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1 Mykolo Romerio universiteto 
ženklo (angl. brand) apra-
šymas

I. Ženklas. Mykolo Romerio universitetas.

II. Pirminė ženklo asociacija. Tarptautinis.

III. Ženklo geolokacija. Šiaurės Europa.

IV. Ženklo platforma:
 
 Ženklo vizija. Tapti patraukliausiu tarptautiniu universitetu Lietuvoje ir kurti pa-

trauklaus tarptautinio universiteto įvaizdį užsienio valstybėse. 
 
 Ženklo misija. Sudaryti sąlygas siekiant tarptautinės karjeros, aukštesnės kvalifi-

kacijos, geresnės ateities.

 Ženklo vertybės.  Atsakomybė. Skaidrumas. Sutelktumas. Inovatyvumas.

 Ženklo asmenybė. Jaunatviška. Pilietiška. Kultūringa. Entuziastinga.
 
 Ženklo (balso) tonas. Ramus. Savimi pasitikintis.

V. Ženklo pažadas. Kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo skatinimas bei ugdymas. 
 
VI. Ženklo įvaizdis.  Lankstus, reaguojantis į rinką.

VII. Ženklo socialinė atsakomybė. Lietuviško tapatumo puoselėjimas. 
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2 Mykolo Romerio 
universiteto logotipo 
aprašymas bei 
pagrindimas
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2.1 Mykolo Romerio univer-
siteto logotipo aprašy-
mas bei pagrindimas

Pagrindinis MRU grafinės simbolikos elementas yra MRU logotipas, kurį su-
daro trijų raidžių „M“, „R“ ir „U“ kompozicija bei pavadinimas „Mykolo Rome-
rio Universitetas“.
Logotipo pavadinimas „Mykolo Romerio Universitetas“ visuomet rašomas 
didžiosiomis raidėmis šriftu LondonBetween. 

ŽENKLO KONSTRUKCIJA
Logotipo pagrindinių grafinių simbolių elementai komponuojami iš besi-
jungiančių formų, kurių kraštinės pasvirusios 42 arba 90 laipsnių kampu. 
Žiūrint į logotipo kontūrą, sudaromas statiško, tvirto simbolio įvaizdis. Tai 
simbolizuoja ramybę, pasitikėjimą, sutelktumą, atsakomybę. 
Atskiri logotipo grafiniai elementai sukuria dinamiško, kintančio, įdomio-
mis grafinėmis sąjungomis besijungiančio ženklo įspūdį. Dinamiškų formų 
kompozija išreiškia kūrybiškumą, inovatyvumą ir patrauklios institucijos 
įvaizdį.
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3 Logotipo išskleidimo 
Mykolo Romerio 
universiteto 
struktūriniams 
padaliniams 
aprašymas
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Ekonomikos ir �nansų
valdymo fakultetas

X

X

0,5X

3.1 Proporcijos MRU struktūriniams padaliniams pritaikomo logotipo atstumams grafinia-
me stiliuje nustatyti yra naudojamas sąlyginis logotipo modulis. Jis apskai-
čiuojamas pagal tarp logotipo raidžių „M“ ir „R“ esantį atstumą ir prilygsta 
faktiniam dydžiui X. Pagal tai apskaičiuojami nekintantys elementų dydžiai 
ir tarp jų esantys atstumai.
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3.2 Apsauginė zona

Ekonomikos ir �nansų
valdymo fakultetas

MRU struktūriniams padaliniams pritaikomas logotipas yra įdėtas į sąlygi-
nę stačiakampio formos erdvę, kurioje draudžiama talpinti kitus grafinius 
elementus. Minimali erdvė aplink logotipą yra nustatoma pagal logotipo 
raidės „M“ plotį. Stačiakampio ir logotipo santykis yra fiksuotas ir nekintantis 
jokiomis aplinkybėmis.
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3.3 Logotipo išskleidimas 
universiteto struktūri-
niams padaliniams

Politikos ir vadybos
fakultetas

Ekonomikos ir �nansų
valdymo fakultetas

Socialinės informatikos
fakultetas

Socialinės politikos 
fakultetas

Viešojo saugumo
fakultetas

Teisės fakultetas

Investuotojų klubas

Doktorantų draugija

Humanitarinių mokslų
institutas

Biblioteka

Studentų atstovybė

MRU struktūriniams padaliniams yra naudojamas unifikuotas logotipas, 
kuriam yra taikomi grafiniame stiliuje aprašyti elementų dydžiai ir tarp jų 
esantys atstumai. 
Po logotipu, naudojant Myriad Pro Regular šriftą, yra komponuojami skirtin-
gų struktūrinių padalinių pavadinimai.



11

4 Logotipo grafinio 
vaizdo aprašymas
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4.1 Logotipo proporcijos Visiems atstumams grafiniame stiliuje nustatyti yra naudojamas sąlyginis 
logotipo modulis. Jis apskaičiuojamas pagal logotipo raidės „R“ statmenos 
kraštinės aukštį ir prilygsta faktiniam dydžiui X. Pagal tai apskaičiuojami ne-
kintantys elementų dydžiai ir tarp jų esantys atstumai.
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4.2 Logotipo saugos zona MRU logotipas yra įdėtas į sąlyginę stačiakampio formos erdvę, kurioje 
draudžiama talpinti kitus grafinius elementus. Minimali erdvė aplink logo-
tipą yra nustatoma pagal logotipo raidės „U“ plotį. Stačiakampio ir logotipo 
santykis yra fiksuotas ir nekintantis jokiomis aplinkybėmis.
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4.3 Logotipo mažiausias 
leistinas dydis

Norint išlaikyti pakankamą logotipo skaitomumą, siūloma nenaudoti:
-mažesnio nei 3 mm aukščio visų spalvų logotipo be pavadinimo ir 6 mm 

aukščio visų spalvų logotipo su pavadinimu;
-mažesnio nei 2 mm aukščio vienspalvio logotipo be pavadinimo ir 5 mm 

aukščio vienspalvio logotipo su pavadinimu.
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4.4 Logotipo spalvos Pagrindinės MRU logotipo spalvos yra juoda, raudona, oranžinė ir geltona.
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4.5 Logotipo achromatinė 
versija

Išskirtiniais atvejais, kai spaudos galimybės apriboja arba dokumentuose, 
arba nespalvotose žiniasklaidos priemonėse, naudojamas supaprastintas 
juodos ir baltos spalvos bei jų pustonių MRU logotipas. 
Norint komponuoti achromatinę logotipo versiją ant balto paviršiaus, nau-
dojamas 1 pavyzdyje pateiktas logotipas su nurodyta spalvų procentuote.  
Norint komponuoti achromatinę logotipo versiją ant 100 % spalvos pavir-
šiaus, naudojamas 2 pavyzdyje pateiktas logotipas su nurodyta spalvų pro-
centuote.
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4.6 Logotipo vienspalvė ver-
sija

Laisvai pasirenkant arba kai techninės galimybės riboja, naudojamas viens-
palvis 100% juodos arba Pantone Black spalvos logotipas.
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4.7 Logotipo naudojimas 
ant spalvotų ir margų 
paviršių

1 pavyzdyje pateiktas visų spalvų logotipas naudojamas, kai bendra pavir-
šiaus spalvų suma neviršija 20 %.

2 pavyzdyje pateiktas vienspalvis baltos spalvos logotipas naudojamas, kai 
spalvų intensyvumas viršija 100 % bendros paviršiaus spalvos.

3 pavyzdyje pateiktas achromatinis logotipas su baltos spalvos rėmeliu nau-
dojamas ant margo achromatinio paviršiaus.

4 pavyzdyje pateiktas visų spalvų logotipas su baltos spalvos rėmeliu nau-
dojamas ant spalvoto paviršiaus.
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4.8 Neleistinas logotipo nau-
dojimas
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4.9 Trimatė logotipo versija 1 logotipo pavyzdys skirtas lauko iškaboms ar kitiems tūriniams logotipo 
objektams.

2 logotipo pavyzdys skirtas naudoti televizijos užsklandoms, klipams, taip 
pat reklaminiams skydeliams internete bei reljefiniams ar tūriniams logo-
tipo objektams.
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4.10 Logotipo aplikacija mo-
biliesiems telefonams

MRU mobiliųjų telefonų aplikacijose yra naudojamas baltos spalvos logo-
tipas.
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4.11 Logotipo versija anglų 
kalba

Naudojant logotipo versiją anglų kalba, visi grafinio elemento parametrai 
atitinka lietuviškos versijos logotipą. Pavadinime naudojamas angliškas 
tekstas „Mykolas Romeris University“, rašomas didžiosiomis raidėmis.
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4.12 Logotipo šriftas Logotipe yra naudojamas LondonBetween šriftas, kuris yra nežymiai trans-
formuotas, kad atitiktų bendrą logotipo stilistiką ir išlaikytų optimalų skai-
tomumą.
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4.13 Ženklo šriftai MRU išorinėje komunikacijoje naudojamas Myriad Pro šriftas. 
Vidinėje universiteto komunikacijoje (raštuose, pristatymuose ir pan.) nau-
dojamas Arial šriftas.
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5 Logotipo ir jo grafinių 
elementų naudojimas 
rinkodaros 
priemonėse 
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5.1 Spaudos maketai



27

5.1.1 Logotipo santykis su 
maketo plotu

MRU logotipo santykis su spaudos maketo plotu yra nustatomas pagal są-
lyginį maketo modulį. Jis apskaičiuojamas pagal ilgiausią maketo kraštinę ir 
yra prilyginamas faktiniam dydžiui X. Pagal tai apskaičiuojamas mažiausias 
ir didžiausias logotipo dydis.
A. Mažiausias leistinas logotipo dydis sudaro 1/30 maketo faktinio dydžio X.
B. Didžiausias leistinas logotipo dydis sudaro 1/10 maketo faktinio dydžio X.
Išskirtiniais atvejais galima komponuoti logotipą per visą maketo plotą, ne-
pažeidžiant logotipo saugos erdvės.
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5.1.2 Logotipo leistinas ats-
tumas nuo maketo 
kraštinių

MRU logotipo leistinas atstumas nuo kraštinių yra nustatomas pagal sąlygi-
nį maketo modulį. Jis apskaičiuojamas pagal logotipo aukštį ir yra prilygina-
mas faktiniam dydžiui X. Pagal tai apskaičiuojamas mažiausias ir didžiausias 
leistinas atstumas nuo kraštinių.
A. Mažiausias leistinas atstumas nuo kraštinių sudaro 1/2 faktinio dydžio X.
B. Didžiausias leistinas atstumas nuo kraštinių yra lygus faktiniam dydžiui X.
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5.1.3 Logotipo santykis su 
vaizdiniu

MRU logotipo santykis su vaizdiniu nustatomas pagal sąlyginį maketo mo-
dulį. Jis apskaičiuojamas pagal ilgiausią maketo kraštinę ir yra prilyginamas 
faktiniam dydžiui X. Pagal tai apskaičiuojamas mažiausias ir didžiausias leis-
tinas vaizdinio dydis. Mažiausią leistiną vaizdinio dydį sudaro 1/2 faktinio 
dydžio X. Didžiausias leistinas vaizdinio dydis priklauso nuo logotipo apsau-
ginės erdvės ir negali jos pažeisti. Norint sukurti specifinę vaizdinio formą, 
yra naudojami 10 laipsnių posvyrio kampai, dalinantys maketą santykiu 3:2.
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5.1.4 Logotipo santykis su 
daugiau nei vienu vaiz-
diniu

Jeigu spaudos makete yra naudojami daugiau nei vienas vaizdinys, tokiu 
atveju naudojama stačiakampė vaizdinio forma, kurios kairysis apatinis 
kampas kertamas 45 laipsnių kampu. Jo aukštis nustatomas pagal faktinį 
vaizdinio aukštį X. Didžiausias leistinas kampo dydis sudaro 1/10 faktinio 
dydžio X.
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5.1.5 Statiškas dekoratyvus 
grafinis elementas 

Statiškas dekoratyvus grafinis elementas spalvinamas visomis logotipo 
spalvomis. Galimi du dekoratyvinio elemento variantai: daugiaspalvis ir 
vienspalvis nuo 5 % iki 100 % juodos spalvos procentuotės elementas. De-
koratyvinių elementų spalviškumas pasirenkamas laisvai.
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5.1.6 Dekoratyvaus grafinio 
elemento komponavi-
mo principai

MRU dekoratyvaus grafinio elemento dydis yra nustatomas pagal sąlyginį 
maketo modulį. Jis apskaičiuojamas pagal maketo trumpiausią kraštinę ir 
yra prilyginamas faktiniam dydžiui X. Pagal tai apskaičiuojamas mažiausias 
ir didžiausias leistinas dekoratyvaus grafinio elemento dydis. Mažiausias 
leistinas dekoratyvaus grafinio elemento dydis sudaro 1/5 faktinio dydžio 
X. Didžiausias leistinas dekoratyvaus grafinio elemento dydis sudaro 1/2 
faktinio dydžio X.
Dekoratyvus grafinis elementas negali būti komponuojamas ant vaizdinio.
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5.1.7 Dinamiškas dekoraty-
vus grafinis elementas

MRU dinamiškas dekoratyvus grafinis elementas yra žaismingesnis, laisvai 
komponuojamas ir turi daugiau papildomų spalvų.
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5.1.8 Dinamiško grafinio ele-
mento komponavimo 
principai

MRU dinamiško dekoratyvaus grafinio elemento dydis yra nustatomas pa-
gal sąlyginį maketo modulį. Jis apskaičiuojamas pagal maketo trumpiausią 
kraštinę ir yra prilyginamas faktiniam dydžiui X. Pagal tai apskaičiuojamas 
dinamiško dekoratyvaus grafinio elemento dydis. Mažiausias leistinas deko-
ratyvaus grafinio elemento dydis sudaro 1/10 faktinio dydžio X.
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5.2 Lauko reklamos bendro-
sios gairės
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5.2.1 Logotipo maksimalus 
dydis. Maketas be vaiz-
dinio

MRU logotipo santykis su lauko stendo maketo plotu be vaizdinio yra nusta-
tomas pagal sąlyginį maketo modulį. Jis apskaičiuojamas pagal trumpiausią 
lauko stendo kraštinę ir yra prilyginamas faktiniam dydžiui X. Pagal tai ap-
skaičiuojamas didžiausias leistinas logotipo dydis, kuris sudaro 1/4 faktinio 
dydžio X.
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5.2.2 Logotipo minimalus 
dydis. Maketas su vaiz-
diniu

MRU logotipo santykis su lauko stendo maketo plotu su vaizdiniu yra nusta-
tomas pagal sąlyginį maketo modulį. Jis apskaičiuojamas pagal trumpiausią 
lauko stendo kraštinę ir yra prilyginamas faktiniam dydžiui X. Pagal tai ap-
skaičiuojamas mažiausias leistinas logotipo dydis, kuris sudaro 1/5 faktinio 
dydžio X.
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5.2.3 Logotipo minimalus dy-
dis vertikaliame formate

MRU logotipo dydis vertikaliame formate yra nustatomas pagal sąlyginį 
maketo modulį. Jis apskaičiuojamas pagal trumpiausią formato kraštinę ir 
yra prilyginamas faktiniam dydžiui X. Pagal tai apskaičiuojamas mažiausias 
leistinas logotipo dydis, kuris sudaro 1/5 faktinio dydžio X.
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5.3 Logotipo hierarchija MRU logotipo dydis vertikaliame formate yra nustatomas pagal sąlyginį ma-
keto modulį.
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5.4 Mykolo Romerio univer-
siteto herbas

Universiteto herbas ir logotipas kartu nenaudojami.
MRU herbas naudojamas:
- Universiteto teikiamuose diplomuose, sertifikatuose ir kituose kvalifikaciją 

patvirtinančiuose dokumentuose;
- Universiteto raštų blankuose;
- Pašto išlaidų ženklintuvo etiketėje;
- Ypatingų iškilmių metu (pvz. garbės daktaro vardo suteikimo ceremonija, 

mokslo metų pradžios oficialus atidarymas, diplomų įteikimo šventė ir kt.) 
naudojamoje atributikoje;

- Ant istorinės Universiteto vėliavos.
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5.5 Logotipo naudojimas 
ant suvenyrų ir kitų 
objektų
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5.5.1 Logotipas ant marški-
nėlių

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui ant suvenyrinių marš-
kinėlių taikomos bendrosios grafinių elementų komponavimo taisyklės, nu-
rodytos šiame grafinio stiliaus vadove.
Marškinėlių spalvos gali būti pasirenkamos iš baltos, juodos arba oranžinės 
spalvos.
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5.5.2 Logotipas ant kepurai-
čių

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui ant suvenyrinių kepu-
rėlių taikomos bendrosios grafinių elementų komponavimo taisyklės, nuro-
dytos šiame grafinio stiliaus vadove.
Kepurėlių spalvos gali būti pasirenkamos iš baltos, juodos arba oranžinės 
spalvos.
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5.5.3 Logotipas ant rašiklių MRU logotipo naudojimui ant suvenyrinių rašiklių taikomos bendrosios 
grafinių elementų komponavimo taisyklės, nurodytos šiame grafinio stiliaus 
vadove.
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5.5.4 Logotipas ant užrašų 
knygutės

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui ant užrašų knygučių 
taikomos bendrosios grafinių elementų komponavimo taisyklės, nurodytos 
šiame grafinio stiliaus vadove.
Logotipą ir dekoratyvų elementą patartina komponuoti ant baltos arba juo-
dos spalvos užrašų knygučių.
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5.6 Spaudos konferencijų 
stendo pavyzdinis make-
tas

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui spaudos konferencijų 
stenduose taikomos bendrosios grafinių elementų komponavimo taisyklės, 
nurodytos šiame grafinio stiliaus vadove.
Spaudos stendus galima pasirinkti laisvai.
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5.7 Logotipo naudojimas 
Universiteto moksliniuo-
se leidiniuose

MRU moksliniuose leidiniuose naudojamas vienspalvis logotipas.
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6 Logotipo 
naudojimas 
dokumentų 
valdyme
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6.1.1 Vizitinės kortelės

Vardenis 
Pavardenis
Pareigos

MYKOLO ROMERIO 
UNIVERSITETAS
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Tel. 0 0 000 0000
Faks. 0 0 000 0000
Mob. 0 000 00000
El. p. el.pastas@mruni.eu
www.mruni.eu

6 mm

4 mm

10 mm

7 mm

7 mm 22 mm 7 mm

23 cm

7 cm

13 cm

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui vizitinėse kortelėse 
taikomos bendrosios grafinių elementų komponavimo taisyklės, nurodytos 
šiame grafinio stiliaus vadove.
Komponuojant informaciją ir rekvizitus turi būti laikomasi nurodytų atstu-
mų.
Naudojamas Myriad Pro Regular šriftas.
Vardas, pavardė rašomi 12 pt dydžio, pareigos ir rekvizitai rašomi – 7 pt dy-
džio šriftu.
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Vardenis Pavardenis
Pareigos

MYKOLO ROMERIO 
UNIVERSITETAS
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius

Tel. 0 0 000 0000
Faks. 0 0 000 0000
Mob. 0 000 00000
El. p. el.pastas@mruni.eu
www.mruni.eu

6 mm

4 mm

8 mm

7 mm

13 mm

7 mm 22 mm 16 mm

6.1.2 Vizitinės kortelės MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui vizitinėse kortelėse 
taikomos bendrosios grafinių elementų komponavimo taisyklės, nurodytos 
šiame grafinio stiliaus vadove.
Komponuojant informaciją ir rekvizitus turi būti laikomasi nurodytų atstu-
mų.
Naudojamas Myriad Pro Regular šriftas.
Vardas, pavardė rašomi 10 pt dydžio, pareigos ir rekvizitai rašomi – 7 pt dy-
džio šriftu.
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Vardenis Pavardenis
Pareigos

MYKOLO ROMERIO 
UNIVERSITETAS
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius

Tel. 0 0 000 0000
Faks. 0 0 000 0000
Mob. 0 000 00000

El. p. el.pastas@mruni.eu
www.mruni.eu

8 mm

5 mm

11 mm

13 mm

6 mm

6 mm 47 mm

6.1.3 Vizitinės kortelės MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui vizitinėse kortelėse 
taikomos bendrosios grafinių elementų komponavimo taisyklės, nurodytos 
šiame grafinio stiliaus vadove.
Komponuojant informaciją ir rekvizitus turi būti laikomasi nurodytų atstu-
mų.
Naudojamas Myriad Pro Regular šriftas.
Vardas, pavardė rašomi 8 pt dydžio, pareigos ir rekvizitai rašomi – 7 pt dydžio 
šriftu.
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6.1.4 Vizitinės kortelės

Vardenis Pavardenis
Pareigos
MYKOLO ROMERIO 
UNIVERSITETAS
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Tel. 0 0 000 0000
Faks. 0 0 000 0000
Mob. 0 000 00000
El. p. el.pastas@mruni.eu
www.mruni.eu

6 mm

11 mm

16 mm

5 mm 46 mm

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui vizitinėse kortelėse 
taikomos bendrosios grafinių elementų komponavimo taisyklės, nurodytos 
šiame grafinio stiliaus vadove.
Komponuojant informaciją ir rekvizitus turi būti laikomasi nurodytų atstu-
mų.
Naudojamas Myriad Pro šriftas.
Vardas, pavardė rašomi 7 pt dydžio Myriad Pro Bold šriftu. Pareigos ir rekvizi-
tai rašomi – 7 pt dydžio Myriad Pro Regular šriftu.
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6.2.1 Reprezentacinis blan-
kas A4

12 mm

25 mm 21 mm

17 mm

20 mm

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Tel. (8  5) 271 4625

Faks. (8  5) 267 6000
El. p. ro�ce@mruni.eu  

www.mruni.eu

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui reprezentaciniame A4 
dydžio blanke taikomos bendrosios grafinių elementų komponavimo taisy-
klės, nurodytos šiame grafinio stiliaus vadove.
Komponuojant rekvizitus turi būti laikomasi nurodytų atstumų. Rekvizitai 
rašomi 10 pt dydžio Myriad Pro Regular šriftu.
Foną sudaro 7 % juodos spalvos procentuotė.
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6.2.2 Reprezentacinis blan-
kas A5

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Tel. (8  5) 271 4625

Faks. (8  5) 267 6000
El. p. ro�ce@mruni.eu  

www.mruni.eu

10 mm

12 mm

15 mm

18 mm 15 mm

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui reprezentaciniame A5 
dydžio blanke taikomos bendrosios grafinių elementų komponavimo taisy-
klės, nurodytos šiame grafinio stiliaus vadove.
Komponuojant rekvizitus turi būti laikomasi nurodytų atstumų. Rekvizitai 
rašomi 7 pt dydžio Myriad Pro Regular šriftu.
Foną sudaro 7 % juodos spalvos procentuotė.
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6.2.3 Reprezentacinis blan-
kas A6

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Tel. (8  5) 271 4625

Faks. (8  5) 267 6000
El. p. ro�ce@mruni.eu  

www.mruni.eu

8 mm

9 mm

10 mm

13 mm 10 mm

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui reprezentaciniame A5 
dydžio blanke taikomos bendrosios grafinių elementų komponavimo taisy-
klės, nurodytos šiame grafinio stiliaus vadove.
Komponuojant rekvizitus turi būti laikomasi nurodytų atstumų. Rekvizitai 
rašomi 5 pt dydžio Myriad Pro Regular šriftu.
Foną sudaro 7 % juodos spalvos procentuotė.
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6.3.1 Informacinis blankas A4

12 mm

25 mm 21 mm

17 mm

20 mm

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Tel. (8  5) 271 4625

Faks. (8  5) 267 6000
El. p. ro�ce@mruni.eu  

www.mruni.eu

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui informaciniame A4 
dydžio blanke taikomos bendrosios grafinių elementų komponavimo tai-
syklės, nurodytos šiame grafinio stiliaus vadove.
Komponuojant rekvizitus turi būti laikomasi nurodytų atstumų. Rekvizitai 
rašomi 10 pt dydžio Myriad Pro Regular šriftu.
Dekoratyvinį elementą sudaro 7 % juodos spalvos procentuotė.
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6.3.2 Informacinis blankas A5

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Tel. (8  5) 271 4625

Faks. (8  5) 267 6000
El. p. ro�ce@mruni.eu  

www.mruni.eu

10 mm

12 mm

15 mm

18 mm 15 mm

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui informaciniame A5 
dydžio blanke taikomos bendrosios grafinių elementų komponavimo taisy-
klės, nurodytos šiame grafinio stiliaus vadove.
Komponuojant rekvizitus turi būti laikomasi nurodytų atstumų. Rekvizitai 
rašomi 7 pt dydžio Myriad Pro Regular šriftu.
Dekoratyvinį elementą sudaro 7 % juodos spalvos procentuotė.
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6.3.3 Informacinis blankas A6

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Tel. (8  5) 271 4625

Faks. (8  5) 267 6000
El. p. ro�ce@mruni.eu  

www.mruni.eu

8 mm

9 mm

10 mm

13 mm 10 mm

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui informaciniame A6 
dydžio blanke taikomos bendrosios grafinių elementų komponavimo taisy-
klės, nurodytos šiame grafinio stiliaus vadove.
Komponuojant rekvizitus turi būti laikomasi nurodytų atstumų. Rekvizitai 
rašomi 5 pt dydžio Myriad Pro Regular šriftu.
Dekoratyvinį elementą sudaro 7 % juodos spalvos procentuotė.
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6.4 Faksograma

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Tel. (8  5) 271 4625

Faks. (8  5) 267 6000
El. p. ro�ce@mruni.eu  

www.mruni.eu

KAM:

Faks. Data

Lapų sk.Tel.

KAS:

28 mm

30 mm

22 mm

20 mm

20 mm 20 mm

MRU logotipo naudojimui faksogramoje taikomos bendrosios grafinių ele-
mentų komponavimo taisyklės, nurodytos šiame grafinio stiliaus vadove.
Komponuojant rekvizitus turi būti laikomasi nurodytų atstumų. Rekvizitai 
rašomi 11 pt dydžio Myriad Pro Regular šriftu, o likusi informacija 12 pt dydžio 
šriftu.
Naudojama juoda spalva.
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6.5  Vokai

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, www.mruni.eu

Ateities g.  20,  
LT-08303 Vilnius
www.mruni.eu

16 mm

3 mm

12 mm

14 mm

9 mm

9 mm

11 mm

18 mm

11 mm

46 mm

46 mm

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui įvairaus dydžio vokuo-
se taikomos bendrosios grafinių elementų komponavimo taisyklės, nurody-
tos šiame grafinio stiliaus vadove.
Komponuojant rekvizitus turi būti laikomasi nurodytų atstumų. Rekvizitai 
rašomi 8 pt dydžio Myriad Pro Regular šriftu.
Dekoratyvinį elementą sudaro 30 % juodos spalvos procentuotė.
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6.6 Kvietimas

K V I E T IMA S
10 mm

18 mm

15 mm 15 mm 15 mm

72 mm

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui kvietime taikomos 
bendrosios grafinių elementų komponavimo taisyklės, nurodytos šiame 
grafinio stiliaus vadove.
Kvietimo užrašas rašomas Myriad Pro Light šriftu, kurio dydis priklauso nuo 
logotipo dydžio.
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6.7.1 Aplankas

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius

Tel. (+370 5) 271 4625, faks. (+370 5) 267 6000,
El. p. ro�ce@mruni.eu, www.mruni.eu

MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY
Ateities st. 20, LT-08303 Vilnius, Lithuania

Tel. (+370 5) 271 4625, fax. (+370 5) 267 6000,
E-mail ro�ce@mruni.eu, www.mruni.eu

25 mm

27 mm

50 mm25 mm

25 mm

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui ant aplanko taikomos 
bendrosios grafinių elementų komponavimo taisyklės, nurodytos šiame 
grafinio stiliaus vadove.
Komponuojant rekvizitus, turi būti laikomasi nurodytų atstumų. Rekvizitai 
rašomi 9 pt dydžio Myriad Pro Regular šriftu.
Priekinėje aplanko pusėje komponuojamas daugiaspalvis dekoratyvus 
elementas, galinėje pusėje – vienspalvis 20 % juodos spalvos procentuotės 
dekoratyvus elementas.
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6.7.2 Aplankas

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Tel. (+370 5) 271 4625, faks. (+370 5) 267 6000,
El. p. ro�ce@mruni.eu,
www.mruni.eu

MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY
Ateities st. 20, LT-08303 Vilnius, Lithuania

Tel. (+370 5) 271 4625, fax. (+370 5) 267 6000,
E-mail ro�ce@mruni.eu

www.mruni.eu

15 mm

20 mm

20 mm

20 mm20 mm

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui ant aplanko taikomos 
bendrosios grafinių elementų komponavimo taisyklės, nurodytos šiame 
grafinio stiliaus vadove.
Komponuojant rekvizitus, turi būti laikomasi nurodytų atstumų. Rekvizitai 
rašomi 9 pt dydžio Myriad Pro Regular šriftu.
Priekinėje aplanko pusėje komponuojamas daugiaspalvis dekoratyvus ele-
mentas, galinėje pusėje baltos spalvos dekoratyvus elementas. 
Foną sudaro 30 % juodos spalvos procentuotė.
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6.8.1 Bloknotas A4

Ateities g. 20 
LT-08303 Vilnius

El. p. ro�ce@mruni.eu  
www.mruni.eu

15 mm

20 mm

15 mm

20 mm

20 mm

25 mm 20 mm

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui A4 dydžio bloknote 
taikomos bendrosios grafinių elementų komponavimo taisyklės, nurodytos 
šiame grafinio stiliaus vadove.
Komponuojant rekvizitus, turi būti laikomasi nurodytų atstumų. Rekvizitai 
rašomi 6,5 pt dydžio Myriad Pro Regular šriftu.
Priekinėje aplanko pusėje komponuojamas daugiaspalvis dinamiškas de-
koratyvus elementas.
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6.8.2 Bloknotas A5

Ateities g. 20 
LT-08303 Vilnius

El. p. ro�ce@mruni.eu  
www.mruni.eu

10 mm

15 mm

14 mm

7 mm

7 mm

17 mm 14 mm

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui A5 dydžio bloknote 
taikomos bendrosios grafinių elementų komponavimo taisyklės, nurodytos 
šiame grafinio stiliaus vadove.
Komponuojant rekvizitus, turi būti laikomasi nurodytų atstumų. Rekvizitai 
rašomi 5 pt dydžio Myriad Pro Regular šriftu.
Priekinėje aplanko pusėje komponuojamas daugiaspalvis dinamiškas de-
koratyvus elementas.
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6.9.1 Lipdukai ant nešiojamo-
jo kompiuterio

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui lipdukuose ant nešio-
jamojo kompiuterio taikomos bendrosios grafinių elementų komponavimo 
taisyklės, nurodytos šiame grafinio stiliaus vadove.
Logotipą ir dekoratyvų elementą patartina komponuoti ant juodos arba 
oranžinės spalvos lipdukų.
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6.9.2 Laisvai klijuojami lipdu-
kai

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui lipdukuose taikomos 
bendrosios grafinių elementų komponavimo taisyklės, nurodytos šiame 
grafinio stiliaus vadove.
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6.10 Segtuvas

Ateities g. 20 
LT-08303 Vilnius

El. p. ro�ce@mruni.eu  
www.mruni.eu

10 mm

17 mm

25 mm

20 mm

35 mm

15 mm

10 mm

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui segtuve taikomos 
bendrosios grafinių elementų komponavimo taisyklės, nurodytos šiame 
grafinio stiliaus vadove.
Komponuojant rekvizitus, turi būti laikomasi nurodytų atstumų. Rekvizitai 
rašomi segtuvo nugarėlėje 10 pt dydžio Myriad Pro Regular šriftu.
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6.11 Elektroninis laiškas

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Tel. (8  5) 271 4625
Faks. (8  5) 267 6000
El. p. roffice@mruni.eu  
www.mruni.eu

Vardenis Pavardenis
Pareigos

MRU logotipo naudojimui elektroniniame laiške taikomos bendrosios gra-
finių elementų komponavimo taisyklės, nurodytos šiame grafinio stiliaus 
vadove.
Komponuojant rekvizitus, turi būti laikomasi nurodytų atstumų. Rekvizitai 
rašomi Arial šriftu.
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6.12 Elektroninės prezentaci-
jos šablonas

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

● Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit. 

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui elektroninėse prezen-
tacijose taikomos bendrosios grafinių elementų komponavimo taisyklės, 
nurodytos šiame grafinio stiliaus vadove.
Tekstų dydžiai pasirenkami laisvai, naudojamas Arial šriftas.
Titulinio puslapio foną sudaro 20 % juodos spalvos procentuotė. Dekoraty-
vinį elementą sudaro 10 % juodos spalvos procentuotė.
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7 Logotipo 
naudojimas 
informavimo 
priemonėse
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7.1 Lauko stendai ir vėliavos



73

7.1.1 Stendai

www.mruni.eu

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT! 
Lorem ipsum 
dolor sit amet

MRU logotipo naudojimui stenduose taikomos bendrosios grafinių ele-
mentų komponavimo taisyklės, nurodytos šiame grafinio stiliaus vadove.
Tekstų dydžiai pasirenkami laisvai, stengiantis išlaikyti geriausią skaitomu-
mą. Naudojamas Myriad Pro šriftas.



74

7.1.2 Stotelės

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT! 
Lorem ipsum

Ateities g. 20 
LT-08303 Vilnius

El. p. ro�ce@mruni.eu
  

www.mruni.eu

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Ut nec 
augue ligula, et viverra metus. 
Nullam mi est, aliquam ac 
condimentum nec, tincidunt sit amet 
est. Morbi id erat massa. Aenean 
vitae metus magna. Sed eget lorem 
ac lectus volutpat sagittis in lobortis 
libero. Suspendisse potenti. 

MRU logotipo naudojimui stotelėse taikomos bendrosios grafinių elementų 
komponavimo taisyklės, nurodytos šiame grafinio stiliaus vadove.
Tekstų dydžiai pasirenkami laisvai, stengiantis išlaikyti geriausią skaitomu-
mą. Naudojamas Myriad Pro šriftas.
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7.1.3 Vėliavos MRU logotipo naudojimui vėliavose taikomos bendrosios grafinių elemen-
tų komponavimo taisyklės, nurodytos šiame grafinio stiliaus vadove.
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7.2 Nuorodos MRU logotipo naudojimui nuorodose taikomos bendrosios grafinių ele-
mentų komponavimo taisyklės, nurodytos šiame grafinio stiliaus vadove.
Nuorodos gali būti dviejų spalvų: juodos arba baltos.
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7.3 Iškaba Norint išlaikyti MRU logotipo lengvumo įspūdį, iškaboje jis konstruojamas 
iš atskirų plokštumų, kurios viena kitą dengia per atstumą. Taip sukuriamas 
tūrio įspūdis, o kintant žiūrimumo kampui, iškaba įgauna dinamiškumo iliu-
ziją. 
Iškaboje naudojamos pagrindinės logotipo spalvos.
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7.4 Informacinė lentelė prie 
kabinetų

Komponuojant informaciją ir rekvizitus informacinėse lentelėse, patartina 
laikytis pateiktų pavyzdžių.
Skaitmuo ir pavadinimas rašomi Myriad Pro Bold šriftu, likusi informacija My-
riad Pro Regular šriftu.
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7.5 Informacinė lenta Komponuojant informaciją informacinėse lentose, patartina laikytis pateik-
to pavyzdžio.
Naudojamas Myriad Pro Bold šriftas.
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7.6 Skrajutė A5

  
www.mruni.eu

LOREM 
IPSUM 
DOLOR SIT 
AMET! 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Ut nec augue ligula, et 
viverra metus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut nec 
augue ligula, et viverra metus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed urna massa, ultrices id imperdiet eget, 
scelerisque vitae libero. Fusce sit amet nisi at tellus imperdiet adipiscing ut a mi. Suspendisse 
dapibus egestas urna, in eleifend lacus ornare sed. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer sed orci urna.  

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla et 
lorem lectus. Nulla facilisi. Cras in nulla dolor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus 
et ultrices posuere cubilia Curae; Integer sed orci urna. 

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui A5 dydžio skrajutėje 
taikomos bendrosios grafinių elementų komponavimo taisyklės, nurodytos 
šiame grafinio stiliaus vadove.
Tekstų dydžiai pasirenkami laisvai, naudojamas Myriad Pro šriftas.
Dekoratyvinį elementą sudaro 10 % juodos spalvos procentuotė.
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7.7 Lankstukas A4

Lorem ipsum dolor sit 
amet! 

Lorem ipsum dolor sit 
amet! 

Lorem ipsum dolor sit 
amet! 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Sed urna massa, ultrices id imperdiet eget, scelerisque vitae 
libero. Fusce sit amet nisi at tellus imperdiet adipiscing ut a 
mi. Suspendisse dapibus egestas urna, in eleifend lacus 
ornare sed. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla et lorem 
lectus. Nulla facilisi. Cras in nulla dolor. 

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; Integer sed orci urna. 
Suspendisse potenti. Vivamus tristique vestibulum justo, 
quis adipiscing massa rutrum id. 

Curabitur ut sagittis tellus. Donec sem ipsum, porta id 
tincidunt nec, dictum sed quam. Nulla ligula arcu, posuere 
ac scelerisque et, blandit eget augue. In nec neque risus, 
non fringilla nunc. Sed volutpat, justo sed congue auctor, 
magna magna facilisis felis, sed gravida odio erat sit amet 
urna. 

Curabitur libero justo, mattis vel gravida in, porta id massa. 
Vivamus id magna eu est ultricies tempor. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Sed urna massa, ultrices id imperdiet eget, scelerisque 
vitae libero. Fusce sit amet nisi at tellus imperdiet 
adipiscing ut a mi. Suspendisse dapibus egestas urna, in 
eleifend lacus ornare sed. Vestibulum ante ipsum primis 
in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Nulla et lorem lectus. Nulla facilisi. Cras in nulla dolor.  
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; Integer sed orci urna. 
Suspendisse potenti. Vivamus tristique vestibulum justo, 
quis adipiscing massa rutrum id. 

Curabitur ut sagittis tellus. Donec sem ipsum, porta id 
tincidunt nec, dictum sed quam. Nulla ligula arcu, 
posuere ac scelerisque et, blandit eget augue. In nec 
neque risus, non fringilla nunc. Sed volutpat, justo sed 
congue auctor, magna magna facilisis felis, sed gravida 
odio erat sit amet urna.  Curabitur libero justo, mattis vel 
gravida in, porta id massa. Vivamus id magna eu est 
ultricies tempor. 

Ut ut laoreet sapien. Morbi leo eros, tincidunt at ultrices 
at, posuere commodo sapien. Donec vulputate quam sit 
amet lorem aliquet rutrum varius metus venenatis. 
Aliquam turpis magna, cursus nec pharetra id, aliquet eu 
diam. Vivamus malesuada hendrerit nunc, id venenatis .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed urna massa, ultrices id 
imperdiet eget, scelerisque vitae libero. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed urna massa, ultrices id 
imperdiet eget, scelerisque vitae libero. Fusce sit 
amet nisi at tellus imperdiet adipiscing ut a mi. 
Suspendisse dapibus egestas urna, in eleifend 
lacus ornare sed. 

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla et 
lorem lectus. Nulla facilisi. Cras in nulla dolor. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer sed 
orci urna. 

Suspendisse potenti. Vivamus tristique vestibulum 
justo, quis adipiscing massa rutrum id. Curabitur ut 
sagittis tellus. Donec sem ipsum, porta id tincidunt 
nec, dictum sed quam. Nulla ligula arcu, posuere ac 
scelerisque et, blandit eget augue. In nec neque. 
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Lorem ipsum dolor sit 
amet! 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Ut nec 
augue ligula, et viverra metus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Sed urna massa, ultrices id imperdiet eget, scelerisque vitae 
libero. Fusce sit amet nisi at tellus imperdiet adipiscing ut a 
mi. Suspendisse dapibus egestas urna, in eleifend lacus 
ornare sed. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla et lorem 
lectus. Nulla facilisi. Cras in nulla dolor. 

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; Integer sed orci urna. 
Suspendisse potenti. Vivamus tristique vestibulum justo, 
quis adipiscing massa rutrum id. 

Curabitur ut sagittis tellus. Donec sem ipsum, porta id 
tincidunt nec, dictum sed quam. Nulla ligula arcu, posuere 
ac scelerisque et, blandit eget augue. In nec neque risus, 
non fringilla nunc. Sed volutpat, justo sed congue auctor, 
magna magna facilisis felis, sed gravida odio erat sit amet 
urna. 

Curabitur libero justo, mattis vel gravida in, porta id massa. 
Vivamus id magna eu est ultricies tempor. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. 

Sed urna massa, ultrices id imperdiet eget, 
scelerisque vitae libero. 

Fusce sit amet nisi at tellus imperdiet adipiscing ut 
a mi. Suspendisse dapibus egestas urna, in eleifend 
lacus ornare sed. 

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla et 
lorem lectus. Nulla facilisi. Cras in nulla dolor. 

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer sed 
orci urna. 

Suspendisse potenti. Vivamus tristique vestibulum 
justo, quis adipiscing massa rutrum id.  Fusce sit 
amet nisi at tellus imperdiet adipiscing ut a mi. 
Suspendisse dapibus egestas urna, in eleifend 
lacus ornare sed. 

Curabitur ut sagittis tellus. Donec sem ipsum, porta 
id tincidunt nec, dictum sed quam. Nulla ligula 
arcu, posuere ac scelerisque et, blandit eget augue. 
In nec neque risus, non fringilla nunc. 

Sed volutpat, justo sed congue auctor, magna 
magna facilisis felis, sed gravida odio erat sit amet 
urna. 

Curabitur libero justo, mattis vel gravida in, porta id 
massa. Vivamus id magna eu est ultricies tempor.  
Sed urna massa, ultrices id imperdiet eget, 
scelerisque vitae libero. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed urna massa, ultrices id 
imperdiet eget, scelerisque vitae libero. 
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MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui A4 dydžio lankstuke 
taikomos bendrosios grafinių elementų komponavimo taisyklės, nurodytos 
šiame grafinio stiliaus vadove.
Lankstukas turėtų būti komponuojamas taikant kontrastingus fonus.
Tekstų dydžiai pasirenkami laisvai, naudojamas Myriad Pro šriftas.
Dekoratyvinį elementą sudaro 10 % juodos spalvos procentuotė.
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7.8 Pranešimas spaudai

Data

Pranešimas spaudai

PAVADINIMAS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ultrices porttitor aliquet. Maecenas dignissim interdum nisi ultrices 
mattis. Maecenas varius feugiat eleifend. Phasellus ut volutpat nibh. Nam ut porta nulla. Ut iaculis libero a nunc porta porta. Sed non 
elit ac libero lacinia iaculis. Vivamus id velit tellus, ac fringilla elit. Vestibulum eros est, egestas feugiat pharetra ut, dignissim vitae 
arcu. Fusce a orci quam, sed semper lorem. Proin mollis ante nec tortor rutrum auctor a quis lectus.

Etiam ultricies lacinia tellus ac malesuada. Etiam iaculis ante sed odio convallis nec aliquet lacus condimentum. Curabitur vel lorem 
aliquet tortor accumsan aliquam ut nec mauris. Phasellus egestas erat et leo faucibus ornare. Nunc at erat magna. Sed massa dolor, 
blandit et rhoncus in, interdum quis sapien. Sed ac justo nunc, at scelerisque dolor. Donec in ullamcorper mi. Vivamus vehicula 
eleifend tempor. Nullam faucibus libero lorem. Maecenas vestibulum interdum leo at gravida. Vestibulum enim mi, interdum tempor 
fermentum tempor, facilisis non enim.

Sed non ligula mauris. Sed tincidunt orci eget dui malesuada vitae pellentesque nisi fringilla. Phasellus commodo, tellus in viverra 
pulvinar, sem ipsum facilisis massa, ut mollis massa purus ac elit. Pellentesque a sapien quam, fringilla consequat sapien. Ut est 
ipsum, tempus sed feugiat eu, fringilla sed velit. Duis cursus odio et dui ultrices non lobortis tellus congue. Pellentesque in justo dui. 
Aliquam volutpat, massa vitae consequat pellentesque, ipsum urna imperdiet felis, id scelerisque nunc libero sit amet enim. Sed 
feugiat justo ut leo congue sodales vitae id est. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. In varius dui a arcu semper suscipit. Proin consequat varius neque, vitae porta lacus aliquam at. Curabitur pulvinar varius mauris, 
in adipiscing velit vestibulum id. Phasellus et enim metus. Cras vitae purus nec urna ornare feugiat quis at sapien. Proin eget orci sed 
urna convallis viverra. Donec pretium placerat gravida.

Nulla tincidunt suscipit lectus, vitae ornare eros gravida id. Etiam tincidunt orci malesuada lacus pulvinar interdum. Curabitur ut risus 
vel nulla molestie sodales. Mauris in tortor quam, nec rhoncus mi. Nam ornare, sem vel posuere pellentesque, elit lectus aliquam 
odio, gravida ullamcorper libero risus eu felis. Morbi molestie pharetra purus, eget pharetra urna porta nec. Curabitur in tellus non 
augue euismod pharetra. Sed scelerisque, eros a laoreet vulputate, nisi sapien luctus augue, in vehicula nisi ipsum hendrerit metus. 
Mauris eget nibh risus, nec fermentum libero. Vivamus eget risus leo. Suspendisse varius fermentum dolor sit amet condimentum. 
Donec ut nunc neque, quis egestas ligula.

Sed sit amet dignissim arcu. Etiam tristique facilisis sem, ut luctus velit aliquam et. Phasellus est lorem, gravida ut elementum eget, 
commodo dignissim dui. Aenean non quam venenatis est varius dapibus id at quam. Duis vel metus ac ante bibendum euismod a 
vehicula urna. Curabitur feugiat, erat quis bibendum gravida, augue ligula suscipit eros, sed lobortis massa purus vitae eros. Vivamus 
ornare, leo eget volutpat pellentesque, orci dui tristique lorem, sit amet mattis orci nisi non magna. Donec risus nisi, interdum sit 
amet hendrerit ac, ultricies ut ipsum. Donec bibendum ligula sed arcu bibendum vehicula. Quisque rhoncus magna ut massa sodales 
accumsan. Nulla eget justo risus. Ut at metus urna, eget eleifend nulla. Nulla nec felis nulla. Ut vitae leo sed nibh hendrerit fringilla ut 
id nisi. Aliquam vel erat tellus, a consequat urna. Suspendisse dui libero, semper et pretium id, facilisis in elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ultrices porttitor aliquet. Maecenas dignissim interdum nisi ultrices 
mattis. Maecenas varius feugiat eleifend. Phasellus ut volutpat nibh. Nam ut porta nulla. Ut iaculis libero a nunc porta porta. Sed non 
elit ac libero lacinia iaculis. Vivamus id velit tellus, ac fringilla elit. Vestibulum eros est, egestas feugiat pharetra ut, dignissim vitae 
arcu. Fusce a orci quam, sed semper lorem. Proin mollis ante nec tortor rutrum auctor a quis lectus.

Etiam ultricies lacinia tellus ac malesuada. Etiam iaculis ante sed odio convallis nec aliquet lacus condimentum. Curabitur vel lorem 
aliquet tortor accumsan aliquam ut nec mauris. Phasellus egestas erat et leo faucibus ornare. Nunc at erat magna. Sed massa dolor, 
blandit et rhoncus in, interdum quis sapien. Sed ac justo nunc, at scelerisque dolor. Donec in ullamcorper mi. Vivamus vehicula 
eleifend tempor. Nullam faucibus libero lorem. Maecenas vestibulum interdum leo at gravida. Vestibulum enim mi, interdum tempor 
fermentum tempor, facilisis non enim. Sed scelerisque, eros a laoreet vulputate, nisi sapien luctus augue, in vehicula nisi ipsum 
hendrerit metus. Mauris eget nibh risus, nec fermentum libero. Vivamus eget risus leo. Suspendisse varius fermentum dolor sit amet 
condimentum. Donec ut nunc neque, quis egestas ligula. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ultrices porttitor aliquet. Maecenas dignissim interdum nisi ultrices 
mattis. Maecenas varius feugiat eleifend. Phasellus ut volutpat nibh. Nam ut porta nulla. Ut iaculis libero a nunc porta porta. Sed non 
elit ac libero lacinia iaculis. Vivamus id velit tellus, ac fringilla elit. 
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MRU logotipo naudojimui spaudos pranešime taikomos bendrosios gra-
finių elementų komponavimo taisyklės, nurodytos šiame grafinio stiliaus 
vadove.
Naudojamas Arial šriftas, tekstų dydžiai pasirenkami laisvai, rekvizitai rašomi 
7 pt dydžio šriftu, 60 % juodos spalvos procentuotės.
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7.9 Laiškas

15 mm

15 mm

20 mm

MRU logotipo naudojimui laiške taikomos bendrosios grafinių elementų 
komponavimo taisyklės, nurodytos šiame grafinio stiliaus vadove.
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7.10 Reklamjuostės

LOREM IPSUM DOLOR 
sit amet, consectetur!

LOREM IPSUM DOLOR 
sit amet, consectetur! LOREM IPSUM 

DOLOR 
SIT AMET, 
CONSEC-
TETUR!

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur!

MRU logotipo ir dekoratyvaus elemento naudojimui reklamjuostėje taiko-
mos bendrosios grafinių elementų komponavimo taisyklės, nurodytos šia-
me grafinio stiliaus vadove.
Reklamjuostė turi būti aktyvi ir kontastinga.


