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Įvadas

Švietimo ir mokslo ministerijos prekės ženklas suteikia pirmą įspūdį 
apie įstaigą, bendraujant su žmonėmis tiek asmeniškai, tiek internete. 
Prekės ženklo logotipo naudojimo vadovas buvo sukurtas tam, kad 
koordinuotų aiškią ir nuoseklią Ministerijos vizualią komunikaciją.

Švietimo ir mokslo ministerijos vizualaus stiliaus pagrindą sudaro 
keli baziniai prekės ženklo elementai – logotipas, spalvos ir šriftas. 
Tai yra atspirties taškai, sprendžiant bet kokius komunikacijos tikslus. 
Šis vadovas yra vizualaus stiliaus naudojimo instrukcija, padėsianti 
kurti įvairialypes Ministerijos komunikavimo priemones. 
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Logotipo proporcijos

18 X

Simbolis Pavadinimas

6 X

X X

X X

10 X 7 X

3 X

Švietimo ministerijos logotipą sudaro simbolis ir tekstas. Logotipo 
proporcijos yra 6:18, logotipo simbolio – 6:10, o teksto 3:7.
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MINISTRY
OF EDUCATION 
AND SCIENCE
OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

Logotipo versija anglų kalba
Logotipo versija anglų kalba sudaryta iš simbolio ir teksto “Ministry of 
Education and Science of the Republic of Lithuania”.   
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Apsauginė logotipo erdvė
Tam, kad logotipas būtų aiškiai perskaitomas ir suvokiamas, aplink jį 
privalo būti apsauginė erdvė, į kurią neturi patekti jokie kiti elementai.

Apsauginės erdvės perimetrą sudaro du logotipo M raidės dydžiai.

Logotipo ilgis2M

Lo
go

tip
o 

au
kš

tis
2M

2M

2M
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Rekomenduojamas minimalus logotipo aukštis – 10 mm. 
Esant šiam ženklo dydžiui, tekstas yra 6 pt. 

Minimalus logotipo dydis

Juodai balta logotipo versija
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Logotipo naudojimas 
ant fotografijų
Ant fotografijų ministerijos logotipas gali būti naudo-
jamas tiek spalvotas, tiek ir nespalvotas. 

Tam, kad būtų užtikrintas geras jo skaitomumas, lo-
gotipą fotografijoje reikėtų komponuoti toje vietoje, 
kurioje mažiausias vizualinis “triukšmas” ir geriausias 
kontrastas. 

Nesant fotografijoje tinkamos vietos logotipui, jis 
naudojamas su vienspalve apsaugine zona, kuri ga-
rantuoja maksimalų kontrastą.
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Logotipo naudojimas 
ant vienspalvių fonų
Geriausias fonas logotipui – juodas arba baltas, tačiau 
tais atvejais, kai logotipo fonas yra kitoks, svarbu pa-
rinkti tokį fono atspalvį, kuris garantuotų optimalų 
ministerijos logotipo atpažįstamumą ir skaitomumą.
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1.  Nekeisti logotipo proporcijų
2.  Nekeisti logotipo spalvos
3.  Nekeisti logotipo simbolio ir pavadinimo dydžio santykio
4.  Logotipo nesukinėti (išskyrus vertikaliose gatvės vėliavėlėse)
5.  Nekeisti logotipo elementų padėties
6.  Nekeisti elementų lygiavimo padėties
7.  Nenaudoti šešėlių
8.  Nenaudoti pavadinimo teksto kitokio komponavimo
9.  Nenaudoti kito šrifto
10. Nenaudoti mažųjų raidžių
11. Nenaudoti papildomų kontūrų
12. Nekeisti elementų komponavimo schemos

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Prekinio ženklo atpažįstamumui labai svarbu, kad visada būtų nau-
dojamas tinkamas logotipas, t.y. logotipas neturi būti naudojamas 
kitoks, nei numatyta šiame vadove.

10 1211

ŠVIETIMO
IR MOKSLO
Ministerija 

Neteisingas logotipo 
interpretavimas

Bazinės nuostatos
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Dokumentų šriftas

Kanceliarinės dokumentacijos tekstams naudojamas “Microsoft Office 
2007” ir  “Microsoft Office 2010” programinio paketo šriftas “Segoe” 
(diz. Steve Matteson) arba šio šrifto variacija “Segoe UI”.

Segoe 

Segoe Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ  

// abcdefghijklmno pqrstuvwxyz // 

1234567890 // !@#$%^&*()

Segoe Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ 

// abcdefghijklmn opqrstuvwxyz // 

1234567890 // !@#$%^&*()

Segoe Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

// abcdefghijklmnopqr stuvwxyz  // 

1234567890 // !@#$%^&*()

Segoe Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

// abcdefghijklmnopqr stuvwxyz // 

1234567890 // !@#$%^&*()
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Firminės spalvos
Ministerijos žaliai ir juodai spalvoms spaudoje išgauti naudojami 
“Pantone Hexachrome” dažai, o nesant tokiai galimybei, naudojamos 
nurodytos spalvos “Pantone Solid Coated paletėje arba CMYK spalvų 
gamoje.

Spauda
PANTONE
Hexachrome

Spauda
PANTONE
Solid C

Spauda
CMYK

Internetas
RGB ir HEX

Pantone 
Hexachrome
Green

Pantone 
Process
355

Pantone 
Hexachrome
Black

Pantone 
Process
Black

C 95
M 0
Y 100
K 0

C 0
M 0
Y 0
K 100

R 0
G 170
B 79
HEX #00aa4f

R 0
G 0
B 0
HEX #000000
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Padėka
Padėkos blankui renkamas 280 – 320 gr/m2 popierius.
Padėkos šablonas yra prie šio vadovo pridėtame failų aplanke.
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Vizitinė kortelė

Vokas C65

Vizitinės kortelės dydis 90 x 50 mm. Kortelėms renkamas matinis 320– 
350 gr/m2 baltas popierius. Šrifto dydžiai: vardas ir pavardė rašomi
 “Segoe Bold” 9 pt šriftu, likusi informacija – 8 pt šriftu. Informacija 
niekada neturi priartėti prie vizitinės krašto daugiau nei 5 mm. 

Telefonų ir faksų numeriai kortelėse rašomi pagal Telekomunikacijų 
technikos taisykles TT 33-99 „Bendrojo telefono tinklo abonentų aptar-
navimas. Nacionalinių ir tarptautinių telefono numerių rašymas“, pat-
virtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. gruodžio 
15 d. įsakymu Nr. 438 (Žin., 1999, Nr. 108- 3154), t.y. laidinių telefonų – 
(8–5) 765 43 21, mobiliųjų – 8 697 543 21. 

Standartinės vizitinės šablono maketas yra prie šio vadovo pridėtame 
failų aplanke.

Voko C65 dydis – 114 x 229 mm. Informacija komponuojama pagal 
nurodytą schemą, paliekant 10 mm tarpus nuo kraštų ir dviejų M 
raidžių atstumą tarp logotipo ir adreso. 
C65 voko šablono maketas yra prie šio vadovo pridėtame failų aplanke.

A. Volano g. 2/7, LT–01516 Vilnius

T. (8–5) 219 11 90, f. (8–5) 261 20 77, m. 8 699 0123 45

vardene.pavardene@smm.lt

A. Volano St. 2/7, LT–01516 Vilnius, Lithuania

T. (+370 5) 219 11 90, f. (+370 5) 261 20 77, m.+370 699 0123 45

vardenis.pavardenis@smm.lt

Vardenis Antravardenis Pavardenis

Chief Specialist

Information Systems and Document Management Division 
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A. Volano g. 2/7, LT–01516 Vilnius

10 mm
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Darbuotojų kortelės
Darbuotojų kortelės konferencijoms ir oficialiems susitikimams. 

Informacijos skyriaus 

vyriausiasis specialistas

Vardenis

Pavardenis
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Kvietimas
Kvietimo (sulenkto) dydis – 175 x 85 mm. Jam renkamas 280–320 gr/m2 
popierius. Kvietimo šablono maketas yra prie šio vadovo pridėtame failų 
aplanke.

Kvietimas
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Dokumentų segtuvo žymėjimas

35 mm

5 mm

Aplanko “A” pusė žymima 100 x 44 mm 
lipduku su ministerijos logotipu, nugarėlės 
informacinės juostelės spausdinamos
spausdintuvu. Logotipas gali būti naudoja-
mas tiek spalvotas tiek nespalvotas.
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Dokumentų segtuvo žymėjimas Dokumentų aplankas
Sulankstyto aplanko matmenys –
220 x 310 mm. Aplankui renkamas 
280–320 gr/m2 popierius.

Ant nugarėlės ministerijos rekvizitai 
rašomi  “Segoe Normal” 10 pt šriftu.

Aplanko išklotinės maketas yra prie 
šio vadovo pridėtame failų aplanke.

A. Volano g. 2/7, LT–01516 Vilnius

T. (8–5) 219 11 90, f. (8–5) 261 20 77

info@smm.lt • www.smm.lt
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Blankas
Dokumentai įforminami pagal Lietuvos archyvų departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus
2001 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. 19. 

Bendrieji reikalavimai: paraštės – kairioji 30 mm, dešinioji – ne mažesnė 
kaip 10 mm, viršutinė – 20 mm, apatinė – ne mažesnė kaip 20 mm. 
Herbas ir prekinis ženklas (įstaigos logotipas) kartu nespausdinami.

Adresas rašomas atitrauktas 6 cm nuo viršutinės kraštinės, tekstas – 
11 cm. Rekvizitų šrifto dydis – 8 pt  “Segoe Normal”, teksto šrifto dydis – 
10 pt  “Segoe Normal”.

Blanko šablono maketas yra prie šio vadovo pridėtame failų aplanke.

A. Volano g. 2/7, 01516 Vilnius

T. (8–5) 2 191 190 

F. (8–5) 2 612 077 

smmin@smm.lt

www.smm.lt

Kodas 188603091 

PVM m.k. LT104019515

A.s. LT1234567890

Bankas AB Swedbankas

Banko kodas 73000 

Gerb. Pavardeni,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod tempor incidunt et labore et 

dolore magna aliquam. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerc. Irure dolor in reprehend 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incom dereud facilis est er expedit distinct. 

Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque civiuda et tam. Neque pecun modut est 

neque nonor et imper ned libidig met, consectetur adipiscing elit, sed ut labore et dolore magna 

aliquam is nostrud exercitation ullam mmodo consequet.

At vver eos et accusam dignissum qui blandit est praesent. Trenz pruca beynocguon doas nog apoply 

su trenz ucu hugh rasoluguon monugor or trenz ucugwo jag scannar. Wa hava laasad trenzsa gwo 

producgs su IdfoBraid, yop quiel geg ba solaly rasponsubla rof trenzur sala ent dusgrubuguon. 

Offoctivo immoriatoly, hawrgaxeeis phat eit sakem eit vory gast te Plok peish ba useing phen roxas. 

Eslo idaffacgad gef trenz beynocguon quiel ba trenz Spraadshaag ent trenz dreek wirc procassidt 

program. Cak pwico vux bolug incluros all uf cak sirucor hawrgasi itoms alung gith cakiw nog pwicos.

Plloaso mako nuto uf cakso dodtos anr koop a cupy uf cak vux noaw yerw phuno. Whag schengos, uf 

efed, quiel ba mada su otrenzr swipontgwook proudgs hus yag su ba dagarmidad. Plasa maku noga 

wipont trenzsa schengos ent kaap zux copy wipont trenz kipg.

Pagarbiai,

Vardenis Pavardenis

Ved jas

Informacijos skyrius

2013.01.13
Vilnius

Vardeniui Pavardeniui

Direktoriui

UAB “ABC 123”

Laisv s pr.  12, 

01234 Vilnius

6 cm

11 cm
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Kabinetų lentelių dydis – 80 x 355 mm. Pareigybiniai kabinetai žymimi: 
pavardės – “Segoe Bold” 33 pt šriftu, skyrių pavadinimai – ”Segoe Regular”  
30 pt, departamentų - “Segoe Regular” 18 pt, kabinetų numeriai – “Segoe 
Bold” 64 pt šriftu. Logotipo plotis – 30 mm. Lentelių šablono maketas yra 
prie šio vadovo pridėtame failų aplanke.

Kabinetų lentelės

108

Vardenis Pavardenis

Ministras225
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Kabineto numeriai rašomi “Segoe Bold” 70 pt šriftu; ministro, kanclerio pavardės –  “Segoe Bold” 50 pt šriftu; kitos pavardės ir pareigos – “Segoe 
Regular” 50 pt šriftu; skyrių ir departamentų pavadinimai – “Segoe Bold” 50 pt šriftu. Tarpai tarp eilučių – 60 pt. Ministerijos logotipo aukštis – 
97 mm, tekstas “LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA” rašomas 140 pt dydžio (33 mm aukščio) “Proxima Nova Regular” šriftu.
Pjaustant informaciją ploteriu iš lipnios plėvelės: logotipui ir fono žaliai spalvai naudojama “Oracal 641” paletės plėvelė Nr. 062 (”Light Green”), 
kabinetų numeriams – Nr. 010 (”White”), kitai tekstinei informacijai – Nr. 70 (”Black”) arba kitų plėvelių gamintojų ekvivalentai; informaciją 
spausdinant: žr. spalvų etalonus 17-ame psl.

Informacija vestibiulyje

225
Vardenis Pavardenis

Ministras

120 mm 24 mm
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225

226

352

227

235

105

482

120

123

235

483

354

234

236

237

Profesinio mokymo ir orientavimo

skyrius

Bendrojo ugdymo ir profesinio

mokymo departamentas

Vardenis Pavardenis, direktorius

Vidaus audito skyrius

Vardenis Pavardenis, direktorius

Komunikacijos skyrius

Vardenis Pavardenis

Ministras

Vardenis Pavardenis

Ministerijos kancleris

484

487

345

351

484

486

114

116

119

476

368

364

478

268

271

Mokslo skyrius

departamentas

departamentas

Vardenis Pavardenis, direktorius

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo

skyrius

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo

skyrius

pagalbos skyrius

Pilies g. 30

479

363

30

30

30

234

360

362

357

359

241

243

skyrius

Ekonomikos departamentas

ugdymo skyrius

koordinavimo departamentas

Vardenis Pavardenis, direktorius

valdymo skyrius

229-

233

479

101

103

102

106-

108

113, 117

118,172

239, 353

102, 109a

110-112

119a

174

175

109

politikos departamentas

Vardenis Pavardenis, direktorius

Tarptautinio bendradarbiavimo

skyrius

Personalo skyrius

valdymo skyrius

skyrius
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Logotipų komponavimas
ministerijos tinklalapyje
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Elektroninių laiškų parašas
Ministerijos logotipas elektroninių laiškų parašui  yra prie šio vadovo 
pridėtame failų aplanke.  

Vardenė Pavardenė

Vyr. specialistė

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius

Švietimo ir mokslo ministerija

A. Volano g. 2/7, 01516 Vilnius 

T. (8-5) 123 4567

F. (8-5) 123 4568

www.smm.lt
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Automobilių ženklinimas
Ministerijos automobiliai ženklinami atsižvelgiant į Vyriausybės 2009 m. 
nutarimą Nr. 543 „Dėl pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudo-
jimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“. Lengvųjų automobilių 
šoninės durelės žymimos iš abiejų automobilio pusių. Didžiosios raidės 
– ne žemesnės kaip 75 mm, mažosios – 50 mm ir ne mažiau kaip 4 mm 
storio.

“Škoda Ocatvia”

“Audi A6”



Logotipo naudojimo vadovas Švietimo ir mokslo ministerija 

9.0Parodų stendai



Logotipo naudojimo vadovas Švietimo ir mokslo ministerijaStendai

36

Logotipo naudojimas stende
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Fotografija yra stipri ir dinamiškas komunikacijos priemonė. 
Ministerijos vertybės bei tikslai atsispindi ir naudojamoje 
fotografinėje medžiagoje, kuri turėtų perteikti įvairovę, 
optimizmą ir energiją. Jose turėtų atsispindėti emocijos ir 
kūrybinė atmosfera.

Netikėti kompozicijos kampai ir detalės padidina emocinį 
poveikį ir sustiprina komunikacijos efektyvumą. Fotografijose 
turi būti jaučiamas spontaniškumas ir tikro gyvenimo situaci-
jos,  matyti sklindanti žmonių energija.

Rekomenduojama naudoti tik tokias fotografijas, kurios 
suteikia komunikavimui papildomos vertės. Reikėtų vengti 
smulkių, mažo formato fotografijų, taip pat atsargiai naudoti 
vaizdų retušavimo programos “Photoshop” efektus (išblukimai 
kraštuose ir pan.), kurie dažnai sumenkina fotografijos, o tuo 
pačiu ir komunikacinės žinutės, poveikį.   
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