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 Posėdis įvyko sausio 21 d. 17 val. 

 Pirmininkė – Renata Takinienė, Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (VLMA) 

pirmininkė. 

 Sekretorė – Edita Urbonė, VLMA valdybos narė. 

 Posėdyje dalyvavę VLMA valdybos nariai: Ramunė Rovbutienė, Jolanta Locaitienė, Valda 

Ėringienė, Birutė Uselienė, Alma Angelija Alvinskienė (VLMA finansininkė). 

 

 

 DARBOTVARKĖ: 

 1. Dėl galimybės sportuoti pigiau. 

 2. Dėl VLMA planuojamų organizuoti renginių. 

 

 SVARSTYTA. Dėl galimybės sportuoti pigiau. 

 VLMA pirmininkė Renata Takinienė pristatė, jog praėjusių metų gruodžio mėn., VLMA 

vardu sudarė sutartį su Klaipėdos baseinu. Lanksti nuolaidų sistema bus taikoma ne tik visiems 

VLMA nariams, bet ir visiems Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojams, pateikusiems tarnybinį 

pažymėjimą. Informacija apie galimybę sportuoti (baseine, treniruoklių salėje ir grupiniuose 

užsiėmimuose) buvo patalpinta Klaipėdos teritorinės muitinės intraneto svetainėje bei informuoti 

VLMA nariai elektroniniu paštu bei perduodant informacinius pranešimus Klaipėdos teritorinės 

muitinės postų, skyrių viršininkams. 

 

 NUTARTA. Paraginti VLMA narius ir Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojus tobulinti 

fizinį pasirengimą Klaipėdos baseine. 

 

 SVARSTYTA. Dėl VLMA planuojamų organizuoti renginių. 

 Kiekvienas posėdžio dalyvis pateikė siūlymus, kur ir kokie renginiai galėtų būti 

organizuojami 2019 metais ir kokios galimybės būtų juose dalyvauti. Birutė Uselienė pasiūlė, jog 

vasaros metu svarbiausias renginys turėtų būti baidarių žygis. Ramunė Rovbutienė pateikė 

pasiūlymą organizuoti žygį pėsčiomis Baltijos jūros pakrante link Palangos ar pasirenkant kitokį 

maršrutą. Valda Ėringienė pasiūlė 2019 metams organizuoti kelionę su edukacine programa po 

Žemaitiją, juolab, kad 2019 –ieji metai paskelbti Žemaitijos metais. Renata Takinienė pasiūlė 

dalyvauti tradiciniame „Vilties bėgimo“ renginyje“ ir organizuoti išvyką į Latviją arba Lenkiją, 

aplankant istoriškai svarbias vietoves. Jolanta Locaitienė pasiūlė idėją organizuoti išvyką po Mažąją 

Lietuvą, ir akcentavo, jog organizuojant renginius reiktų orientuotis ne į renginių gausybę, bet į jų 

kokybę, įtraukiant ne tik VLMA narius, bet ir visus norinčius dalyvauti Klaipėdos teritorinės 

muitinės darbuotojus. 

 

 NUTARTA. 

 1. Pritarti dalyvavimo renginyje „Vilties bėgimas“ koncepcijai. 

 2. Pritarti žygio baidarėmis koncepcijai. 

 3. Pritarti idėjai dėl kelionės organizavimo. Iki sekančio valdybos posėdžio surinkti daugiau 

informacijos ir pasiūlyti įvairesnių variantų (atsakingi visi valdybos nariai). 



 4. Pritarti idėjai organizuojant sveikatinimo renginį – žygis pėsčiomis arba dviračiais.  

 

 

Posėdžio pirmininkė         Renata Takinienė 

 

 

Posėdžio sekretorė         Edita Urbonė 

 

 


