
PATVIRTINTA 

Valstybinio patentų biuro direktoriaus 

1994 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 11 (Valstybinio patentų biuro 

direktoriaus 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3R-63 redakcija) 

 

IP-15/2011 forma 

 

  Gavimo data                                                      * 

 
 

  

 * Užpildo Valstybinis patentų biuras 

  
 

 

             Patvirtinimas 

             Toliau pasirašęs (-ę) teisės perdavėjas (-ai) ir teisės perėmėjas (-ai) patvirtina, kad teisė į toliau 

nurodytą (-as) patento (-ų) paraišką (-as) ir (arba) patentą (-us) perduota pagal sutartį 

 

 

            Patento (-ų) paraiška (-os) ir (arba) patentas (-ai), kuriai (-ioms, -iems) skirtas patvirtinimas 

           

        2.1. Paraiškos (-ų) numeris (-iai): 

         

         
        2.2.  Patento (-ų) numeris (-iai): 

         

         
 2.3. Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 ir 2.2 punktuose netilpę paraiškų ir (arba) patentų numeriai 

išvardyti papildomame lape priede 

 

 

 
        Teisės perdavėjas (-ai) 

 Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):  

 3.1.  Vardas, pavardė   

 3.2.  Asmens kodas   

 3.3. Adresas, valstybės kodas   

 Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):  

 3.4. Visas oficialus pavadinimas   

 3.5. Juridinio asmens registracijos kodas   

 3.6. Adresas, valstybės kodas   

 
 3.7.            Pažymėti šį langelį,  jeigu yra keli teisės perdavėjai ir jie išvardyti papildomame lape 

priede, nurodant  3.1–3.3 arba 3.4–3.6 punktų duomenis 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI 
Kalvarijų g. 3, LT-09310 Vilnius 

 

TEISĖS Į PATENTO PARAIŠKĄ IR (ARBA) 

PATENTĄ PERDAVIMO PATVIRTINIMAS 



 

           Teisės perėmėjas (-ai) 

 Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):  

 4.1. Vardas, pavardė   

 4.2.  Asmens kodas   

 4.3. Adresas, valstybės kodas   

 Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):  

 4.4. Visas oficialus pavadinimas   

 4.5  Juridinio asmens registracijos kodas   

 4.6.  Adresas, valstybės kodas   

   
  

 
4.7.          Pažymėti šį langelį,  jeigu yra keli teisės perėmėjai ir jie išvardyti papildomame lape priede,  

               nurodant 4.1–4.3 arba 4.4–4.6 punktų duomenis 
  

 

              Parašai arba parašų faksimilės 

 5.1.  Teisės perdavėjo (-ų) parašas (-ai): 

 5.1.1.  Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė  

   

 5.1.2.  Pasirašymo data ir vieta  

   

 5.1.3.  Parašas arba parašo faksimilė   

 A.V.  

 5.2.  Teisės perėmėjo (-ų) parašas (-ai): 

 5.2.1.  Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė  

   

 5.2.2.  Pasirašymo data ir vieta   

 5.2.3.  Parašas arba parašo faksimilė   

 A.V.  
 

 
5.3.         Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli teisės perdavėjai arba teisės perėmėjai ir jų 5.1.1, 5.1.2 ir  

              5.2.1, 5.2.2 punktų duomenys ir 5.1.3 ir 5.2.3 punktuose nurodyti parašai ir parašų faksimilės 

              pateiktos papildomame lape priede 
 

 

                      Pažymėti šį langelį, jeigu pridedami papildomi priedai ir (arba) dokumentai 

 Iš viso:  lapai (-ų) 
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