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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 2015-08-31, pradžia 12 val. 

Vieta: Vilnius, Didžioji g. 10A-9 

Pirmininkas: Tautvydas Kaltenis 

Sekretorius: Simonas Savickas 

Dalyvavo: 

Elena Černova-Šniras (nuotoliniu būdu) 

Tautvydas Kaltenis 

Vilius Puronas (nuotoliniu būdu) 

Simonas Savickas 

Irtas Žmuida (nuotoliniu būdu) 

Kvorumas yra. 

 

Darbotvarkė: 

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

2. Poreikio ginčyti 2015-03-28 „valdybos posėdžio“, 2015-04-21 „valdybos posėdžio“, 2015-04-25 

„pakartotinio narių suvažiavimo“ ir 2015-04-25 „valdybos posėdžio“ metu priimtus sprendimus 

teisme svarstymas; 

3. Asmens, kuris kreipsis į teismą, skyrimas; 

4. Naujo Lietuvos dizainerių sąjungos narių sąrašo tvirtinimas; 

5. Kiti klausimai. 
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Valdybos posėdžio eiga: 

1. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio valdybos nario išrinkimas, darbotvarkės tvirtinimas 

 

Bendru sutarimu (prieštaraujančių nėra) Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos posėdžiui 

pirmininkauti skiriamas Tautvydas Kaltenis, sekretoriauti – Simonas Savickas. Taip pat bendru 

sutarimu pritariama valdybos posėdžio darbotvarkei. 

 

2. Poreikio ginčyti 2015-03-28 „valdybos posėdžio“, 2015-04-21 „valdybos posėdžio“, 2015-04-25 

„pakartotinio narių suvažiavimo“ ir 2015-04-25 „valdybos posėdžio“ metu priimtus sprendimus 

teisme svarstymas 

 

Valdybos nariai išreiškė susirūpinimą, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė 

byla Nr. e2-24313-934/2015, kurioje pareikštas reikalavimas pripažinti negaliojančiais 2015-04-21 

pakartotinio narių suvažiavimo metu priimtus sprendimus. Teismui šį ieškinį patenkinus, būtų 

nebeaišku, kas yra Lietuvos dizainerių sąjungos valdyba, pirmininkas, kurios redakcijos įstatai 

galioja. Atsižvelgiant į tai, kad 2015-03-28 taip vadinamo „valdybos posėdžio“, 2015-04-21 taip 

vadinamo „valdybos posėdžio“, 2015-04-25 taip vadinamo „pakartotinio narių suvažiavimo“ ir 

2015-04-25 taip vadinamo „valdybos posėdžio“ metu dalis Lietuvos dizainerių sąjungos narių ir 

pašalinių asmenų (jau netekusių Lietuvos dizainerių sąjungos narystės) neva priėmė sprendimus, 

manytina, kad būtų tikslinga pačios Lietuvos dizainerių sąjungos organams kreiptis į teismą ginčijant 

šių „valdybos posėdžių“ ir „pakartotinio narių suvažiavimo“ metu neva priimtus sprendimus. Tai 

atitiktų pačios Lietuvos dizainerių sąjungos interesus, nes paskutiniu metu tarp Lietuvos dizainerių 

sąjungos narių ir netekusių narystės asmenų vyksta daug nesutarimų, daug asmenų nustojo būti 

asociacijos nariais dėl nario mokesčio nemokėjimo. Kreipimasis į teismą būtų puiki proga šiuos 

ginčus išspręsti visiems laikams, o tai padėtų Lietuvos dizainerių sąjungai vykdyti veiklą 

orientuojantis į įstatuose keliamus tikslus, o ne į ginčus tarp narių. 

 

Siūloma balsuoti: 

„Įpareigoti vieną iš valdybos narių kreiptis į teismą su reikalavimais pripažinti negaliojančiais 

2015-03-28 „valdybos posėdžio“, 2015-04-21 „valdybos posėdžio“, 2015-04-25 „pakartotinio 

narių suvažiavimo“ ir 2015-04-25 „valdybos posėdžio“ metu priimtus sprendimus.“ – Elena 

Černova-Šniras – UŽ; Tautvydas Kaltenis – UŽ; Vilius Puronas – UŽ; Simonas Savickas – UŽ; Irtas 

Žmuida – UŽ. 

 

Nutarta: įpareigoti vieną iš valdybos narių kreiptis į teismą su reikalavimais pripažinti 

negaliojančiais 2015-03-28 „valdybos posėdžio“, 2015-04-21 „valdybos posėdžio“, 2015-04-25 

„pakartotinio narių suvažiavimo“ ir 2015-04-25 „valdybos posėdžio“ metu priimtus sprendimus. 

 

3. Asmens, kuris kreipsis į teismą, skyrimas 

 

Posėdžio metu buvo pastebėta, kad remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 str. 4 d. 

teisę kreiptis į teismą ginčijant juridinio asmens organų sprendimus turi ne bet koks, bet 

atitinkamas juridinio asmens valdymo organas. Šiuo metu galiojančių ir Juridinių asmenų registre 

įregistruotų Lietuvos dizainerių sąjungos įstatų 6.29.2 punkte nustatyta, kad valdybos pirmininkas 

atstovauja Lietuvos dizainerių sąjungai teismuose ar kituose teisiniuose procesuose (atitinkami 

įgaliojimai Lietuvos dizainerių sąjungos pirmininkui numatyti ir prieš tai galiojusių įstatų 8.1.3 
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punkte). Todėl logiškiausia įpareigoti kreiptis į teismą būtų ne bet kurį valdybos narį, bet būtent 

valdybos pirmininką.  

 

Siūloma balsuoti: 

„Įpareigoti Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos pirmininką Tautvydą Kaltenį kreiptis į teismą su 

reikalavimais pripažinti negaliojančiais 2015-03-28 „valdybos posėdžio“, 2015-04-21 „valdybos 

posėdžio“, 2015-04-25 „pakartotinio narių suvažiavimo“ ir 2015-04-25 „valdybos posėdžio“ metu 

priimtus sprendimus.“ – Elena Černova-Šniras – UŽ; Tautvydas Kaltenis – UŽ; Vilius Puronas – UŽ; 

Simonas Savickas – UŽ; Irtas Žmuida – UŽ. 

 

Nutarta: įpareigoti Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos pirmininką Tautvydą Kaltenį kreiptis į 

teismą su reikalavimais pripažinti negaliojančiais 2015-03-28 „valdybos posėdžio“, 2015-04-21 

„valdybos posėdžio“, 2015-04-25 „pakartotinio narių suvažiavimo“ ir 2015-04-25 „valdybos 

posėdžio“ metu priimtus sprendimus. 

 

4. Naujo Lietuvos dizainerių sąjungos narių sąrašo tvirtinimas 

 

Valdybos narių buvo pasisakyta, kad nemaža dalis Lietuvos dizainerių sąjungos narių vis dar nemoka 

nario mokesčio. Šiuo metu galiojančių ir įregistruotų Lietuvos dizainerių sąjungos įstatų 4.6.3 

punkte (analogiška nuostata yra anksčiau galiojusių įstatų 3.6.3 punkte) nustatyta, kad narys 

nustoja buvęs nariu, jeigu nemoka nario mokesčio daugiau kaip pusę metų ir jo nesumoka per vieną 

mėnesį nuo raštiško įspėjimo. Atsižvelgiant į tai, kad jau praėjo vienas mėnuo nuo įspėjimų nario 

mokesčio nemokantiems nariams išsiuntimo, laikytina, kad šie asmenys neteko narystės Lietuvos 

dizainerių sąjungoje. Dėl šios priežasties yra aktualus naujo narių sąrašo tvirtinimo klausimas. 

 

Tarp valdybos narių kilo diskusija dėl Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos pirmininko 2015 m. 

balandžio 6 d. patvarkymu patvirtinto Lietuvos dizainerių sąjungos narių sąrašo. Valdybos 

pirmininkas paaiškino, kad tuo metu valdybos narių pareigas ėję asmenys (kurių išrinkimo 

teisėtumu yra pagrindas abejoti) nemokėjo Lietuvos dizainerių sąjungos nario mokesčio, todėl 

veikė priešingai Lietuvos dizainerių sąjungos interesams. Dėl tokių faktinių aplinkybių buvo 

neįmanoma gauti valdybos narių pritarimo, kurie iš esmės stengėsi tenkinti tik savo privačius 

interesus, t. y. vengė mokėti jiems privalomą Lietuvos dizainerių sąjungos nario mokestį. Valdybos 

nariai nutarė patvirtinti Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos pirmininko 2015 m. balandžio 6 d. 

patvarkymą. 

 

Siūloma balsuoti: 

„Patvirtinti Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos pirmininko 2015 m. balandžio 6 d. patvarkymą 

dėl Lietuvos dizainerių sąjungos narių sąrašo ir naują Lietuvos dizainerių sąjungos narių sąrašą, 

kuriame nebūtų asmenų, kurie nustojo buvę nariais (neteko narystės).“ – Elena Černova-Šniras – 

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

 

Nutarta: patvirtinti Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos pirmininko 2015 m. balandžio 6 d. 

patvarkymą dėl Lietuvos dizainerių sąjungos narių sąrašo ir naują Lietuvos dizainerių sąjungos 

narių sąrašą, kuriame nėra asmenų, nustojusių būti nariais (netekusių narystės). 
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5. Kiti klausimai 

 

Paklausus, ar kuris iš valdybos narių norėtų pasisakyti kitu svarbiu Lietuvos dizainerių sąjungai 

klausimu, papildomų klausimų nebuvo iškelta. Bendru sutarimu nuspręsta, kad valdybos posėdį 

galima baigti. 

 

 

Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos posėdžio pirmininkas – Tautvydas Kaltenis 

Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos posėdžio sekretorius – Simonas Savickas 

 

 


