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Atsakomybės apribojimas: šis leidinys išverstas, adaptuotas ir išleistas su išankstiniu Pasaulinės 
intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) sutikimu. WIPO priklauso autorių teisės į šio leidinio versiją 
anglų kalba, kurią galima rasti adresu: www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. WIPO neatsako už šio 
leidinio vertimo ir adaptacijos tikslumą bei teisingumą. Visa atsakomybė dėl šio leidinio turinio tenka 
Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui.

Šiame leidinyje pateikiami intelektinės nuosavybės teisių saugomi pavyzdžiai bei iliustracijos yra paimti iš 
WIPO išleistos šio leidinio versijos anglų kalba, taip pat iš Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 
oficialaus biuletenio, ES Bendrijos dizainų registro bei internete skelbiamos informacijos, nurodant šios 
informacijos šaltinius, ir yra naudojami išimtinai visuomenės švietimo bei mokymo tikslais.

Leidinio viršelyje pavaizduotų drabužių modelių eskizai yra sukurti 2008–2010 metais ir panaudoti 
viršelyje su jų autoriaus dizainerio Seržo Gandžumiano sutikimu;  tekstilės (lietuviško lino) iliustracijos 
panaudotos su Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos sutikimu.

© Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (2010). WIPO priklauso autorių teisės į šio leidinio versiją 
anglų kalba (2005).

Leidėjai: Lietuvos technikos biblioteka, Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

„Intelektinė nuosavybė verslui“ seriją sudarantys WIPO leidiniai anglų kalba:

PREKIŲ ŽENKLO SUKŪRIMAS 
Įvadas į prekių ženklus 
smulkioms ir vidutinėms 
įmonėms. WIPO leidinys  
Nr. 900.

PATRAUKLUS GAMINYS 
Įvadas į dizainą smulkioms ir 
vidutinėms įmonėms. WIPO 
leidinys Nr. 498.

KURIANT ATEITĮ
Įvadas į patentus smulkioms  
ir vidutinėms įmonėms.   
WIPO leidinys Nr. 917.

KŪRYBINĖ IŠRAIŠKA 
Įvadas į autorių ir gretutines 
teises smulkioms ir vidutinėms 
įmonėms.  
WIPO leidinys Nr. 918.

Šiuos bei kitus smulkiajam ir vidutiniam verslui skirtus WIPO leidinius anglų kalba galite rasti adresu  
www.wipo.int/sme/en/.
WIPO leidžiamą smulkioms ir vidutinėms įmonėms skirtą nemokamą mėnesinį informacinį biuletenį galite 
rasti adresu: www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_sme_newsletter.html.







D IZA INA I





































Atsakomybės apribojimas: šis leidinys išverstas, adaptuotas ir išleistas su išankstiniu Pasaulinės 
intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) sutikimu. WIPO priklauso autorių teisės į šio leidinio versiją 
anglų kalba, kurią galima rasti adresu: www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. WIPO neatsako už šio 
leidinio vertimo ir adaptacijos tikslumą bei teisingumą. Visa atsakomybė dėl šio leidinio turinio tenka 
Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui.

Šiame leidinyje pateikiami intelektinės nuosavybės teisių saugomi pavyzdžiai bei iliustracijos yra paimti iš 
WIPO išleistos šio leidinio versijos anglų kalba, taip pat iš Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 
oficialaus biuletenio, ES Bendrijos dizainų registro bei internete skelbiamos informacijos, nurodant šios 
informacijos šaltinius, ir yra naudojami išimtinai visuomenės švietimo bei mokymo tikslais.

Leidinio viršelyje pavaizduotų drabužių modelių eskizai yra sukurti 2008–2010 metais ir panaudoti 
viršelyje su jų autoriaus dizainerio Seržo Gandžumiano sutikimu;  tekstilės (lietuviško lino) iliustracijos 
panaudotos su Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos sutikimu.

© Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (2010). WIPO priklauso autorių teisės į šio leidinio versiją 
anglų kalba (2005).

Leidėjai: Lietuvos technikos biblioteka, Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

„Intelektinė nuosavybė verslui“ seriją sudarantys WIPO leidiniai anglų kalba:

PREKIŲ ŽENKLO SUKŪRIMAS 
Įvadas į prekių ženklus 
smulkioms ir vidutinėms 
įmonėms. WIPO leidinys  
Nr. 900.

PATRAUKLUS GAMINYS 
Įvadas į dizainą smulkioms ir 
vidutinėms įmonėms. WIPO 
leidinys Nr. 498.

KURIANT ATEITĮ
Įvadas į patentus smulkioms  
ir vidutinėms įmonėms.   
WIPO leidinys Nr. 917.

KŪRYBINĖ IŠRAIŠKA 
Įvadas į autorių ir gretutines 
teises smulkioms ir vidutinėms 
įmonėms.  
WIPO leidinys Nr. 918.

Šiuos bei kitus smulkiajam ir vidutiniam verslui skirtus WIPO leidinius anglų kalba galite rasti adresu  
www.wipo.int/sme/en/.
WIPO leidžiamą smulkioms ir vidutinėms įmonėms skirtą nemokamą mėnesinį informacinį biuletenį galite 
rasti adresu: www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_sme_newsletter.html.



Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija (WIPO):

Adresas:
Small and Medium-Sized Enterprises Division
34, chemin des Colombettes
CH-1211 Ženeva
Šveicarija

Telefonas:
+41 22 338 91 11

Faksas:
+41 22 733 54 28

Info el. paštas:
wipo.mail@wipo.int

Norėdami gauti daugiau informacijos bei nemokamai 
gauti šį leidinį, kreipkitės į Lietuvos Respublikos 
valstybinį patentų biurą:

Adresas:
Kalvarijų g. 3
LT-09310, Vilnius
Lietuva

Telefonas:
(8 5) 278 02 90

Faksas:
(8 5) 275 0723

Info. el. paštas:
info@vpb.gov.lt 

ISBN 978-9986-746-45-4


	IP-tekstil_000a
	IP-tekstil_000b
	IP-tekstil_vidus
	IP-tekstil_000c
	IP-tekstil_000d



