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ŽENKLAS KAUNAS 

Kaunas, prieš kelerius metus pradėjęs atsinaujinimo etapą, šiandien yra patogesnis, 
gražesnis ir kultūriškai turtingesnis nei kada nors anksčiau. Tačiau visa tai tebuvo 
tik apšilimas. Šiandien Kaunas yra augantis Lietuvos miestas, lyderiaujantis šalyje 
pagal investicijas ir naujas darbo vietas.

Pradėjęs įgyvendinti įvairius projektus, Kaunas pradeda naują etapą, kurį visa 
Lietuva žinos „Kaunas auga“ vardu. Tai – realybėje kuriama sėkmės istorija apie 
veržlų, ambicingą ir augantį miestą, kurį kuria darbštūs, kūrybingi ir didelių svajonių 
turintys žmonės. Naujasis Kauno veidas palengvėjo, supaprastėjo, yra dinamiškesnis 
ir veržlesnis, Kaunas toliau kuria, žaidžia, keičiasi, kviečia atvykti ir augti kartu. 
Kaunas auga – žmonėmis, idėjomis, planais, renginiais, investicijomis. Judame tik 
pirmyn, kviečiame prisijungti ir skleisti šią žinią. 

Naujasis Kauno miesto veidas, ženklas – tai iki šiol naudoto logotipo naujoji versija, 
kuri tapo drobe išreikšti savo viziją, laisvai žaisti. Paprastesnių formų bei silueto, 
aiškiai išreikštas logotipas prie savęs prisijungė žodį „auga“ bei dvikryptį judėjimą 
simbolizuojančias rodykles. Lengvesnės, gaivesnės spalvos suteikia jaunatviškumo ir 
kurios puikiai suspindi skaitmeninėje erdvėje.
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LOGOTIPAS
Pagrindinė versija
Naujasis logotipas yra senojo logotipo paprastesnių formų versija. Atsisakoma 
serifinių šrifto dalių, atsisakoma raides jungiančių elementų, šešėliavimo efekto. 
Atsisakant šių elementų, logotipas įgauna šiuolaikiškesnę, grafiškai lengvesnę 
formą, o pagrindinė kompozicija ir buvusio logotipo branduolys lieka. Norint 
sustiprinti Kaune vykstančių procesų reikšmę ir kryptį, logotipas papildomas 
prierašu „auga“ bei dar vienu tą prierašą stiprinančiu grafikos elementu, 
simbolizuojančiu kryptį, augimą, progresą. 



SAUGOS ZONA
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Logotipas visada turi turėti minimalią saugos zoną, kurios pažeisti negalima, joje 
draudžiami naudoti šalutiniai grafiniai elementai. Saugos zona yra lygi keturiems 
raidės storiams x.   

Minimali erdvė
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Logotipas sudarytas iš keturių panašaus intensyvumo spalvų, kurios yra atnaujinta 
senojo logotipo intensyvesnė versija, pritaikyta prie besikeičiančių reikalavimų. Jų 
reikšmė lieka nepakitusi.

SPALVOS
Pirminės spalvos

RGB         25 70 160 
CMYK      100 75 0 0 
Pantone   286 

Mėlyna Žalia Raudona Geltona
RGB        0 175 110 
CMYK      96 0 75 0  
Pantone   3405 

RGB         255 70 95 
CMYK      0 82 43 0  
Pantone   710

RGB         234 184 24  
CMYK      0 30 100 0  
Pantone   P 10-8 



LOGOTIPO VERSIJOS
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Galimos kitos logotipo versijos: pagrindinių spalvų fone naudojamos baltos 
logotipo versijos.

Papildomos versijos



RGB         51 51 51 
CMYK      0 0 0 90 
Pantone   Black 7 

Juoda

LOGOTIPO VERSIJOS
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Spaudoje nenaudojant spalvų ir kitais atvejais - galimas naudoti bespalvis logotipas: 
baltas tamsiame fone, juodas - baltame fone. Antrinė spalva naudojama 
papildomoms detalėms (prierašams ir pan.) bei nespalvotai logotipo versijai.

Nespalvotos versijos



Neteisingi logotipo naudojimo pavyzdžiai

LOGOTIPO VERSIJOS
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Pagrindinė logotipo versija yra 4 spalvų logotipas.  Jo proporcijų, atspalvių ir spalvų 
išsidėstymo keisti negalima. Taip pat negalima sukti kampu, naudoti 
peršviečiamumo, nuimti grafinius elementus ar prierašą „auga“.  



NAUDOJIMAS ANT FONŲ
Neteisingi logotipo naudojimo pavyzdžiai
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Naudojant logotipą ant fonų, atsižvelgiama į fono intensyvumą ir konkuravimą su 
logotipu. Jei logotipas yra aiškiai įskaitomas, galima naudoti be papildomo fono, jei 
fonas yra kontrastingas ir grafiškai intensyvus, logotipas visada turi būti saugos 
zonos dydžio stačiakampyje. 



NAUDOJIMAS ANT FOTO
Rekomenduojami logotipo naudojimo pavyzdžiai
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Naudojant logotipą ant nuotraukų ir iliustracijų, atsižvelgiama į foninės iliustracijos 
intensyvumą, kontrastą ir konkuravimą su logotipu. Jei logotipas yra aiškiai 
įskaitomas, galima naudoti be papildomo fono, jei fonas yra kontrastingas ir 
grafiškai intensyvus, logotipas visada turi būti saugos zonos dydžio stačiakampyje. 



01 Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll Mm 
Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž 

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll Mm 
Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž 

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll Mm 
Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž 
Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll Mm 
Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž 

ŠRIFTAI
Pagrindins šriftas - BRANDON TEXT šeima
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Brandon Text šriftas priklauso žinomai Brandon Grotesque šriftų šeimai. Tai  
modernus šriftas be serifų, jį sudaro 6 skirtingi storiai ir 6 kursyvinės versijos 
kiekvienam storiui. Jo autorius – Hannes van Dohren, šriftas sukurtas 2013 m. 
Šriftas yra tinkamas naudoti tiek spaudoje, tiek ekranuose – internetiniuose 
puslapiuose, e-knygose ar aplikacijose. Šriftas pritaikytas ir lietuvių kalbai, nes turi 
visus reikiamus diakritinius ženklus. 



02 Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž 
Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž 
Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk 
Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž 
Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk 
Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž 

ŠRIFTAI
Papildomas šriftas - visa Open Sans šeima
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Naudojamas esant techniniams apribojimams: 

Open Sans yra humanistinis šriftas be serifų, sukurtas Steve Matteson. Šriftą 
sudaro 897 simbolių rinkinys, tarp jų ir kirilica. Tai modernus, draugiškai atrodantis 
atvirų formų puikiai skaitomas šriftas, tinkantis įvairioms naudojimo situacijoms - 
spaudai, internetinei erdvei, mobilioms aplikacijoms. Šriftas yra nemokamas, jį 
galima atsisiųsti iš fonts.google.com.



PAPILDOMI DIZAINO 
ELEMENTAI
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Atsiradę iš logotipo, papildomi dizaino elementai gali būti bet kurios firminės 
spalvos ir gyventi tiek kartu, tiek atskirai nuo logotipo, kai kuriais atvejais jį net 
pakeisdami. Pagrindinė taisyklė - kiekvienoje naudojimo situacijoje jų proporcijos 
vienas kito atžvilgiu turi likti tos pačios. Galimos įvairios kompozicijos. Ši grafika 
nėra logotipas. 



PAPILDOMI DIZAINO 
ELEMENTAI
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Atsiradę iš logotipo, papildomi dizaino elementai gali būti bet kurios firminės 
spalvos ir gyventi tiek kartu, tiek atskirai nuo logotipo, kai kuriais atvejais jį net 
pakeisdami. Pagrindinė taisyklė - kiekvienoje naudojimo situacijoje jų proporcijos 
vienas kito atžvilgiu turi likti tos pačios. Galimos įvairios kompozicijos. Ši grafika 
nėra logotipas. 



PAPILDOMI DIZAINO 
ELEMENTAI
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Atsiradę iš logotipo, papildomi dizaino elementai gali būti bet kurios firminės 
spalvos ir gyventi tiek kartu, tiek atskirai nuo logotipo, kai kuriais atvejais jį net 
pakeisdami, naudojant elementų raštus, spalvų akcentus. Galimos įvairios 
kompozicijos su grafika ir fotonuotrauka/iliustracija. 
 



PAPILDOMI DIZAINO 
ELEMENTAI
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Atsiradę iš logotipo, papildomi dizaino elementai gali būti bet kurios firminės 
spalvos ir gyventi tiek kartu, tiek atskirai nuo logotipo, kai kuriais atvejais jį net 
pakeisdami, naudojant elementų raštus, spalvų akcentus. Galimos įvairios 
kompozicijos su grafika ir fotonuotrauka/iliustracija.
 



PAPILDOMI DIZAINO 
ELEMENTAI
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Atsiradę iš logotipo, papildomi dizaino elementai gali būti bet kurios firminės 
spalvos ir gyventi tiek kartu, tiek atskirai nuo logotipo, kai kuriais atvejais jį net 
pakeisdami, naudojant elementų raštus, spalvų akcentus. Galimos įvairios 
kompozicijos su grafika ir fotonuotrauka/iliustracija.
 



MAKETAI



DOLOR SIT AMET
ET MORIAM VENIT
CONSECTETEUR

LOREM
IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nib

DOLOR SIT AMET
ET MORIAM VENIT
CONSECTETEUR

LOREM
IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nib

SPAUDOS MAKETAI
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Maketuose siekiama erdvės įspūdžio, derinami grafikos elementai su teksto plotais. 
Pagrindinėms antraštėms naudojamas Brandon Text Bold/Black. Teksto plotams 
naudojamas Open Sans tekstas, tarpai tarp eilučių - 1,15.
 

A3 formatas



DOLOR SIT 
AMET ET 
MORIAM VENIT
CONSECTETEUR

LOREM
IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nib

PRIMUS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui 
blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos 
dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non 

est laborum et dolorum fuga. 
Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero 
tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit 
quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas 
assumenda est, omnis dolor repellendus. 

tatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae 
non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, 
ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferen
dis doloribus asperiores repellat."

SECONDUS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui 
blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos 
dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non 

est laborum et dolorum fuga. 
Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero 
tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit 
quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas 
assumenda est, omnis dolor repellendus. 

tatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae 
non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, 
ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferen
dis doloribus asperiores repellat."

 

DOLOR SIT 
AMET ET 
MORIAM VENIT
CONSECTETEUR

LOREM
IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nib
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Maketuose siekiama erdvės įspūdžio, derinami grafikos elementai su teksto plotais. 
Pagrindinėms antraštėms naudojamas Brandon Text Bold/Black. Teksto plotams 
naudojamas Open Sans tekstas, tarpai tarp eilučių - 1,15.
 

A3 formatas
SPAUDOS MAKETAI



RUGPJŪČIO 26 D.
ATNAUJINTO
KALNIEČIŲ PARKO
ATIDARYMAS!

Daugiau informacijos apie renginį - parkai.kaunas.lt

RUGPJŪČIO 26 D.
ATNAUJINTO
KALNIEČIŲ PARKO
ATIDARYMAS!

RUGPJŪČIO 25 D.
21 val. “Romuvos” kinas po atviru dangumi – 
“100 metų kartu” 
(esant palankiomis oro sąlygoms)

10 val. “Judėk sveikai” ryto joga 
11 val.  “Judėk sveikai” mankšta vaikams
11.30 val. DIP DAP balansinių dviratukų 
lenktynės 2-5 m. mažyliams
12 val. Gatvės krepšinio turnyras 3x3
12-17 val. Projektų “Virtuali biblioteka” ir 
“Kaunas 2022” pristatymas
13 val. “Judėk sveikai” vidudienio zumba
13 val. Stalo teniso pamokos ir žaidimas
14-16 val. Aitvarų varžybos
14 val. Grupės “Mylimas klounas” pasirodymas
16 val. Ekstremalios dviračių komandos 
“Greentrails” šou
16-18 val. Manto Wizard amgiškas kampelis
17 val. parko muzika “Pašok” 
19 val. Oro baliono “kaunas auga” kilimas*

* Visi šventės dalyviai turės galimybę dalyvauti  loterijoje skrydžiui 
oro balionu laimėti.

RUGPJŪČIO 25 D.

21

Maketuose siekiama erdvės įspūdžio, derinami grafikos elementai su teksto plotais. 
Pagrindinėms antraštėms naudojamas Brandon Text Bold/Black. Teksto plotams 
naudojamas Open Sans tekstas, tarpai tarp eilučių - 1,15.
 

A3 formatas
SPAUDOS MAKETAI
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Atsiradę iš logotipo, papildomi dizaino elementai gali būti naudojami lakoniškai 
perteikiant logotipo grafiką, naudojant bent vieną iš spalvų, panaudojant raštus ir 
erdvę.
 

Viršelis
SPAUDOS MAKETAI
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Lauko reklamai naudojami lakoniški grafiniai elementai, raštai, nuotraukos, 
logotipas yra aiškiai įskaitomas. Maketai neapkraunami.
 

Įvairūs formatai
LAUKO REKLAMOS
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Viršelio pav. - siūlome keisti atsižvelgiant į miesto aktualijas. Pagyvinama grafikos 
elementais, raštais, kurie turi būti vienodo storio. Naudojamas šriftas - Brandon 
Text (Bold/Black).
 

Facebook, Instagram
SOC. MEDIJA



ATRIBUTIKA



Ženkliukai   

-

-
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Marškinėliai



Balionai

ĮvairiĮvairi
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Alternatyvūs ženkliukai

Puodeliai
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Alternatyvūs ženkliukai



Pagrindinė logotipo versija naudojama baltame nustatyto dydžio stačiakampyje arba 
ant balto fono. Papildomos logotipo versijos naudojamos atitinkamų spalvų nustatyto 
dydžio stačiakampiuose arba tokių spalvų fonuose.  

TAISYKLĖS VYSTYMUI
1.

Papildomi stiliaus elementai kuriami naudojant logotipo dalis – kartu arba išskaidžius. 
Svarbu, kad jų proporcijos viena kitos atžvilgiu išliktų tokios pačios.

  

2.

Papildomi stiliaus elementai (t. y. logotipo dalys) nėra tapatūs logotipui, tačiau kai 
kuriais atvejais gali jį pakeisti.  

4.

Papildomi stiliaus elementai kuriami naudojant logotipo spalvas bei baltą ir firminę 
juodą spalvas.

  

3.

Laikantis šių abribojimų, suteikiama laisvė kurti – taip vizualinis stilius galės augti ir 
natūraliai atitikti savo koncepciją. Tačiau kūrybos rezultatas visuomet turi perteikti 
tas pačias vertybes, kaip ir KAUNAS AUGA logotipas. 

  

5.
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