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VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

Vilnius 

 

Valdybos posėdis įvyko 2016-04-08, pradžia 15 val. 

Vieta: Vilnius, Jakšto g. 7 

Pirmininkas: Tautvydas Kaltenis 

Sekretorius: Simonas Savickas 

Dalyvavo: 

Elena Černova-Šniras (nuotoliniu būdu) 

Tautvydas Kaltenis 

Vilius Puronas  

Simonas Savickas 

Irtas Žmuida (nuotoliniu būdu) 

Kvorumas yra. 

Posėdyje taip pat dalyvauja LDiS prezidentas Algirdas Jazbutis ir juristas Aivaras Žilvinskas 

 

Darbotvarkė: 

1. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio valdybos nario išrinkimas, darbotvarkės tvirtinimas; 
2. Kandidatų, pareiškusių norą tapti Lietuvos dizainerių sąjungos nariais, pareiškimų svarstymas; 
3. Dizainerės Linos Tolūnės prašymo svarstymas; 
4. Valdybos nario V.Purono prašymo svarstymas; 
5. Pasirengimas eiliniam LDiS suvažiavimui;  
6. 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 kandidatai su pažymėtu tuo kriterijumi, už kurį 
priimame į sąjungą ir rekomenduojame suteikti Meno kūrėjo statusą:  

• Egidijus Gužauskas, grafikos dizaineris (Dizaino Indekso LT2013 dalyvis su Didžiuoju prizu (Grand Prix) 
tarptautiniame konkurse 2012 m. – „Dunlop Art Car“, DI-LT13 , 190 psl.); 

• Algis Beržiūnas, baldų ir interjero dizaineris  (Town in the City" tarptautinis konkursas. I-oji vieta ir 
premija. (DI-LT13 , 100 psl.);); 

 
Siūloma balsuoti: 
„Priimti dizainerius E.Gužauską ir A.Beržiūną Lietuvos dizainerių sąjungos nariais“ – Elena 
Černova-Šniras – UŽ; Tautvydas Kaltenis – UŽ; Vilius Puronas – UŽ; Simonas Savickas – UŽ; Irtas 
Žmuida – UŽ. 
 
Nutarta: priimti dizainerius E.Gužauską ir A.Beržiūną 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. Dizainerės Linos Tolūnės prašymo svarstymas 
 

Dizainerė L.Tolūnė kreipėsi į LDiS valdybą, prašydama ją grąžinti į LDiS narių sąrašą, nurodydama, 
kad dalinę vėluojančio LDiS nario mokesčio įmoką ruošiasi atlikti artimiausiu metu ir prašo likusį 
įsiskolinimą padengti per trejus metus. 

„Grąžinti dizainerę L.Tolūnę į LDiS narių sąrašą, leidžiant nario mokesčio įmokų įsiskolinimą 
padengti per trejus metus, skaičiuojant nuo 2017 metų, kai bus padengtos nario mokesčio 
įmokos už 2016, 2015 ir 2014 metus“ – Elena Černova-Šniras – UŽ; Tautvydas Kaltenis – UŽ; Vilius 
Puronas – UŽ; Simonas Savickas – UŽ; Irtas Žmuida – UŽ. 
 
Nutarta: Grąžinti dizainerę L.Tolūnę į LDiS narių sąrašą, leidžiant nario mokesčio įmokų 
įsiskolinimą padengti per trejus metus, skaičiuojant nuo 2017 metų, kai bus padengtos nario 
mokesčio įmokos už 2016, 2015 ir 2014 metus. 
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7. Valdybos nario V.Purono prašymo svarstymas 

 
Valdybos narys V. Puronas kreipiasi į LDiS valdybą, perduodamas grupės Šiaulių dizainerių iniciatyvą 
įkurti Lietuvos dizainerių sąjungos Šiauslių skyrių. 
Pasisako V.Puronas: 
 
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. 
 
 

4. Pasiruošimo eiliniam LDiS suvažiavimui aptarimas 
 
Klausimą pristato valdybos pirmininkas T.Kaltenis: sutinkamai su asociacijų įstatymu ir LDiS įstatais, 
praėjus ne daugiau kaip 4 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos, privaloma surengti visuotinį 
asociacijos susirinkimą ir pateikti veiklos bei finansines ataskaitas už 2015 metus. 
 
Siūloma balsuoti: 
 
Nutarta: 
 
 

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 
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