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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 kultflros departamento direktore.

PosedZio sekretore - Kristina Skiotyte, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
Ugdymo ir kulturos departamento KultDros skyriaus vyr. specialiste.

Dalyvavo komisijos nariai:
Jolanta EZerskye - Girdvaine, Klaipedos pramoninkq asociacijos administracijos direktore;
Kastytis Macij auskas, Urbanistine s pletro s 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.
Vidas Bizauskas, Klaipedos apskrities dailininkq s4jungos pirmininkas.
Judita SimonavidiUte, Klaipedos miesto savivaldybes mero pavaduotoj a.

Kiti posedZio dalyviai:
Budys, Simas Simanauskas, Milda Milbutaite, Silviia Mockuviene.

Rima Mantulova, Romandas Liubrys, Neringa Petrauskaite, Julius
Kakne

Registracij o s lapas pridedamas.

DARBOTVARKE:
l.Klaipedos miesto prekes Zenklo ir vizualiojo stiliaus atnaujinimo konsepcijos Il-asis

pristatymas.
2.Informacinio stendo, skirto Lietuvos valstybes Simtmedio paminejimui, Klaipedos

universiteto miestelyj e pristatymas.
3. Kiti aktualfls klausimai.

l.SVARSTYTA. Klaipedos miesto prekes Zenklo ir vizualioio stiliaus atnauiinimo
konsepcij os Il-asis pristatymas.

Prane5ejas - Marius VaupSas dizaineris.
Prane5ejas informavo komisijos narius, kad dizaineriai atkreipe demesi i praejusio posedZio

metu i5saky'tas pastabas, bei pristate atnaujint4 prekes Zenklo dtzainq(pridedama), pateit<e vienuolika
Klaipedos prekes Zenklo atnauj inimo variantq.

Prane5ejas pabrei,e, kad prekes Zenklo vietovei kDrimas labai skiriasi nuo prekes Zenklo
produktui kurimo, pats miestas yra produktas. Kartu su esama infrastrukt[ra, i5skirtinis Klaipedos
produktas yra jrIra. Pranesejas informavo komisijos narius, kad atnaujindami Si prekes Zenkl4 jie
koncentravosi i 25 - 40 metq asmenis, miesto krlrybing klasg.

Nijole LauLikiene paklause kuriam laikui Sis Zenklas, kuriamas, kiek laiko miestas gales juo
naudotis.



PraneSejas atsake, kad siejant su kuriamos Ekonomines pletros strategijos igyvendinimo
Zingsniais, Zenklas galetq biiti vartojamas iki 5 metq.

Siekiama sukurti toki Zenkl4, kurimiesto imones, organrzacijos ar istaigos galetqnaudoti savo
veikloje.
' Ntjole LauZikiene pasitile komisijos nariams i5sakyti savo nuomong, apie pateiktus prekes

Zenklo variantus.
Kastytis Macijauskas pastebejo, kad logotipai patobulejo nuo praejusio susitikimo, yra

patraukliq elementq, bet baigtinio produkto dar nemato.
Mindaugas Petrulis i3skyre raibuliuojandio vandens efekt4, bet Sis logotipas bltrl sunkiai

panaudojimas.
PraneSejas pasiule raibuliuojandio vandens efekt4panaudoti kaip papildom4 element4, kuriant

vizualini stiliq.
Vidas Bizauskas pritare Kastydio Macijausko pozicijai,visi logotipai turi ir pliusq ir minusq.

Pastebejo, kad veliavos motyvas primena uosto kompanijq Zenklus. I5skyre spalvotus logotipus, bei
pasiule dar prie jq padirbeti.

Judita Simonavidifite pastebejo, jog Zenklo transformacija vyksta atsiZvelgiant i aplink4
kurioje gyvename ir ko siekiame. ProverZio strategijoje yra griLta prie raktinio Lodhio paie5kos,
vienas i5 variantq - blue city. Labai svarbu kad logotipo ktrimas ir proverZio strategijos raktinis Zodis
sutaptq. Jeigu bltq apsisprgsta pasirinkti blue city raktini LodZi,tuomet melynas logotipas tiktq.

Silvija Pocyte paZymejo, jog imponuoja Zenklas su veliavele, jis simbolizuotaKlaiped4. Nei
Kaunas, nei Vilnius nera tapatinami su veliava, bei pasiiile sujungti veliavos motyv4 su spalvotu
logotipu.

Jolanta EZerskyte - Girdvaind paLymejo, kad kitas proverZio strategijoje minimas motyvas -greitis, ir pasitile logotipe ,,uZkoduoti" greiti. Jai priimtiniausi pasirode penktasis ir devintasis
logotipai.

Vilija Venckute - Palaimiene pasidZiauge, jog autoriai atsiZvelge i komisijos nariq i5sakytas
pastabas. Pasiule siekti paprastumo, aiSkumo ir lengvai atpaListamo silueto.

Nijole LauZikiene pastebejo, jog triiksta konteksto, i5 konteksto galetumei daryti ai5kesnes
iSvadas, kol kas yra pateikiama daug skirtingq kontekstq, todel sudetinga i5sakyi pozicijqneturint
vieningos krypties i kur miestas eina. I5skyre penktqji Le*lq.

Komisij os pirmininke pasiule pasisakyti kitiems posedZio dalyviams.
Simas Simanauskas paklause kodel yrakuriamas2006 m. sukurto logotipo atnaujinimas, o ne

kuriamas naujas logotipas, juk miestas kurdamas proverZio strategij4 sieki4 visi5kai naujos kokybes.
Marius VaupSas atsake, jog atnaujindami logotip4 turime i5eiti i5 Siandienos situacijos,

Siandienos rodikliq, todel kurti logotip4 2030 metams dar per anksti.
Romandas Ziubrys pateike prakting pastabq - spalvotas Zenklas yra brangesnis gamyboje,

papra5e atkreipti demesi tai, kad Zenklo naudojimas suvenyrq gamyboje nebutq labai brangus. Bei
pastebejo jog noretqsi matyti logotipus ir juodai baltame formate. Pastebejo, jog spalvotas logotipas
sunkiau b[tq naudojamas at fotografijq, miesto vaizdiniq, asociatyviq vaizdr4.

Neringa Petrauskaite paminejo, jog renkantis logotip4 apsisprendim4 palengvintq emocijos,
rcktaLo dLio charuktefizavimas Salia lo gotip o.

Julius Kaknevidius pasiule ai5kiai apsibreZti koki4 Lini1logotipas ,,neS", tada bus lengviau
vertinti logotipus.

NUTARTA. Nutarta siulyti projekto pateikejams atsiZvelgti i komisijos i5sakytas pastabas ir
kviesti pakviesti dizainerius Klaipedos prekes Zenklo projekt4 pristatl.ti darkart.

1. SVARSTYTA Informacinio stendo, skirto Lietuvos valstybes Simtmedio
paminej imui, Klaipedos universiteto miestelyj e pristatymas.

Praneseja - silva Pocyte, Klaipedos universiteto BRIAI direktore.



J

... . Silva Pocyte pristate komisijos nariams informacinio stendo planuojamo pastatyti Klaipedos
universiteto mieste$je projekt4. Stendas bus atidengtas 2018 m. vasario 16 d. ir bus skirtas Lietuvos
valstybeq Simtmedio minejimui, stende bus pateikiama inform acija apieuniversiteto pastatq istorij4,
Salia augandiq 4Zuolq,,vilniui", ,,Klaipedai" ir,,Laisvei.,, sodintr+ lg)4 m,,istorij4. r i

Komisijos nariai palaike pristatyt4 ideja.

. .. K?sl|is Macijauskas pasiule Klaipedos universitetui i5kirsti Salia 4Zuolq augandius pavieniu
medelius ir krtimelius, ir taip i5rySkinti vertingq istoriniq medZiq vaizdq,sutvarkyti aplinka.'
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