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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 2016-01-26, pradžia 15 val. 

Vieta: Vilnius, Žemaitijos g. 21 

Pirmininkas: Tautvydas Kaltenis 

Sekretorius: Simonas Savickas 

Dalyvavo: 

Elena Černova-Šniras (nuotoliniu būdu) 

Tautvydas Kaltenis 

Vilius Puronas  

Simonas Savickas 

Irtas Žmuida  

Kvorumas yra. 

 

Darbotvarkė: 

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

2. Kandidatų, pareiškusių norą tapti Lietuvos dizainerių sąjungos nariais, pareiškimų svarstymas; 

3. LDiS narės E.Černovos-Šniras prašymo svarstymas; 

4. Dizainerės Šimoliūnienės prašymo svarstymas; 

5. Pasiruošimo ICIF‘2016 parodai aptarimas; 

6. Asmens, pasirašysiančio projekto paraišką, skyrimas; 

7. 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. 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 kandidatų sąrašas su pažymėtu tuo kriterijumi, už kurį 

priimame į sąjungą ir rekomenduojame suteikti Meno kūrėjo statusą:  

 Saulius Remeika, interjero dizaineris (Dizaino Indekso LT2014 dalyvis su I vieta tarptautiniame 

konkurse 2014 m. – Ofisas Maskvoje, DI-LT14 , 70 psl.); 

 Kęstutis Gaulia, architektas ir dizaineris  (Town in the City" tarptautinis konkursas. I-oji vieta ir 
premija. (Bendraautoriai arch.K.Gaulia,G.Stauskis,A.Srubenas,G.Pociupa.1991m); 

 Jurgita Viščakaitė-Makačinienė (teigiami meno kritikų atsiliepimai (prof. V.Kibildis); 

 Aušra Žvirblienę (Haglund) (teigiami meno kritikų atsiliepimai (prof. A.Klimas). Kandidatė jau turi 

Meno kūrėjo statusą; 

 Linas Rimkus (teigiami meno kritikų atsiliepimai (prof. J.Gudmonas). 

 

Siūloma balsuoti: 

„Priimti dizainerius S.Remeiką, K.Gaulią, J.Viščakaitę-Makačinienę, A.Žvirblienę ir L.Rimkų 

tikraisiais Lietuvos dizainerių sąjungos nariais“ – Elena Černova-Šniras – UŽ; Tautvydas Kaltenis – 

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

 

Nutarta: priimti dizainerius S.Remeiką, K.Gaulią, J.Viščakaitę-Makačinienę, Aušrą Žvirblienę ir 

Liną Rimkų tikraisiais Lietuvos dizainerių sąjungos nariais. Įpareigoti T.Kaltenį informuoti apie šį 

sprendimą Kultūros ministerijos Meno kūrėjo statuso suteikimo komisiją tik po to, kai bus gautos 

kandidatų įmokos už stojimą į LDiS. 

 

 

3. LDiS narės E.Černovos-Šniras prašymo svarstymas 

 

LDiS narė E.Černovos-Šniras prašymu kreipėsi į LDiS valdybą, prašydama ją laikinai atleisti nuo LDiS 

nario mokesčio, nurodydama sunkias materialines aplinkybes, atsiradusias vykdant asmens 

bankroto procedūras.  

 

Siūloma balsuoti: 

„Atleisti LDiS narę E.Černovą-Šniras nuo kasmetinių nario mokesčio įmokų 2015 ir 2016 metais“ 

– Elena Černova-Šniras – nusišalina; Tautvydas Kaltenis – UŽ; Vilius Puronas – UŽ; Simonas 

Savickas – PRIEŠ; Irtas Žmuida – UŽ. 
 

Nutarta: Atleisti LDiS narę E.Černovą-Šniras nuo kasmetinių nario mokesčio įmokų 2015 ir 2016 

metais. 

 

4. Dizainerės Šimoliūnienės prašymo svarstymas 
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Dizainerė G.Šimoliūnienė prašymu kreipėsi į LDiS valdybą, prašydama ją grąžinti į LDiS narių sąrašą, 

nurodydama, kad dalinę vėluojančio LDiS nario mokesčio įmoką yra atlikusi ir prašo įsiskolinimą 

padengti iki 2016 metų galo. 

„Grąžinti dizainerę G.Šimoliūnienę į LDiS narių sąrašą, leidžiant nario mokesčio įmokų 

įsiskolinimą padengti per 2016 metus“ – Elena Černova-Šniras – UŽ; Tautvydas Kaltenis – UŽ; 

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

Nutarta: Grąžinti dizainerę Šimoliūnienę į LDiS narių sąrašą, leidžiant nario mokesčio įmokų 

įsiskolinimą padengti per 2016 metus. 

 

 

5. Asmens, pasirašysiančio teikiamą nuo LDiS projektą (2016 01 29), skyrimas 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Nevyriausybinių 

organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, priedo 2.2 

papunktį, skelbia 2016 metų nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų 

finansavimo atrankos konkursą. LDiS chroniškai stokoja organizacinių gebėjimų vadybos ir 

finansinio savarankiškumo, bendruomenės plėtros srityse, todėl būtina dalyvauti programose, 

kurių metu minėti gebėjimai yra vystomi ir stiprinami.   

 

Siūloma balsuoti: 

„Įgalioti Lietuvos dizainerių sąjungos prezidentą Algirdą Jazbutį pasirašyti projekto paraišką, 

skirtą 2016 metų nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų finansavimo 

atrankos konkursui“ – Elena Černova-Šniras – UŽ; Tautvydas Kaltenis – UŽ; Vilius Puronas – UŽ; 

Simonas Savickas – UŽ; Irtas Žmuida – UŽ. 
 

Nutarta: Įgalioti Lietuvos dizainerių sąjungos prezidentą Algirdą Jazbutį pasirašyti projekto 

paraišką, skirtą 2016 metų nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų 

finansavimo atrankos konkursui. 

 

 

6. Pasiruošimo tarptautinei parodai ICIF-2016 aptarimas 

 

Klausimą pristato valdybos pirmininkas T.Kaltenis: LDiS jau ketvirtus metus iš eilės yra kviečiama 

dalyvauti tarptautinėje kultūrinių ir kūrybinių industrijų parodoje Kinijoje ICIF. Šiemet organizatoriai 

prašo atsivežti fizinę Lietuvos dizaino ekspoziciją, nemokamai bus skirta 100 kv.m. parodos stendo 

plotas. Tačiau pradėti vykdyti šį projektą, nežinant, ar Kultūros taryba tenkins prašymą skirtį dalinį 

projekto finansavimą, matyt, būtų neracionalu, turint omeny, kad praeitais metais (2015 m.) 

Kultūros tarybos ekspertai ignoravo LDiS pastangas propaguoti Lietuvos dizainą Kinijoje, neskirdami 

parodai rėmimo. Todėl siūloma palaukti KT sprendimo  

Nieko nenutariama šiuo klausimu, sprendimą atidedant iki tol, kol paaiškės, ar KT skiria lėšų šį 

projektą vystyti.   
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7. 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 

 

 


