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Šis dokumentas patvirtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos prekių ženklų
įstatymu prekių ženklas, nurodytas pridedamame išraše, yra įrašytas į Lietuvos
Respublikos prekių ženklų registrą.

 

It is hereby certified that following the Law on Trademarks of the Republic of
Lithuania the trademark as outlined in the attached extract has been entered into
the Register of Trademarks of the Republic of Lithuania.
 

Išdavimo data 

Date of issue 2021-07-20, Vilnius  

 

L. e. direktoriaus pareigas 

Acting Director Lina Mickienė

 



IŠRAŠAS IŠ REGISTRO 
EXTRACT OF REGISTER
 
(111): 84837 (210): 2021 0058
(151): 2021-06-30 (220): 2021-01-12
(180): 2031-01-12
(732): UAB "HST KOMUNIKACIJOS", Kuršių g. 7-10, 48107 Kaunas, LT

(540):

(531): 26.1.10, 27.5.1, 29.1.12

(591): mėlyna, purpurinė.

(511): 36  finansavimo paslaugos; finansiniai tyrimai; finansinio įvertinimo paslaugos teikiantiems konkursinius pasiūlymus; finansinio
įvertinimo paslaugos teikiantiems konkursinius pasiūlymus (RFPs); finansinis vilnų įvertinimas; finansinis virtualiosios valiutos keitimas;
finansinis įvertinimas; finansinis įvertinimas (draudimo, banko operacijų, nekilnojamojo turto); finansinis įvertinimas stačio miško;
finansinė informacija; finansinė parama; finansinės informacijos teikimas visuotinio kompiuterių tinklo svetainėse; finansinės
konsultacijos; finansinės muitinės tarpininkų paslaugos; finansinės veiklos vadyba; finansų analizė; intelektinės nuosavybės finansinis
įvertinimas; išperkamosios nuomos finansavimas; kompensacinių mokėjimų finansinė vadyba (kitiems); naftos, dujų ir kasybos
pramonės plėtros išlaidų finansinis įvertinimas; paskolos (finansavimas); pirkimo išsimokėtinai finansavimas; remonto įkainių įvertinimas
(finansinis įvertinimas); statybos projektų finansų tvarkymas; sutelktinis finansavimas; tarpuskaitos namai (finansiniai); verslo likvidavimo
paslaugos (finansinės); anglies dioksido kreditų pardavimo tarpininkavimas; kredito agentūrų paslaugos; kredito kortelių išleidimas;
mokėjimų kredito kortelėmis apdorojimas; akcijų ir obligacijų supirkimo ir pardavimo tarpininkavimas (vertybinių popierių makleriai);
antikvarinių daiktų įvertinimas; juvelyrinių dirbinių įvertinimas; atsiskaitymų ne grynaisiais pinigais sistema (kliringas); banko operacijos;
biržos kursų kitimo informacija; biržos maklerių paslaugos; būsto agentūrų paslaugos (butai); čekių patikrinimas; dalimis padengiamos
paskolos; daugiabučių namų valdymas; mokėjimų debeto kortelėmis apdorojimas; kapitalo investavimas; kelioninių čekių išleidimas;
kontorų nuoma (nekilnojamas turtas); labdaros fondų lėšų rinkimas; laidavimo paslaugos; laidavimo įsipareigojimų paslaugos; lėšų
investavimas; lombardų veikla; meno kūrinių įvertinimas; tarpininkavimas (maklerių veikla); vertybinių popierių supirkimo ir pardavimo
tarpininkavimas (vertybinių popierių makleriai); nekilnojamojo turto agentūrų paslaugos; nekilnojamojo turto operacijos; nekilnojamojo
turto tarpininkavimas; nekilnojamojo turto valdymas; nekilnojamojo turto įvertinimas; nekilnojamojo turto nuoma; numizmatinis
įvertinimas; pašto ženklų įvertinimas; pensijų mokėjimo paslaugos; pinigų keitimas; pinigų rinkliavų rengimas; saugojimas seifuose;
skolinimas už vertybinius popierius; skolinimosi patarėjų paslaugos; skolų inkasavimo agentūrų paslaugos; sveikatos draudimas;
taupomųjų bankų paslaugos; ūkių nuoma; vertybinių popierių išleidimas; vertybių saugojimas.

(442): 2021-03-10

(450): 2021-07-12

(LL): 2021-07-20
 
IŠRAŠO PABAIGA 
END OF EXTRACT

 
Dokumentų tvarkytoja Nijolė Meilūnaitė
 



Priedas 
Annex

TARPTAUTINIAI KODAI ŽENKLŲ DUOMENIMS IDENTIFIKUOTI (INID) 

INTERNATIONALLY AGREED NUMBERS FOR THE IDENTIFICATION OF DATA 
RELATING TO MARKS (INID)

pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartą ST.3 ir ST.60 
 

(111) Registracijos numeris 
Number of the registration

(151) Registracijos data 
Date of the registration

(156) Registracijos atnaujinimo data 
Date of the renewal

(180) Registracijos / Pratęsimo termino pasibaigimo data 
Date of expiration of the registration / renewal

(210) Paraiškos numeris 
Number of the application

(220) Paraiškos padavimo data 
Date of filing of the application

(230) Parodos prioriteto data, valstybės kodas 
Exhibition priority date, code of country

(310)
(320)
(330)

Konvencinio prioriteto paraiškos numeris, data, valstybės kodas 
Convention priority application number, date, code of country

(442) Paraiškos paskelbimo data po ekspertizės 
Date of publication of the examined application

(450) Registracijos paskelbimo data 
Date of publication of the registration

(511) Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasė, prekių ir (arba) paslaugų sąrašas (Nicos klasifikacija) 
Indication of the International Classification of Goods and Services, list of goods and / or services (Nice Classification)

(523) Elementai, kuriems naudoti gautas sutikimas 
Elements which are used under the consent

(526) Nesaugomi elementai 
Disclaimer

(531) Tarptautinės ženklų vaizdinių elementų klasifikacijos klasės (Vienos klasifikacija) 
Codes of the figurative elements of the mark classified according to the International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)

(540) Ženklo reprodukcija 
Reproduction of the mark

(551) Kolektyvinis ženklas arba sertifikavimo ženklas 
A collective mark or a certification mark

(552) Pozicinis ženklas arba ženklas su raštais 
Position or Pattern mark

(553) Judesio ženklas arba multimedinis ženklas 
Motion or multimedia mark

(554) Erdvinis ženklas 
Three-dimensional mark

(555) Ženklas - holograma 
Hologram mark

(556) Garsinis ženklas 
Sound mark

(558) Ženklas - spalva 
Mark consisting exclusively of one or several colors

(559) Kitas ženklo tipas 
Other type of mark

(561) Ženklo transliteracija 
Transliteration of the mark

(566) Ženklo vertimas į lietuvių kalbą 
Translation of the mark into Lithuanian language

(580) Įrašymo į Registrą data 
Date of recording of any kind of change

(591) Apsaugotų spalvų nuoroda 
Information concerning colors claimed

(641) Paraiškos, paduotos užsienio patentų tarnybai, duomenys (paraiškos numeris, paraiškos padavimo data, valstybės kodas) 
Data relating to the application filed with foreign patent office (application number, date of filing of the application, code of country)

(646) Registracijos buvusioje TSRS / Tarptautinės registracijos duomenys (registracijos numeris: SU / WO, paraiškos padavimo data / registracijos data, teritorinio išplėtimo
data, biuletenio numeris, metai) 
Data relating to the registration of the mark in the former USSR / International Registration of the mark (registration number: SU / WO, date of filing the application /
registration date, date of extension, number of gazette, year)

(731) Pareiškėjo pavadinimas / vardas, pavardė, adresas 
Name and address of the applicant

(732) Ženklo savininko pavadinimas / vardas, pavardė, adresas 
Name and address of the holder of the registration

(740) Atstovo vardas, pavardė, adresas / patentinio patikėtinio vardas, pavardė, registracijos numeris, adresas 
Name and address of the representative / name, registration number and address of attorney

(750) Susirašinėjimo adresas 
Address for correspondence

(791) Licenciato pavadinimas / vardas, pavardė, adresas 
Name and address of licensee

(793) Licencijos rūšis, termino pasibaigimo data, teisių apimtis 
Kind of license, date of expiration of the license, scope of rights

 
VIDAUS KODAI ŽENKLŲ DUOMENIMS IDENTIFIKUOTI 

DOMESTIC CODES FOR THE IDENTIFICATION OF DATA RELATING TO MARKS 
 

(LA) Registracijos atkūrimo teismo sprendimu data, paskelbimo data 
Date of the reinstatement registration after decision of the Court, date of publication



(LB) Teisių perdavimo sutarties įrašymo data, paskelbimo data 
Date of the recording of the transfer of rights, date of publication

(LC) Licencijos sutarties įrašymo data, paskelbimo data 
Date of the recording of the license, date of publication

(LH) Registracijos panaikinimo data, paskelbimo data 
Date of cancellation of the registration, date of publication

(LL) Liudijimo išdavimo data 
Date of granting of the certificate

(LN) Atstovo pakeitimo data, paskelbimo data 
Date of the changes of the representative, date of publication

(LS) Ženklo savininko pavadinimo / vardo, pavardės / adreso pakeitimo data, paskelbimo data 
Date of the changes in the name / address of the proprietor of the mark, date of publication

(LY) Prekių ir (arba) paslaugų sąrašo pakeitimo data, paskelbimo data 
Date of the changes in the list of goods and / or services, date of publication

(LZ) Prekių ženklo vaizdo pakeitimo data, paskelbimo data 
Date of the changes in the representation of the mark, date of publication
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