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PRAŠYMAS BŪSIMAM (-AI) LIETUVOE DAILININKŲ SĄJUNGOS 

PIRMININKUI (-EI)  

 

LDS Tarybos posėdyje, vykusiame nuotoliniu būdu (Vokiečių 4/2, Vilniuje) 2020.04.2-6, protokolas Nr. 

07, buvo nutarta naują LDS rinkiminę konferencijos datą patvirtinti pasibaigus karantinui dėl 

Korona viruso pandemijos. Kai tik LR Vyriausybė paskelbs apie galimybę uždarose erdvėse rinktis 

apie 300 žmonių, pranešime naują konferencijos datą ir pakviesime delegatus joje dalyvauti. Atkreipiame 

dėmesį, kad į rinkiminę konferenciją delegatai renkami santykiu 1 nuo 5 LDS narių, tarp jų ir Tarybos 

nariai, Garbės nariai.  

Taip pat Tarybos posėdyje, vykusiame nuotoliniu būdu 2020.03.21, prot. Nr. 05, buvo pakeistas 

ankstesnis Tarybos nutarimas ir nukeltas kandidatų (-čių) į LDS pirmininkus (-es) dokumentų 

pateikimas/priėmimas.  

LR Vyriausybei švelninant karantino sąlygas, prašome kandidatus (-es) į LDS pirmininkus (-es ) 

prisistatyti LDS bendruomenei.  

..................................................................................................................................................................... 

LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA (toliau – LDS) yra savanoriška kūrybinė organizacija 

(asociacija), vienijanti profesionalius dailininkus ir dailėtyrininkus. Organizacija nuo 1935 m. tęsia 

kūrybinę ir visuomeninę veiklą, aktyviai gina ir įgyvendina jos puoselėtas vertybes nepriklausomybę 

atkūrusioje Lietuvos Respublikoje. LDS yra Tarptautinės meno asociacijos (IAA) ir Lietuvos Meno 

kūrėjų asociacijos (LMKA) narė. Dailininkų sąjungą sudaro teritoriniai skyriai, ji yra įkūrusi septynias 

dailės galerijas: „Arkos“ galerija, „Šv. Jono gatvės galerija“, „Dailininkų sąjungos galerija“, galerija 

„Kairė-dešinė“ Vilniuje, galerija „Meno parkas“ Kaune ir Diuseldorfe (Vokietijoje), galerija „XX“ 
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Panevėžyje, „Klaipėdos galerija“. Taip pat LDS yra įsteigusi penkis kūrybinius padalinius, tarp jų: VšĮ 

„Dailininkų sąjungos skulptūros ir vitražo centras“. Todėl labai svarbi LDS pirmininko asmenybė, 

patirtis ir siekiai, vadovaujant tokiai didelei ir reikšmingai organizacijai. Organizacijos esmė, tikslai, 

uždaviniai apibrėžti LDS Įstatuose. 

 

LDS NARIŲ, LDS TARYBOS, VYKUSIOS 2020.06.02-03 NUOTOLINIU BŪDU, BEI LDS 

ADMINISTRACIJOS PAGEIDAVIMU, PRAŠOME KANDIDATŲ Į LDS PIRMININKUS  

(-ES) IKI 2020 BIRŽELIO 15 D. IMTINAI PATEIKTI RAŠTIŠKAI EL. PAŠTU 

info@ldsajunga.lt SU NUORODA: KANDIDATAS (-Ė) Į LDS PIRMININKUS (-ES),  ŠIUOS 

DOKUMENTUS (MEDŽIAGĄ): 

1. Gyvenimo aprašymą (CV (vardas, pavardė ir t.t.), pageidautina Europass standarto), akcentuojant patirtis 

ir kompetencijas svarbias LDS pirmininko pareigybei, nepamirštant įvardinti mokslinės ir (ar) kūrybinės 

veiklos bei pasiekimų (ne daugiau 2 puslapių apimties). Galite nerašyti gimimo datos, gyvenamosios 

vietos adreso bei tel. nr.  

2. Motyvacinį laišką (ne daugiau 0,5 puslapio apimties). 

3. Veiklos planą (LDS veiklos strategiją) 2020-2024 metų laikotarpiui.  

(Ne daugiau 2 puslapių apimties). 

Dėmesio: pageidautina, kad suteiktumėte galimybę Jūsų pateiktus dokumentus (medžiągą): 1) aptarti 

LDS Tarybos posėdyje, skyrių, sekcijų susirinkimuose; 2) išsiųsti visiems LDS nariams el. paštais; 3) 

įdėti į LDS tinklalapį, 4) atspausdinti LDS rinkiminės konferencijos dalyviams. 

Jei sutinkate, prašome raštiškai patvirtinti, jog sutinkate, kad viešintume visais keturiais būdais.  

Jei sutinkate dalinai, prašome raštiškai įvardinti, kokią konkrečiai medžiagą ir kokiais iš keturių įvardintų 

viešinimo būdų leidžiate viešinti. 

Jei jokios Jūsų atsiųstos medžiagos negalima niekur viešinti, taip pat prašome įvardinti raštiškai.  

 

Jei Jūsų atsiųstoje dokumentacijoje (medžiagoje), nerasime jokio įrašo apie viešinimą, laikysime, 

kad leidžiate atsiųstą medžiagą viešinti LDS nariams visais keturiais būdais: 1) aptarti LDS Tarybos 

posėdyje, skyrių, sekcijų susirinkimuose; 2) išsiųsti visiems LDS nariams el. paštais; 3) įdėti į LDS 

tinklalapį, 4) atspausdinti LDS rinkiminės konferencijos dalyviams. 
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