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Klaipėda 
 
 

 Susirinkimas įvyko rugpjūčio 7 d. 9 val. VLMA narių, išvažiuojamojo posėdžio į Latviją, 
metu, autobuse. Asociacijos nariai apie ataskaitinį rinkiminį susirinkimą buvo laiku ir tinkamai 
informuoti. 
 Pirmininkė – Renata Takinienė, Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (VLMA) pirmininkė. 
 Sekretorė – Edita Urbonė, VLMA valdybos narė. 
  

 Susirinkimo metu pirmininkė visus informavo, kad VLMA valdybos sprendimu visuotinis 
ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas, vykdomas kita forma, t. y. pateikiant VLMA veiklos už 
ataskaitinį laikotarpį, finansinę ir revizijos komisijos ataskaitas, VLMA pirmininko, valdybos, 
finansininko bei revizijos komisijos narių kandidatūras elektroniniu paštu kiekvienam VLMA nariui 
asmeniškai. VLMA nariai susipažinę su pateiktomis ataskaitomis, iš savo elektroninio pašto atsiunčia 
patvirtinimą, ar pritaria joms ar ne bei pažymi, kurioms kandidatūroms pritaria (tai prilyginama 
balsavimui).  

Visuotinio ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo data laikyti 2022 m. rugpjūčio 7 d. 
Siekiant supaprastinti asociacijos narių balsavimą visuotiniame – rinkiminiame susirinkime 

nustatoma, kad asociacijos narių balsavimas elektroniniu būdu laikomas teisėtu ir prilyginamas 
balsavimui visuotiniame narių ataskaitiniame – rinkiminiame susirinkime: 

1.1. jei dėl svarstomo klausimo informacija pateikiama tik VLMA nario elektroniniu paštu, 
nurodytu jo kontaktinėje VLMA informacijoje; 

1.2. informacija dėl svarstomo klausimo elektroniniu paštu pateikiama  ne vėliau kaip likus 
10 dienų iki visuotinio ataskaitinio susirinkimo, t.y. iki liepos 27 d.; 

1.3. elektroninis laiško, kuriuo balsuojama, išsiuntimo laikas negali būti vėlesnis nei viena 
diena iki visuotinio susirinkimo dienos, t.y. iki rugpjūčio 6 d.; 

1.4. elektroniniai laiškai, kuriuose balsuojama, adresuojami VLMA pirmininkui el. paštu 
renata.takiniene@gmail.com ir spausdinami kaip priedas prie asociacijos susirinkimo protokolo; 

1.5. elektroninis balsavimas laikomas įvykusiu, jei balsavo daugiau nei 20 VLMA narių. 
1.6. kiti klausimai, susiję su šiuo balsavimu  sprendžiami vadovaujantis racionalumo, 

protingumo kriterijais VLMA valdyboje. 

Iš 36 VLMA narių, ataskaitiniame – rinkiniame susirinkime užsiregistravo ir dalyvavo 25 
VLMA nariai, todėl ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas yra teisėtas. Elektroniniu būdu balsavo 14 
VLMA narių. Išvažiuojamojo posėdžio metu papildomai balsavo 11 VLMA narių. 
 
 
 DARBOTVARKĖ: 

1. Susirinkimo darbotvarkės pristatymas, posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. 
2. Diskusijos dėl VLMA veiklos ataskaitos už ataskaitinį laikotarpį, VLMA finansinės 

ataskaitos ir revizijos komisijos ataskaitos, kurios buvo atsiųstos kiekvienam VLMA nariui 
elektroniniu paštu. 

3. Naujo VLMA pirmininko, valdybos, finansininko ir revizijos komisijos rinkimai. 
 



  
 

1. SVARSTYTA. Susirinkimo darbotvarkė. 
VLMA pirmininkė R.Takinienė pristatė visuotinio VLMA narių ataskaitinio rinkiminio 

susirinkimo darbotvarkę bei pasiūlė išrinkti posėdžio pirmininką ir sekretorių. 
NUTARTA.  
1.1. Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę. 
1.2. Posėdžio pirmininke paskirti Renatą Takinienę. 
1.3. Posėdžio sekretoriumi paskirti Editą Urbonę.  

  

2. SVARSTYTA. Dėl VLMA veiklos ataskaitos už ataskaitinį laikotarpį, VLMA finansinės 
ataskaitos ir revizijos komisijos ataskaitos. 

VLMA nariai pasidžiaugė, kad turėjo galimybę iš anksto susipažinti su VLMA veiklos už ataskaitinį 
laikotarpį ataskaita, VLMA finansinė ataskaita ir revizijos komisijos ataskaita, kurios buvo atsiųstos 
kiekvienam VLMA nariui elektroniniu paštu. VLMA veiklos ataskaitai už ataskaitinį laikotarpį, 
VLMA finansinei ataskaitai ir revizijos komisijos ataskaitai pritarta vienbalsiai. 
 NUTARTA. 
 1. Patvirtinti VLMA  veiklos už ataskaitinį laikotarpį ataskaitą, VLMA finansinę ataskaitą ir 
revizijos komisijos ataskaitą. Balsuota vienbalsiai. 
  
 

3. SVARSTYTA. Naujos VLMA valdybos, pirmininko, finansininko ir revizijos komisijos 
rinkimai. 

Posėdžio pirmininkė, pritarus kitiems VLMA nariams, balsų skaičiavimo komisijos nariais 
paskyrė Jurgitą Stanienę ir Rimą Zamkauskienę. Posėdžio pirmininkė pristatė VLMA pirmininko, 
valdybos, finansininko ir revizijos komisijos rinkimo tvarką, paaiškino, kaip pildyti rinkiminius 
biuletenius. VLMA pirmininko, valdybos, finansininko ir revizijos komisijos rinkimams išdalinti 
rinkiminiai biuleteniai. 

Posėdžio pirmininkė perdavė elektroniniu paštu atsiųstus balsavimo biuletenius balsų 
skaičiavimo komisijai.  

VLMA pirmininke pasiūlyta Loreta Sakavičiūtė. Kitų sutinkančių kandidatų nėra. VLMA 
pirmininke vienbalsiai (25 balsai) išrinkta Loreta sakavičiūtė. 

Pasiūlyti kandidatai į VLMA valdybą: Jolanta Locaitienė, Edita Urbonė, Birutė Uselienė, 
Ramunė Rovbutienė, Valda Ėringienė, Raimondas Rapolis, Vida Mieliulienė, Sandra Kisieliutė. Už 
kiekvieną narį balsuota atskirai. 

VLMA finansininku pasiūlyta Adelė Giedraitė. Kitų sutinkančių kandidatų nėra. VLMA 
finansininku vienbalsiai (25 balsai) išrinkta Adelė Giedraitė. 

Pasiūlyta Revizijos komisiją palikti tos pačios sudėties, t.y. Alma Kunigelytė, Neringa 
Antanaitienė, Reda Jasaitė. Balsuota vienbalsiai. 

NUTARTA. Patvirtinti naujai dvejų metų kadencijai išrinktus: 
1. VLMA pirmininke išrinktą Loretą Sakavičiūtę (25 balsai). 
2. Naujos valdybos narius:  

1. Jolantą Locaitienę (21 balsas); 
2. Editą Urbonę (20 balsų); 
3. Birutę Uselienę (20 balsų); 
4. Ramunę Rovbutienę (18 balsų); 
5. Valdą Ėringienę (17 balsų); 
6. Sandrą Kisieliutę (17 balsų). 

3. VLMA finansininku išrinktą Adelę Giedraitę (25 balsai). 



4. Revizijos komisiją: 
1. Almą Kunigelytę; 
2. Neringą Antanaitienę; 
3. Redą Jasaitę. 

 
Naujai išrinktą VLMA pirmininkę, valdybą ir revizijos komisiją pasveikino visi VLMA 

nariai, buvusi VLMA pirmininkė Renata Takinienė, Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų 
profesijos sąjungos pirmininko pavaduotoja Aurelija Akavickytė, kurios palinkėjo puikios sėkmės 
asociacijos darbe, daug išradingų ir gražių iniciatyvų 

 
 
Posėdžio pirmininkė         Renata Takinienė 
 
Posėdžio sekretorė         Edita Urbonė 


