
        

LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJOS  

LOGOTIPO NAUDOJIMO TAISYKLĖS 

 

1. Bendrosios nuostatos 

 

1.1. Lietuvos statybininkų asociacijos (toliau - Asociacija) nariai turi teisę naudoti Asociacijos logotipą (toliau – 

Logotipas) šiose taisyklėse nustatytomis sąlygomis. 

1.2. Asociacijos narys, pageidaujantis naudoti Logotipą, užpildo šią registracijos formą. Užpildžius registracijos 

formą, atsiunčiamas Logotipas. 

1.3. Asociacijos nariui pradėjus naudoti Logotipą, laikoma, kad tarp Asociacijos ir jos nario yra sudaryta sutartis 

dėl Logotipo naudojimo, o šios taisyklės tampa sutarties sąlygomis. 

1.4. Pradėjęs naudoti Logotipą, Asociacijos narys tuo patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja 

jų laikytis. 

 

2. Logotipo naudojimo tvarka 

 

2.1. Asociacijos nariai gali naudoti Logotipą šiais būdais: 

 1) patalpinti savo internetiniuose tinklapiuose; 

 2) patalpinti savo blankuose ir vizitinėse kortelėse; 

 3) patalpinti savo el.pašto laiškuose. 

2.2. Logotipo naudojimo tikslas yra informuoti trečiuosius asmenis, kad Logotipo naudotojas yra Asociacijos narys.  

Logotipu negalima žymėti jokių prekių ar paslaugų, naudoti jo kokioje nors reklamoje, leisti naudotis juo tretiesiems 

asmenims. Ši sutartis nėra prekių ženklo licencinė sutartis ir Prekių ženklų registre neregistruojama. 

2.3. Logotipo naudotojas privalo užtikrinti, kad Logotipo naudojimo būdai ir tikslas nebūtų pažeisti. Naudoti 

Logotipą šiose taisyklėse nepaminėtais būdais ir tikslais galima tik gavus raštišką Asociacijos sutikimą. 

2.4. Logotipo naudotojas, naudodamas Logotipą, privalo išsaugoti jo proporcijas, spalvą bei neiškraipyti Logotipo. 

Nukrypimas nuo spalvos etalono galimas tik nežymiais atspalviais, taip pat kai Logotipas naudojamas nespalvotas 

(juodas baltame fone). 

2.5. Logotipo naudotojas jokių išskirtinių ar šiose taisyklėse nenumatytų teisų neįgyja. Visos intelektinės 

nuosavybės teisės į Logotipą išlieka Asociacijai be jokių apribojimų. 

 

3. Sutarties (teisės naudoti Logotipą ) galiojimas ir nutraukimas 

 

3.1. Sutartis galioja neterminuotai.  

3.2. Sutarties galiojimas su konkrečiu Logotipo naudotoju automatiškai pasibaigia, jeigu Logotipo naudotojas 

išstoja arba yra pašalinamas iš Asociacijos narių. 

3.3. Logotipo naudotojas turi teisę bet kada nutraukti sutartį, įspėjęs apie tai Asociaciją ne vėliau kaip prieš 7 

(septynias) dienas. 

3.4. Asociacija turi teisę nutraukti sutartį, įspėjusi apie tai Logotipo naudotoją ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) 

dienas, jeigu Logotipo naudotojas padaro bet kurį iš žemiau nurodytų pažeidimų ir per Asociacijos nustatytą terminą 

pažeidimo nepašalina, t.y. jeigu: 

 1) Logotipo naudotojas naudoja Logotipą, pažeisdamas sutarties sąlygas; 

 2) Logotipo naudotojas nevykdo teisės aktuose ar Asociacijos įstatuose nustatytų Asociacijos nario pareigų 

(nemoka nario mokesčio ar Asociacijos nariams nustatytų tikslinių įnašų, ir kt.); 

 3) Logotipo naudotojas atlieka veiksmus, nesuderinamus su Asociacijos veiklos tikslais ar kenkiančius 

Asociacijos reputacijai. 

3.5. Asociacija turi teisę bet kada nutraukti sutartį su visais Logotipo naudotojais, įspėjusi apie tai visus 

užsiregistravusius Logotipo naudotojus (žr. 1.2. p.) el.paštu bei papildomai paskelbdama apie tai Asociacijos 

internetiniame tinklapyje ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų. 

3.6. Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo momentu teisė naudoti Logotipą automatiškai pasibaigia. 

http://www.statybininkai.lt/?id=278

