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ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS  

ATRIBUTIKOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šiaulių valstybinės kolegijos (toliau – Kolegijos) atributikos naudojimo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) nustato Kolegijos logotipo, vėliavos ir kitų atributų naudojimo tvarką. 

2. Kolegijos pavadinimas, logotipas, firminės spalvos, vėliava ir kiti atributai sudaro Kolegijos 

firminį stilių – bendrą identifikacijos sistemą, grindžiamą vizualinio stiliaus vientisumu ir Kolegijos 

atpažįstamumu. 
 

II SKYRIUS 

 KOLEGIJOS LOGOTIPAS 
 

3. Kolegijos logotipu laikomas sutartinis ženklas – specialiai parinktu šriftu parašytas Kolegijos 

pavadinimas, kartu su grafiniu ženklu sudarantis visumą (1 priedas). 

4. Verbalinis logotipo kodas: užrašo spalva – tamsiai mėlyna, grafinio ženklo – tamsiai mėlyna 

ir žalia. 

5. Pagrindinis Kolegijos logotipas yra vertikalus (pavadinimas apačioje). 

6. Horizontalus Kolegijos logotipo variantas (pavadinimas dešinėje) naudojamas, kai logotipui 

skirta erdvė yra horizontali (pavyzdžiui, gaminant suvenyrus, reklaminius gaminius). 

7. Kolegijos logotipas naudojamas Kolegijos padėkos raštuose, kvietimuose, sveikinimuose, 

diplomuose, sertifikatuose, vizitinėse kortelėse, neoficialiuose dokumentuose, sąskaitose faktūrose, 

dedamas ant kanceliarinių reikmenų, reklaminių ir reprezentacinių gaminių. 

8. Rengiant padėkas, kvietimus ir kt. neoficialius dokumentus, naudojamas vertikalus arba 

horizontalus Kolegijos logotipas, atsižvelgiant į informacijos išdėstymą lape. 

9. Verslo ir technologijų fakulteto logotipas sudarytas iš Kolegijos logotipo ir Verslo ir 

technologijų fakulteto pavadinimo (2 priedas).  

10. Sveikatos priežiūros fakulteto logotipas sudarytas iš Kolegijos logotipo ir Sveikatos 

priežiūros fakulteto pavadinimo (3 priedas). 

11. Anglišką logotipo versiją sudaro grafinis ženklas ir specialiai parinktu šriftu parašytas 

Kolegijos pavadinimas anglų kalba. Angliškoji logotipo versija naudojama viešinant tarptautinei 

erdvei skirtą informaciją (4 priedas).  

12. Kolegijos veiklos jubiliejui paminėti gali būti parengtas specialus logotipas, sudarytas iš 

pagrindinių Kolegijos logotipo elementų ir minimo jubiliejaus skaičiaus. Logotipas naudojamas 

einamaisiais jubiliejiniais metais pagal tokius pačius reikalavimus, kurie  šiame apraše nustatyti 

visiems Kolegijos logotipams. 

 

Kolegijos logotipo spalvų identifikacinė koncepcija 
 

13. Kolegijos logotipo identifikacinės spalvos yra dvi: tamsiai mėlyna ir žalia. Tamsiai mėlyna 

yra dominuojanti logotipo spalva, reiškianti solidumą, tvirtumą ir harmoniją. Žalia spalva simbolizuoja 

augimą, veržlumą ir klestėjimą. 

14. Spalvų identifikacijai įvairiais atvejais naudojamos skirtingos spalvų skalės: 
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14.1. RGB spalvų skalė naudojama kuriant produktus internetui, multimedijai ir kt. Firminės 

spalvos kodai RGB skalėje: 

14.1.1.  mėlyna: R – 20%, G – 23%, B – 84%. 

14.1.2.  žalia: R – 56%, G – 172%, B – 54%.  

14.2. CMYK spalvų skalė naudojama spaudoje. Firminės spalvos kodai CMYK skalėje: 

14.2.1.  mėlyna: C – 100%, M – 79%, Y – 0%, K – 27%. 

14.2.2.  žalia: C – 65%, M – 0%, Y – 100%, K – 0%. 

14.3.  PANTONE® spalvų skalė naudojama spaudoje. Firminės spalvos kodai PANTONE® 

skalėje: 

14.3.1.  mėlyna – PANTONE 2757.  

14.3.2.  žalia – PANTONE 368.  

 

Kolegijos logotipo spalvinis naudojimas 
 

15. Monochromatinis logotipo variantas naudojamas ant balto arba kitos šviesios spalvos fono.  

16. Monochromatiniame logotipo naudojimo variante mėlynos ir žalios spalvų atitikmenys yra 

mėlyna arba juoda spalvos, kitos spalvos nenaudojamos (5 priedas). 

17. Negatyvinis variantas naudojamas ant tamsaus pagrindo – baltos spalvos logotipas ant 

mėlynos, juodos arba kitos tamsios spalvos fono.  

 

Kolegijos logotipo naudojimo apribojimai 
 

18. Naudojant Kolegijos logotipą neleidžiama: 

18.1. keisti logotipo kompozicijos, sudedamųjų dalių proporcijų ir naudoti įvairių grafinių 

efektų; 

18.2. kreipti logotipo įstrižai; 

18.3. keisti logotipo šrifto; 

18.4. naudoti logotipo be sąlyginės stačiakampio formos erdvės; 

18.5. naudoti logotipo ant mažai kontrastingo, margo pagrindo; 

18.6. keisti logotipo spalvų kitaip, nei nurodyta šiame Apraše. 

 

Kolegijos logotipo erdvės zona 
 

19. Logotipo erdvės zona nustato, kokiu minimaliu atstumu logotipas gali liestis prie kitų 

grafinių elementų (6 priedas).  

 

Mažiausias logotipo dydis 
 

20. Mažiausias logotipo dydis nurodo, kokia yra nustatyta riba, iki kurios galima mažinti 

logotipą, kad būtų užtikrintas optimalus logotipo skaitomumas. Rekomenduojami mažiausias ženklo 

plotis ir aukštis nurodomi milimetrais (7 priedas).  

 

III SKYRIUS 

 KOLEGIJOS VĖLIAVA IR REGALIJOS 
 

21. Kolegijos vėliavoje naudojamas oficialus Šiaulių valstybinės kolegijos logotipas.  

22. Fakultetų vėliavose naudojami Kolegijos fakultetų logotipai.  

23. Kolegijos ir fakultetų vėliavos naudojamos oficialių renginių, švenčių metu.  

24. Vėliava turi būti nešama arba pastatoma tam skirtame stove.  

25. Kolegijos darbuotojai, dėstytojai ir studentai, atstovaujantys Kolegijai, vieną darbo dieną 

prieš renginį turi informuoti centrinių rūmų ūkio vedėją apie pageidavimą naudoti Kolegijos vėliavą.  

26. Centrinių rūmų ūkio vedėjas Kolegijos vėliavą išduoda renginio dieną ir priima ją atgal ne 

vėliau kaip kitą darbo dieną po renginio.  

27. Norint pasiimti Sveikatos priežiūros fakulteto vėliavą, reikia kreiptis į ūkio vedėją, dirbančią 

Sveikatos priežiūros fakultete. 
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28. Norint pasiimti Verslo ir technologijų fakulteto vėliavą, reikia kreiptis į fakulteto dekanatą.  

29. Fakultetų vėliavos išduodamos renginio dieną ir priimamos atgal ne vėliau kaip kitą darbo 

dieną po renginio. 

30. Kolegijos direktoriaus regalijos yra koljė, toga ir kepuraitė. Direktoriaus regalijos skirtos 

pasipuošti akademinių ir kitų iškilmingų renginių metu.  

31. Direktoriaus pavaduotojas, fakultetų dekanai, prodekanai togas ir kepuraites dėvi 

akademinių ir kitų iškilmingų renginių metu. 

32. Kolegijos studentai togomis ir kepuraitėmis puošiasi diplomų įteikimo šventės metu, kituose 

iškilminguose akademinio gyvenimo renginiuose.  

 

IV SKYRIUS 

KITŲ KOLEGIJOS ATRIBUTŲ NAUDOJIMAS 
 

Firminis šriftas 
 

33. Firminis šriftas yra sudedamoji Kolegijos logotipo ir neatsiejama vizualinio stiliaus dalis. 

34. Reprezentaciniuose ir reklaminiuose leidiniuose bei gaminiuose rekomenduojama naudoti 

Myriad Pro, Trajan Pro arba Arial šriftus (ne daugiau nei 2 viename leidinyje ar gaminyje) (8 

priedas). 
 

Vizitinės kortelės 
 

35. Kolegijos darbuotojų vizitinės kortelės rengiamos ant balto fono uždedant spalvotą 

Kolegijos logotipą ir nurodant kontaktinę informaciją (9 priedas). 

 

Firminis vokas 
 

36. Firminis Kolegijos vokas (10 priedas) dažniausiai naudojamas reprezentaciniais tikslais. 

 

Skaidrių demonstravimo šablonas 
 

37. Skaidrių demonstravimo šabloną (11 priedas) rekomenduojama naudoti Kolegijos 

darbuotojams, dėstytojams ir studentams, atstovaujantiems Kolegijai paskaitose, seminaruose, 

konferencijose, parodose, kituose renginiuose. 

 

Foninis vaizdas 
 

38. Vieną iš kelių siūlomų foninio vaizdo variantų (12 priedas) rekomenduojama naudoti 

virtualių susitikimų Google meet, Zoom, Microsoft Teams ir kitose platformose metu. 

 

V SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

39. Aprašu vadovaujasi Kolegijos darbuotojai, dėstytojai, studentai, atstovaujantys Kolegijai ir 

komunikuojantys Kolegijos vardu. 

________________________________ 

 
  


