
 
 

 

 

VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS  

VALDYBOS POSĖDIS 

 

2012 m. kovo 7 d. Nr. 12/02 

Klaipėda 

 
Posėdis įvyko 2012 m. kovo 1 d. 17 val.

        
 

 

Pirmininkė – Rima Loreta Zamkauskienė, Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (VLMA) 

pirmininkė. 

Sekretorė – Edita Kriščiūnaitė, VLMA valdybos narė. 

 

Posėdyje dalyvavę VLMA valdybos nariai: Diana Miškinienė, Lina Ubienė, Rasa 

Rentauskienė, Alvydas Nemura, VLMA finansininkė Birutė Uselienė.  

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl  finansinės ataskaitos ir 2 procentų pajamų mokesčio rinkimo organizavimo. 

2. Dėl VLMA ataskaitinio rinkiminio susirinkimo organizavimo. 

3. Dėl Indrės Skirutytės prašymo išbraukti iš VLMA narių. 

4. Dėl Veros Kostyrko prašymo įstoti į VLMA narius. 

 

 1. SVARSTYTA. Finansinė veikla bei 2 procentų pajamų mokesčio rinkimas. 

VLMA finansininkė Birutė Uselienė pristatė esamą VLMA finansinę situaciją,  informavo, 

kiek pinigų buvo išleista boulingo turnyro, skirto Tarptautinei muitinės dienai paminėti 

organizavimui. Birutė Uselienė priminė, jog jau yra renkamas nario mokestis už 2012 m. I pusmetį. 

Posėdžio pirmininkė Rima Loreta Zamkauskienė pažymėjo, jog jau būtų laikas paraginti 

žmones skirti VLMA 2 % nuo sumokėtų pajamų mokesčio. Ji pasiūlė parengti priminimo atvirutę ar 

lankstinuką ir padalinti Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojams, taip paraginant juos pervesti 2 

procentus pajamų mokestį į VLMA sąskaitą.  

 

NUTARTA:  

1. Įpareigoti VLMA valdybos narius paraginti kolegas ir artimuosius skirti VLMA                         

2 procentus nuo sumokėtų pajamų mokesčio. 

2. Pavesti Rasai Rentauskienei parengti atviruko – lankstinuko apie VLMA veiklą projektą. 

 

2. SVARSTYTA. Ataskaitinio rinkiminio susirinkimo organizavimas. 

VLMA pirmininkė Rima Loreta Zamkauskienė priminė, jog reikalinga organizuoti VLMA 

metinį ataskaitinį susirinkimą. Valdybos nariai diskutavo apie galimą susirinkimo datą bei pobūvio 

vietą ir kitus organizacinius klausimus. 

 

NUTARTA:  

1. Susirinkimo oficialiąją dalį organizuoti balandžio 20 d. Klaipėdos teritorinės muitinės 

posėdžių salėje. 

2. Pavesti valdybos nariams per sekantį posėdį pateikti siūlymus dėl vietos, kur po 

susirinkimo VLMA nariai galėtų susiburti. 

  

3. SVARSTYTA. Indrės Skirutytės prašymas išbraukti iš VLMA narių.  



 VLMA pirmininkė informavo, jog yra gautas VLMA narės Indrės Skirutytės prašymas 

išstoti iš asociacijos.  

 

NUTARTA:  

VLMA valdybos sprendimu prašymą patenkinti. 

 

4. SVARSTYTA. Veros Kostyrko prašymas įstoti į VLMA narius. 

 Rima Loreta Zamkauskienė pranešė, kad yra gautas Veros Kostyrko prašymas įstoti į 

asociaciją.  

 

NUTARTA:  

VLMA valdyba vienbalsiai pritarė naujos narės įstojimui į asociaciją. 

 

 

Pirmininkė                                                                                      Rima Loreta Zamkauskienė   

 

Sekretorė                                                                                                        Edita Kriščiūnaitė  

 


