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Lietuvos Dizainerių Sąjunga 

Didžioji g. 10-9 

LT-01128, Vilnius 

Tel./faks. +370 5 2609393 

E-paštas: info@ldis.eu 

www.ldis.eu 

 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

Vilnius 

 

Valdybos posėdis įvyko 2016-05-17, pradžia 14 val. 

Pirmininkas: Tautvydas Kaltenis 

Sekretorius: Simonas Savickas 

Dalyvavo:  

Elena Černova-Šniras (nuotoliniu būdu) 

Tautvydas Kaltenis 

Vilius Puronas (nuotoliniu būdu)  

Simonas Savickas 

Irtas Žmuida (nuotoliniu būdu) 

Linas Rimkus  

Kvorumas yra. 

 

 

Darbotvarkė: 

1. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio valdybos nario išrinkimas, darbotvarkės tvirtinimas; 

2. Valdybos pirmininko tvirtinimas; 

3. Dizainerės R.Strazdaitės prašymo svarstymas; 

4. Kiti klausimai. 

 

 

Valdybos posėdžio eiga: 

1. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio nario tvirtinimas 

 

Svarstomas valdybos posėdžiui pirmininkaujančio nario išrinkimas. Vienas iš Lietuvos dizainerių 

sąjungos valdybos narių iškėlė Tautvydo Kaltenio kandidatūrą. Siūloma balsuoti: „Lietuvos dizainerių 
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sąjungos valdybos posėdžiui pirmininkauti skirti Tautvydą Kaltenį.“ Visi dalyvaujantys valdybos nariai 

balsavo „UŽ“. Balsų „PRIEŠ“ – nėra. „SUSILAIKYTA“ – nėra. 

 

Nutarta: Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos posėdžiui pirmininkauti skirtas Tautvydas Kaltenis. 

 

Svarstomas valdybos posėdžiui sekretoriaujančio nario išrinkimas. Vienas iš Lietuvos dizainerių 

sąjungos valdybos narių iškėlė Simono Savicko kandidatūrą. Siūloma balsuoti: „Lietuvos dizainerių 

sąjungos valdybos posėdžiui sekretoriauti skirti Simoną Savicką. Visi dalyvaujantys valdybos nariai 

balsavo „UŽ“. Balsų „PRIEŠ“ – nėra. „SUSILAIKYTA“ – nėra. 

 

Nutarta: Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos posėdžiui sekretoriauti skirtas Simonas Savickas. 

 

 

Siūloma balsuoti: „Patvirtinti Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos posėdžio darbotvarkę.“ Visi 

dalyvaujantys valdybos nariai balsavo „UŽ“. Balsų „PRIEŠ“ – nėra. „SUSILAIKYTA“ – nėra. 

 

Nutarta: Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos posėdžio darbotvarkė patvirtinta. 

 

2. Valdybos pirmininko tvirtinimas 

 

Atsižvelgdama į tai, kad 2016-05-07 vykusio Lietuvos dizainerių sąjungos suvažiavimo metu buvo 

išrinktas naujas valdybos narys ir patvirtinta kadenciją su naujai išrinktu valdybos nariu tęsiančios 

valdybos sudėtis, Lietuvos dizainerių valdyba mato poreikį balsavimu patvirtinti, kad valdybos 

pirmininko pareigas toliau eis Tautvydas Kaltenis. Siūloma balsuoti: „pritarti, kad likusiam Lietuvos 

dizainerių sąjungos valdybos kadencijos terminui valdybos pirmininko pareigas toliau eis Tautvydas 

Kaltenis.“ Visi dalyvaujantys valdybos nariai balsavo „UŽ“. Balsų „PRIEŠ“ – nėra. „SUSILAIKYTA“ – nėra. 

 

Nutarta: Pritarti, kad likusiam Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos kadencijos terminui valdybos 

pirmininko pareigas toliau eis Tautvydas Kaltenis. 

 

3. Dizainerės Ramunės Strazdaitės prašymo svarstymas.   

 

Siekiant gausinti LDiS gretas, telkiant nuolatos kuriančius ir žinomus dizainerius į mūsų organizaciją, 

būtina intensyvinti ir skleisti žinias apie LDiS veiklą, pritaukiant naujų kandidatų į asociacijos narius.    

Svarstymui pateikiama kandidatės prašymas, darbų papkė.  

 

Siūloma balsuoti: 

„Priimti dizainerę Ramunę Strazdaitę Lietuvos dizainerių sąjungos nare“ – Elena Černova-Šniras – 

UŽ; Tautvydas Kaltenis – UŽ; Vilius Puronas – UŽ; Simonas Savickas – UŽ; Irtas Žmuida – UŽ; Linas 

Rimkus - UŽ. 

 

Nutarta: priimti dizainerę R. Strazdaitę Lietuvos dizainerių sąjungos nare. Pagrindas: MK ir MKO 

stutuso įst. 3 str. 1d. 1p.;   Įpareigoti T.Kaltenį informuoti apie šį sprendimą Kultūros ministerijos 

Meno kūrėjo statuso suteikimo komisiją tik po to, kai bus gauta kandidatės įmoka už stojimą į 

LDiS. 
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4. Kiti klausimai 

 

Paklausus, gal kuris iš valdybos posėdyje dalyvaujančių Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos narių 

norėtų pasisakyti kitu svarbiu Lietuvos dizainerių sąjungai klausimu, papildomų klausimų nebuvo 

iškelta. Valdybos posėdžio pirmininkas paskelbė, kad Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos posėdį 

galima baigti. 

 

Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos posėdžio pirmininkas – Tautvydas Kaltenis 

Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos posėdžio sekretorius – Simonas Savickas 

Elena Černova-Šniras (nuotoliniu būdu) 

Vilius Puronas (nuotoliniu būdu)  

Irtas Žmuida (nuotoliniu būdu) 

Linas Rimkus 

 


