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Vieningas, lengvai atpažįstamas ir patrauklus stilius, kuriantis
šiuolaikiško, modernaus, savitas tradicijas turinčio Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro (toliau - Mokymo centras, KDMC) įvaizdį. Stiliaus
knygoje trumpai ir sistemingai pristatomos Mokymo centro
stiliaus formavimo taisyklės, grafinių elementų naudojimo
principai. Visose aplinkose, vaizdinėse formose užkoduota
pagrindinė idėja, kuri įtvirtina Mokymo centro identitetą,
sustiprina jo atpažįstamumą, kuria emocinį ryšį.

Mokymo centro stilius kuriamas remiantis vientisumo principu, t.
y.  vientisumo išlaikymas, nuoseklumas, darni visuma, identiteto
suvokimas.

Kas yra Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos
Mokymo centro grafinis
komunikavimo stilius?
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Oficialus pavadinimas

Įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimų rašymą ir vartojimą
reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas ir
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 12 d.
įsakymas Nr. V-1240 „Dėl Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo
taisyklių patvirtinimo“.

Oficialus įstaigos pavadinimas: Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras – naudojamas
visais atvejais bet kokioje informacinėje ar vizualinėje įstaigos
prezentacijoje, taip pat interneto puslapiuose, teisės aktuose, raštuose,
publicistiniuose straipsniuose, informaciniuose pranešimuose,
naujienlaiškiuose, žiniasklaidoje pateikiant kartu su įstaigos logotipu bei
tekste pavadinimą minint pirmą kartą.
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Įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai oficialiuose dokumentuose
vartojami su teisinės formos nuoroda, kuri paprastai trumpinama.
Įstaigos pavadinimas trumpinamas atsisžvelgiant į jo ilgį ir sudėtingumą.
Dėl šios priežasties, dauguma švietimo įstaigų dažnai naudoja
sutrumpintą savo įstaigos pavadinimą, išlaikant tą patį pavadinimo
tęstinumą.

Sutrumpintas pavadinimas: Mokymo centras – gali būti naudojamas
publicistinio, formaliojo ir neformaliojo, informacinio pobūdžio
tekstuose, prieš tai bent kartą tame pačiame tekste panaudojus oficialų
įstaigos pavadinimą. Netaisyklinga ,,Mokymo centras" naudoti vietoj
oficialaus pavadinimo prie įstaigos logotipo ar kitų vizualinių sutartinių
ženklų, reprezentuojančių įstaigos identitetą. 

Sutrumpintas pavadinimas: KDMC – gali būti naudojamas išorinėje ir
vidinėje Mokymo centro komunikacijoje, kartu su grafiniu ženklu arba
kitose lengvai atpažįstamose komunikacijos formose.
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Sutrumpintas pavadinimas



1.

KDMC logotipas

Keturios logotipo variacijos

2.

4.3.
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1.

 Patvirtintų spalvų
 Tamsiai mėlynos spalvos
 Sidabrinis (ant tamsaus fono)
 Žydras (išblukintas)

1.
2.
3.
4.

Mokymo centro logotipas visuomet turi būti gerai
įskaitomas ir matomas, neuždengtas papildomais
elementais, kurie kaip nors paveiktų užrašo
reikšmę. Naudojant logotipą reikia įvertinti
matomumą ir, esant reikalui, logotipą naudoti
didesnį ar mažesnį.



Pagrindinis KDMC logotipas

Vertikalus

Pagrindinis logotipas naudojamas visoje Mokymo
centro komunikacijoje, suvenyruose ir matmeniškai
tinkamoje erdvėje pritaikyti vertikalų logotipą. KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS
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Pagrindinis KDMC
logotipas

Horizontalus

MOKYMO CENTRAS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

TEISINGUMO MINISTERIJOS
Horizontalus logotipas naudojamas, kai 
logotipui skirta erdvė yra horizontali arba erdvės
nepakanka vertikaliam logotipui (pvz.: interneto
puslapyje, pateiktyje).
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Monochrominiai KDMC logotipai
Monochrominiai KDMC logotipai (papildomų spalvų,
nustatytų šioje knygoje) gali būti naudojami su Mokymo
centro oficialiu pavadinimu ar be jo tik neformalioje
komunikacijoje: pateiktyje, lankstinukuose, brošiūrose,
plakatuose, socialinėje medijoje, ofsetininėje spaudoje
siekiant vizualinio įvairiškumo ant skirtingų spalvų paviršių.
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KDMC pavadinimo ir
logotipo naudojimas
anglų kalba

Horizontalus, vertikalus

Oficialus pavadinimas anglų kalba: Training center
of the Prison Department under the Ministry of
Justice of the Republic of Lithuania - naudojamas
tarptautinėje komunikacijoje. Pavadinimas anglų
kalba gali būti naudojamas su Mokymo centro
logotipu arba be jo. 

TRAINING CENTER OF THE PRISON DEPARTMENT

UNDER THE MINISTRY OF JUSTICE OF 

THE REPUBLIC OF LITHUANIA

TRAINING CENTER OF THE PRISON DEPARTMENT

UNDER THE MINISTRY OF JUSTICE OF THE

REPUBLIC OF LITHUANIA
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KDMC logotipo ir fono santykis

Pagrindiniai deriniai
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVIS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

MOKYMO CENTRAS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS

RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

TEISINGUMO MINISTERIJOS
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Visais atvejais KDMC logotipas yra įterptas į sąlyginę
stačiakampio formos erdvę, kurioje draudžiama dėti
kitus logotipus ar grafinius objektus. Stačiakampio
ir logotipo santykis yra fiksuotas (X=1/3 KDMC
ženklo pločio).

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVIS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

KDMC

Logotipo saugos zonos

Netinkamas logotipo naudojimas:
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Negalima keisti logotipo proporcijos, kompozicijos,
pakreipti vertikaliai, įstrižai ar kita kryptimi, keisti
logotipo šrifto, naudoti kontrastingo arba tos
pačios spalvos fono, keisti logotipo spalvų, išskyrus
kaip nurodyta šioje knygoje. Logotipą naudojant
ant margo fono būtina atsižvelgti į spalvinį
intensyvumą, kad logotipas išliktų gerai matomas.

Neteisingas logotipo
pateikimas

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVIS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

MOKYMO CENTRAS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS

RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
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Sutartinis grafinis ženklas susideda iš įstaigą
reprezentuojančių trikampių visumos su Mokymo
centro sutrumpintu pavadinimu ,,KDMC". Parinktas
ženklas simbolizuoja Mokymo centro siekį atsinaujinti,
tobulėti, aktyvius veiksmus ir vientisumą. 

KDMC Sutartinis KDMC ženklas

KDMC

Ženklas ant spalvoto fono

Ženklas ant balto fono
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Grafiniai elementai

Grafiniai elementai naudojami įstaigos vidinėje ir
išorinėje komunikacijoje. Komunikacijos priemonėse
naudotini trikampio ir stačiakampio formos grafiniai
elementai. Atsižvelgiant į fono spalvas, šie elementai
gali būti įstaigos spalvų arba nespalvoti (jeigu fonas
yra tamsus). Jų spalvos intensyvumas ir spalvinis
pagrindas jiems parenkamas vadovaujantis bendrais
meninės kompozicijos principais.



Pradėk ateitį kurti šiandien! 

Pradėk ateitį kurti šiandien! 

Pradėk ateitį kurti šiandien! 

Pradėk ateitį kurti šiandien! 

1.

2.

3.

4.

KDMC šūkis

Priklausomai nuo kompozicijos, šūkio
dydis gali skirtis - būti mažesnis arba
didesnis. 
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Pradėk ateitį kurti šiandien! 

Pradėk ateitį kurti
šiandien! MOKYMO CENTRAS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS

RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

Šūkio
komponavimas

su Mokymo centro logotipu

1.

2.
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KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS



KDMC 
spalvinė gama

NAVY
Pagrindinė KDMC spalva.

ŽYDRA
Antroji pagrindinė KDMC spalva.

ŠVIESIAI MĖLYNA
Naudojama akcentams grafiniuose
elelementuose  arba  fono
uždangoje.

LEDYNO MĖLYNA
Naudojama fonuose arba
nedideliems akcentams. 

LEDYNO ŠVIESIAI MĖLYNA
Naudojama fonuose arba
nedideliems akcentams.

TAMSIAI PILKA
Spalva,  tekstuose arba fonuose
dažniausiai pakeičianti juodą uždangą. 

ŠVIESIAI PILKA
Naudojama fonuose arba
nedideliuose akcentuose.

LEDYNO PILKA
Naudojama fonuose arba
nedideliuose akcentuose.

17 

ĮPRASTA BALTA
Naudojama fonuose arba
nedideliems akcentams.



KDMC 
spalvinė gama

Navy 
mėlyna

Šviesiai
mėlyna

Žydra

Tamsiai
pilka

Šviesiai
pilka

Ledyno
mėlyna

Ledyno
šviesiai
mėlyna

Ledyno
pilka

#02325c #61819f #87bce4 #aecddf #c7d0d8

#737373 #a6a6a6 #d9d9d9

Spalvinės gamos numeracija
reikalinga spalvų atpažinimui,
konfigūravimui ir pritaikymai,
dirbant su skirtingomis dizaino ir
kompiuterio programomis.
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#ffffff

Įprasta
balta

RGB(255,255,255)

RGB(0, 0, 128)



Tipografija

Pagrindiniai šriftai ir jų
naudojimas

Oficialiems  dokumentams rengti ir vidiniai
komunikacijai naudojamas Times New Roman
šriftas, kuris padeda pasiekti lengvesnę
komunikaciją, žodžių įskaitomumą bei išlaiko
formalumą ir eleganciją. Todėl yra naudojamas
oficialiuose dokumentuose, diplomuose,
raštuose, diplomuose, kvietimuose, Word
dokumentuose ir pan.

Times New Roman

Times New Roman Bold

Times New Roman Italic
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KDMC
ŠRIFTAI

Pagrindiniai šriftai ir jų
naudojimas

Išorinei ir vidinei komunikacijai
(kūrybiniams projektams ir pan.)
naudojamas Abhaya Libre šriftas,
išlaikantis solidumą, sistemingumą ir
klasiškumą. 

Abhaya Libre Regular

Abhaya Libre Bold

Abhaya Libre Italic

Style Bold - antraštėms

Style Regular - rašytiniems tekstams

Style Italic - teksto akcentams 
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KDMC
ŠRIFTAI

Papildomi šriftai ir jų
naudojimas

Kuriant pateiktis Power Point programoje,
naudojamas Calibri šriftas, kuris pasižymi
draugiškomis ir atviromis formomis, yra
geometriškas, išdėsto raides iki jų natūralaus
pločio, kas suteikia natūralų skaitymo ritmą. 
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KDMC
ŠRIFTAI

Papildomi šriftai ir jų
naudojimas.

Interneto puslapiui naudojamas Helvetica šriftas,
kuris yra dažnai naudojamas kuriant internetinius
puslapius arba grafinius projektus. Pasižymi
unikalumu, paprastumu ir saugiomis linijomis. 

Helvetica Regular

Helvetica Bold

Helvetica Italic

22 



DIZAINO PAVYZDŽIAI



KDMC

Elektroninio laiško parašas

Subačiaus g. 21, LT-01300 Vilnius. Tel. +370 5 271 8543.

Faks. +370 5 2614751. El. paštas: kdmcentras@kdmc.lt

MOKYMO CENTRAS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

Pradėk ateitį
kurti šiandien! 

MOKYMO CENTRAS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
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1. Parašo su Mokymo centro grafiniu ženklu pavyzdys 

2. Parašo su Mokymo centro šūkiu pavyzdys 



Pažymėjimų blankai

25 2. Darbo pažymėjimo blanko
pavyzdys 

1. Mokymų baigimo pažymėjimo
blanko pavyzdys 



KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO

MINISTERIJOS MOKYMO CENTRAS

KDMC

Prezentacijos šablonas programoje ,,Canva"

KDMC KDMC

KDMC KDMC

26 *Pažymėtina, kad skaidrių projektuose gali būti naudojamas ir baltas fonas.



KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO

MINISTERIJOS MOKYMO CENTRAS

KDMC

Prezentacijos šablonas programoje ,,PowerPoint"

KDMC KDMC

KDMC KDMC

27 *Pažymėtina, kad skaidrių projektuose gali būti naudojamas ir baltas fonas.



Aplankas dokumentams
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KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS



Suvenyrai
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Plakatai, lankstinukai
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