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ĮŽANGA

Apjungus šiuos komponentus į vieną visumą, sukuriamas 
lengvas, trapus kaip gamta ir šiuolaikiškas ženklas. Šios 
nuostatos laikomasi ir kuriant visą projekto vizualinę 
stilistiką.

Neringos - Lietuvos kultūros sostinės 2021 vizualinis 
identitetas sukurtas apjungus pagrindinius Neringos 
tapatumo ženklus: unikalią gamtą, Kuršių nerijos 
kultūrinius simbolius (gintarinius skridinius, žalvarines 
seges, rudens lygiadienio šventę), Kuršių nerijos legendą 
apie Neringą, vietovės išskirtinumą bei kultūros projekto 
“Neringa - kultūros sala“ koncepciją.



PAGRINDINIS LOGOTIPAS
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Baltiškos saulės, gintarinio skridinio, žalvarinės segės, ugnies žiežirbų rato (degant nendrinėms 
skulptūroms per Rudens lygiadienio ir Baltų vienybės dienos šventę), simbolių apjungimas 
formuoja pirminį ženklo sluoksnį.  Kuršių nerijos legendoje milžinės Neringos pilamas smėlis iš 
prijuostės  inspiravo ženklą smulkinti iki smėlio grūdelių, taip suteikdamas jam  nuolatinio 
kintamumo ir trapumo  įspūdį. 
Baltijos jūros ir Kuršių marių vanduo bei juos kasmet nudažančių dumblių spalviniai sprendimai 
ir grafinė išraiška sudaro antrąjį ženklo sluoksnį. Antrajame sluoksnyje taip pat atsiranda 
Neringos gyvenviečių simboliai, kurie įprasmina vietos unikalumą ir pratęsia Neringos herbe, 
Neringos ženkle esančių ženklų tradiciją. 



VIENSPALVIS LOGOTIPAS

Logotipas naudojamas vienspalvėje spaudoje

3



VIENSPALVIAI LOGOTIPAI MAŽUOSE FORMATUOSE

Logotipas naudojamas vienspalvėje spaudoje
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GALIMI LOGOTIPO VARIANTAI

Ilgesnio logotipo versija naudojama pagal aplinkybes, pavyzdžiui, tušinukams, spaudai ir kt.
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GALIMI LOGOTIPO VARIANTAI
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LOGOTIPO PROPORCIJOS

1cm
1cm

Logotipo proporcinė lentelė Apsauginė logotipo erdvė

Mažiausias naudotino logotipo variantas

35 mm

30 mm

10 mm

10 mm

Mažiausiai naudotini logotipo variantai,
gali būti naudojami ant tušinukų ar kt.

Naudojamas sumažinto rutuliukų
kiekio logotipas

Apatinio šrifto spalva keičiasi

C 92 M 35 Y 53 K 68
R 18 G 66 B 66
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LOGOTIPO SPALVOS

SMĖLIO SPALVA

Pirmo plano spalvinį ženklo sprendimą nulėmė Neringos tapatumo simbolių (gintarinio 
skridinio, žalvarinės segės, Kuršių  nerijos smėlio) spalvinės paletės apjungimas. Antro plano 
ženklo spalva sudaryta apjungus Baltijos jūros ir Kuršių marių vandens bei kasmet juos 
nudažančių dumblių spalvas.

ŽALSVA SPALVA

C 22 M 21 Y 48 K 9
R 196 G 183 B 139

C 92 M 31 Y 51 K 65
R 12 G 71 B 71
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NETEISINGI LOGOTIPO NAUDOJIMAI

Šiame puslapyje parodyti neteisingi logotipo naudojimai. Vizualizuojant logotipą, negalima: 
keisti proporcijų, iškraipyti grafikos, paversti logotipo, keisti tekstinės dalies ir spalvingumą.

9



GALIMI LOGOTIPO VARIANTAI
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ŠRIFTAS
Šrifto dizainas



ŠRIFTO DIZAINAS

Pirminis šriftas

Pirminis: ABOVE DEMO

Antrinis šriftas

Antrinis: SANTANA

A B C D E F G H I J K L
M N O P R S T U V W Z

Pirminis šriftas - NERINGA, antrinis - Lietuvos kultūros sostinė, trečias - 2021. Pirminio šrifto 
pasirinkimą nulemia tai, kad horizontaliose linijose naudojami minimalūs pakilimai, kurie 
sudaro grafinę iliuziją į jūros bangas bei primena kurėno ragą. Antriniame šrifte „O“ raidė 
asocijuojasi su saulės simboliu baltų kultūroje.

Trečias šriftas

Trečias: CENTURY GOTHIC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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GRAFINIAI
SPRENDIMAI



12



IDENTITETO
NAUDOJIMAS



PLAKATAS

Vietos skirtos informacijai
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Reklaminio plakato šablonas taip pat naudojamas ir A3, A2, A1 formatuose.



PLAKATAS

Autobuso stotelės stendas
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MIESTO STULPAI SU VĖLIAVOMIS IR STALO VĖLIAVĖLĖS
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Atliepiant regiono tradicinės architektūros stilistiką, lauko vizualizacijose 
rekomenduojama naudoti giminingos tradicinėms Kuršių nerijai spalvoms: 
bordo ir žalsvai mėlyną. Šios spalvos naudojamos tik lauko vizualizacijose.



APRANGA
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APRANGA
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KANCELIARINĖS PRIEMONĖS 



ATVIRLAIŠKIAI IR LANKSTINUKAI  
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INFORMACINIS TEKSTAS

97,5 mm

210 mm

97,5 mm 97,5 mm

97,5 mm5 mm

5 mm

210 mm

97,5 mm

140,0 mm

10
0 

m
m

97,5 mm

Lankstinukas (1/3, A4)  

Atvirlaiškiai 100x140 mm 

  Lietuvos kultūros sostinės 2021 projektas “NERINGA - KULTŪROS SALA“

Tik vienas žodis

nusako, kad tai Neringa.

,

Galutinį atvirlaiškio vaizdą, formuoja jo 
turėtojas. Įrašydamas vieną žodį, kuris, 
jo manymu, identifikuoja Neringą.  



UŽRAŠŲ KNYGUTĖS, KALENDORIUS 
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prezentacijos tekstas
28 pt, Tintillium Up Bold

prezentacijos tekstas
28 pt, Tintillium Up Bold

Rengiant PowerPoint prezentacijas 
rekomenduojamas naudoti Tintillium 
Up šriftas. Puslapių spalva balta. 
Tituliniame puslapyje ir skirtukų 
puslapiuose vizualizacija užima puse 
prezentacijos puslapio. 

Vardenis PAVARDENIS I pareigos
Įstaigos pavadinimas
Įstaigos adresas
Tel. +370 000 00000
El. paštas: neringa@kulturossala.lt
Socialinis tinklas: facebook.com/neringakulturossala 

Vardenis PAVARDENIS I pareigos
Įstaigos pavadinimas
Įstaigos adresas
Tel. +370 000 00000
El. paštas: neringa@kulturossala.lt
 

  Lietuvos kultūros sostinės 2021 projektas “NERINGA - KULTŪROS SALA“

Elektroninio parašo šablonai 
Pirmas variantas gali būti naudojamas 
projekto organizatorių ir asmenų, atsakingų 
už projektą. Antras variantas skirtas visoms 
juridininės įstaigoms ir fiziniams asmenims, 
norintiems reprezentuoti Neringos - Lietuvos 
kultūros sostinės 2021 projektą.  

ELEKTRONINIAI ŠABLONAI 



LOGOTIPŲ ĮSPAUDAI 
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Įspaudai su projekto logotipu ir kita grafika ant reljefinio popieriaus. Naudojama rengiant 
kvietimus, padėkas, atvirutes, vizitines korteles. Rekomenduojama, atliekant įspaudus, 
logotipo gelsvą spalvą keisti blizgia aukso spalva. 

Įspaudai su projekto logotipu ir kita grafika 
ant odos. Naudojama odiniams padėkų 
dėklams, odinėms siuvenyrinėms dėžutėms, 
galima naudoti gaminant plačias odines 
apyrankes.  

Siuvinėtas projekto logotipas. Naudojamas 
ant pirštinių, pledų, galima naudoti ant baltų 
marškinėlių. 



ŽENKLIUKAI 
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Ženkliukai su projekto logotipu padengti kietu emaliu, 2D formos arba lygaus paviršiaus, 
maksimalus dydis - 30  cm. 
Lazeriu graviruoti mediniai projekto ženkliukai, maksimalus dydis - 3 cm. 



SUVENYRAI 
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SUVENYRAI 
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Pledų dydžiai -130x170 cm, 150x200 cm. 



IŠORINĖ LAUKO VIZUALIZACIJA 
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Projekte atliepiant vieną iš universalaus dizaino principo - visų lygybės, kai ta pačia aplinka ir 
produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, projekto logotipas su 
aprašu pritaikomas regėjimo negalią turintiems žmonėms.



IŠORINĖ LAUKO VIZUALIZACIJA 
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850 mm

2500 mm

600 mm

650 mm

650 mm

Lauko reklaminis stendas iš medžio ir organinio stiklo. 4 cm pločio ir 8 cm ilgio medžio stulpeliai 
organiškai dera prie kraštovaizdžio aplinkos, jos neužgožia ir sudaro lengvumo įspūdį. Medžio 
spalva  natūraliai nugairinta lietaus ir vėjo. Klijuojamas baltas 1 cm organinis stiklas su 
vizualizuotu logotipu. Ant medžio stulpelių purškiami balti grafiniai simboliai. Reklaminis 
stendas dvipusis, abi pusės analogiškos. Šie reklaminiai stendai gali tapi projekto lankytojų 
fotografavimosi vieta.  



IŠORINĖ LAUKO VIZUALIZACIJA 

Projekto viešųjų erdvių vizualiniuose sprendimuose užkoduota gamtos išsaugojimo, ekologinė 
žinutė. Viešosiose erdvėse sukonstruotos skritulio formos šviesos instaliacijos ant laibo koto 
tarsi sudaro iliuziją atgyjančio ir kylančio į orą logotipo smėlio dalelių. Atliepiant ekologijos 
problemas, šviestuvai maitinami saulės energija. Ant grindinio purškiami naktį šviesą 
atspindintys ir gamtą tausojantys dažai, kurie veikiami laiko ir oro salygų, palaipsniui išnyksta.
Grindinio siluetai - logotipo fragmentai, įvairios citatos iš Kultūros sostinės projekto ir pan.
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VIDAUS VIZUALIZACIJA 
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Projekto logotipas vidaus interjere.  3D tūriniai logotipai gali būti gaminami iš 5 cm putplasčio 
arba 1 cm organinio stiklo. Rekomenduojama baltą logotipą gaminti iš putlasčio, originalių 
spalvų logotipą - iš organinio stiklo.  



NERINGOS - LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖS 2021 vizualinio identito kūrybinė grupė

AUTORIUS IR KŪRĖJAS: Gabrielė RAČKAUSKAITĖ 
KURATORIAI:  prof. Alvydas KLIMAS, lekt. Martynas LAPAS 
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