
 
 
 

VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS  
VALDYBOS POSĖDIS 

 
 
 
 

Posėdis įvyko 2010 m. gegužės 5 d. 17 val.         
 
Pirmininkė – Rima Loreta Zamkauskienė, Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (VLMA) 

pirmininkė. 
Sekretorė – Rasa Rentauskienė, VLMA valdybos narė. 
 
Posėdyje dalyvavę VLMA valdybos nariai: Diana Miškinienė, Lina Ubienė, Alvydas 

Nemura, Renata Takinienė. 
 
 
Darbotvarkė: 
1. VLMA duomenų pakeitimas. 
2. VLMA dalyvavimas Klaipėdos teritorinės muitinės organizuojamame krepšinio turnyre 

3x3, skirtame Lietuvos muitinės 91-osioms  įkūrimo metinėms pažymėti. 
3. VLMA narės Neringos Antanaitienės pasiūlymo dalyvauti „Vilties bėgime“ aptarimas. 
4. VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės pasiūlymas dalyvauti 2010 m. gegužės 29 d. 

organizuojamame turistiniame žygyje dviračiais.  
 
 

1. SVARSTYTA. VLMA duomenų pakeitimas. 
VLMA pirminink ė Rima Loreta Zamkauskienė informavo apie atliktus VLMA duomenų 

pakeitimus, susijusius su naujos valdybos ir pirmininko išrinkimu. 
 
 
2. SVARSTYTA. VLMA dalyvavimas Klaipėdos teritorinės muitinės organizuojamame 

krepšinio turnyre 3x3, skirtame Lietuvos muitinės 91-osioms įkūrimo metinėms pažymėti.  
VLMA pirminink ė Rima Loreta Zamkauskienė pasiūlė paraginti asociacijos narius sudaryti 

VLMA komandą, kuri galėtų atstovauti asociacijai vyksiančiame krepšinio turnyre bei pristatė 
Klaipėdos teritorinės muitinės vadovybės prašymą paremti vyksiantį renginį.  

 
NUTARTA: VLMA valdyba atsižvelgdama į susiklosčiusias nepalankias ekonomines 

aplinkybes ir siekdama prisidėti prie muitinės tradicijų puoselėjimo, vienbalsiai nusprendė 
renginiui skirti 100 litų. 

 
 
3. SVARSTYTA. VLMA narės Neringos Antanaitienės pasiūlymo dalyvauti „Vilties 

bėgime“ aptarimas.  
VLMA pirminink ė Rima Loreta Zamkauskienė pateikė valdybos nariams informaciją apie 

vyksiančią akciją ir pasiūlė parengti skelbimą, kviečiantį prie kilnios akcijos prisidėti ne tik VLMA 
narius, bet ir kitus uostamiesčio muitinės darbuotojus. 

Taip pat svarstytas klausimas dėl dalyvio mokesčio sumokėjimo ir marškinėlių nupirkimo 
bėgime užsiregistravusiems VLMA nariams ir jų artimiesiems. 
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NUTARTA:  

1. Parengti skelbimą, kviečiantį prisidėti prie akcijos „Vilties bėgimas“, nurodant 
registraciją iki š. m. gegužės 17 d. 

2. Nupirkti marškinėlius ir sumokėti dalyvio mokestį bėgime užsiregistravusiems 
VLMA nariams ir jų artimiesiems.  

 
4. SVARSTYTA. VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės pasiūlymas dalyvauti 2010 m. 

gegužės 29 d. organizuojamame turistiniame žygyje dviračiais.  
 
NUTARTA: informuoti VLMA narius apie vyksiantį renginį ir paprašyti iki š. m. gegužės 

12 d. pateikti nuomonę ir siūlymus dėl organizuojamo renginio ir pageidavimo dalyvauti jame.  
 
 
 

Pirmininkė                                                                                                 Rima Loreta Zamkauskienė 
 
 
Sekretorė                                                                                                                  Rasa Rentauskienė 
 
 
 
 
 
 

  

 


