Patenti, preču zīmes, dizainparaugi, augu šķirnes, domēnu vārdi

LATVIJA

ĢENERĀLPILNVARA
Es, .................................................vārds, uzvārds......................................................
pers. kods: ............................................., pase …………………….…………………,
(sērija, numurs)

izdota ……………….….……,

…………………………………………….…………….,

(datums)

(izdevējiestāde)

ar dzīves vietu ……………………………….……………………………………………….
(deklarētā adrese)

pilnvaroju
Lūciju Kuzjukēviču (reģ. Nr. 15)
Brigitu Pētersoni (reģ. Nr. 34)
Gati Meržvinski (reģ. Nr. 63)
Arti Kromani (reģ. Nr. 67)
Kristīni Ostrovsku (reģ. Nr. 71)
Jāni Bērzu (reģ. Nr. 79)
Annu Deniņu (reģ. Nr. 84)
Ievu Zvejsalnieci (reģ. Nr. 96)
Aiju Auziņu (reģ. Nr. 97)
Inesi Leimani (reģ. Nr. 98)
Guntu Zariņu (reģ. Nr. 101)
biroja “PĒTERSONA PATENTS”
(reģ. Nr. 40102013203)
(Ausekļa iela 2-2, Rīga, LV-1010, Latvija) darbiniekus,
patentpilnvarniekus intelektuāla īpašuma lietās,

lai pieteiktu manis pasūtītos patentu pieteikumus un preču zīmju, dizainparaugu un domēnu vārdu
reģistrācijas pieteikumus, un rīkotos manā vārdā jebkurā patentu, preču zīmju, dizainparaugu,
domēnu vārdu lietā, kura attiecas uz šo/šiem, kā arī izdalītu/iem vai sadalītu/iem pieteikumu/-iem,
vai arī veiktu jebkuras citas darbības, kas saistītas ar tiesībām uz šo/šiem pieteikumu/-iem, ieskaitot
jebkuru procedūru, ko paredz Līgums par patentu kooperāciju, Eiropas patentu konvencija un
Madrides vienošanās par preču zīmju starptautisko reģistrāciju un ar to saistītais Protokols, kā arī
kārtot visas lietas visās Latvijas Republikas tiesu sistēmas institūcijās, administratīvajās un citās
iestādēs ar visām tiesībām, kādas ar likumu piešķirtas pieteicējam, prasītājam, atbildētājam,
iebildumu iesniedzējam, trešajai personai un cietušajam, iesniegt pieteikumus, celt prasību, to starpā
ar tiesībām pilnīgi vai daļēji atteikties no prasības, grozīt prasības priekšmetu, celt pretprasību,
pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, noslēgt izlīgumu, piedalīties tiesas sēdēs, iesniegt, saņemt un pieprasīt
dokumentus un izziņas no visām iestādēm, nodot lietu šķīrējtiesai, pārsūdzēt tiesas nolēmumus
apelācijas vai kasācijas kārtībā, iesniegt izpilddokumentus piedziņai, saņemt piespriesto mantu vai
naudu, izbeigt izpildu lietvedību, noslēgt izlīgumus, ja pilnvarotais to darījis vai gatavojies darīt
likumīgā kārtā. Pilnvara izdota ar pārpilnvarojuma tiesībām. Pilnvara izdota ar pārpilnvarojuma
tiesībām.
Ar šo tiek atceltas visas šajās lietās agrāk izdotās pilnvaras.

Rīgā, 20...... gada ...... ................
………………………….…….…
(paraksts)

…...……………………….………………………
(paraksta atšifrējums)

