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ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJOS 

LOGOTIPO IR FIRMINIO STILIAUS KŪRIMO KONKURSO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Šiaulių „Rasos“ progimnazijos logotipo ir  herbo, vėliavos, emblemos, iškabos, skaidrių 

dizaino, ekslibrio (toliau – firminis stilius) kūrimo konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai 

reglamentuoja tikslus, sąlygas, kriterijus, vertinimą, atranką, autoriaus teises ir atsakomybę, 

apdovanojimą. 

1.2. Mokyklos istorijos pradžia — 1968 metai. 11–oji vidurinė mokykla (dabar „Rasos“ 

progimnazija) įkurta 1968 m. rugsėjo 1 dieną. „Rasos“ progimnazija yra įvairiapusiško ugdymui 

lanksti, atvira naujovėms ir iniciatyvi mokykla, maksimaliai atskleidžianti ugdytinių gabumus, 

formuojanti mokinių vertybines nuostatas, brandinanti jų mąstyseną bei savarankiškumą, plėtojanti 

jų gebėjimus ir talentą, laiduojanti ugdymo tęstinumą aukštesnėse ugdymo institucijose, 

puoselėjanti mokytojų ir mokinių gerus santykius bei aktyviai ir veiksmingai dalyvaujanti 

visuomenės gyvenime. 

1.3. Progimnazijos misija – teikti kokybišką ugdymą, kurti saugią ir sveiką aplinką, ugdyti 

aktyvią, kūrybingą, pilietišką, visą gyvenimą besimokančią asmenybę. 

1.4.Progimnazijos vertybės: profesionalumas, bendruomeniškumas, kūrybingumas, atvirumas, 

atsakomybė. 

1.5. Konkurso tikslas – išrinkti logotipą ir firminių stilių atitinkantį progimnazijos pagrindines 

veiklos gaires, misiją ir vertybes. Suformuoti naujų mokyklos simbolių darnią sistemą, kuri 

atskleistų bendruomenei būdingus veiklos ypatumus, skatintų bendruomenės narių tapatumą bei 

savigarbą, pasitikėjimą ir pagarbą mokyklai. 
1.6. Šiuose nuostatuose vartojamos svarbiausios sąvokos: 

1.6.1. logotipas ir firminis stilius – grafinis ženklo ir simbolių sukūrimas „Rasos“ 

progimnazijai; 

1.6.2. dalyvis – asmuo ar įmonė gebanti įvykdyti konkurso sąlygas;   

1.6.3. komisija – asmenų grupė, kuriai pavesta įvertinti simbolio projektus ir išrinkti 

laimėtoją; 

1.6.4. Konkurso organizatorius – Šiaulių „Rasos“ progimnazija. 

1.7. Konkursas susideda iš 4 etapų: 

1.7.1. logotipo ir firminio stiliaus konkurso nuostatų paskelbimas; 

1.7.2. logotipo ir firminio stiliaus projektų siuntimas, dalyvių registracija; 

1.7.3. komisijos vertinimas ir atranka; 

1.7.4. laimėtojo paskelbimas, apdovanojimas ir logotipo ir firminio stiliaus paviešinimas. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO SĄLYGOS 

 

2.1. Logotipas ir firminis stilius turi būti originalus ir tik dalyvio sukurtas kūrinys. Logotipas 

ir firminis stilius neturi pažeisti jokių įstatymų, visuomenės tvarkos arba trečiųjų šalių autorių teisių. 



2.2. Logotipas ir firminis stilius negali kurstyti religinės, etinės, rasinės, tautinės ar moralinės 

nesantaikos. 

2.3. Konkursui pateikti Logotipas ir firminis stilius, kurie pažeidžia trečiųjų šalių autorių 

teises (autorių teises, patentus, prekių ženklus, nuosavybės ar turtines teises, nusikalsta įstatymams 

dėl šmeižto, garbės ir orumo, pažeidžia privatumo, viešumo, asmenybės teises, sutartines teises, bet 

kokio asmens, įstaigos ar kitokio subjekto teises), visuomenės tvarką, kitus įstatymus, vertinami 

nebus. Jei tai išaiškėja po laimėtojo paskelbimo, laimėjęs dalyvis privalo grąžinti prizą, o laimėtoju 

skelbiamas kitas dalyvis. 

2.4. Logotipas ir firminis stilius turi būti sukurta būtent šiam Konkursui, jis negali būti 

publikuotas kur nors anksčiau. 

2.5. Simbolika turi būti informatyvi, aiški ir įsimenama. 

2.6. Pageidaujama, kad logotipe ir firminiame stiliuje atsispindėtų:  

- Šiaulių „Rasos“ progimnazijos pavadinimas; 

- mėlyna spalva (mokyklos spalva); 

- mokyklos himno prasmė; 

- mokyklos lokacija ; 

2.7. Esant pageidavimui, kuriant logotipą ir firminį stiliaus projektus, suteikiama atvykti į 

Šiaulių „Rasos“ progimnazija papildomai konsultacijai. Kontaktinis asmuo Monika Valčiukaitė 

tel. 861293080 

2.8. Logotipas pateikiamas 2 būdais: spalvotas ir nespalvotas. Logotipą pateikti EPS ar CDR 

formatu ir PDF, JPEG, PNG formatais. 

2.9. Pateikiamas logotipo naudojimo aprašas (angl. brandbook). Šiame apraše turi būti 

numatytas ir aprašomas logotipo ir firminio stiliaus naudojimas ant skirtingų fonų, vienspalvis 

naudojimas, negatyvinis vaizdas, kokie yra spalvų kodai, kuris šriftas naudojamas, mažiausias 

leistinas dydis ir pan. 

2.10. Logotipo ir firminio stiliaus taps progimnazijos komunikacijos elementu, todėl turi būti 

tinkamas naudoti firminiuose blankuose, vizitinėse kortelėse, reklaminėje medžiagoje, elektroninėje 

erdvėje ir pan. 

 

III SKYRIUS 

LOGOTIPO IR FIRMINIO STILIAUS PROJEKTŲ PATEIKIMAS, VERTINIMAS, 

ATRANKA IR 

APDOVANOJIMAS 

 

3.1. Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 3 skirtingus logotipo ir firminio stiliaus 

variantus. Skirtingais variantais laikomi iš pažiūros skirtingas logotipas ir firminis stilius.  

3.2. Dalyviai logotipus ir firminį stilių gali pateikti šiais būdais: paštu (ant voko nurodoma: „ 

Šiaulių „Rasos“ progimnazijos simbolikos konkursui“, Tiesos al. 1, LT-78230 Šiauliai), pateikti 

CD, DVD ar USB laikmeną, el. paštu rasosp@splius.lt (laiško temos skiltyje nurodama 

„Simbolikos konkursui“). Taip pat dalyvis turi nurodyti: vardą, pavardę, adresą, telefoną, el. pašto 

adresą. 

3.3. Logotipą ir firminius stiliaus projektą pateikti iki 2018 m. vasario 2  d. 14 val. Vėliau 

pateikti projektai nebus vertinami. 

3.4. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės, jei simbolika nepasiekė jo dėl paprasto 

ar elektroninio pašto klaidos, techninių nesklandumų arba jei elektroniniu formatu pateikta 

informacija neprieinama dėl elektroninio dokumento klaidos. 

3.5. Simbolikos projektus vertins ir geriausią logotipo projektą išrinks Šiaulių „ Rasos“ 

progimnazijos sudaryta komisija. Komisijos sudėtis bus patikslinta artėjant konkursinių darbų 

vertinimui. 

3.6. Konkurso laimėtojui atiteks  500 Eur (piniginis prizas). 



3.7. Komisijos ištrinktas konkurso laimėtojas bus paskelbtas 2018 m. vasario mėn. 9 d. 15 

val. progimnazijos interneto svetainėje www.rasosp.lt. Konkurso dalyvis apie laimėjimą bus 

informuotas asmeniškai el. paštu ir telefonu.  

3.8. Komisija, vertindama simbolikos projektus, atsižvelgs į šiuos kriterijus: originalumas, 

išskirtinumas, paprastumas, aiškumas, universalumas, ilgalaikiškumas ir atpažįstamumas, 

simbolikoje perteikta „Rasos“ progimnazijos veiklos koncepcija, simbolika yra vizualiai patraukli. 

3.9. Simbolika sukurta nepažeidžiant įstatymų, visuomenės tvarkos arba trečiųjų šalių autorių 

teisių. 

 

IV SKYRIUS 

AUTORIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

 

4.1. Konkurso laimėtojas pasirašo sutartį su Šiaulių „Rasos“ progimnazija, kuria 

neatšaukiamai ir visam laikui be jokios kompensacijos suteikia teisę visą pateiktą kūrinį ar bet kurią 

jo dalį naudoti bet kokiu būdu ir be jokių apribojimų, jį reprodukuoti, gaminti išvestinius produktus, 

keisti, platinti, perduoti, skelbti, licencijuoti bet kokiomis priemonėmis. Simbolika tampa Šiaulių 

„Rasos“ progimnazijos nuosavybe. Konkurso laimėtojas simbolika pateikia EPS, AI, CDR arba 

PSD formatu. 

4.2. Progimnazija pagal poreikį pasilieka teisę iš Konkurso laimėtojo reikalauti logotipo 

projekto patikslinimo. 

4.3. Progimnazija neprisiima atsakomybės už autorių teisių pažeidimus. Klausimai ir 

sprendimai, susiję su autorių teisių pažeidimais, yra dalyvio atsakomybė. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

5.1. Konkurso Komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. 

5.2. Nuostatuose nepaminėti atvejai priklausys nuo progimnazijos sprendimo. 

5.3.Šiaulių „Rasos“ progimnazija pasilieka teisę keisti Konkurso sąlygas, apie tai 

informuojama progimnazijos interneto svetainėje www.rasosp.lt 

5.4.Dalyviams simbolikos kūrimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos. 

5.5.Dalyvių pateikti duomenys yra neskelbiami, išskyrus dalis informacijos (vardas, pavarde, 

amžius, mokymosi įstaiga ar darbovietė) apie laimėtoją. 

5.6.Asmenys, dalyvaujantys konkurse, patvirtina, kad yra susipažinę su jo nuostatais ir 

sutinka su sąlygomis. 

http://www.rasosp.lt/

