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VILNIAUS UNIVERSITETO VARDO IR ŽENKLO SUTEIKIMO IR NAUDOJIMO 

TAISYKLĖS 
 

I SKYRIUS 
 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Vilniaus universiteto vardo ir ženklo suteikimo ir naudojimo taisyklės (toliau – 

Taisyklės) apibrėžia Vilniaus universiteto vardo ir (ar) ženklo suteikimo juridiniams asmenims 
sąlygas bei naudojimo taisykles. Šios Taisyklės nėra taikomos vienkartiniams ir trumpalaikiams 
renginiams, šventėms ir rinkodaros projektams, kuriuos organizuoja arba dalyvauja Vilniaus 
universitetas (toliau – Universitetas). 

2. Šiose Taisyklėse naudojamos sąvokos: 
2.1. Universiteto vardas – viešosios įstaigos Vilniaus universitetas pavadinimas;  
2.2. Universiteto ženklas (toliau – ženklas) – tai Vilniaus universiteto prekės ženklas ir 

(ar) jį sudarantys atskiri žymenys (žodžiai, grafinis logotipas, spalviniai deriniai, skaitmenys ir 
kt.);  

2.3. kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos  
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme, kituose 
įstatymuose bei juos įgyvendinančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose prekių ir paslaugų 
ženklų teisinę apsaugą, registraciją ir naudojimą. 

3. Universiteto vardas ir (ar) ženklas yra Universiteto nematerialusis turtas, į kurį 
Universitetas turi išimtines teises. Universitetas gali suteikti teisę kitiems juridiniams asmenims 
naudoti Universiteto vardą ir (ar) ženklą.   

4. Universiteto ženklas negali būti modifikuojamas, laisvai perpiešiamas, keičiamas jo 
dizainas ir spalvos. Universiteto vardas ir (ar) ženklas turi būti naudojamas laikantis šių Taisyklių 
ir ženklo koncepcijos, apibrėžtos Vilniaus universiteto vizualinio identiteto vadove, patvirtintame 
Vilniaus universiteto senato 2017 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. S-2017-7-8 „Dėl Vilniaus 
universiteto vizualinio identiteto vadovo patvirtinimo“ (toliau – Vizualinio identiteto vadovas). 

 
 

II SKYRIUS 
TEISĖS NAUDOTI UNIVERSITETO VARDĄ IR (AR) ŽENKLĄ SUTEIKIMO 

SĄLYGOS  
 

5. Teisė naudoti Universiteto vardą ir (ar) ženklą gali būti suteikiama juridiniam 
asmeniui šiais atvejais: 

5.1. juridinio asmens veikla yra glaudžiai susijusi su Universiteto veikla ir (ar) yra aktuali 
įgyvendinant Vilniaus universiteto statute nustatytus Universiteto veiklos tikslus; 

5.2. Universitetas yra juridinio asmens savininkas ar dalyvis (dalininkas, akcininkas ir 
kt..); 

5.3. juridinis asmuo atstovauja ar atstovaus Universiteto interesams viešojoje erdvėje ar 
tarptautinėse organizacijose, kurių veikla neprieštarauja Universiteto misijai. 

6. Teisė naudoti Universiteto vardą ir (ar) ženklą negali būti suteikiama juridiniams 
asmenims, kurių veikla: 

6.1. diskriminuoja asmenis dėl jų amžiaus, lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, religijos ar sveikatos, žeidžia kitus fizinius ar 
juridinius asmenis, grupes, organizacijas; 

6.2. gali sukelti pavojų visuomenei ar aplinkai; 
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6.3. susijusi su politinėmis partijomis ar individualiais politikais, kurie atstovauja vienos 
krypties politinei minčiai ar politinių iniciatyvų interesams; 

6.4. gali pakenkti Universiteto, jo padalinių, organizacijų, kurių dalyvis yra 
Universitetas, įvaizdžiui ir reputacijai; 

6.5. nesuteikia Universitetui tiesioginės ar netiesioginės vertės. 
7. Juridinis asmuo, siekiantis gauti teisę naudoti Universiteto vardą ir (ar) ženklą (toliau 

– pareiškėjas), privalo pateikti rašytinį ar jam prilygintą motyvuotą prašymą nurodydamas: 
7.1. pareiškėjo pavadinimą ir buveinės adresą; 
7.2. pareiškėjo veiklos pobūdį ir jos sąsajas su Universitetu; 
7.3. Universiteto vardo ir (ar) ženklo naudojimo poreikio ir tikslingumo argumentus. 
8.  Kartu su prašymu pareiškėjas turi pateikti: 
8.1.  norimo naudoti ženklo pavyzdžio projektą; 
8.2.  Universiteto vardo ir (ar) ženklo praktinio naudojimo pavyzdžius dokumentų forma, 

jei tokių turima; 
8.3.  juridinio asmens steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus, statutą ir pan.) su 

Juridinių asmenų registro registracijos žyma arba, steigiamo juridinio asmens atveju, juridinio 
asmens steigimo sandorį, kurio nuorašo tikrumas yra patvirtintas steigėjų įgalioto asmens.  

9. Pareiškėjas, teikdamas prašymą, įsipareigoja laikytis Vizualinio identiteto vadove ir 
šiose Taisyklėse nurodytų apribojimų, susijusių su Universiteto vardo ir (ar) ženklo naudojimu. 
Universitetas pasilieka teisę keisti ženklą bei Universiteto vardo ir (ar) ženklo suteikimo ir 
naudojimo  tvarką.  

10. Pareiškėjo prašymą nagrinėja Universiteto rektoriaus (toliau – Rektorius) arba jo 
įgalioto asmens sudaryta Vilniaus universiteto vardo ir ženklo suteikimo komisija (toliau – 
Komisija). Komisija išnagrinėja gautą prašymą per 15 darbo dienų nuo jo gavimo Universitete 
dienos ir teikia išvadą Rektoriui arba jo įgaliotam asmeniui. Išvadoje Komisija pateikia motyvuotą 
siūlymą pareiškėjo prašymą dėl Universiteto vardo ir (ar) ženklo suteikimo tenkinti arba atmesti. 

11. Rektorius ar jo įgaliotas asmuo, atsižvelgdamas į Komisijos pateiktą išvadą priima 
sprendimą:  

11.1. tenkinti prašymą ir suteikti pareiškėjui teisę naudoti Universiteto vardą ir (ar) 
ženklą; 

11.2. atmesti prašymą.  
12. Atsižvelgdamas į Rektoriaus ar jo įgalioto asmens priimtą sprendimą Centrinės 

administracijos padalinys, atsakingas už komunikaciją ir rinkodarą, parengia ir pateikia pareiškėjui 
rašytinį ar jam prilygintą atsakymą. Kartu su atsakymu dėl teisės naudoti Universiteto vardą ir (ar) 
ženklą suteikimo pateikiamas Vilniaus universiteto ženklo licencinės sutarties projektas ir (ar) 
Vilniaus universiteto vardo naudojimo juridinio asmens pavadinime sutarties projektas (toliau – 
Sutartis).  

 
III SKYRIUS 

SUTARTIES PRIVALOMOSIOS NUOSTATOS 
  

13. Teisė naudoti Universiteto vardą ir (ar) ženklą pareiškėjui suteikiama tik po Sutarties 
su pareiškėju pasirašymo.  

14. Pareiškėjas, kuriam suteikta teisė naudoti Universiteto vardą ir (ar) ženklą, 
įsipareigoja naudoti jį nepažeisdamas Universiteto statuto, Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso, kitų įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų, laikydamasis Sutarties sąlygų, 
Vizualinio identiteto vadove ir šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų.  

15. Nustačius, kad pareiškėjas pažeidė šias Taisykles arba nuslėpė 6 punkte nurodytus 
atvejus, Universitetas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį su pareiškėju. Sutartis taip pat gali 
būti nutraukta pareiškėjo iniciatyva arba bendru šalių sutarimu.  

16. Pasibaigus Sutarties terminui ar Sutartį nutraukus, pareiškėjas netenka teisės bet 
kuriuo būdu ir (ar) forma naudoti Universiteto vardą ir (ar) ženklą. 
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IV SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
17. Taisykles įgyvendinantys Universiteto teisės aktai tvirtinami Rektoriaus arba jo 

įgalioto asmens įsakymu.  
 

________________________________ 
 


