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Aprašymas

 Logotipe naudojamas penkiakampis simbolizuoja penkias aukštąsias mokyklas, kurias 
sujungus susikūrė Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK). Penkiakampio naudojimas logotipe 
pagrindžia KVK ištakas, kurios siekia 1902 metus. Tai stiprus simbolis, bylojantis, kad KVK stovi ant 
tvirto, šimtmečius bylojančio pamato.

 Penki kampai – tai ir penkios KVK pamatinės vertybės – lyderystė, socialinė atsakomybė, 
akademinė laisvė, profesionalumas, kolegialūs santykiai.
 Penki – svarbus skaičių darnos principas. <...> Penkios laimės rūšys: turtas, ilgas amžius, 
taika, dorybė ir sveikata. Penkios moralinės savybės: humaniškumas, pareigingumas, išmintis, 
patikimumas ir tradicijų laikymasis.

 Penkiakampio reikšmė: harmonijos, pilnatvės, sveikatos simbolis ir apsaugos ženklas 
nuo blogio jėgų, būdinga daugelio augalų lapų ir žiedų forma.
 Penkiakampis įkūnytas žmogaus delne, jūros žvaigždėse, vaisiuose. Penki žymi penkis 
pirštus, penkių pirštų visumą, rankos plaštaką, saują, kumštį. Taigi penki (pirštai) – tai mandala, 
išsami pirmapradė visuma, visas žmogus ir visas jo pasaulis, visa visata.
 Penkiakampis yra kompoziciškai tvarkinga forma, nesunkiai įkomponuojama ir pritaikoma 
įvairiose kompozicijose. Simbolis, įkomponuotas į penkiakampio, kvadrato, trikampio ar apskritimo 
formą į visas puses yra vienodai nutolęs nuo savo centro, todėl toks logotipas neišsitęsia į šonus ir 
yra praktiškai pritaikomas įvairiuose maketuose.

 Mėlyna spalva simbolizuoja išmintį, žinias, sąžiningumą, dangų, saugumą, patikimumą, 
stabilumą. Jai priskiriama daugybė teigiamų savybių. Mėlyna – tai viltis, ištikimybė, nostalgija, visa, 
kas platu, didu, rimta. Mėlyna spalva sukelia pasitikėjimą. 
 Mėlyna kaip dangaus ir vandens spalva. Mėlyna simbolizuoja ramybę, mąstymą ir protą. Be 
to, tai begalybė ir tuštuma, iš kurios kilo visa gyvybė.
 Be visų kitų reikšmių, mėlyna simbolizuoja jūrą, prie kurios yra įsikūrusi Klaipėda ir 
Klaipėdos valstybinė kolegija. Dvi logotipo spalvinės platformos mėlyna ir balta – tai erdvės, 
kuriose veikia KVK: mėlyna erdvė yra išorė (miestas), o balta – bendruomenė. Balta spalva 
simbolizuoja išmintį, šviesą, sėkmę, gyvybę, džiaugsmą, gėrį.

Biedermann, Hans. NAUJASIS SIMBOLIŲ ŽODYNAS. Vilnius, Mintis, 2002
Juozas Adomonis. NUO TAŠKO IKI SINTEZĖS. Taikomosios dailės kompozicijos pagrindai. Vilnius, 2008 
Ambraziejienė, Rasa. RASTIES VERSMĖ * APIE ŽENKLUS IR SIMBOLIUS. Kaunas, 2014 
Bruce-Mitford, Miranda. ŽENKLAI IR SIMBOLIAI, 2005 
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Logotipo derinimas su tekstu

x
x

Titillium Web (Semi Bold)

A, Ą, B, C, Č, D, E, Ę, Ė, F, G, H, I, Į, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ų, Ū, V, Z, Ž

a, ą, b, c, č, d, e, ę, ė, f, g, h, i, į, y, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t, u, ų, ū, v, z, ž

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

Šristas

Ženklo kompozicija su tekstu.
Logotipas Nr.1



Papildomi logotipo variantai

Ženklo kompozicija su tekstu.
Logotipas Nr.2

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJAx

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

Logotipas Nr.3



Logotipo saugos zona

x

x

x

x x

Draudžiama naudoti logotipą arčiau kitų objektų ar maketo kraštų, nei nurodyta pavyzdyje (x). 

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

Logotipas Nr.1

Logotipas Nr.2

Logotipas Nr.3

x

x

x
x x

x

x

x

x x

Ne mažiau
nei 10 mm

Ne mažiau
nei 6 mm

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

Ne mažiau
nei 20 mm



Spalvos

100% PANTONE solid coated 299C
R:0 G:163 B:224
C:76 M:18 Y:0 K:0

100% PANTONE solid coated 2747C
R:20 G:31 B:120

C:100 M:91 Y:8 K:38

KLAIPĖDOS 
VALSTYBINĖ
KOLEGIJA

100% PANTONE solid coated 2747C
R:20 G:31 B:120
C:100 M:91 Y:8 K:38

Logotipo ženkle naudojamas spalvinis perėjimas. 

Logotipo tekste naudojama viena spalva.



KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

Logotipas Nr.2

Logotipas Nr.3

Logotipo spalviniai variantai

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

100% PANTONE solid coated 430 C
R:128 G:128 B:128
C:0 M:0 Y:0 K:0



Logotipo spalviniai variantai

Logotipas Nr.1

100% PANTONE solid coated 430 C
R:128 G:128 B:128
C:0 M:0 Y:0 K:0



Neteisingas logotipo naudojimas

Draudžiama deformuoti logotipą, jo proporcijas ar teksto kompoziciją logotipe arba patį šristą.

Draudžiama keisti logotipo spalvinius derinius, naudoti papildomus efektus.

KLAIPĖDOS 
VALSTYBINĖ
KOLEGIJA

Draudžiama komponuoti logotipą ant margo fono, artimų logotipui spalvų, kurios sumažina
spalvinį kontrastą ir mažina logotipo skaitomumą.

Nesant galimybės uždėti kontrastingo logotipo, būtina naudoti baltą foną.
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Tipografika

TITILLIUM WEB  font family  

A, Ą, B, C, Č, D, E, Ę, Ė, F, G, H, I, Į, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ų, Ū, V, Z, Ž, Q, W, X

a, ą, b, c, č, d, e, ę, ė, f, g, h, i, į, y, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t, u, ų, ū, v, z, ž, q, w, x

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

A a B b C c

OPEN SANS font family 

A, Ą, B, C, Č, D, E, Ę, Ė, F, G, H, I, Į, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ų, Ū, V, Z, Ž, Q, W, X
a, ą, b, c, č, d, e, ę, ė, f, g, h, i, į, y, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t, u, ų, ū, v, z, ž, q, w, x
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

A a B b C c

Šristas skirtas teksto antraštėms, citatoms ar akcentams paryškinti. Gali būti naudojami įvairūs
šristo storiai, bet pagrindinis storis išlieka „Titillium Web SemiBold“.

Šristas skirtas teksto antraštėms ir pagrindiniam tekstui rašyti. Gali būti naudojami įvairūs
šristo storiai antraštėms ar akcentams paryškinti, bet pagrindinis storis išlieka „Open Sans Light“.

Titillium Web

 Lorem Ipsum is simply dummy text of the 

printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been 

the industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took a galley of type and 

scrambled it to make a type specimen book. It has 

survived not only five centuries, but also the leap into 

electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

It was popularised in the 1960s with the release of 

Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and 

more recently with desktop publishing software like 

Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 It is a long established fact that a reader will be 

distracted by the readable content of a page when 

looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is 

that it has a more-or-less normal distribution of letters, 

as opposed to using 'Content here, content here', making 

it look like readable English. Many desktop publishing 

packages and web page editors now use Lorem Ipsum as 

their default model text, and a search for 'lorem ipsum' 

will uncover many web sites still in their infancy. Various 

versions have evolved over the years, sometimes by 

accident, sometimes on purpose (injected humour and 

the like).



Grafiniai elementai

Grafinis elementas sudarytas iš 15° pasukto logotipo fono, kaip nurodyta pavyzdyje. 
Susikertančiomis linijomis sukuriami trikampiai - tai grafiniai elementai, kuriais 
įrėminamas logotipas.
Grafiniai elementai sukuriami pagal naudojamo fono proporcijas.

Grafiniai elementai užpildomi logotipo spalvomis. Spalvas galima keisti į priešingas. 
Draudžiama naudoti kitas spalvas, kurios nenurodomos vizualaus identiteto vadove.

15°

15°



Papildomi grafiniai elementai

Papildomi grafiniai elementai sukuriami naudojant logotipo ženklo išorinę briauną bei spalvas.
Pavyzdyje yra pateikiamas preliminarus pasiūlymas grafikos išdėstymui.

C:0 M:0 Y:0 K:10
R:230 G:230 B:230

Papildomai naudojama spalva

Pavyzdžiai

www.kvk.lt

www.kvk.lt

Grafikos elementų išdėstymo pavyzdys. Grafikos elementų naudojimas su nuotraukomis.



Papildomi grafiniai elementai

Grafinis elementas, sudarytas iš pasikartojančių logotipų, sudėtų vienas šalia kito, logotipo 
saugos zonos atstumu. 
Daugiausia naudojamas fono padengimui arba kaip papildomas elementas kuriant grafinius 
sprendimus. 

PASTABA!
Nesant galimybei išgauti spalvinio perėjimo grafiniuose elementuose (tekstilėje, spaudoje, kurioje 
techniškai neįmanomas spalvinis perėjimas ir t.t.) naudojama vientisa spalva.

PANTONE 301 C
C:98 M:62 Y:2 K:9
R:8 G:89 B:157
#08599D

C:0 M:0 Y:0 K:10
R:230 G:230 B:230

Spalva



Vizitinės kortelės

Dr. Vardas Pavardė 
Direktoriaus pavaduotojas strateginei plėtrai

Akademinės tarybos pirmininkas

Mob. +370 659 67261

Faks. +370 463 14575

El.paštas: vardaspavarde@kvk.lt
Jaunystės g.1, LT-91274 Klaipėda, Lietuva

Tel. (8 46) 489 132 | Faks. (8 46) 314 575 | office@kvk.lt

www.kvk.lt

Jaunystės g.1, LT-91274 Klaipėda, Lietuva

Tel. (8 46) 489 132 | Faks. (8 46) 314 575 | office@kvk.lt

www.kvk.lt

Dr. Vardas Pavardė 
Direktoriaus pavaduotojas strateginei plėtrai

Akademinės tarybos pirmininkas

Mob. +370 659 67261

Faks. +370 463 14575

El.paštas: vardaspavarde@kvk.lt

1.

2.



Dalyvio kortelė ir juostelė

www.kvk.lt

DALYVIS
Vardas Pavardė

www.kvk.lt

DALYVIS
Vardas Pavardė

1.

2.

1. 2. 3.

Dalyvio kortelės Juostelės



Vėliavos

Vėliava 1000x1700 mm



www.kvk.lt

PADĖKA

Direktorius 

Vardas Pavardė

A.V.

Vardas Pavardė

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type 

specimen book. 

A.V.

www.kvk.lt

Padėka

PADĖKA

Direktorius 

Vardas Pavardė

A.V.

Vardas Pavardė

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type 

specimen book. 

A.V.

A4 A5



Blankas A4

Klaipėdos valstybinė kolegija

Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda

Tel. (8 46) 489 132, Faks. (8 46) 314 575

office@kvk.lt

Įmonės kodas: 111968056

PVM kodas: Lt119680515

office@kvk.lt

www.kvk.lt

AB „Swedbank“ bankas, banko kodas 73000

Sąskaita LT47 7300 0100 7417 9087



Vokas

Pavyzdyje pateikto voko dydis: 114x229 mm (C65)

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

Jaunystės g.1, 

LT-91274 Klaipėda, 

Lietuva

www.kvk.lt



Aplankas diplomams

Klaipėdos valstybinė kolegija

www.kvk.lt

Klaipėdos valstybinė kolegija

Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda

Tel. (8 46) 489 132, Faks. (8 46) 314 575

office@kvk.lt

Įmonės kodas: 111968056

PVM kodas: Lt119680515

office@kvk.lt

www.kvk.lt

AB „Swedbank“ bankas, banko kodas 73000

Sąskaita LT47 7300 0100 7417 9087



Aplankas

Klaipėdos valstybinė kolegija

www.kvk.lt

Klaipėdos valstybinė kolegija

Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda

Tel. (8 46) 489 132, Faks. (8 46) 314 575

office@kvk.lt

Įmonės kodas: 111968056

PVM kodas: Lt119680515

office@kvk.lt

www.kvk.lt

AB „Swedbank“ bankas, banko kodas 73000

Sąskaita LT47 7300 0100 7417 9087



Pažymėjimas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda

Tel. (8 46) 489 132, Faks. (8 46) 314 575

office@kvk.lt

Įmonės kodas: 111968056

PVM kodas: Lt119680515

office@kvk.lt

www.kvk.lt

AB „Swedbank“ bankas, banko kodas 73000

Sąskaita LT47 7300 0100 7417 9087

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO

PAŽYMĖJIMAS

2017-11-27 Nr. MPC7-_________

Klaipėda

Pažymime, kad 

VARDAS PAVARDĖ

2017 m. lapkričio 27 dieną dalyvavo 

Klaipėdos valstybinės kolegijos 

8 akad. val.  kvalifikacijos tobulinimo mokymuose pagal programą

„KURSŲ PAVADINIMAS“

Socialinių darbuotojų/socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo programa „Lorem Ipsum“ 

(8 akad. val.) patvirtinta 2017-04-25 Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. MPC1-107, 

vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92  (LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. A1-75 “Dėl socialinių paslaugų 

srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų 

atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo” redakcija) 8.2. punktu.



Bendrabučio leidimai

LEIDIMAS

Pavardė

Vardas

Fakultetas

Grupė

Kambario Nr.



Kvietimas

KVIETIMAS

KVIETIMAS

Gerb. 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since 

the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled 

it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, 

but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing 

Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software 

like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Vardas Pavardė

Kvietimas 210x99 mm



Dovanų maišelis

1.

2.



Prezentacijos 

AUGINAME 
STIPRIUS PRAKTIKUS

AUGINAME 
STIPRIUS PRAKTIKUS

www.kvk.lt www.kvk.lt

Prezentacijos temos pristatymui 



Prezentacijos

AUGINAME 
STIPRIUS PRAKTIKUS

AUGINAME 
STIPRIUS PRAKTIKUS

Klaipėdos valstybinė kolegija

Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda

Tel. (8 46) 489 132, Faks. (8 46) 314 575

office@kvk.lt

www.kvk.lt

Klaipėdos valstybinė kolegija

Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda

Tel. (8 46) 489 132, Faks. (8 46) 314 575

office@kvk.lt

www.kvk.lt

Prezentacijos temos išdėstymui



Reklaminė sienelė

Dydis 7x2 m

1.

2.



Stendinis pranešimas

Dydis A1

www.kvk.lt

1. 2.



Automobilių ženklinimas

Žymimos tarnybinių lengvųjų automobilių šoninės durelės iš abiejų automobilio pusių. 
Didžiosios raidės turi būti ne žemesnės kaip 75 mm, mažosios – 50 mm ir ne mažiau kaip 
4 mm storio. Patvirtintas įstaigos logotipas, kuriuo naujai ženklinami tarnybiniai lengvieji 
automobiliai, turi būti ne mažesnio kaip 150 mm aukščio.

Ne mažiau 
kaip 75 mm

Ne mažiau 
kaip 75 mm

Vizualizacija

Tamsesniems automobiliams būtina naudoti baltą logotipo versiją, norint išgauti kontrastą
ir neprarasti logotipo skaitomumo.



Ženkliukas

Ne didesnis nei 20 mm

< 20 mm

< 20 mm

Ženkliuke naudojamas tik logotipo simbolis.

Pavyzdys



KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

1.

2.

3.

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

Rašymo priemonės



Kalendorius

1.

Klaipėdos valstybinė kolegija   |   Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda   |   Tel. (8 46) 489 132, Faks. (8 46) 314 575   |   office@kvk.lt    |   www.kvk.lt

www.kvk.lt

2018

Klaipėdos valstybinė kolegija   |   Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda   |   Tel. (8 46) 489 132, Faks. (8 46) 314 575   |   office@kvk.lt    |   www.kvk.lt

www.kvk.lt

2018

www.kvk.lt

2018

Klaipėdos valstybinė kolegija

 Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda

Tel. (8 46) 489 132, Faks. (8 46) 314 575

office@kvk.lt

www.kvk.lt

2.

3.



Skaidrės, prezentacijos

Titulinis langas Langas su nuotrauka

Skaidrės su tekstu Skaidrė su tekstu ir nuotrauka

Skaidrės su tekstu ir nuotrauka Galutinė skaidrė

www.kvk.lt

LOREM
IPSUM

www.kvk.lt

www.kvk.lt

 Lorem Ipsum is 

simply dummy text of the printing and 

typesetting industry. Lorem Ipsum has 

been the industry's standard dummy text 

ever since the 1500s, when an unknown 

printer took a gal ley of type and 

scrambled it to make a type specimen 

book. It has survived not only five 

centuries, but also the leap into electronic 

typesetting, remaining essential ly 

unchanged. It was popularised in the 

1960s with the release of Letraset sheets 

containing Lorem Ipsum passages, and 

more recently with desktop publishing 

software like Aldus PageMaker including 

versions of Lorem Ipsum.

  

LOREM IPSUM

www.kvk.ltwww.kvk.lt

 Lorem Ipsum is simply dummy text of the 

printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's 

standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer 

took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It 

has survived not only five centuries, but also the leap into electronic 

typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 

1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum 

passages, and more recently with desktop publishing software like 

Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 It is a long established fact that a reader will 

be distracted by the readable content of a page when looking at its 

layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less 

normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, 

content here', making it look like readable English. Many desktop 

publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as 

their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover 

many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over 

the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected 

humour and the like).

 Lorem Ipsum is simply dummy text of the 

printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's 

standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer 

took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It 

has survived not only five centuries, but also the leap into electronic 

typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 

1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum 

passages, and more recently with desktop publishing software like 

Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 It is a long established fact that a reader will 

be distracted by the readable content of a page when looking at its 

layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less 

normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, 

content here', making it look like readable English. Many desktop 

publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as 

their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover 

many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over 

the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected 

humour and the like).
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Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting 

industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text 

ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type 

and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not 

only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, 

remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s 

with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum...
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Facebook pranešimo dydis 476x714 px. Atsinaujinus svetainei, dydis gali keistis.
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Spalviniai variantai.
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