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naudojimo 
atmintinė

Logotipo



Kodėl svarbu 
nurodyti 
finansavimo 
šaltinius? 

Lietuvos kultūros taryba (toliau – LKT) konkurso būdu 
skirsto valstybės biudžeto lėšas kultūros ir meno projek-
tams bei stipendijoms. Kitaip tariant, kultūros ir meno 
projektams LKT skiriamos lėšos yra mokesčių mokėtojų 
indėlis į kultūros vystymą. 

Siekiant kuo geriau informuoti visuomenę apie valstybės 
biudžeto lėšų panaudojimą, LKT finansuojamų projektų 
vykdytojai įpareigojami visoje projektų reklaminėje ir in-
formacinėje medžiagoje nurodyti, kad projektą finansuo-
ja Lietuvos kultūros taryba. Ženklas, vizualiai pažymintis 
visuomenės investiciją į šalies kultūros procesus, yra LKT 
logotipas, kuris reiškia, kad kūrinys, renginys ar kitas pro-
jektas buvo sukurtas ar pristatytas prisidėjus Lietuvos 
valstybės lėšomis.

Kas turi naudoti 
LKT logotipą? 

Visi LKT finansuojamų projektų vykdytojai visoje projekto 
reklaminėje ir informacinėje medžiagoje privalo nurodyti, 
kad projektą finansuoja (ne remia, o būtent finansuoja) 
LKT, pateikdami aiškiai matomą institucijos logotipą. 

LKT sprendimu atskirų finansavimo programų 
ar nustatytą finansavimo sumą gavusių projektų 
vykdytojams gali būti keliama papildomų reikalavimų, 
kurie nurodomi projekto finansavimo sutartyje. 

Reklaminiuose radijo pranešimuose reikia naudoti 
tekstą: „Projektą1  finansuoja Lietuvos kultūros taryba.“

Kaip naudoti 
logotipus?  
Projekto vykdytojai įsipareigoja LKT logotipą naudoti 
remdamiesi „Stiliaus vadovu“, kuris kartu su LKT 
logotipu skelbiamas interneto svetainėje www.ltkt.lt. 
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1 Žodis „projektas“ gali būti keičiamas kitu, geriau finansuojamo 
projekto ar jo veiklos pobūdį nusakančiu terminu: „spektaklis“, 
„festivalis“, „knygos vertimas“, „paroda“, „koncertų ciklas“ ir pan.



Kokie 
reikalavimai 
taikomi LKT 
logotipui? 
LKT logotipo plotis turi būti ne mažesnis nei 20 mm. 

Galima naudoti keturis LKT logotipo spalvinius variantus: 
originalų logotipą šviesiame fone, originalų logotipą 
tamsiame fone, vienspalvį juodą ar vienspalvį baltą 
logotipą.

Norint LKT logotipą naudoti ant fono, kuriame logotipas 
tampa neįskaitomas ir blankus, būtina naudoti baltos 
spalvos foną, kurio dydis sutampa su logotipo apsaugos 
zonos dydžiu. Logotipo fonas gali būti permatomas, bet 
permatomumas turi būti ne mažesnis nei 90 procentų.

Išsamesnę informaciją galite rasti interneto svetainėje 
www.ltkt.lt/apie-ltkt/logotipai. 

Jei logotipų 
naudoti 
neįmanoma
Išimtiniais atvejais, kai reklaminės ir (ar) informacinės 
medžiagos dydis, formatas ar koncepcija neleidžia 
užtikrinti LKT logotipo matomumo ir (ar) pažeidžiami 
„Stiliaus vadove“ nurodyti reikalavimai, leidžiama 
naudoti tekstinę nuorodą „Projektą2  finansuoja Lietuvos 
kultūros taryba“. Tačiau tokiais atvejais sprendimą būtina 
iš anksto suderinti su LKT. 

Pranešimai 
spaudai 
Pranešimuose spaudai, kuriuose minimas LKT 
finansuojamas projektas, būtina nurodyti, kad 
projektą finansuoja LKT, ir šiuos pranešimus kartu su 
vaizdo medžiaga (nuotraukomis, vaizdo įrašais, kitos 
iliustracijomis) pateikti LKT el. paštu pranesimai@ltkt.
lt. LKT pasilieka teisę publikuoti šiuos pranešimus ir 
vaizdo medžiagą (laikydamasi galiojančių autorių teises 
saugančių teisės aktų) interneto svetainėje www.ltkt.
lt ir naudoti LKT veiklą pristatančioje informacinėje 
medžiagoje ir kituose pranešimuose.

Socialiniai 
tinklai 
Jeigu LKT finansuojamas projektas viešinamas 
socialiniuose tinkluose, šiuose pranešimuose kartu su 
pateikiama informacija taip pat būtina nurodyti, kad 
projektą finansuoja LKT ir naudoti aktyvią nuorodą.
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Kam ir kada 
taikomos 
papildomos 
sąlygos? 
Strateginio finansavimo programų lėšomis finansuojamų 
projektų ir tų projektų, kuriems skirtas finansavimas 
sudaro 50 tūkst. eurų ar daugiau, vykdytojai turi laikytis 
papildomų LKT finansinio indėlio viešinimo sąlygų. 

Tęstinių mėgėjų meno renginių organizatoriai ir projektų, 
kuriems LKT skirto finansavimo suma yra 50 tūkst. 
eurų ir daugiau vykdytojai visoje projekto reklaminėje 
ir informacinėje medžiagoje turi nurodyti LKT prie 
pagrindinių rėmėjų ar partnerių, pateikdami aiškiai 
matomą LKT logotipą su prierašu „Projektą finansuoja“.

Strateginių tarptautinių renginių organizatoriai visoje 
projekto reklaminėje ir informacinėje medžiagoje 
LKT turi nurodyti prie pagrindinių projekto rėmėjų ar 
partnerių, pateikdami aiškiai matomą LKT logotipą su 
prierašu „Festivalį finansuoja“ arba „Renginį finansuoja“. 
Kai reklaminės ar informacinės medžiagos formatas, 
dydis ar koncepcija neleidžia užtikrinti LKT logotipo 
matomumo ar pažeidžiami LKT logotipo „Stiliaus 
vadove“ nurodyti reikalavimai, galima naudoti tekstinę 
nuorodą „Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba“ 
arba „Renginį finansuoja Lietuvos kultūros taryba“, tačiau 
šis sprendimas privalo būti iš anksto suderintas su LKT. 

Strateginį finansavimą gaunančios kultūros ir meno 
kūrėjų organizacijos visoje savo veiklos reklaminėje ir 
informacinėje medžiagoje turi naudoti aiškiai matomą 
LKT logotipą su prierašu „Organizacijos3  veiklą 
finansuoja“. Tokia pati formuluotė turi būti naudojama 
ir reklaminiuose garso pranešimuose, skirtuose radijo 
stotims. Kai reklaminės ar informacinės medžiagos 
formatas, dydis ar koncepcija neleidžia užtikrinti LKT 
logotipo matomumo ar pažeidžiami LKT logotipo 
„Stiliaus vadove“ nurodyti reikalavimai, galima naudoti 
tekstinę nuorodą „Organizacijos veiklą finansuoja 
Lietuvos kultūros taryba“, tačiau šis sprendimas 
privalo būti iš anksto suderintas su LKT. Be to, šių 
organizacijų interneto svetainėje LKT logotipas su 
prierašu „Organizacijos veiklą finansuoja“ turi būti 
pateikiamas pradiniame puslapyje ir aiškiai matomas. 
Kai toks informacijos pateikimas nėra įmanomas dėl 
ribotų techninių galimybių ar kitų priežasčių, sprendimas 
privalo būti iš anksto suderintas su LKT. 

Projektų vykdytojai, įgyvendinantys Nacionalinius 
paviljonus Venecijos bienalėje, visoje projektų 
reklaminėje ir informacinėje medžiagoje turi naudoti 
aiškiai matomą LKT logotipą su prierašu „pristato“ arba 
„Lietuvos kultūros taryba pristato“ (prierašo vertimas 
į užsienio kalbas skelbiamas LKT interneto svetainėje 
www.ltkt.lt). Kai reklaminės ar informacinės medžiagos 
formatas, dydis ar koncepcija neleidžia užtikrinti LKT 
logotipo matomumo ar pažeidžiami LKT logotipo 
„Stiliaus vadove“ nurodyti reikalavimai, privaloma 
naudoti tekstinę nuorodą „Lietuvos paviljoną4  pristato 
Lietuvos kultūros taryba“. Logotipų naudojimą ir 
tekstinę formuluotę privaloma suderinti su LKT. Tą 
pačią formuluotę reikia naudoti ir reklaminiuose garso 
pranešimuose, skirtuose radijo stotims. 

2 Žodis „projektas“ gali būti keičiamas kitu, geriau finansuojamo 
projekto ar jo veiklos pobūdį nusakančiu terminu: „spektaklis“, 
„festivalis“, „knygos vertimas“, „paroda“, „koncertų ciklas“ ir pan. 

3 Čia ir toliau žodis „organizacija“ gali būti keičiamas į organizacijos 
pavadinimą ar organizacijos teisinę formą, pavyzdžiui, „Sąjungos veiklą 
finansuoja Lietuvos kultūros taryba“.

4 Žodžiai „Lietuvos paviljonas“ gali būti keičiami projekto ar jo veiklos 
pavadinimu, pavyzdžiui, „Meno salą pristato Lietuvos kultūros taryba“.
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LKT pristatymas
projektų 
leidiniuose 
LKT pasilieka teisę prašyti pagal strateginio finansavimo 
programas finansuotų projektų vykdytojų, kad LKT 
pristatymui būtų skirtas vienas puslapis projekto 
vykdytojo rengiamose, su finansuotais projektais 
susijusiuose brošiūrose ar bukletuose.

Pristatymas 
užsienyje 
Jei LKT logotipas naudojamas užsienio kalba rengiamoje 
reklaminėje ar informacinėje medžiagoje, reikėtų 
naudoti LKT logotipo versiją anglų kalba su prierašo, kad 
projektą finansuoja LKT, vertimu į atitinkamą užsienio 
kalbą. 

VERTIMAS Į UŽSIENIO KALBAS: 

Anglų kalba The project is financed by the
  Lithuanian Council for Culture

Ispanų kalba Proyecto financiado por el Consejo
  Lituano de la Cultura

Italų kalba Il progetto è finanziato dal consiglio
  della cultura Lituana

Bendrine kinų  该项目由立陶宛文化委员会赞助
(mandarinų) kalba 

Lenkų kalba Projekt jest finansowany przez Litewską
  Radę Kultury

Portugalų  O projecto é financiado pelo Conselho
kalba  da Cultura da Lituânia

Prancūzų Le projet est financé par le Conseil
kalba  lituanien de la culture

Rusų kalba Проект финансирует Литовский совет 

  по культуре

Ukrainiečių  Проект фінансує Литовська Рада з

kalba  культури

Vokiečių kalba Das Projekt wird vom Litauischen
  Kulturrat
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Kaip 
atsiskaitoma?  
Kartu su projekto ataskaitomis (projekto įgyvendinimo 
rezultatų ataskaita ir dalinio finansavimo faktines išlaidas 
patvirtinančių dokumentų sąrašu) projekto vykdytojai 
LKT turi pateikti reklaminės medžiagos (plakato, 
skrajutės, bukleto, brošiūros ir kt.) skenuotą kopiją 
arba nuotrauką (ne maketą) skaitmeninėje laikmenoje, 
atspausdintą kopiją arba šią medžiagą atsiųsti LKT 
nurodytu el. paštu.

su mumis!
Susisiekite

Jei Jums kiltų klausimų ar 
neaiškumų, maloniai prašome 
susisiekti su meno sričių ir kultūros 
programų kuratorėmis. Mielai Jums 
padėsime. Linkime 

sėkmingai
 įgyvendinti 

kūrybinius 
sumanymus!


