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INFORMACIJA APIE NAUJĄ ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS 
LOGOTIPĄ IR INTERNETO SVETAINĘ

Laba diena,

norime Jums pranešti apie nuo š. m. sausio 3 d. pasikeitusį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
(toliau – ministerijos) logotipą. Dabar jame atsispindi visos ministerijos kuruojamos sritys. 

Naujas  logotipas  –  ankstesnio  ministerijos  ženklo  tąsa.  Jį  kuriant  transformuoti  ankstesniame
logotipe  pavaizduoti  simboliniai  šviesos  spinduliai,  ministerijos  grafiniam  ženklui  suteikta
daugiau modernumo, aiškumo, lengvumo. 

Logotipe  Švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministerijos  pavadinimą  lydintys  trys  brūkšniai  atspindi
skirtingas ministerijos kuruojamas sritis: švietimą, mokslą ir sportą. Kiekvienai sričiai  parinkta
skirtinga  spalva:  švietimo  –  švelniai  žalsva  (švietimas  augina),  mokslo  –  geltona  (mokslas
šviečia), sporto – melsva (sportas pakylėja). 

Prisegame  naujus  logotipus.  Logotipas  su  ministerijos  pavadinimo  trumpiniu  ŠMSM  yra
pagrindinis.  Tačiau  lygiai  taip  pat  gali  būti  naudojamas  ir  viso  pavadinimo  logotipas.  Dabar
dažniau naudosime pastarąjį – viso pavadinimo logotipą, kad būtų lengviau priprasti ir atpažinti. 

Jei savo įstaigų interneto svetainėse naudojate ministerijos logotipą, labai prašytume artimiausiu
metu  pasikeisti  į  naują  ženklą.  Jo  variantus  galima  atsisiųsti  iš  čia: https://smsm.lrv.lt/smsm-
logotipas.

Iškilus klausimų dėl logotipų naudojimo, prašome kreiptis į ministerijos Komunikacijos skyriaus 
vedėją Nomedą Barauskienę el. p. nomeda.barauskiene@smm.lt arba tel. 8 614 65 136.
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Nuo š. m. sausio 3 d. atnaujinta ir ministerijos interneto  svetainė, dabar ji išdėstyta analogiškai
kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų ministerijų svetainės. Tikimės, kad ji bus patogi
naudotis. Atidarius naują svetainę, vis dar vyksta tobulinimo darbai, informacija vis dar pildoma.
Labai lauksime ir Jūsų nuomonių, pasiūlymų, pastabų el. p. info@smm.lt.

Ministerijos kancleris                                                                                              Julius Lukošius
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