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Vieta: Tarybos posedZiq sale, III a., Klaipedos miesto savivaldybes administracija, Liepq g.

11.

PosedZio pirmininke - Nijole LauZikiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
Ugdymo ir kult[ros departamento direktore.

PosedZio sekretore - Kristina Skiotyte, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
Ugdymo ir kultriros departamento Kult[ros skyriaus vyr" specialiste.

Dalyvavo komisijos nariai:
Jolanta Braukyli ene, Klaipedo s pramoninkq aso ciacij o s administracij o s direktore ;

Kastytis Macij auskas, Urbanistines pletros departamento direktorius;
Mindaugas Petrulis, Architekturos poskyrio vyr. specialistas;
Silva Pocyte, Klaipedos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto

direktore;
Vilija Venckute-Palaitiene, Informavimo ir e. paslaugq skyriaus vedeja.
Vladas Balsys, Lietuvos architektq sqjungos Klaipedos skyriaus valdybos narys.

Kiti posedZio dalyviai:
Gintas Lapenas, drzainere;
Albertas Barauskas, Klaipedos miesto mero patarejas;

DARBOTVARKE:
1. Del Klaipedos miesto prekes Zenklo atnaujinimo projekto pristatymo.
2. Kiti aktuahs klausimai.

1. SVARSTYTA. Del Klaipedos miesto Zenklo atnaujinimo projekto pristatymo;

Prane5ejas - Gintas Lapenas, kompanijos ,,Lukrecija BBDO" atstovas.

Vilija Venckute - Palaitiene informavo komisijos narius, kad Siemet yra numatyta atnaujinti
2006 m. sukurt4 Klaipedos miesto prekes Lenklq, pritaikant ji prie pasikeitusiq skaitmeniniq
technologijq, miesto Ekonomines pletros strategij os siekiq.

Pranesejas Gintas Lapenas pristate komisijos nariams prekes Zenklo ,,Klaipeda - laisvu
stiliumi" atnauj inimo proj ekt4 (pridedama 25 lapai).

Komisijos pirmininke papraSe komisijos nariq pateikti pasi[lymus ir pastabas del pristatyto
projekto.

Mindaugas Petrulis pasiule projekto autoriams atkreipti demesi i logotipo Srifto
charakteristik4, siekti, kad pasirinktas Sriftas britq aiSkiau perskaitomas.

Kastytis Macijauskas paminejo, kad Klaipedos Zenklas turetq labiau asocijuotis su Klaipeda,
tik ji pamadius turetq btti aiSku, kad tai Klaipedos simbolis, o projekte pateiktas Zenklas chaoti5kas,

sunkiai suskaitomas.
Mindaugas Petrulis paminejo, kad toks Zenklas labiau asocijuojasi su uosto kompanijomis,

nei Klaipeda.
Nijole LauZikiene pasisake, kad pirmasis isp[dis kuri suteikia Zenklas ,,per kietas", Zenklas

grieZtokas, ne labai asocijuoj asi Klaipedoj e.



Jolanta Braukyliene prisimine kaip buvo kuriamas pirmasis Klaipedos prekes Zenklas, kiek
ilgai buvo diskutuota, kol buvo pasiektas galutinis variantas, ir siule dizaineriams labiau atsiZvelgti i
buvusio Zenklo ideja - i5laikyti judejimo, laivo ir veido simbolius.

Vladas Balsys pasisake, kad dabartinis projektas jam pasirode per daug stati5kas ir sunkus, be

to inkaras simbolizuoja - sustojim4 ir uZstrigusi miestE.

Silva Pocyte pritare pasisakiusiqfq mintims, jai projektas taip pat pasirode stati5kas.

Nijole LauZikiene paklause kitq posedZio dalyviq nuomones.
Kristina Skiotyte pastebejo, kad sifllomas Klaipedos Zenklas labiau asocijuojasi su uostu, nei

su Klaipedos miestu, klaipediediams b[tq sunku tapatintis su si[lomu projektu.
Albertas Barauskas pritare komisijos nariq i5sakytoms pastaboms.

NUTARTA. Nutarta sitrlyti projekto pateikejams atsiZvelgti i komisijos i5sakytas pastabas ir
kviesti pakviesti kompanijos ,,Lukrecija BBDO" atstovus Klaipedos prekes Zenklo projekt4pristatyti
kitame posedyje.
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