
VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS VALDYBOS POSĖDIS 

 2022 m. rugsėjo 21 d. Nr.22/04 

 Klaipėda  

Posėdis įvyko rugsėjo 21 d. 12 val.  

Pirmininkė – Loreta Sakavičiūtė. 

Sekretorė – Edita Urbonė. 

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

Birutė Uselienė, Sandra Kisieliūtė.  

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl VLMA valdybos narių veiklos sričių nustatymo. 

2. Dėl VLMA organizuojamų veiklų ir renginių. 

3. Dėl VLMA nario mokesčio mokėjimo. 

4. Dėl planuojamos išvykos į Kauną 2022 lapkričio 26 d. 

5. Dėl Alberto Zulono pripažinimo VLMA garbės nariu. 

6. Kiti organizaciniai klausimai. 

 

SVARSTYTA. Dėl VLMA valdybos narių veiklos sričių nustatymo. 

Posėdžio dalyvės tarėsi, jog siekiant sklandesnio VLMA valdybos darbo organizavimo, 

būtų tikslinga pasiskirstyti atsakomybės sritis. 

NUTARTA. Editai Urbonei priskirti raštvedybos klausimus, Birutei Uselienei - 

bendradarbiavimą su VLMA garbės nariais, Jolantai Locaitienei - asociacijos svetainės puslapio 

atnaujinimą, Ramunei Rovbutienei – VLMA valdybos ir VLMA narių grupių sukūrimą ir 

administravimą socialiniuose tinkluose, Sandrai Kisieliūtei ir Valdai Ėringienei - labdaros veiklos 

organizavimą.  

 

SVARSTYTA. Dėl VLMA organizuojamų veiklų ir renginių. 

Valdybos narės diskutavo apie dalyvavimą įvairiose šventėse bei sveikinimus. 

NUTARTA: 

1. Paminėti renginiais ar sveikinimais muitininkams svarbias dienas:  sausio 26 d. - 

Tarptautinę muitinių dieną, balandžio 2 d. - Klaipėdos teritorinės muitinės įsteigimo dieną, gegužės 

8 d. -  Lietuvos Respublikos muitinės įkūrimo dieną, spalio 9 d. - Lietuvos Respublikos muitinės 

atkūrimo dieną.  

2. Pasveikinti VLMA garbės narius su Tarptautine muitinių diena ir Klaipėdos 

teritorinės muitinės įsteigimo diena. 

3. Atsižvelgiant į sezoniškumą laisvu formatu  organizuoti boulingo turnyrą, pėsčiųjų, 

dviračių, baidarių žygius; aplankyti Liepojos ar Rygos kultūros centrus; dalyvauti akcijose DAROM, 

VILTIES BĖGIMAS; organizuoti bendradarbių meninę parodą, labdaros veiklas. 

 

SVARSTYTA. Dėl VLMA nario mokesčio mokėjimo. 

NUTARTA. Įpareigoti VLMA finansininkę iki 2022-12-31 pateikti nemokančių nario 

mokesčio  narių sąrašą. Narius nemokančius daugiau kaip 4 metus išbraukti iš VLMA narių sąrašo. 

 

SVARSTYTA. Dėl planuojamos išvykos į Kauną 2022 lapkričio 26 d. 

VLMA valdybos pirmininkė pristatė kelis išvykos Kaune programos variantus. Dalyvės 

aptarė visus siūlymus, ekskursijų trukmę, kainas. 

NUTARTA: 

1. Organizuoti: 2 ekskursijas Kaune, bendrus pietus, operetės „Silva“ aplankymą.  



2. Kelionės metu organizuoti labdaros aukcioną. 

3. Pagal VLMA finansines galimybes apmokėti VLMA narių kelionės išlaidas: 

autobuso nuomą, gidų paslaugas bei pietus.  

 

SVARSTYTA. Dėl Alberto Zulono pripažinimo VLMA garbės nariu. 

NUTARTA. Lapkričio 26 d. organizuoti visuotinį susirinkimą ir išnagrinėti VLMA 

vieno iš įkūrėjų Alberto Zulono pripažinimo Garbės nariu. 

  

SVARSTYTA. Kiti organizaciniai klausimai. 

NUTARTA. VLMA valdybos posėdžius organizuoti pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 

kas antrą mėnesį. Organizuoti sveikinimus. Bendrauti ir per socialinius tinklus. 

 

 

Posėdžio pirmininkė   Loreta Sakavičiūtė 

 

Posėdžio sekretorė   Edita Urbonė  

  


