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VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ LOGOTIPO NAUDOJIMO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus lietuvių namų - logotipo naudojimo nuostatai nusako logotipo aprašymą, 

naudojimą, spalvų ir užrašų naudojimą. 

2. Vilniaus lietuvių namų logotipas yra neatsiejamas nuo gimnazijos. Tai pagrindinis 

elementas, turintis įtakos gimnazijos įvaizdžiui. Jis tiesiogiai veikia asmens emocines nuostatas  

apie konkrečią įstaigą. 

3. Logotipo naudojimo teisė priklauso Vilniaus lietuvių namams. 

 

II SKYRIUS 
VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ LOGOTIPO APRAŠYMAS 

 

4. Vilniaus lietuvių namų logotipas – žalio skritulio fone – namo stogas, kurio fone 

atversta knyga – žinių šaltinis,  kraigas su siluetiniu paukščio formos lėkiu ir saulė. Skritulį juosia 

aukso spalvos lankas. Šalia iš dešinės pusės užrašas „Vilniaus lietuvių namai“ juodomis 

didžiosiomis raidėmis.  

Vilniaus lietuvių namų logotipas simbolizuoja iš svečių šalių grįžtančius vaikus, kurie 

kaip paukščiai į Lietuvą grįžta, atrasti savo lietuviškas šaknis, identitetą, išmokti tėvų ir protėvių 

kalbos, įgyti žinių, atrasti namų jaukumą ir šilumą. 

Pagrindinės logotipo spalvos yra žalia, geltona ir pilka. 

 

CMYK spalvų sistema yra naudojama profesionalioje poligrafijoje, atliekant spaudos 

darbus:  

geltona - C2, M42, Y94, K0, 
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žalia – C86, M42, Y100, K13, 

pilka – C17, M14, Y0, K0. 

5. Ši Vilniaus lietuvių namų logotipo kompozicija yra vientisa, nedaloma ir nekeičiama. 

Kiti logotipo kompoziciniai variantai negalimi. 

 

III SKYRIUS 
VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ LOGOTIPO NAUDOJIMAS 

 

6. Logotipas gali būti naudojamas: 

6.1. informaciniuose leidiniuose ir spaudiniuose, vaizdinėje informacijoje, atributikoje, 

dovanose, vaizdo ir vizualiniuose kūriniuose bei kitoje kanceliarijoje;  

6.2. Vilniaus lietuvių namų ir kitose interneto svetainėse, gavus Vilniaus lietuvių namų 

direktoriaus sutikimą; 

6.3. kitų institucijų medžiagoje, skirtoje Vilniaus lietuvių namams, gavus Vilniaus 

lietuvių namų direktoriaus sutikimą; 

 

IVSKYRIUS 
VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ LOGOTIPO PAVYZDŽIAI 

 

7. Vilniaus lietuvių namų logotipo kontūras: 

 

8. Šis logotipas gali būti naudojamas ant įvairių medžiagų paviršių, pvz. graviruojamas 

metale, stikle, išspaudžiamas ir pan. Tokiu atveju logotipui gali būti naudojamos nustatytos 

spalvos, pasirinkta viena spalva arba tokia pati spalva kaip ir medžiaga. 

 

V SKYRIUS 
VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ LOGOTIPO DYDIS 
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9. Logotipo įskaitomumui užtikrinti yra nustatyta riba, iki kurios logotipas gali būti 

mažinamas. Mažiausias logotipo dydis nustatomas atsižvelgiant į poligrafijos galimybes. Jeigu 

ženklas naudojamas ne poligrafijoje, tada reikia atsižvelgti į specialius gamybos reikalavimus. 

10. Spalvotas logotipas negali būti mažesnis kaip 25 mm pločio (aukštis - 

proporcingas). Išimtis - labai ribotas plotas; tada logotipas gali būti sumažintas iki 20 mm pločio 

(aukštis - proporcingas). 

 

VI SKYRIUS 
MAŽIAUSIAS  LOGOTIPUI SKYRIAMAS PLOTAS 

 

11. aplink logotipą būtina palikti tuščią erdvę. Joje negali būti jokių dizaino elementų 

9teksto, nuotraukų, simbolių, ženklų ir pan.). Erdvės aplink logotipą turi įtakos logotipo 

įskaitomumui ir identifikacijai, todėl būtina į tai atsižvelgti. 

 

VII SKYRIUS 
NELEISTINAS LOGOTIPO NAUDOJIMAS 

 

12. Neleistina keisti logotipo kompozicijos ir jo sudedamųjų dalių proporcijų, keisti 

ženklo posūkio kampo, spalvingumo, naudoti specialiuosius efektus. Tam, kad būtų užtikrintas 

logotipo įskaitomumas ir atpažinimas, logotipas turi išsiskirti ir aiškiai matytis, turi būti tinkamas 

logotipo ir fono kontrastas. 

  


