
 

 

 

Prekių ženklų „Žalia Lietuviška Energija“ ir „Žalia Energija“ naudojimo taisyklės  
 
Šiomis Taisyklėmis nustatomos Europos Sąjungos prekių ženklo „Žalia Energija“ ir Nacionalinio prekių ženklo 
„Žalia Lietuviška Energija“ (toliau kartu vadinami Prekių ženklais, o kiekvienas atskirai - Prekių ženklu) 
naudojimo sąlygos Vartotojams. 

Šios Taisyklės jokia apimtimi nesuteikia Vartotojui teisės naudoti jokių kitų UAB „Ignitis“ savininko teisėmis 
priklausančių ar teisėtai naudojamų UAB „Ignitis grupė“ įmonėms priklausančių prekių ženklų. 

 
1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS  

1.1. Sąvokos, kurių reikšmė nėra aiškiai apibrėžta Taisyklėse, yra aiškinamos vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos elektros energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 
ir juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatomis, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymu, 2017 m. birželio 
14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo. 

1.2. Produktas – elektros energija, pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir (arba) kilmės garantijos, 
kurią (kuriuos) Vartotojas perka iš Tiekėjo, o taip pat bet koks kitas Tiekėjo siūlomas produktas, prekė ar 
paslauga Vartotojo įsigyjama iš Tiekėjo, kur Tiekėjas naudoja bet kurį iš šių Prekių 
ženklų.  

1.3. Nacionalinis prekių ženklas „Žalia Lietuviška Energija“– Produkto prekių 
ženklas, užregistruotas Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro tvarkomame 
Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre, ir kuris žymi Vartotojo perkamą 
elektros energiją, gaminamą Lietuvos Respublikoje iš atsinaujinančių energijos 
išteklių. UAB „Ignitis“ yra teisėta Nacionalinio prekių ženklo „Žalia Lietuviška 
Energija“ naudotoja.  

1.4. Europos Sąjungos prekių ženklas „Žalia Energija“– Produkto prekių 
ženklas, užregistruotas Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje, ir kuris žymi 
Vartotojo perkamą elektros energiją, gaminamą iš atsinaujinančių energijos išteklių. UAB 
„Ignitis“ yra Europos Sąjungos prekių ženklo „Žalia Energija“ savininkė. 

1.5. Produkto sertifikatas – Tiekėjo pasirašytas dokumentas, įrodantis, jog Vartotojo iš 
Tiekėjo perkama elektros energija, kilmės garantija ar kitas produktas yra pagaminta iš 
atsinaujinančių energijos išteklių Produkto sertifikate ir (ar) Sutartyje nurodyta apimtimi.  

1.6. Taisyklės – Produkto ir nacionalinio prekių ženklo „Žalia Lietuviška Energija“, Europos 
Sąjungos prekių ženklo „Žalia Energija“ naudojimo taisyklės, šis dokumentas.  

1.7. Vartotojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris perka Produktą ir įsipareigoja tinkamai laikytis Sutarties bei 
Taisyklių nuostatų.  

1.8. Tiekėjas – UAB „Ignitis“, parduodantis Produktą Vartotojui Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka ir 
sąlygomis.  

1.9. Sutartis – Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis ir (ar) papildomas susitarimas prie jos, kai 
nurodoma, kad perkamas Produktas, arba kilmės garantijų sutartis, arba bet kokia kita Tiekėjo ir Vartotojo 
sudaryta sutartis, kurioje naudojamas Prekių ženklas. Taisyklės yra neatskiriama Sutarties dalis.  
 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS  

2.1. Pasirašydamas Sutartį Vartotojas patvirtina, jog susipažino su Taisyklėmis bei įsipareigoja jų laikytis.  

2.2. Vartotojui suteikiama teisė Lietuvos Respublikos teritorijoje naudotis Nacionaliniu prekių ženklu „Žalia 
Lietuviška Energija“ Taisyklėse numatytomis sąlygomis, kai Sutartyje susitariama dėl „Žalios Lietuviškos 
Energijos“ pirkimo – pardavimo ir (arba) kilmės garantijų pirkimo-pardavimo, ir (arba) kito Tiekėjo produkto, 
kuriame naudojamas Nacionalinis prekių ženklas „Žalia Lietuviška Energija“. 

2.3. Vartotojui suteikiama teisė naudotis Europos Sąjungos prekių ženklu „Žalia Energija“ visose Europos 
Sąjungos valstybėse Taisyklėse numatytomis sąlygomis, kai Sutartyje susitariama dėl „Žalios Energijos“ 
pirkimo – pardavimo ir (arba) kilmės garantijų pirkimo-pardavimo, ir (arba) kito Tiekėjo produkto, kuriame 
naudojamas Europos Sąjungos prekių ženklas „Žalia Energija“. 

2.4. Prekių ženklų naudojimo tikslas - informuoti trečiuosius asmenis, kad Vartotojas iš Tiekėjo perka Produktą. 
Tiekėjas suteikia, o Vartotojas įgyja teisę neatlygintinai iki Sutarties galiojimo termino pabaigos Vartotojo 
veikloje naudoti Prekių ženklus bei informaciją apie Produktą (ant asmeninių daiktų, pastatų, informacinės 
medžiagos ir kt.) šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.  

2.5. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Vartotojas neturi teisės toliau naudoti Prekių ženklų ar skelbti informaciją, 
susijusią su Produktu be atskiro Tiekėjo rašytinio sutikimo. 

2.6. Vartotojas be išankstinio rašytinio Tiekėjo sutikimo neturi teisės perleisti jokių teisių ar įsipareigojimų, 
kylančių iš Sutarties ir susijusių su Produkto ir Prekių ženklų naudojimu. 
 



 

 

 

3. PREKIŲ ŽENKLŲ NAUDOJIMAS 

3.1. Vartotojas gali naudoti Prekių ženklus nekomerciniais geros verslo praktikos tikslais visuose geros 
reputacijos komunikacijos kanaluose.  

3.2. Tinkamu naudojimusi Prekių ženklais laikoma, kai Vartotojas naudoja Prekių ženklus oficialiose Vartotojo 
interneto svetainėse, socialinių tinklų Facebook, Twitter, Instagram paskyrose ir pan., informaciniuose, 
reklaminiuose straipsniuose, pranešimuose, ant pastatų ar jų prieigose, įrenginių ir kt., tiek, kiek tai susiję su 
informacijos apie turimą Produkto Sertifikatą, įsigytą Produktą ir prie jo naudojamų Prekių ženklų pateikimu.  

3.3. Netinkamu Prekių ženklų naudojimu laikoma: Vartotojo prekės ar paslaugos pavadinimas identiškas 
vienam iš Prekių ženklų pavadinimui, Vartotojo vardu registruoto domeno ir (ar) juridinio asmens pavadinimas 
identiškas Prekių ženklų pavadinimui.  

3.4. Vartotojas negali Prekių ženklų patalpinti ant Vartotojo parduodamų ar gaminamų prekių ar Vartotojo 
teikiamas paslaugas sieti su Prekių ženklais tokiu būdu, kad tretiesiems asmenims susidarytų įspūdis, jog 
Prekių ženklais yra žymima pati Vartotojo parduodama ar gaminama prekė ar teikiama paslauga. Šiame 
punkte nurodytam Prekių ženklų naudojimui privalomas atskiras Tiekėjo rašytinis sutikimas. Tiekėjas nėra 
atsakingas už tokių prekių ar paslaugų, kurios bus žymimos Prekių ženklais, kokybę. 

3.5. Prekių ženklų bei jų dizaino panaudojimas turi būti derinamas su Tiekėju. Prekių ženklų bei jų dizaino 
koordinavimas yra vykdomas tokiu būdu:  

3.5.1. Likus ne mažiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki reklaminės kampanijos pradžios arba kitokios 
Prekių ženklų informacinės sklaidos, Vartotojas turi pateikti Produkto, Prekių ženklų naudojimo preliminarų 
planą su planuojamomis reklamos apimtimis ir komunikacijos kanalais. Klientų aptarnavimo departamento 
kontaktai: verslas@ignitis.lt, tel. +37052782898.  

3.5.2. Tiekėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas Vartotojo pateiktą planą peržiūrėti ir pateikti savo 
išvadą dėl Prekių ženklų naudojimo atitikimo Sutartyje ir Taisyklėse nustatytai tvarkai ir sąlygoms ir, esant 
poreikiui, pateikti plano koregavimo pasiūlymus. 

3.6. Produkto sertifikato išdavimo dieną Vartotojui pateikiami Prekių ženklų el. variantai, tinkami spaudai, su 
Prekių ženklų stiliaus vadovu (angl. Brand Book). Vartotojas, naudodamas Prekių ženklus, neturi teisės keisti 
Prekių ženklų grafinio dizaino (formos, turinio, pridėti papildomo teksto, simbolių, perdaryti esamų elementų, 
pridėti kitą logotipą, keisti ryškumą, spalvas, proporcijas ir kt.), taip pat negali nukrypti nuo Prekių ženklų stiliaus 
vadovo reikalavimų. 

3.7. Tuo atveju, jei Vartotojui kyla klausimų dėl kurios nors Taisyklių nuostatos aiškinimo, jis privalo prieš 
naudodamas Prekių ženklus kreiptis į Tiekėją, kad išaiškintų tokios nuostatos prasmę. 

3.8. Norint naudoti Prekių ženklus šiose Taisyklėse nepaminėtais būdais ar tikslais, būtinas rašytinis Tiekėjo 
sutikimas. 

3.9. Vartotojas užtikrina, kad nepažeis šiose Taisyklėse nustatytų sąlygų dėl Prekių ženklų panaudojimo būdų 
ir tikslų.  

3.10. Prekių ženklai negali būti naudojamas kartu su Tiekėjo konkurentų prekių ženklais viename reklaminiame 
plote. Tiekėjo konkurentai – tai kitos veiklą vykdančios bendrovės, turinčios nepriklausomo elektros energijos 
tiekėjo leidimą  ir nurodytos interneto puslapyje 
https://www.regula.lt/elektra/Puslapiai/licencijos%20ir%20leidimai/nepriklausomo-elektros-energijos-tiekimo-
licencijas-leidimus-turincios-imones.aspx.  

3.11. Tuo atveju, jei Tiekėjas nustato Prekių ženklų naudojimo ar Taisyklių nuostatų pažeidimą, Vartotojui el. 
paštu pateikia pretenziją su informacija apie padarytą pažeidimą bei nustato terminą pažeidimui pašalinti. 
Pažeidimo nepašalinus per Tiekėjo nustatytą terminą, Vartotojas netenka teisės naudoti Prekių ženklą, o 
Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį dėl Vartotojo kaltės ir ginti savo kaip Prekių ženklų savininko/teisėto 
naudotojo teises Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bei reikalauti žalos atlyginimo.  
 

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

4.1. Tiekėjas turi teisę vienašališkai pakeisti, savo nuožiūra papildyti Prekių ženklus ir/arba Taisykles. Taisyklių 
papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos (apie pakeitimus prieš 30 d. informuojant 
Vartotoją el. paštu ar paskelbiant informaciją www.ignitis.lt interneto svetainėje). Jei Prekių ženklas 
pakeičiamas, ankstesnė jo versija išlieka galiojanti. Tiekėjas neatsako už papildomas išlaidas ar nuostolius, 
patirtus Vartotojo dėl Taisyklių ar Prekių ženklų pakeitimo, papildymo. 

4.2. Tiekėjo kontaktinė informacija nurodyta Tiekėjo interneto svetainėje www.ignitis.lt.  

4.3. Pranešimai bei kita korespondencija siunčiama Sutartyje nurodytais rekvizitais.  
4.4. Šiomis Taisyklėmis Vartotojui nėra suteikiama teisė naudotis UAB „Ignitis grupė“ ar (ir) kitais UAB „Ignitis“ 
priklausančiais prekių ženklais, todėl Sutarties galiojimo metu ir jai pasibaigus draudžiama bet kokia apimtimi 
bei tikslais naudotis UAB „Ignitis“ ar (ir) UAB „Ignitis grupė“ priklausančiais prekių ženklais, išskyrus nurodytus 
šiose Taisyklėse. UAB „Ignitis grupė“ ar (ir) kitais UAB „Ignitis“ priklausančiais prekių ženklais galima naudosis 

http://www.ignitis.lt/


 

 

 

tik gavus rašytinį UAB „Ignitis“ ar UAB „Ignitis grupė“ sutikimą dėl konkretaus prekių ženklo naudojimo, kuriuo 
nustatomos konkrečios prekių ženklo naudojimo tvarka bei sąlygos. 
 
Paskutinį kartą atnaujinta UAB „Ignitis“ generalinio direktoriaus sprendimu: 2020 m. birželio ___ d. 

 

 


