
PREKINIO ŽENKLO STANDARTAI



Kolegos,

Besikeičiančioje aukštojo mokslo aplinkoje Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) susiduria 
su naujais iššūkiais: stiprėja nacionalinių ir užsienio universitetų konkurencija, didėja būtinybė prisitaikyti 
prie besikeičiančios aplinkos – turime būti lyderiais tiek studijose, tiek mokslinėje veikloje. Universiteto 
atpažįstamumas ir žinomumas tampa pranašumu konkurencinėje kovoje, todėl būtina formuoti 
vertybėmis grįstą bendrą ir kryptingą universiteto įvaizdį. Siekiame, kad universitetas Lietuvos ir užsienio 
kontekste būtų atpažįstamas ir žinomas kaip pažangi ir inovatyvi aukštoji mokykla. Naujos tendencijos 
aukštojo mokslo sektoriuje ir siekis išsiskirti techniškumu, pažanga ir kūrybiškumu buvo pagrindas 
naujam VGTU stiliui sukurti. 

VGTU stiliaus knygos tikslas – standartizuoti universiteto naudojamus grafinius elementus ir taip 
užtikrinti, kad institucijos grafinis įvaizdis būtų kryptingas ir bendras. Kompetentingi specialistai sukūrė 
unikalų VGTU stilių – parinko ir suderino logotipus, šriftus ir spalvas, sukurdami darnią sistemą, todėl 
būtina nenukrypti nuo naujo standarto. Standarto laikytis įpareigoja ir stiliaus knygą patvirtinantis 
rektoriaus įsakymas. Kurdami naują stilių pasinaudojome stipriausių užsienio universitetų patirtimi. Kad 
būtų išsaugota universiteto istorija, padidinta jo regalijų reikšmė ir tuo pačiu pabrėžiamas institucijos 
modernumas, dabar naudojamam logotipui suteikiame nekintančio VGTU herbo statusą, o prie 
besikeičiančios aplinkos, naujų iššūkių ir stiliaus standartų leis prisitaikyti naujas VGTU logotipas ir prie 
jo derantys fakultetų logotipai. 

Viešosios komunikacijos direkcija kviečia kiekvieną VGTU bendruomenės narį susipažinti su šiuo leidiniu 
ir juo naudotis, nes VGTU įvaizdį formuoja ne tik universiteto ar fakulteto administracija, bet ir kiekvienas 
bendruomenės narys – dėstytojas ir studentas. Viešosios komunikacijos direkcija yra pasiruošusi padėti 
sprendžiant įvairius su universiteto pristatymu susijusius klausimus (leidybos, rinkodaros, reklamos, ryšių 
su visuomene), todėl iškilus net menkiausiems neaiškumams kreipkitės į mūsų specialistus. 
Stiliaus knyga sudaryta taip, kad kiekvienas dizaineris ar maketuotojas be jokių sunkumų galėtų užtikrinti 
VGTU tapatumą tiek kurdamas naujus sprendimus, tiek adaptuodamas senus. Stiliaus knygos gale yra 
pateikti vizitinių kortelių, prezentacijų šablonų ir kitų dažniausiai naudojamų priemonių pavyzdžiai. Visas 
reikalingas bylas galite atsisiųsti iš Viešosios komunikacijos direkcijos puslapio. 
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1. UNIVERSITETO HERBAS IR VĖLIAVA



Svarbiausią universiteto simbolį – herbą (LOGOS) sukūrė dailininkė Irena Vabalienė. Herbe vaizduojama:
Mėbijaus juosta, simbolizuojanti begalybę, nuolatinį žinių siekimą, nenutrūkstantį studijų procesą ir mokslo 
tobulėjimą; 
užrašas SAPERE AUDE, raginantis siekti išminties; 
foliantas simbolizuoja šaltinius, iš kurių tų žinių semiamasi; 
lauro šakelė simbolizuoja garbę ir jaunystę, pasiektus rezultatus. Garbę tiems, kurie kuria, ir tiems, kurie siekia. 

Universiteto vėliavoje, kurią pašventino monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, dominuoja sidabrinė ir mėlyna 
spalvos. „Sidabrinė spalva – plieno įvaizdis, simbolinė stiprybės išraiška. Mėlyna – dangaus, švaros, oro, vandens 
spalva“, – teigė I. Vabalienė. Filosofijoje mėlyna spalva simbolizuoja mintį ir intelektą. 

Šių spalvų sąjunga įkūnija veržlią, išmintingą, iššūkių nebijančią universiteto bendruomenę.

Herbas – universiteto heraldikos elementas, todėl yra naudojamas tik universiteto heraldikoje ir ypatingomis 
progomis: iškilmių metu, universiteto spaude, ant simbolinę prasmę turinčių dokumentų (diplomų, padėkų, garbės 
raštų bei apdovanojimų), taip išsaugant aukštesnę herbo vertę ir prasmę. Taip pat herbas gali būti naudojamas ant 
vadovėlių, monografijų, mokslo žurnalų, baigiamųjų darbų ir daktaro disertacijų. Naudojant herbą kasdienėse 
situacijose, jis praranda savo iškilmingumą. 

Dėl herbo naudojimo čia nenumatytais atvejais kreipkitės į Viešosios komunikacijos direkciją. 

1.1. UNIVERSITETO HERBAS



Universiteto vėliavoje, kurią pašventino monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, dominuoja sidabrinė ir mėlyna 
spalvos. „Sidabrinė spalva – plieno įvaizdis, simbolinė stiprybės išraiška. Mėlyna – dangaus, švaros, oro, vandens 
spalva“, – teigė I. Vabalienė. Filosofijoje mėlyna spalva simbolizuoja mintį ir intelektą. 

Šių spalvų sąjunga įkūnija veržlią, išmintingą, iššūkių nebijančią universiteto bendruomenę.

Vėliavos dydis turi atitikti proporciją 3:5
Rekomenduojame laikytis nurodyto logotipo santykio su vėliavos dydžiu.

1.2. UNIVERSITETO VĖLIAVA
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2. UNIVERSITETO LOGOTIPAS



2.1. LOGOTIPAS IR JO REIKŠMĖ
      

Ženklą sudaro Mėbijaus juosta, lauro šakelė, lotyniškas užrašas „Sapere aude“ bei universiteto pavadinimas 
didžiosiomis raidėmis po juo.
Mėbijaus juosta simbolizuoja žinių begalybės siekimą. 
Lauro šakelė – garbės ir jaunystės simbolis. 
Lotyniško įrašo reikšmė – „Siek išminties“.

Logotipas yra neatsiejama universiteto firminio stiliaus dalis, todėl labai svarbu tinkamai jį naudoti tiek vidinėje, 
tiek išorinėje komunikacijoje. Logotipo kompozicija yra vientisa, nedaloma ir nekeičiama. 

Patvirtintą logotipo versiją rasite adresu www.vgtu.lt/stilius. 
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2.2. LOGOTIPAS ANGLŲ KALBA

Logotipas anglų kalba naudojamas medžiagoje, skirtoje tarptautinei bendruomenei.

Patvirtintą logotipo versiją rasite adresu www.vgtu.lt/stilius. 
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2.3. LOGOTIPO TINKLELIS



Fonas turi būti nubrėžtas atsižvelgiant į logotipo erdvės zonos reikalavimus (
brėžiamas santykinis vienetas       – kvadratas, kurio  kampai liečiasi su Mėbijaus juostos vidiniu kraštu).

vidinėje Mėbijaus juostos dalyje 
3
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2.4. LOGOTIPO APSAUGOS ZONA



Optimaliam logotipo skaitomumui užtikrinti nustatyta riba, iki kurios jis gali būti mažinamas. Logotipas negali būti 
mažesnis negu 10 mm aukščio. Būtina laikytis proporcijų.
Esant technologiniams apribojimams, gali būti naudojamos numatytos logotipo variacijos, kurios taip pat negali 
būti mažesnės negu nurodyta. 
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2.5. LOGOTIPO DYDIS



Pagrindinės logotipo spalvos yra: 
- pilka; 
- mėlyna; 
- balta. 

Logotipo spalvų etalonas parinktas pagal PANTONE spalvų katalogą. Naudojant skirtingas technologijas, įvairias 
medžiagas, neišvengiama tam tikrų spalvų paklaida. 

Logotipo negalima naudoti kitomis, ne firminėmis spalvomis. 
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2.6. LOGOTIPO SPALVOS

Pagrindinės 
spavos

PANTONE Cool Gray 8C 294C Trans. White

CMYK 0 / 0 / 0 / 60 100 / 68 / 7 / 28 0 / 0 / 0 / 0

RGB 139 / 141 / 142 0 / 58 / 108 255 / 255 / 255

RAL 9007 5002 9003
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Cool Gray 8C



Pilkų atspalvių logotipo versija naudojama nespalvotoje spaudoje, taip pat nespalvotuose raštvedybos 
dokumentuose, išskyrus faksogramą. 

Juodos spalvos logotipas skirtas kopijuojamiems dokumentams ir išskirtinai – faksogramai. 

Kontūrinio logotipo pozityvinė ir negatyvinė versijos skirtos suvenyrams žymėti norint reprodukuoti ant kieto 
paviršiaus – graviūrai, šilkografijai, reljefiniams įspaudams ir pan.
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2.7. NESPALVOTAS LOGOTIPAS



Logotipą dedant ant įvairių nekontrastingų fonų (arba mažai kontrastingų) reikia naudoti logotipo foną, kuris 
suteikia kontrastą.
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2.8. LOGOTIPO NAUDOJIMAS ANT MARGŲ PAVIRŠIŲ



AUDE
SAPERE

VILNIAUS GEDIMINO
TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Logotipe negalima naudoti specialių 
efektų (pvz., šešėlio logotipui) 

Ant nekontrastingų fonų būtina naudoti 
tokį logotipo foną, kuris suteiktų kontrastą

Naudotinų logotipų sąrašas:
1. Administracijos padalinių (direkcijos, grupės, skyriai): naudojamas VGTU logotipas su papildomu užrašu (žr. 
psl. 35).
2. Priėmimo komisija: naudojamas tik VGTU logotipas. 
3. Katedros: naudojamas fakulteto logotipas su katedros pavadinimu (žr. psl. 35).
4. Laboratorijos: naudojamas fakulteto logotipas su užrašu. 
5. Nuotolinių studijų centras: naudojamas VGTU logotipas su užrašu. 
6. Skaičiavimo centras: naudojamas VGTU logotipas su užrašu.

2.9. NETINKAMAS LOGOTIPO NAUDOJIMAS
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Logotipą dedant ant įvairių vienspalvių fonų, reikia pasirinkti tokį logotipo variantą (iš siūlomų galimų), kuris būtų 
kontrastingas.

2.10. LOGOTIPO NAUDOJIMAS ANT SKIRTINGŲ PAVIRŠIŲ
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3. FAKULTETŲ LOGOTIPAI



3.1. FAKULTETO LOGOTIPAS
      

Fakulteto logotipas susideda iš universiteto logotipo elementų, derinamų su savitu fakulteto motyvu. Grafinis 
motyvas yra neatsiejamas nuo pavadinimo, kurį sudaro universiteto ir fakulteto pavadinimai. 

Fakulteto logotipo kompozicija yra vientisa, nedaloma ir nekeičiama. 

Kiekvienam fakultetui priskirta savita spalva, kuri gali būti papildoma spalva, kuriant medžiagą apie fakultetą.

 
Fakulteto pavadinimui naudojami Arial ir Arial bold šriftai. 
Tarpai tarp paragrafų (paragraph) ir linijų (line) yra sumažinti iki 87 %. 
Tarpai tarp raidžių (characters) sumažinti 10 %.
Teksto aukštis yra lygus grafinio motyvo (pilkas laukelis) aukščiui. 
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3.2. FAKULTETO LOGOTIPO APSAUGOS ZONA IR TINKLELIS
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Optimaliam logotipo skaitomumui užtikrinti nustatyta riba, iki kurios jis gali būti mažinamas. Fakulteto logotipas 
negali būti mažesnis negu 10 mm aukščio. Būtina laikytis proporcijų.

3.3. FAKULTETO LOGOTIPO DYDIS
      

22



Fakulteto spalvos:
(sutampa su pagrindine universiteto spalva)
PANTONE 294C
CMYK 100 / 68 / 7 / 28
RGB 0 / 58 / 108
RAL 5002
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Fakulteto spalvos:

PANTONE 356C
CMYK 93 / 4 / 100 / 26
RGB 0 / 121 / 52
RAL 6029
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Fakulteto spalvos:

PANTONE Process Cyan C
CMYK 100 / 0 / 0 / 0
RGB 0 / 159 / 218
RAL 5012
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Fakulteto spalvos:

PANTONE 3145C
CMYK 100 / 11 / 28 / 20
RGB 0 / 124 / 146
RAL 5018
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Fakulteto spalvos:

PANTONE 286C
CMYK 100 / 75 / 0 / 0
RGB 0 / 57 / 166
RAL 5019
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Fakulteto spalvos:

PANTONE 144C
CMYK 0 / 58 / 100 / 0
RGB 233 / 131 / 0
RAL 2008
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Fakulteto spalvos:

PANTONE 180C
CMYK 25 / 100 / 100 / 0
RGB 193 / 39 / 45
RAL 3000
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Fakulteto spalvos:

PANTONE 1235C
CMYK 0 / 30 / 100 / 0
RGB 255 / 182 / 18
RAL 1028
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Fakulteto spalvos:

PANTONE 1807C
CMYK 11 / 95 / 71 / 33
RGB 158 / 27 / 52
RAL 4002
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Fakulteto spalvos:

PANTONE 7453C
CMYK 56 / 26 / 0 / 0
RGB 123 / 164 / 217
RAL 5024
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Fakulteto spalvos:
(sutampa su pagrindine universiteto spalva)
PANTONE 294C
CMYK 100 / 68 / 7 / 28
RGB 0 / 58 / 108
RAL 5002



4.PADALINIŲ LOGOTIPAI



4.1. PADALINIŲ LOGOTIPAI
       
      

Padalinių logotipai nėra kuriami atskirai. Jų užrašai derinami su universiteto / fakultetų logotipais ir yra skiriami 
brūkšniu. Fakultetų katedroms rekomenduojama naudoti fakulteto ženklą su katedros pavadinimu, tačiau katedra 
gali turėti ir savo logotipą, kuris kuriamas fakultetų padalinių šablonui pritaikant katedros simbolį. Dėl padalinių 
logotipų kreipkitės į VGTU Viešosios komunikacijos direkciją. 

Universiteto pavadinimas fakulteto logotipe rašomas 
Arial šriftu. Fakulteto ir katedros pavadinimai rašomi 
Arial bold šriftu. 
Tarpai tarp paragrafų (paragraph) ir linijų (line) yra 
sumažinti iki 87 %. 
Tarpai tarp raidžių (characters) sumažinti 10 %.
Fakulteto pavadinimo (teksto) aukštis yra lygus 
grafinio motyvo (pateiktame pavyzdyje – pilkas 
laukelis) aukščiui. 
Katedros pavadinimas rašomas tik didžiosiomis 
raidėmis Arial bold šriftu. Tarpas tarp universiteto ir 
fakulteto pavadinimo padidinamas iki 150 %.

Pavadinimai lygiuojami į kairę pusę. 

Direkcijos pavadinimas nuo universiteto pavadinimo 
skiriamas iki 150 % padidintu paragrafo tarpu (before 
paragraph).
Tekstas rašomas Arial šriftu, didžiosiomis raidėmis.
Tarpai tarp paragrafų (before paragraph) ir linijų (line) 
– 90,7 %. 
Tarpai tarp raidžių sumažinti 18 %.
Tarpai tarp žodžių sumažinti iki 80 %.

Brūkšnys brėžiamas vienodu atstumu tiek nuo 
universiteto pavadinimo, tiek nuo direkcijos 
pavadinimo. 
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5. ŠRIFTAI



ARIAL 
Arial šriftas panaudotas universiteto logotipe. Taip pat rekomenduojama Arial šeimos šriftus naudoti interneto 
erdvėje, el. laiškuose bei medijose.

FRANKLIN GOTHIC 
Franklin Gothic šeimos šriftai turi daug variacijų, tai suteikia vartojimui lankstumo. Gali būti naudojami visi šio 
šrifto stiliai: normalusis (regular), pusjuodis (bold) ir visi kursyvo (italic) variantai.

Mokslinėje, mokomojoje literatūroje bei periodikoje galima naudoti Times New Roman šeimos šriftus.

5.1. ŠRIFTAI
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6. DIZAINO ELEMENTAI



Kuriant reklaminę universiteto medžiagą, rekomenduojame kaip pagrindinį grafinį elementą naudoti mėbijaus 
juostą.
Mėbijaus juosta negali būti naudojama vertikali. Ji gali suktis apie savo ašį ne daugiau kaip 20°.
Galima naudoti ir dalį motyvo, tačiau jis turi būti atpažįstamas. 

Kreivinį motyvo failą rasite www.vgtu.lt/stilius.

6.1. MĖBIJAUS JUOSTA
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Kuriant reklaminę universiteto medžiagą, galima naudoti kitą logotipo motyvą – lauro šakelę. 
Galima naudoti ir dalį motyvo, tačiau jis turi būti atpažįstamas. 

Kreivinį motyvo failą rasite www.vgtu.lt/stilius.

6.2. LAURO ŠAKELĖ
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7. GAIRĖS



Saulėtekio al. 11
LT-10223 Vilnius
Raštinė: rastine@vgtu.lt
tel. 274 5030
faksas 270 0112

Į.k. 111950243
PVM mokėtojo kodas LT119502413
Juridinių asmenų registras Kodas 111950243
Valstybės biudžetinė įstaiga 

Saulėtekio al. 11
LT-10223 Vilnius
Raštinė: rastine@vgtu.lt
tel. 274 5030
faksas 270 0112

Į.k. 111950243
PVM mokėtojo kodas LT119502413
Juridinių asmenų registras Kodas 111950243
Valstybės biudžetinė įstaiga 

7.1. FIRMINIS BLANKAS
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Saulėtekio al. 11, Vilnius 10223

Saulėtekio al. 11, Vilnius 10223

7.2. VOKAS
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7.3. VIZITINĖ KORTELĖ
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Laiške rekomenduojame naudoti Arial šeimos šriftus (10 dydį, standartinę juodą spalvą).

Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius
Raštinė: rastine@vgtu.lt
tel. 274 5030
faksas 270 0112

7.4. ELEKTRONINIS LAIŠKAS
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7.5. DARBO PAŽYMĖJIMAS
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Universiteto organizuojamuose renginiuose dalyvaujančių dalyvių ir organizatorių kortelės turi 
būti ruošiamos pagal šį maketą.

Kortelės maketą rasite adresu www.vgtu.lt/stilius.

7.6. DALYVIO KORTELĖ
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7.7. FAKULTETO VĖLIAVA
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Vėliavos dydis turi atitikti proporciją 3:5
Rekomenduojame laikytis nurodyto logotipo santykio su vėliavos dydžiu.



Ruošiant spaudinius, rekomenduojame, esant galimybei, išlaikyti lygiakraščio kvadrato formą.
Siekiant įvairiapusiškumo, grafinius motyvus siūlome derinti su nuotraukomis.
Logotipą, esant galimybei, siūlome komponuoti viršutiniame dešiniame lapo kampe.

7.8. SPAUDINYS
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Vidaus išklotinė

Rekomenduojame ruošti pagal šį standartą.

Spaudai paruoštą aplanko failą rasite www.vgtu.lt/stilius.

7.9.  APLANKAS

50



Skaidrėms
Antraštinės skaidrės pavadinimas – šriftas Arial Bold, ne mažesnis kaip 39 pt.
Skaidrės pavadinimas – Arial Bold 36 pt.
Pirmojo lygmens tekstas – Arial Bold 32 pt.
Antrojo lygmens tekstas – Arial Bold 28 pt.
Trečiojo lygmens tekstas – Arial Bold 24 pt.
Šriftų spalvos: tamsiame fone naudojama Trans White (RGB: 255/255/255); baltame – Pantone 294C (RGB: 
0/58/108).

7.10. PREZENTACIJA
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7.11. INTERNETO PUSLAPIS
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7.12. VAIZDO UŽSKLANDOS
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Per maža raiška. Spaudai reikia 300 dpi, 
internetui – 72 dpi

Fotografavimas prieš šviesą, juodi veidai

7.13. NENAUDOTINOS NUOTRAUKOS
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Kiekviena nuotrauka turi būti itin atsargiai parenkama. Jos turi atskleisti tai, kokie mes esame – pažangūs, 
technologiški, kūrybingi. 

Siūlome naudoti paprastas nuotaukas, su vienu dėmesio centru.

7.14. NAUDOTINOS NUOTRAUKOS
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Viešosios komunikacijos direkcija 
Tel.  (8 5) 274 4936
Mob. 8 606 05 957
El. p. vkd@vgtu.lt
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