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Lietuvos biomasės energetikos asociacija „Litbioma“ 
 

INICIATYVOS ,,Recommended by Litbioma“ PREKĖS ŽENKLO NAUDOJIMO 

TAISYKLĖS 
 

                 Patvirtinta: 2022-11-11 
I. Bendroji dalis 

 
Lietuvos biomasės energetikos asociacija „Litbioma“, juridinio asmens kodas 126236763 (toliau 

– „Asociacija“), sukūrė iniciatyvą ir prekės ženklą ,,Recommended by Litbioma“ bei parengė iniciatyvos ir 
prekės ženko naudojimo taisykles (toliau – Taisyklės)  (1 pav.): 
 

 
1 pav. Prekės ženklo ,,Recommended by Litbioma“ logotipas 

 
Iniciatyvos ir prekės ženklo ,,Recommended by Litbioma“ tikslai: 
• Didinti Asociacijos vardo žinomumą; 
• užtikrinti didesnį matomumą Asociacijos nariams; 
• suteikti galimybę nariams komunikuoti apie savo vertybes – atstovavimas atsinauinačiajai 

energetikai; 
• prekės ženklu žymėti Asociacijos bei jos narių paslaugas / produktus, taip didinant produkcijos 

patrauklumą. 

Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ turi išimtines teises naudoti, o taip pat 
suteikti asmenimis teisę naudotis šiuo prekės ženklu. 
 

Asmenims suteikiama teisė naudoti šiose Taisyklėse nurodytą ,,Recommended by Litbioma“ prekės 
ženklą tik tiems tikslams, kurie stiprina ,,Recommended by Litbioma“ vertę ir  prisideda prie pozityvaus 
biomasės energetikos įvaizdžio kūrimo, biomasės ir jos produktų naudojimo skatinimo , biomasės ir jos 
produktų kūrimo bei panašiems su biomasės energetikos plėtra susijusiems tikslams bei, kurie yra suderinami 
su ,,Recommended by Litbioma“ apibrėžtu tikslu.  
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Narystę Asociacijoje reprezentuojančio prekės ženklo suteikimo ir naudojimo taisyklės, t. y. šios 
Taisyklės, apibrėžia prekės ženklo „Recommended by Litbioma“ suteikimo naudojimui sąlygas ir 
naudojimosi teises bei apribojimus. 
 

II. ,,Recommended by Litbioma“ prekės ženklo suteikimo sąlygos 
 

1. Visi Asociacijos nariai gali naudoti ,,Recommended by Litbioma“ prekės ženklą be atskiro prašymo. 
2. Kiti asmenys norintys naudoti šį ženklą turi atsiųsti Asociacijos administracijai el. paštu 

asociacija@biokuras.lt prašymą, kuriame būtų nurodytas prekės ženklo naudojimo tikslas, asmuo, 
kuris nori minimą prekės ženklą naudoti, ir kita tokio asmens nuomone reikšminga informacija, kuri 
leistų Asociacijos administracijai susidaryti visapusišką vaizdą dėl prekės ženklo naudojimo 
tikslingumo. Asociacijos administracija išnagrinėjusi besikreipiančio asmens prašymą dėl prekės 
ženklo naudojimo priima sprendimą tenkinti ar netenkinti pateikto prašymo. Prašant naudoti 
,,Recommended by Litbioma“ prekės ženklą, tokiam naudojimui gali būti prašoma sudaryti prekės 
ženklo naudojimo sutartį, kuri plačiau apibrėžtų prekės ženklo naudojimo sąlygas ir įsipareigojimus. 

3. Asmuo, naudojantis „Recommended by Litbioma“ prekės ženklą, įsipareigoja laikytis prekės ženklo 
vizualinio stiliaus aprašyme ir šiose Taisyklėse nurodytų apribojimų, susijusių su ,,Recommended by 
Litbioma“ prekės ženklo naudojimu. Asociacija pasilieka teisę keisti ,,Recommended by Litbioma“ 
prekės ženklą bei jo suteikimo ir naudojimo Taisykles. 

4. ,,Recommended by Litbioma“ prekės ženklą draudžiama naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas 
galėtų diskredituoti prekės ženklą ar pakenkti paties prekės ženklo ar biomasės energetikos  
įvaizdžiui. 

III. Prekės ženklo vizualinio stiliaus aprašymas 
 

1. Prekės ženklas negali būti iškraipomas ar kaip nors modifikuojamas išskyrus tuos atvejus, kuriuos 
numato šios Taisyklės. 

2. Prekės ženklas gali turėti dvi spalvų kombinacijas: A – oficiali spalvų kombinacija (spalvų kodai 
pateikti 1 lentelėje), B – vienspalviai elementai vienspalviame fone; (2 pav.): 
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A                                       B  

2 pav. Galimos prekės ženklo spalvų kombinacijos  
1 lentelė. Oficialios spalvų kombinacijos logotipo spalvų kodai 

 Užrašai Rėmelis Rėmelio vidus Litbioma logotipas 

HEX #3B9B39 #73777e #e0e1e5 #0d924a ir  #6fbe44 

RGB rgba(59,155,57,255) rgba(115,119,126,255) rgba(224,225,229,255) rgba(13,146,74,255) ir rgba(111,190,68,255) 

CMYK 
C 38%   M 0%   Y 
38%   K 39% 

C 4%   M 3%   Y 0%   
K 51% 

C 2%   M 2%   Y 0%   
K 10% 

C 52%   M 0%   Y 28%   K 43% ir C 31%   M 
0%   Y 48%   K 25% 

HSL 
H 118.78   S 0.46   L 
0.42 

H 218.18   S 0.05   L 
0.47 H 228   S 0.09   L 0.89 H 147.52   S 0.84   L 0.31 ir H 98.85   S 0.48   L 

0.51 

HKS HKS 63 HKS 92 HKS 91 HKS 57 ir HKS 66 

 
 
Prekės ženklas gali būti naudojamas, pavyzdžiui:  

• Interneto svetainėse; 
• Socialiniuose tinkluose; 
• Ant produkcijos pakuočių ir pan.; 
• Įmonių atributikoje; 
• Stenduose, plakatuose ir pan.; 
• Kitoje reklaminėje medžiagoje. 
 

Tvirtinu: 

Lietuvos biomasės energetikos asociacijos direktorė  
Vilma Baturo    
 
  
 

KONFIDENCIALU 


