Ženklo ir pavadinimo „Baltoji banga“ išdavimo ir naudojimo tvarka
Remiantis Tarybos sprendimu projekto „Baltoji banga“ dalyviams gali būti suteikiamas skaidraus verslo
ženklas, kuris yra žinomas ir pripažįstamas visuomenėje, verslo bendruomenėje, žiniasklaidoje. Juo
pažymėta produkcija, informacinė medžiaga ar administraciniai dokumentai primena, kad bendrovė savo
pavyzdžiu padeda diegti skaidraus ir sąžiningo verslo principus Lietuvoje, pasisako už etiško verslo
kultūrą, o kartu simbolizuoja nuolatinį bendrovės rūpestį savo pačios reputacija.
Ženklas „Baltoji banga“ (toliau – ženklas) ir pavadinimas „Baltoji banga“ (toliau – pavadinimas) yra
asociacijos „Investors‘ Forum“ (toliau – ženklo ir pavadinimo savininkas) nuosavybė. Jis įregistruotas
Lietuvos valstybiniame patentų biure, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Toliau pateikiama tvarka, kuria vadovaujantis gali būti naudojamas ženklas ir pavadinimas.
Ženklo ir pavadinimo savininkas pasilieka teisę imtis atitinkamų priemonių, jeigu bus pažeista ši tvarka.
Prie priemonių, kurių gali imtis ženklo ir pavadinimo savininkas, priskiriama (sąrašas nebaigtinis): viešas
paskelbimas apie atšaukiamą teisę naudoti ženklą ir pavadinimą iš įmonės ir organizacijos, turinčios teisę
naudoti ženklą ir pavadinimą ir pan. Teisėti ženklo naudotojai turėtų dėti visas pastangas tam, kad apie
visus įtarimus dėl neteisingai naudojamo ženklo ir pavadinimo būtų pranešta raštu asociacijai „Investors‘
Forum“ adresu Totorių g. 5-21, LT-01121, Vilnius, Lietuva.
1. Ženklo ir pavadinimo „Baltoji banga“ išdavimas
Ženklas ir pavadinimas suteikiamas naudotis įmonėms ir organizacijoms, kurios viešai pareiškė
įsipareigojančios vykdyti skaidrią darbo apmokėjimo politiką, skaidriai dalyvauti konkursuose
(viešuosiuose pirkimuose) ir vykdyti visų mokesčių mokėjimą pagal nustatytus LR įstatymus t.y.:
a. įmonė pareiškia, kad nemoka nelegalių atlyginimų (t.y. nesumokant mokesčių valstybei ir įmokų
SoDrai), skaidriai dalyvauja konkursuose (t.y. nepapirkinėja jų organizatorių ir vertinimo
komisijos narių, nesinaudoja finansinėmis ir nefinansinėmis nelegaliomis priemonėmis siekiant
savo pranašumo prieš kitus dalyvius), atsakingai laikosi LR įstatymų ir skaidriai moka numatytus
mokesčius;
b. įmonė sutinka būti patikrinta dėl skaidraus darbo apmokėjimo, dalyvavimo konkursuose ir
mokesčių mokėjimo;
c. įmonė prisiima atsakomybę už savo pareiškimą dėl skaidraus verslo vykdymo.
Viešas pareiškimas gali būti padaromas apie tai paskelbiant masinėse informacijos priemonėse ir įteikiant
tokio pareiškimo kopiją su prašymu gauti ženklą ženklo ir pavadinimo savininkui.
Galutinį sprendimą dėl teisės naudoti ženklą ir pavadinimą priima projekto „Baltoji banga“ iniciatyvinės
grupės sudaryta Taryba per 30 d. d. nuo prašymo ženklo ir pavadinimo savininkui pateikimo dienos. Į
Tarybą kviečiami atstovai iš darbdavių organizacijų, profesinių sąjungų, nevyriausybinių organizacijų bei
projekto strateginių partnerių. Taryba veikia kaip kolegialus sprendimus priimantis organas pagal
parengtą darbo reglamentą. Taryba neprisiima jokios atsakomybės už įmonių, gavusių teisę naudoti
ženklą ir pavadinimą veiksmus, prieštaraujančius viešam pareiškimui apie skaidrią veiklą. Įsipareigojimų,
numatytų viešame pareiškime, laikymasis yra įmonės (organizacijos), naudojančios ženklą ir pavadinimą,
atsakomybė.

2. Ženklo ir pavadinimo „Baltoji banga“ naudojimas
Ženklo ir pavadinimo savininkas įmonėms ir organizacijoms suteikia teisę naudoti ženklą ir pavadinimą.
Remiantis šia tvarka, ženklą ir pavadinimą leidžiama naudoti (sąrašas nebaigtinis):
-

kaip dalies įmonės ir organizacijos logotipo, prekės ženklo arba kitų firminių organizacijos
atributų;
produktų, paslaugų arba kitos veiklos ženklinimui, populiarinimui ar reklamai;
kaip firminių blankų, vizitinių kortelių ar kitokios įvairiai naudojamos spausdintinės medžiagos
nuolatinio grafinio elemento;
mokymo ir (arba) kitokioje šviečiamojoje medžiagoje, susijusioje su skaidria įmonės ar
organizacijos veikla;
dokumentuose ir (arba) kitoje medžiagoje, skirtoje skaidraus darbo apmokėjimo principams
populiarinti;
pareiškimuose, kuriuose apibūdinama įmonės ar organizacijos veikla, susijusi su skaidria darbo
apmokėjimo politika, dalyvavimu konkursuose ir mokesčių politikos formavimu;
įmonių ir organizacijų metinėse ataskaitose bei kitose ataskaitose apie savo veiklą, kurias įmonė ir
organizacija pateikia viešai.

Ženklo ir pavadinimo naudojimui taikomi šie reikalavimai:
-

ženklas ir pavadinimas turi būti naudojamas kartu su įmonės ar organizacijos logotipu;
ženklo ir pavadinimo negalima sublicencijuoti jokiai kitai įmonei ar organizacijai;
ženklo ir pavadinimo negalima naudoti taip, kad tai leistų daryti prielaidą arba numanyti, kad
ženklo ir pavadinimo savininkas patvirtino įmonės ar organizacijos paslaugų ir (arba) produktų
kokybę arba, kad ženklo ir pavadinimo savininkas garantuoja, jog įmonė ar organizacija veikia
atsakingai.

3. Taisyklės, taikomos ženklo gamybai, kopijavimui ir pateikimui
Įmonės ir organizacijos turėtų vienodai naudoti ženklą ir pavadinimą. Todėl prašoma, kad įmonės ir
organizacijos, savo medžiagoje minėtais leistinais būdais naudodamos ženklą ir pavadinimą, griežtai
laikytųsi toliau pateikiamų gairių dėl ženklo gamybos, kopijavimo ir pateikimo.
Ženklo elementai. “Baltoji banga“ ženklą sudaro trys unikalūs elementai: 1) žodžiai „Baltoji banga“ 2)
„bangos“ simbolis ir 3) aplink ženklą esanti tuščia erdvė, kurios dydis sudaro ne mažiau ¼ logotipo
aukščio. Žodžiai rašomi šriftu Cronos Pro/Bold.
Ženklo gamyba ir kopijavimas. Kiekvienas “Baltoji banga“ ženklas turi būti vertinamas kaip unikalus
elementas ir jo dydis turi būti keičiamas proporcingai. Ženklas turi būti gaminamas, kopijuojamas
naudojant itin kokybišką pavyzdį. Be to, įgaliotas naudotojas turi naudoti patvirtintą pavyzdį, kurį jam
pateikė ženklo ir pavadinimo savininkas. Ženklas negali būti piešiamas ar užrašomas ranka, taip pat
negalima keisti žodžių šrifto. Raidžių negalima keisti arba rašyti kitaip. Negalima keisti elementų
išdėstymo.
Ženklo spalvos. Logotipams naudojamos dvi spalvos: balta ir žalia (CMYK 40:0:100:0, PANTONE
382C). Ženklas gali būti atkuriamas spalvotai arba nespalvotai. Jeigu naudojamas spalvotas ženklas,
negalima keisti pavyzdžio, kurį pateikė Ženklo ir pavadinimo savininkas, spalvų. Nespalvotoje spaudoje

naudojamas juodai baltas ženklo variantas. Naudojant “Baltoji banga“ ženklą draudžiama naudoti šešėlius
arba fono atspalvius.
Ženklo išvaizda. Visoje medžiagoje, kurioje naudojamas „Baltoji banga“ logotipas, jis turi būti
naudojamas atskirai nuo kitų vaizdų, tačiau gali būti naudojamas šalia jų. Ženklo negalima naudoti kaip
sakinio arba žodžių junginio dalies arba derinti su nesusijusiais simboliais ar grafiniais elementais.
Siekiant užtikrinti, kad ženklas ir pavadinimas būtų vaizduojami vienodai, ženklo ir pavadinimo
savininkas gali prašyti įmonės ir organizacijos pateikti visos medžiagos, kurioje naudojamas ženklas ir
pavadinimas, pavyzdžius. Ženklo ir pavadinimo savininkas Tarybos sprendimu gali atšaukti teisę naudoti
ženklą ir pavadinimą, jeigu yra pažeidžiama ši tvarka.
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