
STILIAUS KNYGA



1.1 LOGOTIPASREIKŠMĖ

Lietuvos Mokslo Tarybos logotipas sudarytas iš 
sistemiškai sudėliotų vienodų grafinių elementų, 
kurie sukuria optinį efektą – gilyn besiskverbiančių 
sudedamųjų sistemos dalių. Vienodai svarbios bei 
aktualios sudedamosios dalys – mokslo šakos, 
kuruojamos Lietuvos Mokslo Tarybos. Optinis 
gilėjimo efektas – detalus gilinimasis bei mokslo 
šakų tyrimai. 

Logotipas apibrėžiamas kvadratiniu rėmu, 
įvardinant Lietuvos Mokslo Tarybą, kaip sisteminę, 
taisyklių ir įstatų apibrėžtą struktūruotą instituciją.



x
2x

1.2 LOGOTIPASPROPORCIJOS

2x

Logotipą sudaro grafinis simbolis ir 
pavadinimo užrašas.

Logotipo proporcijoms skaičiuoti yra
naudojamas dydis x. Simbolio plotis yra 9 x, 
užrašo plotis – 9 x. Atstumas tarp simbolio ir 
užrašo lygus 2 x.

Logotipo saugos zona, t.y. minimalus atstumas
nuo logotipo iki kito objekto, lygus 2 x.
        



1.3 LOGOTIPASAPRIBOJIMAI

Mažiausias galimas logotipo aukštis yra
10 mm.

Didžiausias galimas logotipo aukštis nėra 
ribojamas.
 

        

Naudotinas tik horizontalus logotipo variantas. 
Vertikalus logotipo variantas nėra galimas.
 

        

10 mm



1.4 LOGOTIPASSPALVOS

kvadratas – yra pereinančios žalios spalvos: 
nuo tamsiai žalios centre iki šviesiai žalios 
kraštuose.

C100/M0/Y70/K40
R0/G102/B76
Pantone 340        

C100/M0/Y70/K70
R0/G68/B50
Pantone 342        

Pantone Black 7        

C0/M0/Y0/K80
R51/G51/B51

fono.



1.4.1 LOGOTIPAS ANT FONŲ, PAVYZDŽIAI

Spalvotas logotipas naudojamas ant  fonų, 
kurių toninė gradacija atitinka 
0-30% juodos spalvos.

Spalvoto logotipo reversas naudojamas ant  fonų, 
kurių toninė gradacija atitinka 30-100% juodos spalvos.

*Jei fono spalva labai artima grafinio simbolio (kvadrato) spalvai, naudojama logotipo versija su
plonu baltu kontūru aplink kvadratą. 

0% 30%

30% 100%



1.5 LOGOTIPASSPALVOS

perėjimo iš tamsesnės žalios į šviesesnę.
 
 

        
C100/M0/Y70/K40
R0/G102/B76
Pantone 340        

Pantone Black 7        

C0/M0/Y0/K80
R51/G51/B51

fono.



1.5.1 LOGOTIPAS ANT FONŲ, PAVYZDŽIAI

Dviejų spalvų logotipas naudojamas ant  fonų, 
kurių toninė gradacija atitinka 
0-30% juodos spalvos.

0% 30%

30% 100%Dviejų spalvų logotipo reversas naudojamas ant  fonų, 
kurių toninė gradacija atitinka 30-100% juodos spalvos.

*Jei fono spalva labai artima grafinio simbolio (kvadrato) spalvai, naudojama logotipo versija su
plonu baltu kontūru aplink kvadratą. 



1.6 LOGOTIPASSPALVOS

nepageidaujamos.
 
 

        Black 80

fono.



0% 30%

30% 100%

1.6.1 LOGOTIPAS ANT FONŲ, PAVYZDŽIAI

Nespalvotas logotipas naudojamas ant  fonų, 
kurių toninė gradacija atitinka 
0-30% juodos spalvos.

Nespalvoto logotipo reversas naudojamas ant  fonų, 
kurių toninė gradacija atitinka 30-100% juodos spalvos.

*Jei fono spalva labai artima grafinio simbolio (kvadrato) spalvai, naudojama logotipo versija su
plonu baltu kontūru aplink kvadratą. 



1.6.2 LOGOTIPAS VIENA SPALVA 

Monochrominis logotipas išimtinais atvejais 
gali būti vienos - artimos stiliui spalvos.
(Žr. skyrių 2.1 Spalvos)
 

Tokie logotipo variantai naudojami tik 
esant technologiniams apribojimams - 
lazerio graviūrose, siuvinėjime. 

*Jei fono spalva labai artima grafinio simbolio (kvadrato) spalvai, naudojama logotipo versija su
plonu baltu kontūru aplink kvadratą. 



0% 30%

30% 100%

1.6.3 LOGOTIPAS ANT FONŲ, PAVYZDŽIAI

Monochrominis logotipas naudojamas ant  fonų, 
kurių toninė gradacija atitinka 
0-30% juodos spalvos.

Monochrominio logotipo reversas su baltu kvadrato kontūru
naudojamas ant  fonų, kurių toninė gradacija atitinka 
30-100% juodos spalvos.



1.7 LOGOTIPASANGLIŠKA VERSIJA

lietuvių kalba.
tos pačios taisyklės ir apribojimai kaip ir

C100/M0/Y70/K40
R0/G102/B76
Pantone 340        

C100/M0/Y70/K70
R0/G68/B50
Pantone 342        

Pantone Black 7        

C0/M0/Y0/K80
R51/G51/B51



1.8 LOGOTIPASPOZICIONAVIMAS

y >= saugos zonai

Logotipo pozicionavimas vertikalių, 
horizontalių ir kvadratinių maketų viduryje: 
nepriklausomai nuo logotipo dydžio, jis turi 
būti pačiame pločio viduryje, o aukštį galima  
pasirinkti pagal situaciją.

Logotipo pozicionavimas nuo kairiojo krašto 
vertikaliuose, horizontaliuose ir kvadratiniuose 
maketuose: nepriklausomai nuo logotipo 
dydžio, paraštė turi būti ne mažesnė nei 
saugos zona.



1.9 LOGOTIPASPOZICIONAVIMAS
x

x

xy y

2x

Kai pirmas yra Lietuvos mokslo tarybos
logotipas, Lietuvos Respublikos herbas 
atitraukiamas per 2 logotipo simbolio pločius.

Kai pirmas yra Lietuvos Respublikos herbas,
logotipas atitraukiamas per viena herbo plotį.



2.1 SPALVOS

Pagrindinės firminio stiliaus spalvos yra 
padiktuotos logotipo, keičiasi tik jų 
pasiskirstymas. Daugiausia naudojama keleto 
atspalvių pilka – 80, 60 ir 30 % juodos.
Logotipe naudojama dviejų atspalvių žalia yra 
naudojama detalėms pabrėžti, o šviesiai žalias 
atspalvis – retais atvejais, kai prireikia firminio 
fono. 

Papildomos spalvos - melsva ir šviesiai mėlyna 
yra rekomenduojamos  naudojamos 
elektroninėse prezentacijose ir kitoje 
techninėje medžiagoje. 
Pavadinimams ir antraštėms naudojama 
šviesiai melsva, o papildomai informacijai 
(grafikų, lentelių linijoms ir pan.)  - melsva 
spalva.

C100/M0/Y70/K40
R0/G102/B76
Pantone 340        

C10/M0/Y7/K4
R229/G238/B234
Pantone 317        

C100/M0/Y0/K0
R0/G158/B224
Pantone Process Cyan        

C30/M0/Y0/K0
R189/G228/B247
Pantone 304        

C100/M0/Y70/K70
R0/G68/B50
Pantone 342        

Pantone Black 7        

C0/M0/Y0/K80
R51/G51/B51

Pantone Black 7        

C0/M0/Y0/K80
R51/G51/B51

Pantone Black 7        

C0/M0/Y0/K80
R51/G51/B51



ABCDGEFGHIYJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdgefghiyjklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDGEFGHIYJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdgefghiyjklmnopqrstuvwxyz
0123456789

3.1 KANCELIARIJAŠRIFTAI

ABCDGEFGHIYJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdgefghiyjklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDGEFGHIYJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdgefghiyjklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Cronos Pro Light

ABCDGEFGHIYJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdgefghiyjklmnopqrstuvwxyz
0123456789
Cronos Pro Regular

Cronos Pro Bold

Calibri 

Arial Regular

ABCDGEFGHIYJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdgefghiyjklmnopqrstuvwxyz
0123456789
Times New Roman

Pagrindinė šriftų šeima yra Cronos Pro. 
Ji naudojama visoje įvaizdinėje medžiagoje.

  

Kanceliarinė šriftų šeima yra Calibri. Ji naudojama 
visuose vidiniuose įmonės dokumentuose, 
prezentacijose.

Papildoma kanceliarinė šriftų šeima yra Arial. Ji 
naudojama tais atvejais, kai nėra galimybės naudoti 
Calibri šriftą.

Išimtiniais atvejais, kai yra susiklosčiusi atitinkama 
tarpinstitucinė kalba, dokumentuose galima 
naudoti Times New Roman šriftą.

  



3.1 KANCELIARIJAVIZITINĖS KORTELĖS

Vizitinės kortelės yra dvipusės – lietuvių ir
anglų kalbomis.

Kortelių dydis – 90 x 50 mm.

Logotipo aukštis – 15 mm.

Šriftas:
vardui ir pavardei – Cronos Pro Bold Caption 10 pt,
pareigoms – Cronos Pro Caption 7 pt,
kitiems duomenims – Cronos Pro Caption 8 pt.

Teksto spalva – 70 % juodos.

 



3.2 KANCELIARIJAVOKAI 

Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius

Vokai C5 (229 x 162 mm) ir C65 (229 x 114 mm)

Logotipas atitraukiamas nuo krašto per
atstumą, lygų simbolio pločiui ir aukščiui.
Siuntėjo adresas rašomas Cronos Pro 8 pt
šriftu, teksto spalva – 70 % juodos.

17 mm

15 mm
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Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius



Gedimino pr. 3,  LT-01103 Vilnius
Įstaigos kodas 188716281
Tel. (8 5) 212 4933, faks. (8 5) 261 8535
El.p. info@lmt.lt; www.lmt.lt

Gedimino pr. 3,  LT-01103 Vilnius
Įstaigos kodas 188716281
Tel. (8 5) 212 4933, faks. (8 5) 261 8535
El.p. info@lmt.lt; www.lmt.lt

3.3 KANCELIARIJABLANKAI

30 mm
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3.4 KANCELIARIJAUŽRAŠINĖS

20
15

Užrašinės ir darbo planavimo knygos
rekomenduojamos standartinių 
dydžių (A4 ir A5) ir juodais viršeliais.



3.5 KANCELIARIJARAŠIKLIAI

Rašikliai – pieštukai ir tušinukai, 
rekomenduojami baltos, šviesiai pilkos ar
sidabrinės spalvos. Ant baltų rašiklių rekomen-
duotinas dviejų spalvų minimalaus leistino 
dydžio logotipas. Ant šviesiai pilkos ar 
sidabrinės spalvos rašiklių rekomenduotinas 
nespalvotas minimalaus leistino dydžio
logotipas.



PREZENTACIJA

Homnis iste natus errortotam rem aperiam, eaque 
ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto 

beatae vitae dicta sunt explicabo

Exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi 
ut aliquid ex ea commodi consequatur? 

Sed ut perspiciatis
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque.

Laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

Laudantium

Excepteur sint occae sic 
sed viteam

Elektroninėms prezentacijoms 
rekomenduojamas baltas fonas. Titulinėse 
skaidrėsenaudojamas spalvotas logotipas, o 
vidinėse – nespalvotas ir mažesnis.

Prezentacijų šriftas – Calibri šeima. Antraštės
rašomos melsvai (50 % ciano), dėstymo dalis –
pilkai (50 % juodos).

Skaidrės pavadinimas rašomas dešiniajame 
viršutiniame kampe, ties logotipo apačia.
Šriftas – Calibri Bold, spalva – 30 % juodos.

Dignissim

Dolore

Tempor

Verro

Pastym

Facilisis

2006 2007 2008 2009 2010
Sit amet        Coloribus        
Tac nobim        Pasteamus

3.6 KANCELIARIJA



60 mm

DaxlineCEFT  Bold
110 pt

3.7 KANCELIARIJALENTELĖS ANT DURŲ

VEDĖJA
Mokslo fondo 
Mokslo finansavimo 
departamentas

Mokslo fondo 
Mokslo finansavimo 
departamentas

MOKSLINĖ
SEKRETORĖ

75 m
m

100 mm

 Cronos Pro Regular
30-50 pt

Atsižvelgiant į būtiną informaciją, ant durų 
siūloma naudoti atskirai komplektuojamas 
100 mm x 75 mm metalines lenteles.
Pirmoji lentelė visada skiriama kabineto 
pavadinimui; antrojoje rašomas departamento
pavadinimas, trečiojoje – pareigos.
Jei departamento nurodyti nereikia, trečioji
lentelė naudojama vietoj antrosios.

Kabineto pavadinimas rašomas DaxlineCEFT 
Bold šriftu, kita informacija – firminiais Cronos 
Pro Regular ir Cronos Pro Bold šriftais. 

 Cronos Pro Bold
30-50 pt



4.1 STENDAS
Nešiojamojo 273 cm x 204 cm dydžio 
stendo viršuje, optimaliame tiek 
sėdinčiam, tiek stovinčiam žmogui 
aukštyje, komponuojamas
didžiulis spalvotas logotipas.
Likusioje stendo plokštumoje išdėstomi
mažesni nespalvoti logotipo variantai.

66 cm

15
2 

cm

15 cm



5.1 SUVENYRAI

Verslo dovanoms rekomenduojami vienspalviai
objektai iš kokybiškų medžiagų – metalo, odos
ir pan. Vengtini plastikiniai, spalvoti suvenyrai.
Firminiam ženklui uždėti tinka įvairi technika –
įspaudas, graviravimas ar šilkografija.

Siūlomos verslo dovanos: vizitinių kortelių
dėklas, kaklaraiščio segė, usb atmintinė,
prabangus parkeris, termopuodelis, skėtis,
odinis dokumentų dėklas.
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