
LIETUVOS DIZAINERIŲ SĄJUNGOS 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2015 m. birželio 30 d. 

Vilnius 

 

Posėdžio pradžia: 16:00 

Posėdžio pabaiga: 18:00 

 

 

Valdybos nariai savo valią išreiškė užpildydami balsavimo biuletenius (biuleteniai pridedmi).  

 

Posėdyje dalyvauja valdybos nariai: Tautvydas Kaltenis, Simonas Savickas; 

Nuotoliniu būdu posėdyje dalyvauja: Irtas Žmuida, Vilius Puronas, Elena Černova-Šniras; 

Posėdyje nedalyvauja Simonas Anikinas; 

Posėdyje su patariamuoju balsu dalyvauja LDiS prezidentas Algirdas Jazbutis. 

 

 

Kvorumas yra. 

 

Valdyba vienbalsiai patvirtino darbotvarkę: 

1. Posėdžio pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio patvirtinimas.  

2. Pateikusių LDiS narių rašytinius prašymus dėl nario mokesčio atidėjimo individualus 

svarstymas ir nutarimas grąžinti, pritarus valdybai, į LDiS narių registrą.  

3. Netekusiųjų narystės LDiS atstatymo procedūros svarstymas. Pareiškimo blanko  

4. Netekusiųjų narystės LDiS informavimo apie narystės atstatymo procedūras svarstymas. ( 

5. Nario mokesčio mokėjimo tvarkos nustatymas; 

6. Teismo procesai, į kuriuos įtraukta LDiS, svarstymas. 

 

Posėdis: 

 

1. Posėdžio pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio patvirtinimas.  

BALSAVIMAS: 5 balsai UŽ 

NUSPRĘSTA: pirmininkaujantis T.Kaltenis, sekretoriaujantis S.Savickas 

 

2. Pateikusių LDiS narių rašytinius prašymus dėl nario mokesčio atidėjimo individualus 

svarstymas ir nutarimas grąžinti, pritarus valdybai, į LDiS narių registrą. (Klausimą pristato 

ir tvarko registrą T.Kaltenis); 

 BALSAVIMAS: 5 balsai UŽ 

 

NUSPRĘSTA: tenkinti rašytinius prašymus, atidedant nario mokesčio įmokas 

(individualiai). Narius pagal sąrašą grąžinti į LDiS narių registrą. 

 Nutarimas Nr. 15/06-01 

 

3. Netekusiųjų narystės LDiS atstatymo procedūros svarstymas. Pareiškimo blanko 

suformulavimas ir procedūros nustatymas (klausimą pristatė A.Jazbutis); 

Nuomonės, pareiškimai, diskusija. 



A.Jazbutis pasisako: Jeigu atsistatantis buvęs LDiS narystę narys turi pageidavimų jis gali nurodyti 

priežastis, dėl kurių jis pageidauja skolą  mokėti kitaip ir kitomis proporcijomis, kurį 

rekomenduojame išdėstyti ir kurį individualiai svarstytų LDiS valdyba. 

 

V.Puronas pasisako: reikia numatyti galimybę “amnestuoti” netekusius narystės narius, išdėstant jų 

mokėjimus per eilę metų, atsižvelgiant į personalijas. 

 

T.Kaltenis pasisako: Valdyba kuo greičiau privalo nustatyti netekusių narystės buvusių narių 

“grąžinimo” į LDiS registrą tvarką, kaip numatyta LDiS įstatų 4.6.3 p. 

 

BENDRU SUTARIMU NUSPRĘSTA: parengti netekusių narystės buvusių narių “grąžinimo” į 

LDiS registrą tvarkos projektą (atsakingas – prez. A.Jazbutis)  

  

4. Netekusiųjų narystės LDiS informavimo apie narystės atstatymo procedūras svarstymas.  

A.Jazbutis pasisako: suformuluotus ir juridiškai pagrįstus kreipimusis į netekusius narystės reiktų 

išsiųsti kuo greičiau, net nelaukiant rudens.   

 

5. Nario mokesčio mokėjimo tvarkos nustatymas; 

V.Puronas pasisako: ar ne laikas pagalvoti apie narystės mokesčio mažinimą. Pvz. Iki 25 EUR. 

T.Kaltenis pasisako: argumentų didinti mokestį yra daugiau, nei jį mažinti. Siūlau palikti kaip yra 

dabar, neapsunkinant valdybos darbo papildomom diskusijom, tačiau nario mokestį suapvalinant 

iki 30 EUR . 

BALSAVIMAS: 5 balsai UŽ 

 

NUSPRĘSTA: patvirtinti LDiS nario mokesčio mokėjimo tvarką ir paskelbti nutarimą LDiS 

tinklapyje (atsakingas T.Kaltenis) 

Nutarimas Nr. 15/06-02 

 

6. Teismo procesai, į kuriuos įtraukta LDiS, svarstymas. 

A.Jazbutis pasisako: Nepagrįstas žmogaus poelgis, kuris skundžia suvažiavimo rezultatus, kurio 

valia jis pats tapo LDiS valdybos nariu. Jis neatsako sau į klausimą dėl ko LDiS narių REGISTRO 

sąrašas sutrumpėjo, ką reiškia įstatai, kurie skelbia kad narys nemokantis nario mokesčio savo 

noru pasitraukia ir LDiS narių, nes juk ji nėra privaloma, narystė yra laisvanoriška.  

Narys nėra akcininkas kaip bandoma ieškinyje parodijuoti. 

Jo ieškinyje juridiškai dėliojami praėjusių įvykių epizodai, bet nesigilina kad beveik visi valdybos 

nariai neatsiliepę į LDiS pirmininko raštiškus pranešimus apie dizainerio prievolę susimokėti nario 

mokestį nutaukė savo narystę…  

Tai nėra vieno raginimo pasekmė, tai yra priminimo ir kelių raginimų su nuoroda apie įstatuose 

numatyta pasekme, to mūsų narys nevertina ko nedarė ir kai kurie kiti mūsų organizacijos nariai. 

 

E.Černova-Šniras pasisako: žinau viena, jog Anikinas LDiS Susirinkime klube "Tamsta"_ 

dalyvavo,  neprieštaravo būti išrinktas į LDiS valdybą ir balsų dauguma buvo išrinktas. Kaip ir 

kodėl jis atsidūrė kitame sąraše, kuris de facto buvo sukurptas, matyt, atgaline data_ tik Dievas 

žino. galbūt žino dar kas nors. Dizainerio Anikino veika buvo nesąžininga, o dėl LDis susirinkimo 

"Tamsta' klube teisėtumo tesprendžia teismas. 

 

T.Kaltenis pasisako: prieštaringa ir absurdiška valdybos nario S.Anikino pozicija įgavo drastiškos 

teisinės kovos formą, jam pateikus ieškinį teismui dėl LDiS valdybos, kurios dalis pats yra, 

neteisėtumo.  Tai ne tik nelogiška, bet ir prieštaraujanti LDiS įstatams bei civilinio kodekso 

nuostatoms (lojalumo principas) pozicija. Apgailestauti tenka, kad valdybos narys S.Anikinas 



neatsiliepia šaukiamas, neatvyksta į valdybos posėdžius, neatsako į e-paštu siunčiamas užklausas, 

ignoruoja valdybos darbą. Todėl negalime spręsti, kiek ši jo pozicija priklauso nuo jo paties, o kiek 

yra įtakota. Susidaro įspūdis, kad valdybos narys S.Anikinas leidžiasi manipuliuojamas, jo vardu 

rašomi ieškiniai prieš teisėtus sąjungos valdymo organus, trukdoma dirbti. Kaip ten bebūtų, 

sąjunga įstatymų ir savo įstatų rėmuose privalo gintis ir reaguoti į primestą situaciją. Siūloma 

įspėti valdybos narį S.Anikiną dėl jo veiksmų priešiškumo ir neatitikimo LDiS tikslams bei įstatams.   

BALSAVIMAS: 5 balsai UŽ 

 

NUSPRĘSTA: skirti įspėjimą valdybos nariui S.Anikinui (atsakingas T.Kaltenis); 

Nutarimas Nr. 15/06-03 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas Tautvydas Kaltenis  

 

 

Posėdžio sekretorius Simonas Savickas 

 


