB PATEIKIAMIEMS DOKUMENTAMS 

 
77. VPB dokumentai pateikiami lietuvi� kalba. Pateik	s dokumentus ne lietuvi� kalba, 

pareišk�jas, dizaino savininkas ar jo atstovas per 3 m�nesius nuo dokument� pateikimo datos 
privalo pristatyti j� vertim� � lietuvi� kalb�. 

78. VPB pateikiam� dokument� legalizuoti nereikia. 
79. VPB dokumentai pateikiami tokie, kad b�t� galima padaryti j� bet kok� kopij� kiek� 

tiesiogin�s reprodukcijos, elektrografijos, fotoofsetin�s spaudos ar mikrofilmavimo b�du. 
80. Dokument� lapai negali b�ti suglamžyti ar supl�šyti, juose neturi b�ti perlenkim�, 

taisym�, užraš�, intarp� ar trynim�. 
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81. VPB pateikiami dokumentai turi b�ti spausdinti. Lapai ir tekstas dokumente turi b�ti 
vertikal�s. Dokumentams turi b�ti naudojamas geros kokyb�s baltas A4 formato popierius. 

Paraiškos dokumentai turi b�ti susegti � atskirus paraiškos egzempliorius. Dokumentai, kurie 
pateikiami vienu egzemplioriumi, prisegami prie pirmojo paraiškos egzemplioriaus. Paraiškos 
dokumentai turi b�ti susegti taip, kad juos b�t� galima lengvai vartyti, atskirti ir v�l susegti. 

 
XIII SKIRSNIS. PARAIŠKOS PADAVIMO DATA 

 
82. Pagal �statymo 17 straipsnio 1 dal� paraiškos padavimo data laikoma ta diena, kuri� 

Valstybinis patent� biuras gavo šiuos dokumentus: 
82.1. prašym� �registruoti dizain� ir išduoti dizaino registracijos liudijim�, pasirašyt� 

pareišk�jo ar jo atstovo; 
82.2. dizaino fotografijas ar grafinius vaizdus; 
82.3. dokument�, patvirtinant�, kad sumok�tas nustatytas mokestis už paraiškos padavim�. 
83. Jeigu nepateiktas nors vienas iš Taisykli� 82 punkte nurodyt� dokument� arba jeigu jie 

�forminti nesilaikant reikalavim�, paraiškai padavimo data nesuteikiama ir paraiška gr�žinama 
pareišk�jui arba jo atstovui pagal Taisykli� 90 punkt�. 

 
XIV SKIRSNIS. PARAIŠKOS DOKUMENT� FORMALI EKSPERTIZ� 

 
84. Gautai tiesiogiai arba paštu paraiškai VPB Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo 

skyriaus specialistas suteikia paraiškos gavimo dat� ir numer�. Pareišk�jui arba jo atstovui 
išduodamas pranešimas (DP-2/2008 forma) apie dokument� gavim�. 

85. Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyriaus specialistas per 1 m�nes� nuo 
paraiškos gavimo dienos atlieka formali� paraiškos dokument� ekspertiz	 pagal �statymo 18 
straipsnio 1 dal�. 

86. Paraiškos padavimo datai nustatyti Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyriaus 
specialistas patikrina, ar pateikti ir ar tinkamai �forminti šie dokumentai: 

86.1. prašymas �registruoti dizain� ir išduoti dizaino registracijos liudijim�; 
86.2. dizaino fotografijos ar grafiniai vaizdai; 
86.3. dokumentas, patvirtinantis, kad sumok�tas nustatytas mokestis už paraiškos padavim�. 
87. Jeigu pareišk�jas nepateik� nors vieno iš Taisykli� 86 punkte išvardyt� dokument�, 

Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyriaus specialistas priima sprendim� (DP-3/2008 
forma) nesuteikti paraiškai padavimo datos. Šis sprendimas, nurodant paraiškos nepri�mimo 
motyvus pagal �statymo 17 straipsnio 2 dal�, išduodamas arba išsiun�iamas pareišk�jui arba jo 
atstovui per 10 dien� nuo sprendimo pri�mimo dienos. Prie sprendimo pridedama gr�žinama 
paraiška. VPB lieka vienas prašymo �registruoti dizain� ir išduoti dizaino registracijos liudijim� 
egzempliorius, o kiti dokumentai gr�žinami pareišk�jui ar jo atstovui kartu su sprendimu. 

88. Jeigu pateikti visi Taisykli� 86 punkte nurodyti dokumentai, Paraišk� pri�mimo ir 
dokument� valdymo skyriaus specialistas atlieka formali� dokument� ekspertiz	 ir patikrina, ar 
dokumentai atitinka Taisykli� IV, VII, VIII ir XII skirsni� reikalavimus. 

89. Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyriaus specialistas priima sprendim� (DP-
3/2008 forma) paraišk� pripažinti nepaduota ir nesuteikti paraiškai padavimo datos ir numerio, 
jeigu: 
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89.1. prašymas �registruoti dizain� ir išduoti dizaino registracijos liudijim� neatspausdintas 
ant VPB nustatytos formos blanko; 

89.2. tr�ksta duomen�, leidžian�i� identifikuoti pareišk�j� arba jo atstov�; 
89.3. nepateiktas dizaino vaizdas arba pateiktas nepakankamai aiškus dizaino, kur� prašoma 

�registruoti, vaizdas; 
89.4. prašymas užpildytas ne lietuvi� kalba; 
89.5. prašymas ir (ar) prašymo t	sinys priede (-uose) nepasirašyti pareišk�jo arba jo atstovo; 
89.6. netinkamai sumok�tas mokestis. 
90. Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyriaus specialistas sprendim� (DP-3/2008 

forma) paraišk� pripažinti nepaduota ir nesuteikti paraiškai padavimo datos ir numerio, nurodant 
paraiškos nepri�mimo motyvus pagal �statymo 18 straipsnio 2 dal�, išduoda arba išsiun�ia 
pareišk�jui arba jo atstovui per 10 dien� nuo sprendimo pri�mimo dienos. VPB lieka vienas 
prašymo �registruoti dizain� ir išduoti dizaino registracijos liudijim� egzempliorius, o kiti 
dokumentai gr�žinami pareišk�jui ar jo atstovui kartu su sprendimu. 

91. Jeigu 86 punkte nurodyti dokumentai atitinka formalios dokument� ekspertiz�s 
reikalavimus, Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyrius pagal �statymo 18 straipsnio 2 
dal� paraiškai suteikia padavimo dat�, kuri nustatoma pagal paraiškos gavimo VPB dat�. 

92. Kilus gin�ui, padavimo data laikoma paraiškos atidavimo � pašt� diena, kuri nustatoma 
pagal pašto spaud�. Paraišk�, gaut� VPB t� pa�i� dien� arba si�st� paštu ir turin�i� vienod� 
išsiuntimo dat�, padavimo data nustatoma pagal paraišk� numerius, kurie suteikiami j� gavimo 
dien�. Šiuo atveju ankstesn	 padavimo dat� turi ta paraiška, kurios mažesnis paraiškos eil�s 
numeris. 

93. Pareišk�jui arba jo atstovui išduodama arba išsiun�iama paraiškos pri�mimo pažyma 
(prašymo �registruoti dizain� ir išduoti dizaino registracijos liudijim� antrasis egzempliorius su 
užpildytais VPB rekvizitais) pagal �statymo 18 straipsnio 3 dal�, kurioje nurodoma paraiškos 
padavimo data ir paraiškai suteiktas numeris. 

94. Suteikus paraiškai padavimo dat� ir numer�, Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo 
skyriaus specialistas patikrina, ar pateikti Taisykli� 17.4–17.8 punktuose nurodyti dokumentai 
bei Taisykli� 32 ir 33 punktuose nurodytos dizaino vaizdo kopijos. 

95. Nepateikus kartu su prašymu Taisykli� 17.4–17.8 punktuose nurodyt� dokument� ir 32 
bei 33 punktuose nurodyt� dizaino vaizdo kopij�, apie tai pranešama pareišk�jui arba jo atstovui 
atskiru pranešimu (DP-4/2008 forma). 

96. Suteikus paraiškai padavimo dat� ir numer�, Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo 
skyrius perkelia � kompiuterin	 duomen� baz	 šiuos priimtos paraiškos duomenis: 

96.1. paraiškos padavimo dat� ir paraiškos numer�; 
96.2. pareišk�jo duomenis; 
96.3. dizainerio duomenis; 
96.4. atstovo duomenis; 
96.5. gaminio pavadinim�; 
96.6. dizaino vaizdus; 
96.7. dizaino pavyzdži� skai�i�; 
96.8. Lokarno klasifikacijos klas	 ir poklas�; 
96.9. mokes�i� sum� ir mok�jimo dat�. 
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97. Paraiška, kuriai suteikta padavimo data ir numeris, perduodama � Preki� ženkl� ir 
dizaino skyri�, kurio ekspertas atlieka tolesn	 paraiškos ir dizaino ekspertiz	. 

 
XV SKIRSNIS. PARAIŠKOS EKSPERTIZ� 

 
98. Paraiškos ekspertiz	 pagal �statymo 18 straipsnio 4 dal� atlieka ekspertas. Ekspertizei 

atlikti paraiškos ekspertams išduodamos eil�s tvarka pagal suteikt� paraiškai numer�. 
99. Ekspertiz� gali b�ti pagreitinta VPB direktoriaus sprendimu, jeigu pareišk�jas pateikia 

motyvuot� prašym� d�l ekspertiz�s pagreitinimo reikalingumo (pvz., pažeidin�jamos teis�s � 
dizain� ir kita) ir tai pagrindžian�ius �rodymus. VPB direktoriui pri�mus sprendim� pagreitinti 
paraiškos ir dizaino ekspertiz	, apie tai pranešama pareišk�jui. Paraiška nagrin�jama ir dizaino 
ekspertiz� atliekama skubos tvarka laikantis �statymo ir Taisykli� nustatyt� reikalavim�. 

100. Paraiškos ekspertiz�s metu ekspertas patikrina, ar pareišk�jas laikosi �statymo ir 
Taisykli� II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ir XI skirsni� reikalavim� ir nustato: 

100.1. ar išsamiai ir teisingai užpildytas prašymas �registruoti dizain� ir išduoti dizaino 
registracijos liudijim� pagal Taisykli� IV skirsn�; 

100.2. pareikšto registruoti dizaino vaizdo kokyb	, dizaino aprašym�, kitas dizaino vaizdo 
kopijas pagal Taisykli� V skirsn�; 

100.3. ar teisingai suklasifikuotas dizainas pagal Taisykli� VI skirsn�; 
100.4. ar tinkamai pateiktas �galiojimas atstovui, jei paraišk� paduoda atstovas pagal 

Taisykli� VIII skirsn�; 
100.5. ar pateiktas pareiškimas d�l dizainerio autoryst�s ir dizaino teisi� perdavimo 

dokumentas (jeigu reikia) pagal Taisykli� IX skirsn�; 
100.6. prašymo suteikti paraiškai prioriteto dat� remiantis viena ar daugiau pirm�j� paraišk� 

tam pa�iam dizainui �registruoti pagr�stum� ir prioriteto dat� patvirtinan�ius dokumentus pagal 
Taisykli� 70 ir 71 punktus; 

100.7. prašymo suteikti paraiškai eksponavimo tarptautin�je parodoje prioritet�, pagr�stum� 
ir prioriteto dat� bei dalyvavim� parodoje patvirtinan�ius dokumentus pagal Taisykli� 72 ir 73 
punktus; 

100.8. ar reikalingas kompetentingos institucijos leidimas d�l Lietuvos valstyb�s simboli� 
naudojimo dizaine pagal Taisykli� 75 punkt�; 

100.9. ar reikalingas kompetenting� institucij� sutikimas d�l kit� valstybi� ar tarptautini� 
organizacij� simboli� naudojimo dizaine pagal Taisykli� 76 punkt�. 

101. Nustat	s, kad pateikti ne visi Taisykli� 100 punkte nurodyti dokumentai (jeigu jie 
reikalingi), tr�ksta duomen� arba pateikti dokumentai neatitinka �statymo ir Taisykli� 
reikalavim�, ekspertas išsiun�ia pareišk�jui arba jo atstovui pranešim� (DP-5/2008 forma), 
kuriame nurodo, koki� dokument� ir (ar) duomen� paraiškoje tr�ksta. 

Pranešime nurodomas terminas, per kur� paraiška turi b�ti papildyta ar pataisyta. 
102. Pranešimas pagal Taisykli� 101 punkt� išsiun�iamas, jeigu: 
102.1. prašyme nurodytas pareišk�jo pavadinimas neatitinka prid�tuose prie paraiškos 

dokumentuose nurodyto pavadinimo; 
102.2. dizaino gaminys priskirtas ne tai Lokarno klasifikacijos klasei ir poklasiui; 
102.3. dizaino fotografijos ar grafiniai vaizdai neatitinka Taisykli� 31–33 punkt� 

reikalavim�, kopij� pateikta mažiau, negu reikia, bloga pateikt� dizaino vaizdo kopij� kokyb�; 
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102.4. neaiški dizaino pad�tis plokštumoje, vaizdo kopija neatskleidžia arba nevisiškai 
atskleidžia jo ypatybes; 

102.5. n�ra dizaino aprašymo arba pateiktasis neatskleidžia dizaino ar jo sudedam�j� dali� 
esm�s, nenurodyti ir neaprašyti pridedami dizaino pavyzdžiai; 

102.6. n�ra pareiškimo d�l dizainerio autoryst�s ir dizainerio teisi� perdavimo dokumento 
(jeigu reikia); 

102.7. n�ra �galiojimo atstovui, nenurodyta �galiojimo pasirašymo data, nenurodytas 
�galiotojo vardas, pavard�, pareigos, parašas arba �galiojimas neatitinka Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso reikalavim�; 

102.8. n�ra dokumento, patvirtinan�io, kad sumok�tas papildomas mokestis už papildom� (-
us) pavyzd� (pavyzdžius); 

102.9. n�ra dokumento, patvirtinan�io pirmosios paraiškos, ar dokumento, patvirtinan�io 
eksponavimo tarptautin�je parodoje, prioritet�; 

102.10. n�ra leidimo naudoti dizaine Lietuvos valstyb�s simbolius arba sutikimo naudoti 
kit� valstybi�, tarptautini� organizacij� simbolius; 

102.11. tr�ksta dokument� vertimo � lietuvi� kalb�. 
103. Pranešime gali b�ti �rašyti pasi�lymai papildyti paraišk� duomenimis ar informacija, 

kuri reikalinga sprendimui d�l dizaino �registravimo priimti pagal Taisykli� 114 punkt�, jeigu 
atliekant paraiškos ekspertiz	, eksperto nuomone: 

103.1. pateiktos dizaino fotografijos ir grafiniai vaizdai nevisiškai atskleidžia dizaino 
ypatybes, pasi�lant pateikti aiškesnes ir tikslesnes dizaino vaizdo kopijas ir patikslint� 
aprašym�; 

103.2. gaminys turi b�ti priskirtas kitai Lokarno klasifikacijos klasei ir poklasiui. 
104. Akivaizdžios rašybos ar spausdinimo klaidos prašymo tekste (pvz., nenurodytas pašto 

indeksas, valstyb�s kodas, klaidingas pirmosios paraiškos numeris ar data) gali b�ti eksperto 
pataisytos nesiun�iant Taisykli� 101 punkte nurodyto pranešimo. 

105. Jeigu pareišk�jas ar jo atstovas per 3 m�nesius nuo pranešimo pagal Taisykli� 101 
punkt� išsiuntimo dienos praneš�, kad nesutinka su eksperto pasi�lymais d�l dizaino priskyrimo 
atitinkamai Lokarno klasei ir poklasiui, galutin� sprendim� d�l klasifikavimo priima ekspertas, 
atlikdamas dizaino ekspertiz	 pagal Taisykli� XVII skirsn�. 

106. Išsiuntus pranešim�, tolesnis paraiškos nagrin�jimas sustabdomas ir atnaujinamas, kai 
pareišk�jas ar jo atstovas pašalina nurodytus tr�kumus Taisykli� nustatyta tvarka. 

107. Jeigu per 3 m�nesius nuo pranešimo pagal Taisykli� 101 punkt� išsiuntimo dienos 
paraiška nepataisoma arba prašyme nurodyti dokumentai ar duomenys nepateikiami, VPB 
paraišk� pripaž�sta nepaduota arba, kai nepateikti Taisykli� 114.3 ar 114.4 punktuose nustatyti 
dokumentai, priima sprendim� dizaino neregistruoti Taisykli� nustatyta tvarka. 

Jeigu per 3 m�nesius nuo paraiškos padavimo datos nepateikiami �statymo 11 straipsnyje 
nustatyti prioriteto prašym� patvirtinantys dokumentai, ekspertas pripaž�sta prašym� suteikti 
prioritet� nepaduotu. 

108. Paraišk� pripažinus nepaduota, ne v�liau kaip per 10 dien� nuo sprendimo pri�mimo 
dienos ekspertas apie tai raštu (DP-6/2008 forma) praneša pareišk�jui ar jo atstovui, 
nurodydamas tokio sprendimo motyvus. 

 
XVI SKIRSNIS. �STATYMO NUMATYT� TERMIN� PRAT�SIMAS 
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109. Jeigu pagal �statymo 32 straipsnio 1 dal� pareišk�jas ar jo atstovas pateikia VPB 

prašym� raštu ir sumoka nustatyt� mokest�, Taisykli� 107 punkto pirmojoje dalyje numatytas 3 
m�nesi� terminas gali b�ti prat	stas vien� kart�, bet ne ilgiau kaip 2 m�nesiams nuo pirmojo 
termino pabaigos dienos. 

110. Prašymas prat	sti termin� turi b�ti paduotas ir nustatytas mokestis turi b�ti sumok�tas 
ne v�liau kaip per 2 m�nesius nuo pirmojo termino pabaigos dienos. Terminas prat	siamas 
eksperto, nagrin�jusio paraišk�, sprendimu. Sprendim� d�l termino prat	simo priima ekspertas, 
jeigu �vykdyti Taisykli� 109 ir šiame punkte nustatyti reikalavimai. 

111. Taisykli� 109 ir 110 punkt� reikalavimai taikomi ir tais atvejais, kai termino prat	simas 
yra susij	s su veiksmais pagal Taisykli� 77, 116, 119 ir 128 punktus. Sprendim� d�l termino 
prat	simo 119 punkte nustatytu atveju priima Apeliacinis skyrius. 

112. Atsisakymas prat	sti termin� gali b�ti skundžiamas teismui �statym� nustatyta tvarka. 
 

XVII SKIRSNIS. DIZAINO EKSPERTIZ� 
 
113. Pareikšto registruoti dizaino ekspertiz	 pagal �statymo 19 straipsn� atlieka ekspertas. 

Dizaino ekspertiz�s metu jis nustato, ar pareikštas registruoti dizainas atitinka �statymo 9 
straipsnyje nustatytus reikalavimus. Atlikdamas dizaino ekspertiz	 ir priimdamas sprendim� d�l 
registravimo, ekspertas naudojasi visa jam prieinama rašytine ir elektronine informacija, 
susijusia su dizaino vaizdu, žinynais, žurnalais, katalogais ir kitais leidiniais, eksperto sukaupta 
gyvenimo ir darbo patirtimi, vidiniu �sitikinimu, protingumo ir teisingumo kriterijais. 

114. Ekspertas nepripaž�sta vaizdo dizainu ir jo neregistruoja, jeigu pareikštas registruoti 
dizainas neatitinka �statymo 9 straipsnio reikalavim�, t. y.: 

114.1. gaminio vaizdas negali b�ti laikomas dizainu pagal �statymo 2 straipsnio 1 dal�, kuri 
nurodo, kad dizainas yra viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo 
ornamentikos specifini� savybi� – linij�, kont�r�, spalv�, formos, tekst�ros ir (arba) medžiagos. 
Dizainu nepripaž�stamas vaizdas, kuris nesiejamas su gaminiu. Gaminiu laikomas pramoniniu 
b�du arba rankomis pagamintas daiktas, �skaitant sud�tiniam gaminiui sukonstruoti skirtas 
sudedam�sias dalis, pakuot	, apipavidalinim�, grafinius simbolius ir spaustuv�s šriftus; 

114.2. dizainas, jo naudojimas ar viešas paskelbimas prieštarauja viešai tvarkai arba geros 
moral�s principams (pvz., gaminio dizainas yra nepadorios formos, dizaino vaizde yra viešai 
tvarkai ir moralei prieštaraujan�i� piešini�, vaizd�, žodži�, vaizd�, propaguojan�i� agresyvum�, 
rasizm� ir pan.); 

114.3. dizaine panaudoti Lietuvos Respublikos oficialusis ar tradicinis (trumpasis) valstyb�s 
pavadinimas, herbas, v�liava ar kiti valstyb�s heraldikos objektai ar juos m�gdžiojantis žymuo, 
taip pat garantiniai ir prabos ženklai, antspaudai, pasižym�jimo ar apdovanojimo ženklai, ta�iau 
n�ra Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s �galiotos institucijos nustatyta tvarka išduoto leidimo 
naudoti juos dizaine; 

114.4. dizainui panaudoti kit� valstybi� ar tarptautini� organizacij� v�liavos, herbai ar kiti 
oficial�s simboliai, ta�iau n�ra gauta kompetenting� kit� valstybi� ar tarptautini� organizacij� 

institucij� sutikimo juos naudoti dizainui pagal Paryžiaus konvencijos 6ter straipsn�. 
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115. Jeigu pareikštas dizainas neatitinka �statymo 9 straipsnio ir Taisykli� reikalavim�, 
ekspertas priima sprendim� dizaino neregistruoti visiems arba daliai dizaino pavyzdži�. 

Eksperto sprendimas (DP-7/2008 forma), kuriame nurodyti atsisakymo �registruoti dizain� 
pagrindai ir motyvai, ne v�liau kaip per 10 dien� nuo jo pri�mimo dienos išsiun�iamas 
pareišk�jui ar jo atstovui. 

116. Pareišk�jas ar jo atstovas turi teis	 per 3 m�nesius nuo sprendimo neregistruoti dizaino 
išsiuntimo dienos pateikti VPB raštu motyvuot� prašym� atlikti pakartotin	 ekspertiz	. 
Terminas paduoti prašym� atlikti pakartotin	 ekspertiz	 gali b�ti prat	stas Taisykli� XVI 
skirsnyje nustatyta tvarka. Per nustatyt� termin� negavus šio prašymo, paliekamas eksperto 
sprendimas neregistruoti dizaino visiems arba daliai dizaino pavyzdži�. 

117. Gav	s prašym� ir išnagrin�j	s pareišk�jo ar jo atstovo pateiktus argumentus, ekspertas 
atlieka pakartotin	 ekspertiz	 ir priima vien� iš ši� sprendim�: 

117.1. ankstesn� sprendim� neregistruoti dizaino pripažinti netekusiu galios ir �registruoti 
dizain� (DP-9/2008 forma); 

117.2. sprendim� neregistruoti dizaino palikti galioti visiems arba daliai dizaino pavyzdži� 
(DP-8/2008 forma). 

118. Ekspertas neatlieka dizaino ekspertiz�s pagal �statymo 10 straipsn�. 
 

XVIII SKIRSNIS. APELIACIJOS PAREIŠKIMAS 
 
119. Pareišk�jas ar jo atstovas, nesutinkantis su pakartotin�s ekspertiz�s metu eksperto 

priimtu sprendimu, turi teis	 per 3 m�nesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos paduoti VPB 
Apeliaciniam skyriui (toliau – Apeliacinis skyrius) apeliacij� raštu su motyvuotu prašymu 
persvarstyti ekspertiz�s išvadas ir dokument�, patvirtinant�, kad nustatytas mokestis už 
apeliacijos padavim� sumok�tas. Terminas paduoti apeliacij� gali b�ti prat	stas Taisykli� XVI 
skirsnyje nurodyta tvarka. 

120. Išnagrin�j	s apeliacij�, Apeliacinis skyrius priima vien� iš ši� sprendim�: 
120.1. apeliacij� patenkinti ir priimti sprendim� �registruoti dizain� visiems arba daliai 

dizaino pavydži�; 
120.2. apeliacij� atmesti ir palikti galioti eksperto sprendim�. 
121. Jeigu pareišk�jas ar jo atstovas nesutinka su Apeliacinio skyriaus sprendimu, jis turi 

teis	 per 6 m�nesius nuo sprendimo pri�mimo dienos apsk�sti j� Vilniaus apygardos teismui. 
122. Apeliacij� nagrin�jimo tvark� nustato VPB direktoriaus patvirtintos Apeliacij� ir 

protest� nagrin�jimo taisykl�s. 
 

XIX SKIRSNIS. DIZAINO �REGISTRAVIMAS 
 
123. Nustat	s, kad pareikštas dizainas atitinka �statymo 9 straipsnio ir Taisykli� 

reikalavimus, ekspertas priima sprendim� dizain� �registruoti. 
Eksperto pasirašytas sprendimas (DP-9/2008 forma) ne v�liau kaip per 10 dien� nuo jo 

pri�mimo dienos išsiun�iamas pareišk�jui ar jo atstovui. 
124. Patenkinus apeliacij� pagal Taisykli� 120.1 punkt�, toliau veiksmus d�l dizaino 

�registravimo ekspertas atlieka Taisykli� 123 punkte nurodyta tvarka. 
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125. Kai pareišk�jas ar jo atstovas pristato dokument�, patvirtinant�, kad nustatytas mokestis 
už dizaino �registravim�, paskelbim� ir liudijimo išdavim� sumok�tas, duomenis apie 
�registruot� dizain� ekspertas �rašo � Dizaino registr�. 
�registruoto dizaino duomenys skelbiami VPB oficialiame biuletenyje. 
Dizainas �registruojamas ir paskelbiamas ne anks�iau kaip po 6 m�nesi� nuo paraiškos 

padavimo datos. Pareišk�jo ar jo atstovo prašymu dizainas gali b�ti �rašytas � Dizaino registr� ir 
paskelbtas VPB oficialiame biuletenyje dar nepra�jus šiam terminui, taip pat jo �rašymas ir 
paskelbimas gali b�ti atid�tas iki 30 m�nesi� nuo paraiškos padavimo arba, jeigu prašoma 
suteikti prioriteto dat�, nuo prioriteto datos. 

126. VPB dizainerio duomen� neskelbia VPB oficialiame biuletenyje ir kituose viešai 
prieinamuose šaltiniuose, jeigu pagal �statymo 14 straipsnio 3 dal� dizaineris pateik� prašym� 
raštu, kad jo pavard� neb�t� skelbiama. 

127. Sprendim� d�l dizaino �registravimo ir jo pri�mimo dat� ekspertas �rašo tam tikslui 
skirtame lauke prašymo blanko antroje pus�je. 
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XX SKIRSNIS. PARAIŠKOS ATŠAUKIMAS IR IŠSKYRIMAS 

 
128. Jeigu pareišk�jas ar jo atstovas per 3 m�nesius nuo sprendimo �registruoti dizain� 

išsiuntimo dienos nesumoka nustatyto mokes�io už dizaino registracij�, paskelbim� ir liudijimo 
išdavim�, VPB sprendimu pagal �statymo 22 straipsnio 1 dal� paraiška pripaž�stama atšaukta. 

129. Taisykli� 128 punkte nustatytas terminas gali b�ti prat	stas Taisykli� XVI skirsnyje 
nurodyta tvarka. 

130. Paraišk� pripažinus atšaukta, ne v�liau kaip per 10 dien� nuo sprendimo pri�mimo 
dienos ekspertas apie tai raštu (DP-10/2008 forma) praneša pareišk�jui arba jo atstovui. 

131. Pareišk�jas ar jo atstovas savo iniciatyva turi teis	 bet kuriuo ekspertiz�s metu iki 
dizaino �registravimo paraišk� atšaukti arba sumažinti paraiškoje nurodyt� dizaino pavyzdži� 
skai�i�, kai j� yra daugiau nei vienas. 

132. Pareišk�jas ar jo atstovas turi teis	 bet kuriuo paraiškos, kurioje nurodytas daugiau 
negu vienas dizaino pavyzdys, ar dizaino ekspertiz�s metu pateikti prašym� išskirti dizaino 
pavyzdžius � kelias atskiras paraiškas. Šioms išskirtoms paraiškoms suteikiama pirmin�s 
paraiškos padavimo data ir prioritetas, jeigu jo buvo prašyta ar jis buvo suteiktas. Paraiškai 
suteikiamas einam�j� met� eil�s numeris. 

133. Už kiekvien� išskirt� paraišk� mokamas mokestis kaip už naujai paduot� paraišk� 
teis�s akt� nustatyta tvarka. 

 
XXI SKIRSNIS. TERMINO, NUSTATYTO SUMOK�TI MOKEST� UŽ DIZAINO 
REGISTRACIJ�, PASKELBIM� IR LIUDIJIMO IŠDAVIM�, ATNAUJINIMAS 
 
134. Terminas pagal �statymo 32 straipsnio 3 dal� gali b�ti atnaujintas VPB direktoriaus 

sprendimu pareišk�jui ar jo teisi� per�m�jui pateikus šiuos dokumentus: 
134.1. motyvuot� prašym� atnaujinti praleist� termin�; 
134.2. praleidimo priežastis pagrindžiant� dokument�; 
134.3. dokument�, patvirtinant�, kad sumok�tas nustatytas mokestis. 
Prašymas atnaujinti termin� pagal �statymo 32 straipsnio 4 dal� turi b�ti pateiktas VPB ne 

v�liau kaip per 2 m�nesius nuo tos dienos, kai pašalinama priežastis, d�l kurios buvo nesilaikyta 
termino sumok�ti nustatyt� mokest� už dizaino registracij� ir liudijimo išdavim�, bet ne v�liau 
kaip per vienerius metus nuo termino, kurio tur�jo b�ti laikomasi, pabaigos dienos. 

135. VPB direktorius, gav	s prašym� atnaujinti termin�, per 14 dien� išnagrin�ja pareišk�jo 
ar jo teisi� per�m�jo prašym� ir praleidimo priežastis ir priima vien� iš ši� sprendim�: 

135.1. atnaujinti praleist� termin�; 
135.2. atsisakyti atnaujinti praleist� termin�. 
136. Terminas mokes�iui sumok�ti atnaujinamas nusta�ius nety�inius pažeidimus ir 

aplaidumo nebuvim� ir ypa� d�l ši� nuo pareišk�jo valios nepriklausan�i� aplinkybi�: 
136.1. nenugalimos j�gos aplinkybi� (karas, stichin�s nelaim�s, valstyb�s institucij� 

veiksmai, ekonomin� blokada, visuomen�s neramumai, katastrofos ir pan.); 
136.2. pareišk�jo ligos ar mirties, jeigu pareišk�jas yra fizinis asmuo; 
136.3. pašto klaidos. 
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Pateisinama priežastimi atnaujinti termin� nelaikoma, jeigu pareišk�jas nesumoka mokes�io 
d�l juridinio asmens reorganizavimo, juridinio asmens vadov�, adreso, atstov� pasikeitimo, 
jeigu pranešimas sumok�ti mokest� buvo �teiktas pareišk�jui ar jo atstovui pasirašytinai ar paštu. 

137. Kai VPB direktorius priima sprendim� atnaujinti praleist� termin�, paraiška paimama iš 
archyvo ir veiksmai toliau atliekami �statymo bei Taisykli� nustatyta tvarka. Kai VPB 
direktorius priima sprendim� atsisakyti atnaujinti praleist� termin�, pareišk�jui išsiun�iamas 
pranešimas su nurodytais atsisakymo motyvais. 

138. Atsisakymas atnaujinti praleist� termin� gali b�ti skundžiamas teismui �statym� 
nustatyta tvarka. 

 
XXII SKIRSNIS. DIZAINO REGISTRACIJOS UŽPROTESTAVIMAS 

 
139. Suinteresuoti asmenys per 3 m�nesius nuo �registruoto dizaino paskelbimo VPB 

oficialiame biuletenyje dienos, remdamiesi �statymo 9 ir (ar) 10 straipsniais, gali užprotestuoti 
dizaino registracij�, paduodami Apeliaciniam skyriui raštu motyvuot� protest� pagal �statymo 
23 straipsnio 1 dal�. 

140. Už protesto padavim� turi b�ti sumok�tas nustatytas mokestis. 
141. Protest� nagrin�jimo tvark� nustato VPB direktoriaus patvirtintos Apeliacij� ir protest� 

nagrin�jimo taisykl�s. 
142. Kai Apeliacinis skyrius priima sprendim� pripažinti vis� ar dalies dizaino pavyzdži� 

registracij� negaliojan�ia, apie tai �rašoma � Dizaino registr� ir skelbia VPB oficialiame 
biuletenyje. 

 
XXIII SKIRSNIS. SPRENDIMAS D�L DIZAINO REGISTRACIJOS DALIAI 

PAVYZDŽI� 
 
143. Pagal �statymo 45 straipsn�, pri�mus sprendim� neregistruoti dizaino arba registracij� 

pripažinus negaliojan�ia visiems arba daliai dizaino pavyzdži�, sprendimas neregistruoti dizaino 
arba registracij� pripažinti negaliojan�ia taikomas tik tiems dizaino pavyzdžiams, d�l kuri� 
priimtas sprendimas. 

 
XXIV SKIRSNIS. DIZAINO REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS IR JO IŠDAVIMAS 
 
144. Pagal �statymo 25 straipsnio 1 dal� VPB �registruoto dizaino savininkui ar jo atstovui 

išduoda dizaino registracijos liudijim�, jeigu �statymo nustatyta tvarka nebuvo pareikštas 
protestas arba jeigu protestas buvo atmestas ar patenkintas iš dalies. 

145. Dizaino registracijos liudijime nurodomi šie duomenys: 
145.1. liudijimo (registracijos) numeris; 
145.2. liudijimo išdavimo data; 
145.3. paraiškos numeris; 
145.4. paraiškos padavimo data; 
145.5. registracijos data; 
145.6. tarptautin�s parodos data, valstyb�; 
145.7. pirmosios paraiškos numeris, data, valstyb�; 
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145.8. Lokarno klasifikacijos klas� ir poklasis; 
145.9. gaminio pavadinimas; 
145.10. dizaino pavyzdži� skai�ius; 
145.11. dizaino vaizdas; 
145.12. dizaino savininko pavadinimas/vardas, pavard�, adresas (buvein�); 
145.13. dizainerio vardas, pavard�, adresas; 
145.14. atstovo pavadinimas/vardas, pavard�, adresas (buvein�); 
145.15. registracijos paskelbimo data; 
145.16. registracijos galiojimo termino pabaigos data. 
146. Dizaino registracijos liudijimas yra teisinis dokumentas, patvirtinantis dizaino �rašym� � 

Dizaino registr� ir dizaino savininko išimtines teises � �registruot� dizain�. 
147. Dizaino registracijos liudijimo titulin� lap� pasirašo VPB direktorius arba naudojama 

VPB direktoriaus parašo faksimil�. Dizaino registracijos liudijime esan�i� duomen� tikrumas 
patvirtinamas VPB Preki� ženkl� ir dizaino skyriaus ved�jo parašu ir VPB antspaudu su 
Lietuvos valstyb�s herbu. 

148. Dizaino registracijos liudijimas išduodamas pasirašytinai dizaino savininkui ar jo 
atstovui. Jeigu dizaino savininkas ar jo atstovas per 1 m�nes� nuo dizaino registracijos liudijimo 
išdavimo dienos nepasiima liudijimo VPB, liudijimas išsiun�iamas paštu. 

149. Jei dizaino registracijos liudijimas pametamas ar susid�vi, dizaino savininkas pateikia 
motyvuot� prašym� d�l liudijimo dublikato išdavimo ir sumoka nustatyt� mokest� Taisykli� VII 
skirsnyje nurodyta tvarka. VPB išduoda dizaino registracijos liudijimo dublikat�. 

150. Dizaino savininko prašyme išduoti liudijimo dublikat� turi b�ti tokie duomenys: 
150.1. visas oficialus dizaino savininko pavadinimas/fizinio asmens vardas ir pavard�, 

adresas (buvein�); 
150.2. liudijimo (registracijos) numeris; 
150.3. liudijimo originalo pametimo aplinkyb�s. 
Prie prašymo turi b�ti prid�tas susid�v�j	s liudijimo originalas (jeigu toks yra). 
Prašymas turi b�ti pasirašytas pagal Taisykli� 6.5 punkto reikalavimus. 
151. Liudijimo dublikatas išduodamas pagal Taisykli� 148 punkte nurodyt� tvark�. 
Kiekvieno liudijimo dublikato lapo dešiniajame kampe užrašoma „Dublikatas“. 
152. Jeigu, išdavus dublikat�, atsiranda ding	s ar pamestas dizaino registracijos liudijimo 

originalas, jis turi b�ti sugr�žintas VPB. 
 

XXV SKIRSNIS. LIETUVOS RESPUBLIKOS DIZAINO REGISTRAS 
 
153. Lietuvos Respublikos dizaino registras yra valstyb�s registras, kur� tvarko VPB. 
154. Dizaino dokument� ir duomen� kaupimo, tvarkymo, saugojimo bei naudojimo tvark� 

nustato Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s tvirtinami Lietuvos Respublikos dizaino registro 
nuostatai. 

155. Pagal �statymo 27 straipsn� Dizaino registre registruojami ir kaupiami šie duomenys: 
155.1. dizaino registracijos numeris; 
155.2. dizaino vaizdas ir pavyzdži� skai�ius; 
155.3. gaminio pavadinimas ir klas�s (poklasiai) pagal Lokarno klasifikacij�; 
155.4. paraiškos �registruoti dizain� padavimo data (metai, m�nuo, diena); 
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155.5. paraiškos �registruoti dizain� numeris; 
155.6. dizaino �registravimo data (metai, m�nuo, diena); 
155.7. juridinio asmens (pareišk�jo, dizaino savininko, atstovo) pavadinimas, adresas 

(buvein�), valstyb�s kodas pagal WIPO standart�, juridinio asmens kodas; 
155.8. fizinio asmens (pareišk�jo, dizaino savininko, atstovo) vardas, pavard�, adresas, 

valstyb�s kodas pagal WIPO standart�, asmens kodas; 
155.9. dizainerio vardas, pavard� ir adresas, valstyb�s kodas pagal WIPO standart�, asmens 

kodas; 
155.10. dizaino registracijos galiojimo termino pabaigos data (metai, m�nuo, diena); 
155.11. prioriteto data (metai, m�nuo, diena), pirmosios paraiškos (dizaino registracijos 

paraiškos, paduotos valstyb�je, kuri yra Paryžiaus konvencijos d�l pramonin�s nuosavyb�s 
saugojimo nar� arba Pasaulio prekybos organizacijos nar�) numeris, valstyb�s kodas pagal 
WIPO standart�, jeigu pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 11 straipsnio 1 dal� 
suteiktas prioritetas; 

155.12. parodos pavadinimas ir dizaino eksponavimo data (metai, m�nuo, diena), valstyb�s 
kodas pagal WIPO standart�, jeigu pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 11 straipsnio 2 
dal� suteiktas prioritetas; 

155.13. dizaino registracijos paskelbimo Valstybinio patent� biuro oficialiame biuletenyje 
data (metai, m�nuo, diena); 

155.14. juridinio asmens (pareišk�jo, dizaino savininko, atstovo) pavadinimo ar adreso 
(buvein�s) pakeitimas, juridinio asmens kodas, pakeitimo �rašymo � registr� data (metai, m�nuo, 
diena); 

155.15. fizinio asmens (pareišk�jo, dizaino savininko, atstovo, dizainerio) vardo, pavard�s ar 
adreso pakeitimas, asmens kodas, pakeitimo �rašymo � registr� data (metai, m�nuo, diena); 

155.16. paraiškos ar dizaino teisi� per�m�jo (juridinio asmens) pavadinimas, adresas 
(buvein�), juridinio asmens kodas, pakeitimo �rašymo � registr� data (metai, m�nuo, diena); 

155.17. paraiškos ar dizaino teisi� per�m�jo (fizinio asmens) vardas, pavard�, adresas, 
asmens kodas, pakeitimo �rašymo � registr� data (metai, m�nuo, diena); 

155.18. dizaino savininko Lietuvos Respublikos dizaino �statymo nustatyta tvarka suteiktos 
licencijos gav�jo (juridinio asmens) pavadinimas, adresas (buvein�), juridinio asmens kodas, 
licencin�s sutarties �rašymo � registr� data (metai, m�nuo, diena), licencijos galiojimo terminas, 
licencijos galiojimo teritorijos aprašymas (visa Lietuvos Respublikos teritorija ar tam tikra jos 
dalis), r�šis (išimtin� ar neišimtin�); 

155.19. dizaino savininko Lietuvos Respublikos dizaino �statymo nustatyta tvarka suteiktos 
licencijos gav�jo (fizinio asmens) vardas, pavard�, adresas, asmens kodas, licencin�s sutarties 
�rašymo � registr� data (metai, m�nuo, diena), licencijos galiojimo terminas, licencijos galiojimo 
teritorijos aprašymas (visa Lietuvos Respublikos teritorija ar tam tikra jos dalis), r�šis (išimtin� 
ar neišimtin�); 

155.20. dizaino registracijos pripažinimo negaliojan�ia data (metai, m�nuo, diena); 
155.21. dizaino registracijos galiojimo termino prat	simo data (metai, m�nuo, diena); 
155.22. dizaino išregistravimo data (metai, m�nuo, diena) ir išregistravimo teisinis 

pagrindas; 
155.23. teis�s � dizain� �keitimo ir (ar) arešto duomenys (sutartinio ar priverstinio �keitimo 

identifikavimo kodas, sutartinio ar priverstinio �keitimo �registravimo Hipotekos registre data 
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(metai, m�nuo, diena), sutartinio ar priverstinio �keitimo išregistravimo identifikavimo kodas, 
sutartinio ar priverstinio �keitimo išregistravimo data (metai, m�nuo, diena), taikomi draudimai; 
turto arešto akto unikalus numeris Turto arešto akt� registre, turto arešto akt� pri�musios 
institucijos pavadinimas, turto arešto akto �registravimo ar išregistravimo Turto arešto akt� 
registre data (metai, m�nuo, diena), turto arešto b�dai); 

155.24. dizaino elementai, kuriems naudoti gautas leidimas (dizaino žodiniai ar vaizdiniai 
elementai); 

155.25. dizaino registracijos liudijimo išdavimo data (metai, m�nuo, diena); 
155.26. tarptautin�s dizaino registracijos, kurioje nurodoma Lietuvos Respublika, 

duomenys: 
155.26.1. tarptautin�s dizaino registracijos numeris; 
155.26.2. tarptautin�s dizaino registracijos data (metai, m�nuo, diena). 
156. Lietuvos Respublikos dizaino registro nuostat� nustatyta tvarka naudotis Dizaino 

registro duomenimis turi teis	 visi fiziniai ir juridiniai asmenys. 
157. Kiekvieno asmens, sumok�jusio nustatyt� mokest�, prašymu VPB išduoda išraš� iš 

Dizaino registro. 
158. Dizaino registro duomenys teikiami nemokamai valstyb�s valdžios ir valdymo 

institucijoms pagal Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s nutarimu patvirtint� s�raš�. 
159. Išrašas iš Dizaino registro išduodamas pasirašytinai arba išsiun�iamas paštu. 
160. Išrašui iš Dizaino registro naudojamos dizaino vaizdo kopijos. Išrašams, kurie 

pateikiami teismui pastarojo prašymu, pateikiamos originalios dizaino vaizdo kopijos. 
161. Išraše iš Dizaino registro dizainerio pavard� nenurodoma, jeigu gautas dizainerio 

prašymas raštu neskelbti jo pavard�s. 
 

XXVI SKIRSNIS. SUSIPAŽINIMAS SU PARAIŠKOS DOKUMENTAIS 
 
162. Dizaino paraiškos dokumentai ir duomenys apie pareikšt� dizain� visuomenei 

neatskleidžiami iki dizaino paskelbimo VPB biuletenyje �statymo 21 straipsnio ir Taisykli� XIX 
skirsnio nustatyta tvarka. 

163. Taisykli� 162 punkto nuostatos netaikomos tais atvejais, kai: 
163.1. pareišk�jas duoda rašytin� sutikim� tre�iajam asmeniui susipažinti su paraiškos 

dokumentais ir duomenimis; 
163.2. informacijos apie paduotas paraiškas prašo teismas ir kitos valstyb�s institucijos, 

teis�s akt� nustatyta tvarka turin�ios teis	 gauti nevieš� informacij�; 
163.3. dizaino registracija užprotestuota remiantis ankstesne dizaino paraiška ir 

užprotestuoto dizaino savininkas yra pateik	s rašytin� prašym� atskleisti ankstesn�s paraiškos 
dokumentus ir duomenis. 

164. Jeigu paraiška pagal �statymo 18 straipsnio 5 dal� ir Taisykli� 108 punkt� pripažinta 
nepaduota arba pagal �statymo 22 straipsnio 1–3 dalis ir Taisykli� 128 punkt� pripažinta 
atšaukta, susipažinti su ja galima tik gavus rašytin� j� padavusio asmens sutikim�. 

165. Asmuo, norintis susipažinti su dizaino paraiškos dokumentais ir duomenimis, turi VPB 
pateikti prašym� ir Taisykli� 163 punkte nurodytus dokumentus, suteikian�ius jam teis	 
susipažinti su dizaino paraiška. Susipažinti su dokumentais leidžiama paraiškos dokumentus 
vizualiai perži�rint VPB. Dokument� kopijos daromos tik tada, jeigu yra išreikštas toks 
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pareišk�jo rašytinis sutikimas arba jeigu informacijos apie paduotas paraiškas prašo teismas ir 
kitos valstyb�s institucijos, teis�s akt� nustatyta tvarka turin�ios teis	 gauti nevieš� informacij�. 
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XXVII SKIRSNIS. PAKEITIMAI PARAIŠKOJE IR DIZAINO REGISTRE 

 
166. Pagal �statymo 29 straipsnio 1 dal� pareišk�jas, dizaino savininkas ar jo �galiotas 

atstovas privalo pranešti VPB, kad: 
166.1. pasikeit� dizainerio, pareišk�jo ar dizaino savininko pavadinimas arba vardas, 

pavard�, arba j� adresas; 
166.2. pasikeit� pareišk�jo ar dizaino savininko atstovas arba jo adresas (buvein�); 
166.3. pasikeit� pareikšto registruoti ar �registruoto dizaino vaizdas, jeigu, VPB nuomone, 

šis pakeitimas atitinka �statymo 9 straipsnio reikalavimus ir išlaikomas dizaino tapatumas; 
166.4. mažinamas dizaino pavyzdži� skai�ius; 
166.5. visiškai arba iš dalies pasikeit� pareišk�jas arba dizaino savininkas; 
166.6. reikia ištaisyti technines klaidas (akivaizdžias rašybos ar spausdinimo klaidas). 

Pakeitimas atliekamas pagal Taisykli� XXVIII skirsn�. 
167. Pareišk�jas, dizaino savininkas ar j� atstovas, prašydami �rašyti pakeitimus paraiškoje 

arba Dizaino registre, turi pateikti VPB šiuos dokumentus: 
167.1. prašym� �rašyti pakeitimus paraiškoje ir (arba) Dizaino registre, jeigu kei�iasi 

Taisykli� 166.1–166.4 punktuose nurodyti duomenys, užpildyt� VPB nustatytos formos blanke 
(DP-11/2008 forma); 

167.2. prašym� �rašyti Taisykli� 166.5 punkte nurodyt� pareišk�jo arba dizaino savininko 
pasikeitim�, užpildyt� VPB nustatytos formos blanke (DP-14/2008 forma) pagal Taisykli� 168, 
169 punkt� reikalavimus; 

167.3. prašym� ištaisyti Taisykli� 166.6 punkte nurodytas akivaizdžias rašybos ar 
spausdinimo klaidas; 

167.4. dokument�, patvirtinant�, kad sumok�tas nustatytas mokestis pagal Taisykli� VII 
skirsnio reikalavimus; 

167.5. �galiojim� atstovui (jei reikia) pagal Taisykli� VIII skirsnio reikalavimus. 
168. Jeigu pareišk�jas arba dizaino savininkas pagal Taisykli� 166.5 punkt� pasikeit� d�l 

juridinio asmens reorganizavimo (pvz., susijungimas, padalijimas, prijungimas ar kt.), prie 
prašymo pridedamas kompetentingos institucijos išduotas reorganizavim� patvirtinantis 
dokumentas (pvz., išrašas iš juridini� asmen� registro). 

Jeigu pareišk�jas arba dizaino savininkas pasikeit� nesant juridinio asmens reorganizavimo, 
prie prašymo pridedamas kompetentingos institucijos išduotas pareišk�jo ar dizaino savininko 
pasikeitim� patvirtinantis dokumentas (pvz., teismo sprendimas, paveld�jimo liudijimas). 

169. Jeigu pareišk�jas ar dizaino savininkas pasikeit� d�l teisi� perdavimo, pakeitimas 
atliekamas pagal Taisykli� XXX skirsnio reikalavimus. 

170. Jeigu prašymas paduodamas pakeisti pareikšt� registruoti arba �registruot� dizain�, 
kartu su prašymu pateikiamos pakeisto dizaino vaizdo kopijos pagal Taisykli� V skirsnio 
reikalavimus. 

171. Jeigu prašymas paduodamas �rašyti pareišk�jo arba dizaino savininko atstovo 
pasikeitim�, kartu su prašymu pateikiamas naujas �galiojimas atstovui ir tiek �galiojimo kopij�, 
su kiek paraišk� ir (arba) registracij� susij	s paduotas prašymas. 
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172. Prašyme turi b�ti nurodytas paraiškos arba registracijos, kurioje prašoma �rašyti 
pakeitimus, numeris, prašym� padavusio asmens (pareišk�jo, dizaino savininko ir j� atstov�) 
duomenys, kuriuos reikia pakeisti ir kurie turi b�ti �rašyti. 

173. Prašymas pateikiamas 2 egzemplioriais, vienas iš j� gr�žinamas pagal Taisykli� 181 
punkt� pareišk�jui su VPB žyma, kurioje nurodyta prašymo gavimo data ir sprendimas d�l 
pakeitim� �rašymo. 

174. Kiti prašymo dokumentai, nurodyti Taisykli� 167 punkte, pateikiami 1 egzemplioriumi. 
175. Vienu prašymu gali b�ti prašoma �rašyti t� pat� pakeitim� keliose to paties pareišk�jo ar 

dizaino savininko paraiškose ir (arba) registracijose. Tokiu atveju kartu su prašymu turi b�ti 
pateikta tiek prašymo (su priedais) kopij�, su kiek paraišk� ir (arba) registracij� susij	s paduotas 
prašymas. 

176. Mokestis turi b�ti sumok�tas už kiekvien� pakeitim� r�š� kiekvienoje paraiškoje ir 
(arba) registracijoje. 

Jeigu pareišk�jas ar dizaino savininkas pasikei�ia d�l teisi� perdavimo, mokestis mokamas 
tik už teisi� perdavim� pagal Taisykli� XXX skirsnio reikalavimus. 

177. Parašui taikomi Taisykli� 6.5 punkto reikalavimai. 
178. Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyrius prašymui, gautam tiesiogiai arba 

paštu, suteikia gavimo dat�, šio skyriaus specialistas patikrina, ar pateikti visi dokumentai ir ar 
jie atitinka Taisykli� reikalavimus: 

178.1. prašymas – Taisykli� XII skirsnio ir 167.1–167.2, 170, 175, 177 punkt� reikalavimus; 
178.2. dokumentas, patvirtinantis, kad sumok�tas mokestis – Taisykli� 167.4 ir 176 punkt� 

reikalavimus; 
178.3. �galiojimas atstovui (jei reikia) – Taisykli� VIII skirsnio reikalavimus. 
179. Jeigu pareišk�jas, dizaino savininkas arba j� atstovas nepateik� reikiam� dokument� 

arba dokumentai �forminti ne pagal Taisykli� 178 punkto reikalavimus, arba nesumok�tas 
nustatytas mokestis, arba n�ra pareišk�jo ar dizaino savininko išduoto �galiojimo, kai prašym� 
pateikia j� �galiotas atstovas, Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyrius pagal �statymo 
31 straipsnio 5 dal� prašym� pripaž�sta nepaduotu. 

Prašymas gr�žinamas pareišk�jui, dizaino savininkui ar j� atstovui kartu su sprendimu (DP–
19/2008 forma), nurodant prašymo nepri�mimo motyvus. VPB lieka vienas prašymo 
egzempliorius. 

180. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisykli� reikalavimus, Paraišk� pri�mimo ir 
dokument� valdymo skyrius per 5 dienas nuo gavimo datos juos perduoda Preki� ženkl� ir 
dizaino skyriui. 

181. Preki� ženkl� ir dizaino skyriaus specialistas priima sprendim� d�l pakeitim� �rašymo � 
paraišk� ir (arba) Dizaino registr� ir per 1 m�nes� nuo prašymo gavimo dienos �rašo pakeitimus � 
paraišk� ir (arba) Dizaino registr�. 

Pareišk�jui, dizaino savininkui ar j� atstovui išsiun�iamas prašymo (DP-11/2008 forma) 
antras egzempliorius su sprendimu d�l pakeitim� �rašymo. 

182. Preki� ženkl� ir dizaino skyriaus specialistas, nustat	s, kad pareišk�jas, dizaino 
savininkas arba j� atstovas nepateik� reikiam� dokument� arba dokumentai �forminti ne pagal 
Taisykli� 167 punkto reikalavimus arba išduotas �galiojimas neatitinka Taisykli� VIII skirsnio 
reikalavim�, neteisingai sumok�tas mokestis ir kt., pareišk�jui arba jo atstovui siun�ia 
pranešim�, nurodydamas pasteb�tus netikslumus. 
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Jeigu tr�kumai nepašalinami per 30 dien� nuo pranešimo išsiuntimo dienos, prašymas 
pripaž�stamas nepaduotu, prašymas gr�žinamas pareišk�jui, dizaino savininkui ar j� atstovui, 
nurodant prašymo nepri�mimo motyvus. VPB lieka vienas prašymo egzempliorius. 

183. Registruojant �statymo 29 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir Taisykli� 166.3 punkte 
nurodyt� dizaino vaizdo pakeitim�, Dizaino registre nurodoma, kad pakeitimas �rašomas teismo 
sprendimu. 

184. Prašymas pakeisti pareikšto registruoti arba �registruoto dizaino vaizd� nepriimamas ir 
pakeitimas neatliekamas, jeigu, eksperto nuomone, dizaino vaizdo pakeitimas neatitinka 
�statymo reikalavim� ir neišlaikomas dizaino tapatumas. 

185. Pakeitimas �sigalioja nuo jo �rašymo � paraišk� ir (arba) Dizaino registr� dienos. 
186. Apie pakeitimus Dizaino registre skelbiama VPB oficialiame biuletenyje. 
 

XXVIII SKIRSNIS. TAISYMAI PARAIŠKOJE IR DIZAINO REGISTRE 
 
187. Pareišk�jas, dizaino savininkas ar j� atstovas, kreipdamasis � VPB d�l klaidos ar klaid� 

ištaisymo paraiškoje, Dizaino registre ar bet kuriame pateiktame prašyme, turi pateikti šiuos 
dokumentus: 

187.1. prašym� ištaisyti klaidas paraiškoje dizainui registruoti ir (arba) Dizaino registre, 
užpildyt� VPB nustatytos formos blanke (DP–12/2008 forma); 

187.2. dokument�, patvirtinant�, kad sumok�tas nustatytas mokestis pagal Taisykli� VII 
skirsnio reikalavimus; 

187.3. �galiojim� atstovui (jei reikia) pagal Taisykli� VIII skirsnio reikalavimus. 
188. Prašyme turi b�ti nurodytas paraiškos arba registracijos, kurioje prašoma ištaisyti 

klaidas, numeris, prašym� padavusio asmens (pareišk�jo, dizaino savininko ir j� atstov�) 
duomenys, duomenys, kuriuos reikia pataisyti ir kurie turi b�ti �rašyti. 

189. Prašymas pateikiamas 2 egzemplioriais, vienas iš j� gr�žinamas pagal Taisykli� 200 
punkt� pareišk�jui su VPB žyma, kurioje nurodyta prašymo gavimo VPB data ir sprendimas d�l 
taisymo �rašymo. 

190. Kiti prašymo dokumentai pagal Taisykli� 187.2 ir 187.3 punktus pateikiami 1 
egzemplioriumi. 

191. Vienu prašymu gali b�ti prašoma ištaisyti t� pa�i� klaid� ar klaidas keliose to paties 
pareišk�jo ar dizaino savininko paraiškose ir(arba) registracijose. 

Tokiu atveju kartu su prašymu turi b�ti pateikta tiek prašymo (su priedais) kopij�, su kiek 
paraišk� ir (arba) registracij� susij	s paduotas prašymas. 

192. Mokestis turi b�ti sumok�tas už kiekvien� taisym� r�š� kiekvienoje paraiškoje ir (arba) 
registracijoje. 

VPB savo specialist� padarytas klaidas ištaiso pagal gaut� pareišk�jo, dizaino savininko ar 
j� atstov� pranešim� arba savo iniciatyva be joki� mokes�i�. 

193. Parašui taikomi Taisykli� 6.5 punkto reikalavimai. 
194. Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyrius gautam tiesiogiai arba paštu 

prašymui suteikia gavimo dat�. 
195. Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyriaus specialistas patikrina, ar pateikti 

visi dokumentai ir ar jie atitinka Taisykli� reikalavimus: 
195.1. prašymas – Taisykli� XII skirsnio ir 187.1, 189, 191, 193 punkt� reikalavimus; 
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195.2. dokumentas, patvirtinantis, kad sumok�tas mokestis – Taisykli� 187.2 ir 192 punkt� 
reikalavimus; 

195.3. �galiojimas atstovui (jei reikia) – Taisykli� VIII skirsnio reikalavimus. 
196. Jeigu pareišk�jas, dizaino savininkas arba j� atstovas nepateik� reikiam� dokument� 

arba dokumentai �forminti ne pagal Taisykli� 195 punkto reikalavimus, arba nesumok�tas 
nustatytas mokestis, arba n�ra pareišk�jo ar dizaino savininko išduoto �galiojimo, kai prašym� 
pateikia j� �galiotas atstovas, pagal �statymo 31 straipsnio 5 dal� Paraišk� pri�mimo ir 
dokument� valdymo skyriaus specialistas prašym� pripaž�sta nepaduotu. 

Prašymas gr�žinamas pareišk�jui, dizaino savininkui ar j� atstovui kartu su sprendimu (DP-
19/2008 forma), nurodant prašymo nepri�mimo motyvus. VPB lieka vienas prašymo 
egzempliorius. 

197. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisykli� reikalavimus, Paraišk� pri�mimo ir 
dokument� valdymo skyrius per 5 dienas nuo gavimo datos juos perduoda Preki� ženkl� ir 
dizaino skyriui. 

198. Preki� ženkl� ir dizaino skyriuje priimamas sprendimas d�l klaidos ištaisymo ir 
taisym� �rašymo � paraišk� ir (arba) Dizaino registr�. 

199. Preki� ženkl� ir dizaino skyriaus specialistas per 1 m�nes� nuo prašymo gavimo dienos 
taisymus �rašo � paraišk� ir (arba) Dizaino registr�. 

200. Pareišk�jui, dizaino savininkui ar j� atstovui išsiun�iamas prašymo (DP-12/2008 
forma) antras egzempliorius su sprendimu d�l taisym� �rašymo. 

201. Apie taisymus Dizaino registre skelbiama VPB oficialiame biuletenyje. 
 

III SKYRIUS. DIZAINO REGISTRACIJOS GALIOJIMAS 
 

XXIX SKIRSNIS. DIZAINO REGISTRACIJOS GALIOJIMO TERMINAS IR JO 
PRAT�SIMAS 

 
202. Pradinis dizaino registracijos galiojimo terminas pagal �statymo 34 straipsnio 1 dal� yra 

5 metai nuo paraiškos dizainui registruoti padavimo VPB dienos. 
203. Pasibaigus dizaino registracijos galiojimo 5 met� terminui, dizaino registracijos 

galiojimas pagal dizaino savininko prašym� gali b�ti prat	siamas visiems arba daliai pavyzdži� 
dar keturis kartus po 5 metus iki 25 met�, skai�iuojant nuo paraiškos padavimo datos. 

204. Dizaino registracijos galiojimas prat	siamas VPB sprendimu pateikus šiuos 
dokumentus: 

204.1. prašym� prat	sti dizaino registracijos galiojim� visiems arba daliai pavyzdži�; 
204.2. dokument�, patvirtinant�, kad sumok�tas nustatytas mokestis pagal Taisykli� VII 

skirsnio reikalavimus; 
204.3. �galiojimas atstovui (jei reikia) pagal Taisykli� VIII skirsnio reikalavimus. 
205. Pateikiant VPB prašym� prat	sti dizaino registracijos galiojim� turi b�ti laikomasi ši� 

s�lyg�: 
205.1. prašymas turi b�ti pateiktas ne v�liau kaip per šešis paskutinius dizaino registracijos 

galiojimo m�nesius, išskyrus Taisykli� 206 punkte numatyt� atvej�; 
205.2. prašymas ir prie jo prid�ti dokumentai turi atitikti ši� Taisykli� reikalavimus; 
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205.3. mokestis už dizaino registracijos galiojimo prat	sim� turi b�ti sumok�tas mok�jimo 
dien� galiojan�iais dydžiais. 

206. Pagal �statymo 35 straipsnio 4 dal� dizaino savininkas ar jo atstovas, sumok�j	s už 
dizaino registracijos galiojimo prat	sim� 50 procent� didesn� mokest�, Taisykli� 204 punkte 
nurodytus dokumentus gali pateikti per 6 m�nesius nuo dizaino registracijos galiojimo pabaigos 
dienos. Tokiu atveju laikoma, kad dizaino registracija nebuvo nustojusi galioti. 

207. Prašym� prat	sti dizaino registracijos galiojim� dizaino savininkas ar jo atstovas 
pateikia VPB Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyriui atspausdint� 2 egzemplioriais 
VPB nustatytos formos blanke (DP-13/2008 forma). 

Vienas prašymas paduodamas vieno dizaino registracijos galiojimui prat	sti. 
Papildomi dokumentai prie prašymo pridedami 1 egzemplioriumi. 
208. Prašyme turi b�ti nurodytas dizaino registracijos numeris, registracijos data, paraiškos, 

kurios pagrindu atlikta registracija, numeris, padavimo data, dizaino savininko ir jo atstovo 
(jeigu reikia) vardas, pavard�, visas oficialus pavadinimas, dizaino pavyzdžiai, kuriems prašoma 
prat	sti dizaino registracijos galiojim� (jeigu dizaino registracija prat	siama tik daliai dizaino 
pavyzdži�). 

209. Prašym� pasirašo dizaino savininkas arba jo atstovas pagal Taisykli� 6.5 punkto 
reikalavimus. 

210. Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyrius prašymui, gautam tiesiogiai arba 
paštu, suteikia gavimo dat�. 

211. Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyriaus specialistas gav	s prašym� 
patikrina, ar pateikti visi Taisykli� 204 punkte nurodyti dokumentai ir ar jie atitinka Taisykli� 
reikalavimus: 

211.1. prašymas – Taisykli� XII skirsnio ir 205.1, 207, 208 ir 209 punkt� reikalavimus; 
211.2. dokumentas, patvirtinantis, kad sumok�tas mokestis – Taisykli� 205.3 ir 206 punkt� 

reikalavimus; 
211.3. �galiojimas atstovui (jei reikia) – Taisykli� VIII skirsnio reikalavimus. 
212. Jeigu dizaino savininkas arba jo atstovas nepateik� reikiam� dokument� arba 

dokumentai �forminti ne pagal Taisykli� 211 punkto reikalavimus, arba nesumok�tas nustatytas 
mokestis, arba n�ra dizaino savininko išduoto �galiojimo, kai prašym� pateikia jo �galiotas 
atstovas, pagal �statymo 31 straipsnio 5 dal� Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyriaus 
specialistas prašym� pripaž�sta nepaduotu. 

Prašymas gr�žinamas dizaino savininkui ar jo atstovui kartu su sprendimu (DP-19/2008 
forma), nurodant prašymo nepri�mimo motyvus. 

VPB lieka vienas prašymo egzempliorius. 
213. Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyrius, jeigu pateikti dokumentai atitinka 

Taisykli� reikalavimus, per 5 dienas nuo gavimo datos juos perduoda Preki� ženkl� ir dizaino 
skyriui. 

214. Preki� ženkl� ir dizaino skyriaus Registr� poskyrio specialistas sprendim� d�l dizaino 
registracijos galiojimo prat	simo priima per 1 m�nes� nuo prašymo gavimo dienos. 

Nusta�ius, kad pateiktame prašyme prat	sti dizaino registracij� duomenys neatitinka Dizaino 
registre esan�i� duomen� (neatitinka dizaino savininko pavadinimas ar adresas, dizainerio 
adresas, neteisingai sumok�tas mokestis ar kt.), dizaino savininkui arba jo atstovui siun�iamas 
pranešimas (DP-21/2008 forma), nurodant pasteb�tus netikslumus. Jei per termin�, likus� iki 
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dizaino registracijos galiojimo pabaigos dienos arba Taisykli� 206 punkte, bet ne daugiau kaip 3 
m�nesius nuo pranešimo išsiuntimo dienos, nurodyti netikslumai neištaisomi, pagal �statymo 31 
straipsnio 5 dal� prašymas pripaž�stamas nepaduotu ir kartu su sprendimu (DP-20/2008 forma) 
gr�žinamas dizaino savininkui arba jo atstovui. VPB lieka vienas prašymo egzempliorius. 

215. Pri�mus sprendim� prat	sti dizaino registracijos galiojim�, duomenys apie tai �rašomi � 
Dizaino registr�. 

216. Dizaino registracijos galiojimo prat	simas �sigalioja kit� dien� po esamos registracijos 
galiojimo pabaigos dienos. 

217. Dizaino savininkui ar jo atstovui išsiun�iamas prašymo (DP-13/2008 forma) antras 
egzempliorius su žyma apie dizaino registracijos galiojimo prat	sim�. 

218. Duomenys apie dizaino registracijos galiojimo prat	sim� �rašomi � Dizaino registr� ir 
skelbiami VPB oficialiame biuletenyje. 

219. Kai dizaino savininkui ar jo atstovui pateikus prašym� ir sumok�jus nustatyt� mokest�, 
išduodamas išrašas iš Dizaino registro su duomenimis apie dizaino registracijos galiojimo 
prat	sim�. 

220. Dizaino registracijos galiojimas neprat	siamas VPB sprendimu ir dizainas pagal 
�statymo 30 straipsn� išregistruojamas iš Dizaino registro, jeigu: 

220.1. dizaino savininkas ar jo atstovas per �statyme ir Taisykli� 205–206 punktuose 
nustatytus terminus nepateikia Taisykli� 204 punkte nurodyt� dokument�; 

220.2. dizaino savininkas pateik� raštu prašym� dizain� išregistruoti. 
221. Duomenys apie dizaino išregistravim� �rašomi � Dizaino registr� ir skelbiami VPB 

oficialiame biuletenyje. 
 

IV SKYRIUS.TEIS�S � DIZAIN� PERDAVIMAS, LICENCIJAVIMAS, 
�KEITIMAS AR AREŠTAS. DIZAINO IŠREGISTRAVIMAS 

 
XXX SKIRSNIS. TEIS�S � PAREIKŠT� REGISTRUOTI AR �REGISTRUOT� 

DIZAIN� PERDAVIMAS 
 
222. Teis� � pareikšt� registruoti arba �registruot� dizain� ar dal� jo pavyzdži� pagal �statymo 

40 straipsn� gali b�ti perduota pagal sutart�. 
223. Teis�s perdavimas negalioja, jeigu duomenys apie teis�s perdavim� ne�rašyti � Dizaino 

registr�. 
224. Kad teis�s perdavimas b�t� �rašytas � Dizaino registr�, viena iš šali� turi VPB pateikti 

šiuos dokumentus: 
224.1. prašym� �rašyti teis�s � pareikšt� registruoti ir (arba) �registruot� dizain� perdavim�, 

užpildyt� VPB nustatytos formos blanke (DP-14/2008 forma); 
224.2. teis�s perdavim� patvirtinant� dokument� pagal Taisykli� 226 punkt�; 
224.3. dokument�, patvirtinant�, kad sumok�tas nustatytas mokestis pagal Taisykli� VII 

skirsnio reikalavimus; 
224.4. �galiojim� atstovui (jeigu reikia) pagal Taisykli� VIII skirsnio reikalavimus. 
225. Prašyme turi b�ti nurodytas paraiškos arba registracijos, kuriai skirtas prašymas, 

numeris, teis�s perdavimo pagrindas, teis	 perduodan�io ir naujojo savininko ir j� atstov� 
duomenys, asmuo, kurio vardu pateiktas prašymas �registruoti teis�s perdavim�. 
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226. Prie prašymo pridedamas vienas iš ši� dokument�: sutarties kopija, patvirtinta j� 
pateikian�io asmens, arba notaro patvirtintas sutarties išrašas, arba abiej� šali� pasirašytas teisi� 
perdavimo patvirtinimas, užpildytas nustatytos formos blanke (DP-15/2008 forma) arba abiej� 
šali� pasirašytas teisi� perdavimo dokumentas, užpildytas nustatytos formos blanke (DP-
16/2008 forma). 

227. Prašymas pateikiamas 2 egzemplioriais, vienas iš j� pagal Taisykli� 238 punkt� 
gr�žinamas asmeniui, kurio vardu pasirašytas prašymas �registruoti teis�s perdavim�. 

Kiti prašymo dokumentai, nurodyti Taisykli� 224 punkte, pateikiami 1 egzemplioriumi. 
228. Jeigu teis�s perdavimas yra susij	s su keliomis paraiškomis ir (arba) registracijomis, 

pakanka pateikti vien� prašym�, jeigu kiekvienos paraiškos ir (arba) registracijos teis	 
perduodantis ir naujas savininkas yra tie patys asmenys ir teis� perduodama ta pati. Kartu su 
prašymu turi b�ti pateikta tiek prašymo (su priedais) kopij�, su kiek paraišk� ir (arba) 
registracij� susij	s teis�s perdavimas. Mokestis turi b�ti sumok�tas už kiekvienos paraiškos arba 
registracijos teisi� perdavimo �registravim�. 

229. Jeigu prašyme �rašyti teisi� perdavim� paskiriamas naujo savininko atstovas, už atstovo 
pakeitim� mokes�io mok�ti nereikia. 

230. Prie prašymo prid�ti dokumentai (DP-15/2008 forma ar DP-16/2008 forma) turi b�ti 
pasirašyti teis	 perduodan�io ir teis	 periman�io asmens (asmen�). 

Prašymo ir prid�t� dokument� parašui taikomi Taisykli� 6.5 punkto reikalavimai. 
231. Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyrius gautam tiesiogiai arba paštu 

prašymui suteikia gavimo dat�. 
232. Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyriaus specialistas, gav	s prašym�, 

patikrina, ar pateikti visi dokumentai ir ar jie atitinka Taisykli� reikalavimus: 
232.1. prašymas – Taisykli� XII skirsnio ir 224.1, 224.2, 227, 228, 230 punkt� reikalavimus; 
232.2. dokumentas, patvirtinantis, kad sumok�tas mokestis – Taisykli� 224.3 ir 228 punkt� 

reikalavimus; 
232.3. �galiojimas atstovui (jei reikia) – Taisykli� VIII skirsnio reikalavimus. 
233. Jeigu pareišk�jas, dizaino savininkas arba j� atstovas nepateik� reikiam� dokument� 

arba dokumentai �forminti ne pagal Taisykli� 232 punkto reikalavimus, arba nesumok�tas 
nustatytas mokestis, arba n�ra pareišk�jo ar dizaino savininko išduoto �galiojimo, kai prašym� 
pateikia j� �galiotas atstovas, pagal �statymo 31 straipsnio 5 dal� Paraišk� pri�mimo ir 
dokument� valdymo skyriaus specialistas prašym� pripaž�sta nepaduotu. 

Prašymas gr�žinamas pareišk�jui, dizaino savininkui ar j� atstovui kartu su sprendimu (DP-
19/2008 forma), nurodant prašymo nepri�mimo motyvus. 

VPB lieka vienas prašymo egzempliorius. 
234. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisykli� reikalavimus, Paraišk� pri�mimo ir 

dokument� valdymo skyrius per 5 dienas nuo gavimo datos juos perduoda Preki� ženkl� ir 
dizaino skyriui. 

235. Sprendim� d�l teis�s perdavimo �rašymo priima Preki� ženkl� ir dizaino skyriaus 
specialistas. 

236. Preki� ženkl� ir dizaino skyriaus specialistas per 1 m�nes� nuo prašymo gavimo dienos 
teis�s perdavim� �rašo � paraišk� ir (arba) Dizaino registr�. 

237. Preki� ženkl� ir dizaino skyrius, nustat	s, kad pareišk�jas, dizaino savininkas arba j� 
atstovas nepateik� reikiam� dokument� arba dokumentai �forminti ne pagal Taisykli� 232 
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punkto reikalavimus, išduotas �galiojimas neatitinka Taisykli� VIII skirsnio reikalavim�, 
neteisingai sumok�tas mokestis ir kt., pareišk�jui arba jo atstovui siun�ia pranešim�, 
nurodydamas pasteb�tus netikslumus. 

Jeigu tr�kumai nepašalinami per 30 dien� nuo pranešimo išsiuntimo dienos, prašymas 
pripaž�stamas nepaduotu ir gr�žinamas pareišk�jui, dizaino savininkui ar j� atstovui, nurodant 
prašymo nepri�mimo motyvus. VPB lieka vienas prašymo egzempliorius. 

238. Asmeniui, kurio vardu pasirašytas prašymas (teis	 perduodan�io, naujo savininko ar j� 
atstovo), išsiun�iamas prašymo (DP-14/2008) antras egzempliorius su sprendimu d�l teis�s 
perdavimo �rašymo. 

239. Teis�s perdavimas �sigalioja nuo perdavimo duomen� �rašymo � Dizaino registr� 
dienos. 

240. Jeigu teis�s perdavimas susij	s ne su visais perduodan�io asmens paraiškoje arba 
registracijoje �rašytais pavyzdžiais, savininko pasikeitimas �rašomas kaip dalinis teisi� 
perdavimas Taisykli� nustatyta tvarka. 

241. Teis�s � �registruot� dizain� perdavimo duomenys skelbiami VPB oficialiame 
biuletenyje. 

 
XXXI SKIRSNIS. LICENCIJOS SUTEIKIMAS 

 
242. �registruoto dizaino savininkas pagal �statymo 41 straipsn� turi teis	 suteikti kitam 

asmeniui išimtin	 ar neišimtin	 licencij� visiems arba daliai pavyzdži�, kuriems �registruotas 
dizainas. 

243. Duomenys apie licencin	 sutart� �rašomi � Dizaino registr� vienos iš licencin�s sutarties 
šali� prašymu, jeigu VPB pateikiami šie dokumentai: 

243.1. prašymas �registruoti licencij�, užpildytas VPB nustatytos formos blanke (DP-
17/2008 forma); 

243.2. abiej� šali� pasirašytas licencin�s sutarties sudarym� patvirtinantis dokumentas, 
užpildytas VPB nustatytos formos blanke (DP-18/2008 forma), ar notaro patvirtintas išrašas iš 
licencin�s sutarties arba licencin�s sutarties kopija, patvirtinta j� pateikian�io asmens, jeigu 
šalys pageidauja pateikti sutarties kopij�; 

243.3. dokumentas, patvirtinantis, kad sumok�tas nustatytas mokestis pagal Taisykli� VII 
skirsnio reikalavimus; 

243.4. �galiojimas atstovui (jeigu reikia) pagal Taisykli� VIII skirsnio reikalavimus. 
244. Licencin�s sutarties sudarym� patvirtinan�iame dokumente arba išraše iš licencin�s 

sutarties turi b�ti nurodyta: 
244.1. dizaino savininko pavadinimas arba vardas, pavard�, �registravimo/asmens kodas ir 

adresas (buvein�); 
244.2. licencijos gav�jo pavadinimas arba vardas, pavard� �registravimo/asmens kodas ir 

adresas (buvein�); 
244.3. dizaino, kuriam naudoti suteikiama licencija, registracijos numeris; 
244.4. licencijos r�šis; 
244.5. nuoroda, kokiems dizaino pavyzdžiams suteikiama licencija (jei reikia); 
244.6. licencijos galiojimo terminas; 
244.7. licencijos galiojimo teritorija. 
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245. Prašyme turi b�ti nurodytas registracijos, kuriai skirtas prašymas, numeris, dizaino 
pavyzdžiai, kuriems taikomas licencijos suteikimas, dizaino savininko, licencijos gav�jo ir j� 
atstov� (jeigu reikia) duomenys, licencijos r�šis, licencijos galiojimo terminas, galiojimo 
teritorija, asmuo, kurio vardu pateiktas prašymas �registruoti licencijos suteikim�. 

246. Prašymas pateikiamas 2 egzemplioriais, vienas iš j� pagal Taisykli� 257 punkt� 
gr�žinamas asmeniui, kurio vardu pasirašytas prašymas �registruoti licencijos suteikim�. 

Kiti prašymo dokumentai, nustatyti Taisykli� 243 punkte, pateikiami 1 egzemplioriumi. 
247. Jeigu licencijos suteikimas yra susij	s su keliomis registracijomis, gali b�ti pateiktas 

vienas prašymas tuo atveju, kai kiekvienos dizaino registracijos savininkas ir licencijos gav�jas 
yra tie patys asmenys ir licencija suteikiama ta pati. 

248. Kartu su prašymu turi b�ti pateikta tiek prašymo (su priedais) kopij�, su kiek 
registracij� susij	s licencijos suteikimas. 

249. Prašym� d�l licencijos �registravimo pasirašo ir pateikia VPB dizaino savininkas ar jo 
atstovas arba licencijos gav�jas ar jo atstovas. 

Parašui prašyme ir prid�tuose dokumentuose taikomi Taisykli� 6.5 punkto reikalavimai. 
250. Prašymo blankas (DP-17/2008 forma) naudojamas norint �rašyti � Dizaino registr� 

licencijos suteikim� arba licencin�s sutarties pasikeitimus arba atšaukti suteikt� licencij�. 
251. Mokestis turi b�ti sumok�tas už kiekvien� dizaino registracij�, kuriai suteikt� licencij� 

prašoma �rašyti. Už licencin�s sutarties pasikeitim� �rašym� sumokamas nustatytas mokestis 
kaip už Dizaino registro pakeitimus. 

Už suteiktos licencijos atšaukim� mokes�io mok�ti nereikia. 
252. Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyrius gautam tiesiogiai arba paštu 

prašymui suteikia gavimo dat�. 
253. Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyrius gav	s prašym� patikrina, ar pateikti 

visi dokumentai ir ar jie atitinka Taisykli� reikalavimus: 
253.1. prašymas – Taisykli� XII skirsnio ir 243.1, 243.2, 245, 246, 248, 249 punkt� 

reikalavimus; 
253.2. dokumentas, patvirtinantis, kad sumok�tas nustatytas mokestis – Taisykli� 243.3 ir 

251 punkto reikalavimus; 
253.3. �galiojimas atstovui (jei reikia) – Taisykli� VIII skirsnio reikalavimus. 
254. Jeigu pareišk�jas, dizaino savininkas arba j� atstovas nepateik� reikiam� dokument� 

arba dokumentai �forminti ne pagal Taisykli� 253 punkto reikalavimus, arba nesumok�tas 
nustatytas mokestis, arba n�ra pareišk�jo ar dizaino savininko išduoto �galiojimo, kai prašym� 
pateikia j� �galiotas atstovas, pagal �statymo 31 straipsnio 5 dal� Paraišk� pri�mimo ir 
dokument� valdymo skyriaus specialistas prašym� pripaž�sta nepaduotu. 

Prašymas gr�žinamas pareišk�jui, dizaino savininkui ar j� atstovui kartu su sprendimu (DP-
19/2008 forma), nurodant prašymo nepri�mimo motyvus. VPB lieka vienas prašymo 
egzempliorius. 

255. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisykli� reikalavimus, Paraišk� pri�mimo ir 
dokument� valdymo skyrius per 5 dienas nuo gavimo datos juos perduoda Preki� ženkl� ir 
dizaino skyriui. 

256. Preki� ženkl� ir dizaino skyriaus Registr� poskyrio specialistas per 1 m�nes� nuo 
prašymo gavimo dienos licencijos duomenis �rašo � Dizaino registr�. 
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257. Asmeniui, kurio vardu paduotas prašymas, išsiun�iamas prašymo (DP-17/2008 forma) 
antras egzempliorius su sprendimu d�l licencijos �registravimo. 

258. Preki� ženkl� ir dizaino skyriaus Registr� poskyrio specialistas, nustat	s, kad dizaino 
savininkas arba j� atstovas nepateik� reikiam� dokument� arba dokumentai �forminti ne pagal 
Taisykli� 243 punkto reikalavimus, išduotas �galiojimas neatitinka Taisykli� VIII skirsnio 
reikalavim�, neteisingai sumok�tas mokestis ir kt., pareišk�jui arba jo atstovui siun�ia 
pranešim� nurodydamas pasteb�tus netikslumus. 

Jeigu tr�kumai nepašalinami per 30 dien� nuo pranešimo išsiuntimo dienos, prašymas 
pripaž�stamas nepaduotu ir gr�žinamas pareišk�jui, dizaino savininkui ar j� atstovui, nurodant 
prašymo nepri�mimo motyvus. VPB lieka vienas prašymo egzempliorius. 

259. Licencin� sutartis tretiesiems asmenims �sigalioja nuo jos �rašymo � Dizaino registr� 
dienos. 

260. Licencin�s sutarties duomenys skelbiami VPB oficialiame biuletenyje. 
261. Taisykli� 242–260 punkt� reikalavimai mutatis mutandis taikomi ir sublicencinei 

sutar�iai. 
 

XXXII SKIRSNIS. TEIS�S � DIZAIN� �KEITIMAS AR AREŠTAS 
 
262. Pagal �statymo 42 straipsn�, gav	s Hipotekos arba Turto arešto registr� tvarkytojo 

pranešim� apie �keist� arba areštuot� teis	 � dizain�, Preki� ženkl� ir dizaino skyriaus 
specialistas duomenis �rašo � Dizaino registr� ir šie duomenys paskelbiami VPB oficialiame 
biuletenyje. 

263. Gav	s Hipotekos arba Turto arešto registr� tvarkytojo pranešim� raštu apie �keistos ar 
areštuotos teis�s � dizain� išregistravim�, Preki� ženkl� ir dizaino skyriaus specialistas 
duomenis apie išregistravim� �rašo � Dizaino registr� ir šie duomenys paskelbiami VPB 
oficialiame biuletenyje. 

 
XXXIII SKIRSNIS. DIZAINO IŠREGISTRAVIMAS 

 
264. Dizainas išregistruojamas iš Dizaino registro, jeigu: 
264.1. Apeliacinis skyrius �statymo 23 straipsnio nustatyta tvarka dizaino registracij� 

pripažino negaliojan�ia; 
264.2. teismo sprendimu dizaino registracija pripažinta negaliojan�ia; 
264.3. dizaino registracijos galiojimo terminas nebuvo prat	stas �statymo 35 straipsnyje 

nustatyta tvarka; 
264.4. dizaino savininkas prašo išregistruoti dizain�. 
265. Preki� ženkl� ir dizaino skyriaus Registr� poskyrio specialistas išregistruoja dizain� iš 

Dizaino registro, gav	s vien� iš ši� dokument�: 
265.1. �siteis�jus� teismo sprendim� dizaino registracij� pripažinti negaliojan�ia; 
265.2. rašytin� dizaino savininko prašym�. 
266. Dizainas išregistruojamas VPB iniciatyva, kai: 
266.1. Apeliacinis skyrius priima sprendim� dizaino registracij� pripažinti negaliojan�ia; 
266.2. dizaino registracijos galiojimas neprat	siamas �statymo 35 straipsnyje nustatyta 

tvarka. 



�

�

�

267. Duomenys apie dizaino išregistravim� skelbiami VPB oficialiame biuletenyje. 
 

V SKYRIUS. BENDRIJOS DIZAINAS 
 

XXXIV SKIRSNIS. BENDRIJOS DIZAINO PARAIŠKOS PADAVIMAS PER VPB 
 
268. Pateikti VPB prašym� paduoti Bendrijos dizaino paraišk� turi teis	 asmenys, 

atitinkantys Reglamento d�l Bendrijos dizain� 35 straipsnio reikalavimus. 
269. Prie prašymo paduoti Bendrijos dizaino paraišk� turi b�ti prid�ti šie dokumentai: 
269.1. Bendrijos dizaino paraiška, 3 egz.; 
269.2. �galiojimas atstovui (jeigu reikia), 1 egz.; 
269.3. dokumentas, patvirtinantis, kad sumok�tas nustatytas mokestis už Bendrijos dizaino 

paraiškos padavim� per VPB, 1 egz. 
270. Prašymas paduoti Bendrijos dizaino paraišk� pateikiamas lietuvi� kalba VPB 

nustatytos formos blanke (CD-1/2008 forma) 1 egzemplioriumi. Prašym� pasirašo pareišk�jas 
arba jo atstovas. Prie parašo turi b�ti nurodytas pasirašiusiojo asmens vardas ir pavard�. 
Prašyme paduoti Bendrijos dizaino paraišk� dizaino duomenims identifikuoti tarptautiniais 
kodais (INID kodai) pažym�tuose langeliuose turi b�ti nurodyta: 

270.1. 71 – pareišk�jo pavadinimas ir adresas, atitinkantys pavadinim� ir adres�, nurodytus 
Bendrijos dizaino paraiškoje (rekomenduojama nurodyti fizinio asmens kod�, juridinio asmens 
registracijos kod�, telefono ir fakso numer� (-ius), tarpmiestin�s automatikos kodus); 

270.2. 74 – atstovo vardas ir pavard�, jeigu pareišk�jas paskiria savo atstov� atstovauti VPB 
(rekomenduojama nurodyti asmens kod�, telefono ir fakso numer� (-ius), tarpmiestin�s 
automatikos kodus). 

271. Bendrijos dizaino paraiška turi b�ti pateikiama OHIM nustatytos formos blanke, kur� 
VPB išduoda nemokamai ir kur� galima rasti OHIM tinklalapyje. Bendrijos dizaino paraiška turi 
atitikti 2002 m. spalio 21 d. Komisijos Reglamento Nr. 2245/2002 d�l Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 6/2002 d�l Bendrijos dizain� �gyvendinimo reikalavimus. 

272. Mokes�iai už Bendrijos dizaino paraišk� ir kiti su Bendrijos dizaino registravimu 
OHIM susij	 mokes�iai mokami tiesiogiai OHIM vadovaujantis 2002 m. gruodžio 16 d. 
Komisijos Reglamento Nr. 2246/2002 d�l mokes�i�, mokam� Vidaus rinkos derinimo tarnybai 
(preki� ženklai ir dizainas) už Bendrijos dizain� registracij�, nuostatomis. Mokes�iai, susij	 su 
Bendrijos dizaino registravimu, skelbiami OHIM tinklalapyje. 

273. VPB neatlieka mokes�i�, susijusi� su Bendrijos dizaino paraiškos padavimu ir dizaino 
registravimu, apskai�iavimo, patikrinimo ar persiuntimo bei neatsako, jeigu pareišk�jas laiku 
nesumoka OHIM mokes�i� arba sumoka mokes�ius mažesnius, negu reikia. 

 
XXXV SKIRSNIS. VPB VEIKSMAI, GAVUS PRAŠYM� PADUOTI 

BENDRIJOS DIZAINO PARAIŠK� 
 
274. Gav	s prašym� paduoti Bendrijos dizaino paraišk�, Paraišk� pri�mimo ir dokument� 

valdymo skyriaus specialistas suteikia šiai paraiškai gavimo dat�, sunumeruoja arabiškais 
skaitmenimis ir pažymi gavimo datos spaudu visus paraiškos puslapius. 
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275. Bendrijos dizaino paraišk� padavusiam asmeniui išduodamas nustatytos formos 
pranešimas apie dokument� gavim� (CD-2/2008), kuriame nurodoma priimtos Bendrijos 
dizaino paraiškos lap� skai�ius bei gavimo data. 

276. Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyriaus specialistas per 3 darbo dienas 
patikrina, ar pateikti visi Taisykli� 269 punkte nurodyti dokumentai ir ar jie atitinka Taisykli� 
reikalavimus. 

277. Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyriaus specialistas prašym� paduoti 
Bendrijos dizaino paraišk� pripaž�sta nepaduotu ir gr�žina pateikt� dokument� 1 egzempliori� 
pareišk�jui arba jo atstovui kartu su nustatytos formos (CD-3/2008) pranešimu, kuriame 
nurodoma atsisakymo priimti prašym� paduoti Bendrijos dizaino paraišk� motyvai, jeigu: 

277.1. nesumok�tas mokestis už Bendrijos dizaino paraiškos padavim� per VPB arba jis 
sumok�tas nesilaikant Taisykli� reikalavim�; 

277.2. negalima nustatyti, kad pateiktasis dokumentas yra Bendrijos dizaino paraiška; 
277.3. nepateiktas �galiojimas, jeigu prašym� paduoda atstovas. 
278. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisykli� reikalavimus, VPB ne v�liau kaip per 14 

dien� nuo prašymo paduoti Bendrijos dizaino paraišk� gavimo dienos registruotu paštu išsiun�ia 
Bendrijos dizaino paraiškos vien� egzempliori� � OHIM. 

279. Išsiuntus Bendrijos dizaino paraišk� � OHIM, Paraišk� pri�mimo ir dokument� 
valdymo skyriaus specialistas pareišk�jui arba jo atstovui išsiun�ia pranešim� (CD-4/2008 
forma), kuriame pranešama apie Bendrijos dizaino paraiškos išsiuntim� � OHIM ir nurodomas 
išsi�st� lap� skai�ius, dokument� gavimo VPB ir išsiuntimo � OHIM datos. Kartu su pranešimu 
pareišk�jui gr�žinamas vienas Bendrijos dizaino paraiškos egzempliorius, pažym�tas 
vadovaujantis Taisykli� 274 punkto reikalavimais. 

280. VPB netikrina Bendrijos dizaino paraiškos atitikimo 2002 m. spalio 21 d. Komisijos 
Reglamento Nr. 2245/2002 d�l Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 d�l Bendrijos dizain� 
�gyvendinimo reikalavimams ir neatsako, jeigu OHIM atsisako priimti Bendrijos dizaino 
paraišk� kaip neatitinkan�i� reikalavim�, nurodyt� šio reglamento 10 straipsnyje. 

 
VI SKYRIUS. TARPTAUTIN� DIZAINO REGISTRACIJA 

 
XXXVI SKIRSNIS. TARPTAUTIN�S PARAIŠKOS PADAVIMAS 

 
281. Tarptautin� paraiška pareišk�jo pasirinkimu gali b�ti paduota tiesiogiai Tarptautiniam 

biurui arba per VPB. 
282. Tarptautin� paraiška pateikiama užpildant Tarptautinio biuro nustatytos formos blank� 

(DM/1) arba elektroniniu b�du WIPO tinklalapyje. Reikalavimai tarptautinei paraiškai nustatyti 
Ženevos akte, Hagos susitarimo taisykl�se ir Administraciniuose nurodymuose. Detalesn	 
informacij� apie tarptautin�s paraiškos padavim� ir pildym� galima rasti Tarptautini� dizaino 
registracij� vadove bei Paraiškos aiškinamosiose pastabose. 

 
XXXVII SKIRSNIS. TARPTAUTIN�S PARAIŠKOS DOKUMENT� 

PADAVIMAS PER VPB 
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283. Paduoti tarptautin	 paraišk� per VPB turi teis	 asmenys, atitinkantys Ženevos akto 3 
straipsnio reikalavimus Lietuvos Respublikos atžvilgiu. Pareišk�jas, paduodantis tarptautin	 
paraišk� per VPB, gali joje nurodyti Lietuvos Respublik�. 

284. Prie prašymo paduoti tarptautin	 paraišk� turi b�ti prid�ti šie dokumentai: 
284.1. tarptautin� paraiška, 3 egz.; 
284.2. �galiojimas atstovui, atitinkantis Taisykli� VIII skirsnio reikalavimus (jeigu reikia), 1 

egz. 
285. Atstovo paskyrimo taisykles, paduodant tarptautin	 paraišk� Tarptautiniam biurui, 

nustato Hagos susitarimo taisykli� 3 taisykl�. 
286. Prašymas paduoti tarptautin	 paraišk� pateikiamas VPB spausdintas ir užpildytas 

lietuvi� kalba VPB nustatytos formos blanke (TDP-1/2008) 1 egzemplioriumi. Prašym� 
pasirašo pareišk�jas arba jo atstovas. Prie parašo turi b�ti nurodytas pasirašiusio asmens vardas 
ir pavard�. Prašyme paduoti tarptautin	 paraišk� dizaino duomenims identifikuoti tarptautiniais 
kodais (INID kodai) pažym�tuose langeliuose turi b�ti nurodyta: 

71 – pareišk�jo pavadinimas ir adresas, atitinkantys pavadinim� ir adres�, nurodytus 
tarptautin�je paraiškoje (rekomenduojama nurodyti fizinio asmens kod�, juridinio asmens 
registracijos kod�, telefono ir fakso numer� (-ius), tarpmiestin�s automatikos kodus); 

74 – atstovo vardas ir pavard�, jeigu pareišk�jas paskiria savo atstov� atstovauti VPB 
(rekomenduojama nurodyti asmens kod�, telefono ir fakso numer� (-ius), tarpmiestin�s 
automatikos kodus); 

54 – gaminio pavadinimas; 
28 – dizaino pavyzdži� skai�ius; 
51 – Lokarno klasifikacijos klas� ir poklasis. 
287. Prašymo paduoti tarptautin	 paraišk� blank� išduoda VPB, taip pat j� galima rasti VPB 

tinklalapyje. Tarptautin�s paraiškos blankas ir informacija apie jo užpildym� pateikiami WIPO 
tinklalapyje. 

288. Mokes�iai už tarptautin�s paraiškos padavim� ir kiti su tarptautine dizaino registracija 
susij	 mokes�iai mokami tiesiogiai Tarptautiniam biurui, vadovaujantis Hagos susitarimo 
taisykl�mis. Mokes�iai, susij	 su tarptautine dizaino registracija, skelbiami WIPO tinklalapyje. 

289. VPB neatlieka mokes�i�, susijusi� su tarptautine dizaino registracija, apskai�iavimo, 
tikrinimo ar persiuntimo ir neatsako, jeigu pareišk�jas laiku nesumoka Tarptautiniam biurui 
mokes�i� arba sumoka mokes�ius mažesnius, negu reikia. 

290. Prašymai d�l pakeitim� �rašymo tarptautin�je dizaino registracijoje, tarptautin�s dizaino 
registracijos galiojimo prat	simo, teisi� perdavimo ir kit� su tarptautin�mis dizaino 
registracijomis susijusi� veiksm� atlikimo pateikiami tiesiogiai Tarptautiniam biurui. VPB ši� 
dokument� nepriima ir j� persiuntimo Tarptautiniam biurui neatlieka. 

 
XXXVIII SKIRSNIS. VPB VEIKSMAI, KAI YRA GAUTAS PRAŠYMAS PADUOTI  

TARPTAUTIN� PARAIŠK� 
 
291. Gav	s prašym� paduoti tarptautin	 paraišk�, Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo 

skyriaus specialistas suteikia šiai paraiškai gavimo dat�, suskai�iuoja tarptautin�s paraiškos 
lapus ir pažymi gavimo datos spaudu 2 tarptautin�s paraiškos egzempliorius. 



�

�

�

292. Tarptautin	 paraišk� padavusiam asmeniui išduodamas nustatytos formos pranešimas 
apie dokument� gavim� (TDP-2/2008), kuriame nurodoma priimtos tarptautin�s paraiškos lap� 
skai�ius bei gavimo data. 

293. Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyriaus specialistas per 3 darbo dienas 
patikrina, ar pateikti visi Taisykli� 284 punkte nurodyti dokumentai ir ar jie atitinka Taisykli� 
reikalavimus. 

294. Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyriaus specialistas prašym� paduoti 
tarptautin	 paraišk� pripaž�sta nepaduotu ir gr�žina pateikt� dokument� 2 egzempliorius 
pareišk�jui arba jo atstovui kartu su nustatytos formos (TDP-3/2008) pranešimu, kuriame 
nurodomi atsisakymo priimti prašym� paduoti tarptautin	 paraišk� motyvai, jeigu: 

294.1. prašymas neatitinka Taisykli� 286 punkto reikalavim�; 
294.2. negalima nustatyti, kad pateiktasis dokumentas yra tarptautin� paraiška; 
294.3. nepateiktas �galiojimas atstovauti VPB, jeigu prašym� paduoda atstovas; 
294.4. pareišk�jas pagal 283 punkto reikalavimus neturi teis�s paduoti tarptautin	 paraišk� 

per VPB. 
295. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisykli� reikalavimus, Paraišk� pri�mimo ir 

dokument� valdymo skyriaus specialistas specialioje Tarnybos �rašui skirtoje tarptautin�s 
paraiškos blanko grafoje �rašo piln� VPB pavadinim�, tarptautin�s paraiškos gavimo VPB dat� 
ir pasirašo, �rašydamas savo vard�, pavard	 bei užd�damas skyriaus spaud�. 

296. Atlikus Taisykli� 295 punkte nurodytus veiksmus, Paraišk� pri�mimo ir dokument� 
valdymo skyrius ne v�liau kaip per 14 dien� nuo prašymo paduoti tarptautin	 paraišk� gavimo 
dienos registruotu paštu išsiun�ia tarptautin�s paraiškos vien� egzempliori� Tarptautiniam 
biurui. 

297. Išsiuntus tarptautin	 paraišk� Tarptautiniam biurui, Paraišk� pri�mimo ir dokument� 
valdymo skyriaus specialistas pareišk�jui arba jo atstovui išsiun�ia pranešim� (TDP-4/2008 
forma), kuriame pranešama apie tarptautin�s paraiškos išsiuntim� � Tarptautin� biur� ir 
nurodomas išsi�st� dokument� lap� skai�ius, dokument� gavimo VPB ir išsiuntimo � 
Tarptautin� biur� datos. Kartu su pranešimu pareišk�jui gr�žinamas vienas tarptautin�s dizaino 
paraiškos egzempliorius, pažym�tas vadovaujantis Taisykli� 291 ir 295 punkt� reikalavimais. 

298. VPB neatlieka tarptautin�s paraiškos ekspertiz�s ir netikrina ar ji užpildyta teisingai. Už 
tarptautin�je paraiškoje esan�ius netikslumus bei klaidas VPB neatsako. 

 
XXXIX SKIRSNIS. ATSTOVAVIMAS VPB SPRENDŽIANT SU TARPTAUTIN�MIS 

DIZAINO REGISTRACIJOMIS SUSIJUSIUS KLAUSIMUS 
 
299. Tarptautini� dizaino registracij�, kuriose nurodyta Lietuvos Respublika, savininkai, 

kurie yra užsienio valstybi� fiziniai ar juridiniai asmenys, nurodyti �statymo 16 straipsnio 2 
dalyje, visus su tarptautine registracija susijusius veiksmus VPB atlieka per patentin� patik�tin�, 
�rašyt� � Lietuvos Respublikos patentini� patik�tini� registr�. 

 
XL SKIRSNIS. VPB VEIKSMAI GAVUS PRANEŠIM� APIE TARPTAUTINI� 

DIZAINO REGISTRACIJ� PASKELBIM� TARPTAUTINI� DIZAIN� 
BIULETENYJE 
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300. Paraišk� pri�mimo ir dokument� valdymo skyrius, gav	s iš WIPO pranešim� apie 
tarptautini� dizaino registracij� paskelbim�, atspausdina duomenis apie tas tarptautines dizaino 
registracijas, kuriose yra nurodyta Lietuvos Respublika. 

301. Suformuotos tarptautin�s dizaino registracijos bylos perduodamos Preki� ženkl� ir 
dizaino skyriui. 

 
XLI SKIRSNIS. TARPTAUTIN�S DIZAINO REGISTRACIJOS, KURIOJE 

NURODYTA LIETUVOS  
RESPUBLIKA, DIZAINO EKSPERTIZ� 

 
302. Ekspertas atlieka tarptautin�je dizaino registracijoje, kurioje nurodyta Lietuvos 

Respublika, pateikto dizaino ekspertiz	 pagal �statymo 19 straipsnio 1 dal�. 
303. Ekspertas, nustat	s, kad dizainas, kuriame nurodyta Lietuvos Respublika, atitinka 

�statymo 9 straipsnio reikalavimus, priima sprendim� (TDP-5/2008) pripažinti tarptautin�s 
dizaino registracijos galiojim� Lietuvos Respublikoje. 

304. Ekspertas, nustat	s, kad dizainas neatitinka �statymo 9 straipsnio reikalavim�, Hagos 
susitarimo taisykli� 18(2) taisykl�s nustatyta tvarka ne v�liau kaip per 12 m�nesi� nuo 
tarptautin�s dizaino registracijos paskelbimo Tarptautini� dizain� biuletenyje praneša 
Tarptautiniam biurui apie atsisakym� pripažinti tarptautin�s dizaino registracijos galiojim� 
Lietuvos Respublikoje visiems arba daliai dizaino pavyzdži�, nurodydamas visus tokio 
atsisakymo motyvus. 

305. Jeigu tarptautin�s dizaino registracijos savininkas nesutinka su eksperto sprendimu 
atsisakyti pripažinti tarptautin�s dizaino registracijos galiojim� Lietuvos Respublikoje, jis, 
vadovaudamasis �statymo 334 straipsnio 1 dalies nuostatomis, turi teis	 per 5 m�nesius nuo to 
sprendimo pri�mimo dienos paprašyti atlikti pakartotin	 dizaino ekspertiz	. 

306. Gav	s prašym� ir išnagrin�j	s tarptautin�s dizaino registracijos savininko ar jo atstovo 
pateiktus argumentus, ekspertas atlieka pakartotin	 ekspertiz	 ir priima vien� iš ši� sprendim�: 

306.1. ankstesn� sprendim� atsisakyti pripažinti tarptautin�s dizaino registracijos galiojim� 
Lietuvos Respublikoje pripažinti netekusiu galios (TDP- 6/2008 forma); 

306.2. sprendim� atsisakyti pripažinti tarptautin�s dizaino registracijos galiojim� Lietuvos 
Respublikoje palikti galioti visiems arba daliai dizaino pavyzdži� (TDP-6/2008 forma). 

307. Eksperto sprendimas (TDP-6/2008 forma) ne v�liau kaip per 10 dien� nuo jo pri�mimo 
dienos išsiun�iamas tarptautin�s dizaino registracijos savininko atstovui arba, jei tarptautin�s 
registracijos savininkas n�ra paskyr	s atstovo – tarptautin�s dizaino registracijos savininkui. 

308. Jeigu remiantis Taisykli� 306.1 punktu sprendimas atsisakyti pripažinti tarptautin�s 
dizaino registracijos galiojim� Lietuvos Respublikoje pripaž�stamas netekusiu galios arba 
remiantis Taisykli� 306.2 punktu sprendimas atsisakyti pripažinti tarptautin�s dizaino 
registracijos galiojim� Lietuvos Respublikoje paliekamas galioti daliai dizaino pavyzdži�, 
ekspertas Hagos susitarimo taisykli� 18(4) taisykl�s nustatyta tvarka praneša Tarptautiniam 
biurui apie tai, kad atsisakymas pripažinti tarptautin�s dizaino registracijos galiojim� Lietuvos 
Respublikoje yra atšaukiamas, ir tarptautin� dizaino registracija lieka galioti Lietuvos 
Respublikoje visiems arba daliai dizaino pavyzdži�. 
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309. Nepateikus prašymo atlikti pakartotin	 dizaino ekspertiz	 per nustatyt� termin�, 
eksperto sprendimas laikomas galutiniu. Apie tai Tarptautinis biuras antr� kart� 
neinformuojamas. 

 
XLII SKIRSNIS. APELIACIJOS PAREIŠKIMAS 

 
310. Jeigu tarptautin�s dizaino registracijos savininkas nesutinka su pakartotin�s dizaino 

ekspertiz�s metu eksperto priimtu sprendimu, jis, vadovaudamasis �statymo 334 straipsnio 2 
dalies nuostatomis, turi teis	 per 3 m�nesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos paduoti 
Apeliaciniam skyriui apeliacij� raštu su motyvuotu prašymu persvarstyti ekspertiz�s išvadas ir 
dokument�, patvirtinant�, kad sumok�tas nustatytas mokestis už apeliacijos padavim�. Terminas 
paduoti apeliacij� gali b�ti prat	stas Taisykli� XVI skirsnyje nustatyta tvarka. 

311. Išnagrin�j	s apeliacij�, Apeliacinis skyrius priima vien� iš ši� sprendim�: 
311.1. apeliacij� patenkinti ir pripažinti tarptautin�s dizaino registracijos galiojim� Lietuvos 

Respublikoje visiems arba daliai dizaino pavyzdži�; 
311.2. apeliacij� atmesti ir palikti galioti eksperto sprendim� atsisakyti pripažinti 

tarptautin�s dizaino registracijos galiojim� Lietuvos Respublikoje. 
312. Apeliacij� nagrin�jimo tvark� nustato VPB direktoriaus patvirtintos Apeliacij� ir 

protest� nagrin�jimo taisykl�s. 
313. Patenkinus apeliacij� pagal Taisykli� 311.1 punkt�, ekspertas atlieka veiksmus, 

nustatytus Taisykli� 308 punkte. 
314. Jeigu tarptautin�s dizaino registracijos savininkas ar jo atstovas nesutinka su 

Apeliacinio skyriaus sprendimu, jis turi teis	 per 6 m�nesius nuo sprendimo pri�mimo dienos 
apsk�sti j� Vilniaus apygardos teismui. 

315. Nepateikus apeliacijos Apeliaciniam skyriui per nustatyt� termin�, eksperto sprendimas 
laikomas galutiniu. 

 
XLIII SKIRSNIS. TARPTAUTIN�S DIZAINO REGISTRACIJOS PASKELBIMAS, 

UŽPROTESTAVIMAS IR GALIOJIMO NUTRAUKIMAS 
 
316. Duomenys apie tarptautines dizaino registracijas skelbiami Tarptautinio biuro 

tarptautini� dizain� biuletenyje. 
317. Suinteresuoti asmenys per 3 m�nesius nuo tarptautin�s dizaino registracijos paskelbimo 

Tarptautinio biuro Tarptautini� dizain� biuletenyje dienos, vadovaudamiesi �statymo 334 
straipsnio 3 dalies nuostatomis turi teis	, remdamiesi �statymo 9 ir (ar) 10, straipsniais 
užprotestuoti tarptautin	 dizaino registracij�, paduodami Apeliaciniam skyriui motyvuot� 
protest� pagal �statymo 23 straipsnio 1 dal�. Už protesto padavim� turi b�ti sumok�tas 
nustatytas mokestis. 

318. VPB gavus protest�, Preki� ženkl� ir dizaino skyrius praneša Tarptautiniam biurui apie 
atsisakym� pripažinti tarptautin�s dizaino registracijos galiojim� Lietuvos Respublikoje 
Ženevos akto 12 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka. 

319. Tarptautin�s registracijos savininkai gina savo teises remdamiesi �statymo 334 
straipsnio 4 dalies nuostatomis. 

320. Išnagrin�j	s protest�, Apeliacinis skyrius priima vien� iš ši� sprendim�: 
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320.1. protest� patenkinti ir atsisakyti pripažinti tarptautin�s dizaino registracijos galiojim� 
Lietuvos Respublikoje visiems arba daliai dizaino pavyzdži�; 

320.2. protest� atmesti ir pripažinti tarptautin�s dizaino registracijos galiojim� Lietuvos 
Respublikoje. 

321. Protest� nagrin�jimo tvark� nustato VPB direktoriaus patvirtintos Apeliacij� ir protest� 
nagrin�jimo taisykl�s. 

322. Atmetus protest� pagal Taisykli� 320.2 punkt�, Preki� ženkl� ir dizaino skyrius Hagos 
susitarimo bendr�j� taisykli� 18(4) taisykl�s nustatyta tvarka praneša Tarptautiniam biurui apie 
tai, kad atsisakymas pripažinti tarptautin�s dizaino registracijos galiojim� Lietuvos 
Respublikoje yra atšaukiamas, ir tarptautin� dizaino registracija lieka galioti Lietuvos 
Respublikoje visiems arba daliai dizaino pavyzdži�. 

323. Jeigu pareišk�jas ar jo atstovas nesutinka su Apeliacinio skyriaus sprendimu, jis turi 
teis	 per 6 m�nesius nuo sprendimo pri�mimo dienos apsk�sti j� Vilniaus apygardos teismui. 

324. Informacija apie tarptautin�s dizaino registracijos pripažinim� negaliojan�ia Lietuvos 
Respublikoje skelbiama VPB oficialiame biuletenyje. 

 
XLIV SKIRSNIS. LICENCIJOS NAUDOTI TARPTAUTIN�S REGISTRACIJOS 

DIZAIN� SUTEIKIMAS 
 
325. Pripažinus tarptautin�s dizaino registracijos galiojim� Lietuvos Respublikoje pagal 

Taisykli� 303 punkt�, tarptautin�s dizaino registracijos savininkas turi teis	 suteikti kitam 
asmeniui licencij� naudoti dizain� �statymo 41 straipsnio nustatyta tvarka. Tarptautin�s dizaino 
registracijos savininko suteikta licencija negalioja Lietuvos Respublikoje tretiesiems asmenims, 
jeigu duomenys apie licencin	 sutart� �statymo 41 straipsnio nustatyta tvarka ne�rašyti � Lietuvos 
Respublikos dizaino registr�. 

326. Informacija apie licencijos naudoti tarptautin�s registracijos dizain� suteikim� 
skelbiama VPB oficialiame biuletenyje. 

 
XLV SKIRSNIS. TARPTAUTIN�S DIZAINO REGISTRACIJOS GALIOJIMO 

LIETUVOS RESPUBLIKOJE TERMINAS IR JO PRAT�SIMAS 
 
327. Pradinis tarptautin�s dizaino registracijos, kurioje nurodyta Lietuvos Respublika, 

galiojimo terminas yra 5 metai nuo tarptautin�s registracijos dienos, ir gali b�ti prat	stas keturis 
kartus po 5 metus iki 25 met�. 

328. Prašymai d�l tarptautin�s dizaino registracijos galiojimo termino prat	simo pateikiami 
tiesiogiai Tarptautiniam biurui. 

________________ 
PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos 
valstybinio patent� biuro  
direktoriaus 2008 m. rugs�jo 
25 d. �sakymu  
Nr. 3R-72 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS DIZAINO REGISTRO DUOMEN� SKELBIMO 
TVARKOS APRAŠAS  

DR/05/2008 
 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Lietuvos Respublikos valstybinis patent� biuras dizaino registro duomenis kas m�nes� 

skelbia oficialiame biuletenyje (toliau – Valstybinio patent� biuro oficialus biuletenis) 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos dizaino �statymu (Žin., 2002, Nr. 112-4980), Lietuvos 
Respublikos dizaino registro nuostatais (Žin., 2003, Nr. 28-1137), kitais teis�s aktais ir 
Pasaulin�s intelektin�s nuosavyb�s organizacijos (toliau vadinama – WIPO) standartais. 

2. Valstybinio patent� biuro oficialus biuletenis gali b�ti skelbiamas �vairiose informacijos 
laikmenose: popieriuje, kompaktiniame diske, internete. 

3. Skelbiami Valstybinio patent� biuro oficialiame biuletenyje duomenys gali b�ti teikiami 
tarptautiniams kompiuteri� tinklams tik Lietuvos Respublikos �statym�, kit� teis�s akt� bei 
Lietuvos Respublikos tarptautini� sutar�i� numatytais atvejais. 

4. Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenys vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
dizaino �statymu ir šia tvarka skelbiami šiuose Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio 
skyriuose: 

4.1. „FG9LI Registracijos, paskelbtos pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 21 
straipsn�“; 

4.2. „MF9L Registracijos, pripažintos negaliojan�iomis pagal Lietuvos Respublikos dizaino 
�statymo 23 straipsn�“; 

4.3. „RL9L Registracijos, paliktos galioti teismo sprendimu pagal Lietuvos Respublikos 
dizaino �statymo 23 ir 46 straipsnius“; 

4.4. „TA9L, PD9L, TC9L, TH9L Pakeitimai Lietuvos Respublikos dizaino registre pagal 
Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 29 straipsn�“; 

4.5. „MM9L Dizainas išregistruotas pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 30 
straipsn�“; 

4.6. „MA9L Dizainas išregistruotas pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 30 
straipsn�“; 

4.7. „MK9L Dizaino galiojimo termino pasibaigimas pagal Lietuvos Respublikos dizaino 
�statymo 34 straipsn�“; 

4.8. „ND9L Dizaino galiojimo termino prat	simas pagal Lietuvos Respublikos dizaino 
�statymo 35 straipsn�“; 

4.9. „PC9L Dizaino perdavimas pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 40 straipsn�“; 
4.10. „QB9L Licencijos (sublicencijos) suteikimas pagal Lietuvos Respublikos dizaino 

�statymo 41 straipsn�“; 
4.11. „QC9L Licencin�s (sublicencin�s) sutartys išregistruotos pagal Lietuvos Respublikos 

dizaino �statymo 41 straipsn�“; 
4.12. „RC9L Teis�s � dizain� �keitimas pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 42 

straipsn�“; 



�

�

�

4.13. „RD9L Teis�s � dizain� areštas pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 42 
straipsn�“; 

4.14. „MG9L Registracijos, pripažintos negaliojan�iomis pagal Lietuvos Respublikos 
dizaino �statymo 43 straipsn�“; 

4.15. „MF9T Tarptautin�s dizaino registracijos pripažintos negaliojan�iomis Lietuvos 
Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 332 straipsn�“; 

4.16. „RL9T Tarptautin�s dizaino registracijos paliktos galioti Lietuvos Respublikoje teismo 
sprendimu pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 332 ir 46 straipsnius“; 

4.17. „QB9T Tarptautin�s dizaino registracijos savininko licencijos (sublicencijos) 
suteikimas pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 41 straipsn�“; 

4.18. „QC9T Licencin�s (sublicencin�s) sutartys, išregistruotos pagal Lietuvos Respublikos 
dizaino �statymo 41 straipsn�“; 

4.19. „TK9T Atitaisymai“; 
4.20. „CZ9L Valstybinio patent� biuro Apeliacinio skyriaus sprendimai pagal Lietuvos 

Respublikos dizaino �statymo 23 straipsn�“. 
 
II SKYRIUS. DUOMENYS APIE NACIONALINES DIZAINO REGISTRACIJAS 
 

I SKIRSNIS. DIZAINO REGISTRACIJOS PASKELBIMAS 
 
5. Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio skyriuje „FG9L Registracijos, paskelbtos 

pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 21 straipsn�“ skelbiami šie duomenys: 

5.1. (11)
II Registracijos numeris; 

5.2. (15) Registracijos data; 
5.3. (18) Registracijos galiojimo termino pabaigos data; 
5.4. (21) Paraiškos numeris; 
5.5. (22) Paraiškos padavimo data; 

5.6. (23) Parodos prioriteto data, valstyb�s kodas
III

; 
5.7. (28) Dizaino pavyzdži� skai�ius; 
5.8. (30) Konvencinio prioriteto paraiškos numeris, data, valstyb�s kodas; 
5.9. (51) Tarptautin�s pramoninio dizaino klasifikacijos klasi� numeriai; 
5.10. (54) Gaminio pavadinimas; 
5.11. (57) Dizaino elementai, kuriems naudoti gautas sutikimas; 
5.12. (55) Dizaino pavyzdži� vaizdai; 
5.13. (72) Dizainerio vardas, pavard�, adresas, valstyb�s kodas; 
5.14. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavard�, adresas, valstyb�s kodas; 
5.15. (74) Atstovo pavadinimas arba vardas, pavard�, registracijos numeris, adresas, 

valstyb�s kodas. 
 
II SKIRSNIS. DIZAINO REGISTRACIJOS PRIPAŽINIMAS NEGALIOJAN�IA 

VALSTYBINIO PATENT� BIURO SPRENDIMU 
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6. Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio skyriuje „MF9L Registracijos pripažintos 
negaliojan�iomis pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 23 straipsn�“ skelbiami šie 
duomenys: 

6.1. (11) Registracijos numeris; 
6.2. (54) Gaminio pavadinimas; 
6.3. (55) Pripažintos negaliojan�ia registracijos dalies dizaino pavyzdži� vaizdai, jeigu 

pripažinta negaliojan�ia tik dalies dizaino pavyzdži� registracija; 
6.4. (58) Valstybinio patent� biuro priimto sprendimo �rašymo data; 
6.5. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavard�, adresas, valstyb�s kodas. 
 

III SKIRSNIS. DIZAINO REGISTRACIJOS PALIKTOS GALIOTI TEISMO 
SPRENDIMU 

 
7. Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio skyriuje „RL9L Registracijos paliktos 

galioti teismo sprendimu pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 23 ir 46 straipsnius“ 
skelbiami šie duomenys: 

7.1. (11) Registracijos numeris; 
7.2. (28) Dizaino pavyzdži�, kuri� registracija palikta galioti, skai�ius; 
7.3. (54) Gaminio pavadinimas; 
7.4. (55) Vis� arba dalies dizaino pavyzdži�, kuri� registracija palikta galioti, vaizdai; 
7.5. (58) Teismo sprendimo �rašymo data; 
7.6. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavard�, adresas, valstyb�s kodas. 
 
IV SKIRSNIS. PAKEITIMAI LIETUVOS RESPUBLIKOS DIZAINO REGISTRE 
 
8. Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio skyriuje „TA9L, PD9L, TC9L, TH9L 

Pakeitimai Lietuvos Respublikos dizaino registre pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 
29 straipsn�“ skelbiami šie duomenys: 

8.1. (11) Registracijos numeris; 
8.2. (28) Dizaino pavyzdži� skai�ius, jeigu mažinamas dizaino pavyzdži� s�rašas; 
8.3. (45) Registracijos paskelbimo data; 
8.4. (54) Gaminio pavadinimas; 
8.5. (55) Dizaino pavyzdži� vaizdai, jeigu pasikeit� dizaino vaizdas; 
8.6. (58) Pakeitimo �rašymo data; 
8.7. (72) Dizainerio vardas, pavard�, adresas, valstyb�s kodas, jeigu pasikeit� dizainerio 

duomenys; 
8.8. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavard�, adresas, valstyb�s kodas; 
8.9. (74) Atstovo pavadinimas arba vardas, pavard�, registracijos numeris, adresas, valstyb�s 

kodas, jeigu pasikeit� atstovo duomenys. 
 

V SKIRSNIS. DIZAINO IŠREGISTRAVIMAS NEPRAT�SUS 
DIZAINO REGISTRACIJOS GALIOJIMO TERMINO 
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9. Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio skyriuje „MM9L Dizainas išregistruotas 
pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 30 straipsn�“ skelbiami šie duomenys: 

9.1. (11) Registracijos numeris; 
9.2. (54) Gaminio pavadinimas; 
9.3. (58) Išregistravimo data. 
 

VI SKIRSNIS. DIZAINO IŠREGISTRAVIMAS DIZAINO SAVININKO PRAŠYMU 
 
10. Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio skyriuje „MA9L Dizainas išregistruotas 

pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 30 straipsn�“ skelbiami šie duomenys: 
10.1. (11) Registracijos numeris; 
10.2. (54) Gaminio pavadinimas; 
10.3. (58) Išregistravimo data. 
 

VII SKIRSNIS. DIZAINO GALIOJIMO TERMINO PASIBAIGIMAS 
 
11. Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio skyriuje „MK9L Dizaino galiojimo 

termino pasibaigimas pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 34 straipsn�“ skelbiami šie 
duomenys: 

11.1. (11) Registracijos numeris; 
11.2. (18) Numatoma registracijos termino pabaigos data; 
11.3. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavard�, adresas, valstyb�s kodas. 
 

VIII SKIRSNIS. DIZAINO GALIOJIMO TERMINO PRAT�SIMAS 
 
12. Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio skyriuje „ND9L Dizaino galiojimo 

termino prat	simas pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 35 straipsn�“ skelbiami šie 
duomenys: 

12.1. (11) Registracijos numeris; 
12.2. (15) Prat	simo data; 
12.3. (18) Numatoma prat	simo termino pabaigos data; 
12.4. (28) Dizaino pavyzdži� skai�ius; 
12.5. (51) Tarptautin�s dizaino klasifikacijos klasi� numeriai; 
12.6. (54) Gaminio pavadinimas; 
12.7. (55) Prat	stos registracijos dizaino pavyzdži� vaizdai; 
12.8. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavard�, adresas, valstyb�s kodas; 
12.9. (74) Atstovo pavadinimas arba vardas, pavard�, registracijos numeris, adresas, 

valstyb�s kodas. 
 

IX SKIRSNIS. DIZAINO PERDAVIMAS 
 
13. Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio skyriuje „PC9L Dizaino perdavimas 

pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 40 straipsn�“ skelbiami šie duomenys: 
13.1. (11) Registracijos numeris; 
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13.2. (54) Gaminio pavadinimas; 
13.3. (58) Sutarties �rašymo data; 
13.4. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavard�, adresas, valstyb�s kodas; 
13.5. (78) Per�m�jo pavadinimas arba vardas, pavard�, adresas, valstyb�s kodas. 
 

X SKIRSNIS. LICENCIJOS (SUBLICENCIJOS) SUTEIKIMAS 
 
14. Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio skyriuje „QB9L Licencijos 

(sublicencijos) suteikimas pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 41 straipsn�“ skelbiami 
šie duomenys: 

14.1. (11) Registracijos numeris; 
14.2. (54) Gaminio pavadinimas; 
14.3. (58) Sutarties �rašymo data; 
14.4. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavard�, adresas, valstyb�s kodas; 
14.5. Licenciato, sublicenciato, jeigu sutartis sublicencin�, pavadinimas arba vardas, 

pavard�, adresas, valstyb�s kodas; 
14.6. Licencijos (sublicencijos) galiojimo teritorijos dalis, jeigu licencija (sublicencija) 

suteikta naudoti dizain� tik tam tikroje Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje; licencijos 
(sublicencijos) galiojimo termino pabaigos data; licencijos (sublicencijos) r�šis (išimtin� ar 
neišimtin�). 

 
XI SKIRSNIS. LICENCIN�S (SUBLICENCIN�S) SUTARTIES IŠREGISTRAVIMAS 

DIZAINO SAVININKO PRAŠYMU 
 
15. Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio skyriuje „QC9L Licencin�s 

(sublicencin�s) sutartys išregistruotos pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 41 straipsn�“ 
skelbiami šie duomenys: 

15.1. (11) Registracijos numeris; 
15.2. (54) Gaminio pavadinimas; 
15.3. (58) Sutarties išregistravimo data; 
15.4. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavard�, adresas, valstyb�s kodas; 
15.5. Licenciato, sublicenciato, jeigu sutartis sublicencin�, pavadinimas arba vardas, 

pavard�, adresas, valstyb�s kodas. 
 
 
 
 

XII SKIRSNIS. TEIS�S � DIZAIN� �KEITIMAS 
 
16. Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio skyriuje „RC9L Teis�s � dizain� �keitimas 

pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 42 straipsn�“ skelbiami šie duomenys: 
16.1. (11) Registracijos numeris; 
16.2. (58) �keitimo �rašymo data; 
16.3. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavard�, adresas, valstyb�s kodas; 
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16.4. Kreditoriaus pavadinimas, adresas; 
16.5. Hipotekos registre �registruoto dokumento kodas; 
16.6. �keitimo termino pasibaigimo data; 
16.7. Draudimai; 
16.8. �keitimo paskelbimo data, kai �keitimas išregistruojamas; 
16.9. �keitimo išregistravimo data, jeigu �keitimas išregistruojamas. 
 

XIII SKIRSNIS. TEIS�S � DIZAIN� AREŠTAS 
 
17. Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio skyriuje „RC9L Teis�s � dizain� areštas 

pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 42 straipsn�“ skelbiami šie duomenys: 
17.1. (11) Registracijos numeris; 
17.2. (45) Registracijos paskelbimo data; 
17.3. (54) Gaminio pavadinimas; 
17.4. (58) Arešto �rašymo data; 
17.5. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavard�, adresas, valstyb�s kodas; 
17.6. Turto arešto akt� registre �registruoto dokumento kodas; 
17.7. Arešto paskelbimo data, kai areštas išregistruojamas; 
17.8. Arešto išregistravimo data, jeigu areštas išregistruojamas. 
 

XIV SKIRSNIS. DIZAINO REGISTRACIJOS PRIPAŽINIMAS NEGALIOJAN�IA 
TEISMO SPRENDIMU 

 
18. Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio skyriuje „MG9L Registracijos pripažintos 

negaliojan�iomis pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 43 straipsn�“ skelbiami šie 
duomenys: 

18.1. (11) Registracijos numeris; 
18.2. (54) Gaminio pavadinimas; 
18.3. (55) Pripažintos negaliojan�ia registracijos dalies dizaino pavyzdži� vaizdai, jeigu 

pripažinta negaliojan�ia tik dalies dizaino pavyzdži� registracija; 
18.4. (58) Teismo sprendimo data; 
18.5. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavard�, adresas, valstyb�s kodas. 
 

XV SKIRSNIS. ATITAISYMAI 
 
19. Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio skyriuje „TK9L Atitaisymai“ skelbiami 

šie duomenys: 
19.1. (11) Registracijos numeris; 
19.2. (54) Gaminio pavadinimas; 
19.3. (58) Atitaisymo data; 
19.4. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavard�, adresas, valstyb�s kodas; 
19.5. Klaidingos informacijos paskelbimo duomenys: metai, biuletenio numeris, puslapio 

numeris; 
19.6. Atitaisymas. 
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III SKYRIUS. DUOMENYS APIE TARPTAUTINES DIZAINO REGISTRACIJAS 
 
XVI SKIRSNIS. TARPTAUTIN�S DIZAINO REGISTRACIJOS PRIPAŽINIMAS  

NEGALIOJAN�IA LIETUVOS RESPUBLIKOJE VALSTYBINIO PATENT� BIURO 
SPRENDIMU 

 
20. Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio skyriuje „MF9T Tarptautin�s dizaino 

registracijos pripažintos negaliojan�iomis Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos 
dizaino �statymo 332 straipsn�“ skelbiami šie duomenys: 

20.1. (80) Tarptautin�s dizaino registracijos numeris; 
20.2. (28) Dizaino pavyzdži� skai�ius, jeigu mažinamas dizaino pavyzdži� s�rašas; 
20.3. (54) Gaminio pavadinimas; 
20.4. (55) Pripažintos negaliojan�ia registracijos dalies dizaino pavyzdži� vaizdai, jeigu 

pripažinta negaliojan�ia tik dalies dizaino pavyzdži� registracija; 
20.5. (58) Valstybinio patent� biuro sprendimo pri�mimo data. 
 

XVII SKIRSNIS. TARPTAUTIN�S DIZAINO REGISTRACIJOS PALIKTOS GALIOTI  
LIETUVOS RESPUBLIKOJE TEISMO SPRENDIMU 

 
21. Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio skyriuje „RL9T Tarptautin�s dizaino 

registracijos paliktos galioti Lietuvos Respublikoje teismo sprendimu pagal Lietuvos 
Respublikos dizaino �statymo 332 ir 46 straipsnius“ skelbiami šie duomenys: 

21.1. (80) Tarptautin�s dizaino registracijos numeris; 
21.2. (28) Dizaino pavyzdži�, kuriems registracija palikta galioti, skai�ius; 
21.3. (54) Gaminio pavadinimas; 
21.4. (55) Vis� arba dalies dizaino pavyzdži�, kuri� registracija palikta galioti, vaizdai; 
21.5. Teismo sprendimo data. 
 
XVIII SKIRSNIS. TARPTAUTIN�S DIZAINO REGISTRACIJOS SAVININKO 

LICENCIJOS  
(SUBLICENCIJOS) SUTEIKIMAS 

 
22. Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio skyriuje „QB9T Tarptautin�s dizaino 

registracijos savininko licencijos (sublicencijos) suteikimas pagal Lietuvos Respublikos dizaino 
�statymo 41 straipsn�“ skelbiami šie duomenys: 

22.1. (80) Tarptautin�s dizaino registracijos numeris. 
22.2. (54) Gaminio pavadinimas; 
22.3. Licenciato, sublicenciato, jeigu sutartis sublicencin�, pavadinimas arba vardas, pavard�, 

adresas, valstyb�s kodas; 
22.4. Licencijos (sublicencijos) galiojimo teritorijos dalis, jeigu licencija (sublicencija) 

suteikta naudoti dizain� tik tam tikroje Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje; licencijos 
(sublicencijos) galiojimo termino pabaigos data; licencijos (sublicencijos) r�šis (išimtin� ar 
neišimtin�); 
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22.5. (58) Sutarties �rašymo data. 
 

XIX SKIRSNIS. LICENCIN�S (SUBLICENCIN�S) SUTARTIES IŠREGISTRAVIMAS 
TARPTAUTIN�S  

DIZAINO REGISTRACIJOS SAVININKO PRAŠYMU 
 
23. Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio skyriuje „QC9T Licencin�s 

(sublicencin�s) sutartys išregistruotos pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 41 straipsn�“ 
skelbiami šie duomenys: 

23.1. (80) Tarptautin�s dizaino registracijos numeris; 
23.2. (54) Gaminio pavadinimas; 
23.3. Licenciato, sublicenciato, jeigu sutartis sublicencin�, pavadinimas arba vardas, pavard�, 

adresas, valstyb�s kodas; 
23.4. Licencijos (sublicencijos) galiojimo teritorijos dalis, jeigu licencija (sublicencija) 

suteikta naudoti dizain� tik tam tikroje Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje; licencijos 
(sublicencijos) galiojimo termino pabaigos data; licencijos (sublicencijos) r�šis (išimtin� ar 
neišimtin�); 

23.5. (58) Sutarties išregistravimo data. 
 

XX SKIRSNIS. ATITAISYMAI 
 
24. Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio skyriuje „TK9T Atitaisymai“ skelbiami 

šie duomenys: 
24.1. (80) Tarptautin�s dizaino registracijos numeris; 
24.2. Klaidingos informacijos paskelbimo duomenys: metai, biuletenio numeris, puslapio 

numeris; 
24.3. Atitaisymas; 
24.4. Atitaisymo �rašymo data. 
 

IV SKYRIUS. VALSTYBINIO PATENT� BIURO APELIACINIO SKYRIAUS 
SPRENDIMAI 

 
25. Valstybinio patent� biuro oficialaus biuletenio skyriuje „CZ9L Valstybinio patent� biuro 

Apeliacinio skyriaus sprendimai pagal Lietuvos Respublikos dizaino �statymo 23 straipsn�“ 
skelbiami šie duomenys: 

25.1. Sprendimo pri�mimo data; 
25.2. Protesto numeris ir data; 
25.3. Protestuojamojo dizaino registracijos numeris, paskelbimo data; 
25.4. Protesto turinys; 
25.5. Sprendimo motyvai; 
25.6. Rezoliucin� sprendimo dalis. 
________________ 
I Kodas pagal WIPO standart� ST.17. 
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II Kodas pagal WIPO standart� ST.80. 
III Valstyb�s kodas pagal WIPO standart� ST.3. 

________________ 
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