
 
 

 

 

VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS  

VALDYBOS POSĖDIS 

 

2013 m. balandžio 25 d. Nr. 13/6 

Klaipėda 

 
Posėdis įvyko 2013 m. balandžio 25 d. 17 val.

        
 

 

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

pirmininkė. 

Sekretorė – Renata Takinienė, VLMA valdybos narė. 

 

Posėdyje dalyvavę VLMA valdybos nariai: Rima Zamkauskienė, Neringa Antanaitienė, 

Renata Takinienė, Algimantas Bluškis, Raimondas Rapolis ir atsakinga už VLMA apskaitą Birutė 

Uselienė.  

Darbotvarkė: 

1. Dėl VSAT kvietimo dalyvauti futbolo turnyre Juodkrantėje. 

2. Dėl VLMA nario A. Kurbatovo atleidimo nuo nario mokesčio. 

            SVARSTYTA: 

            1. Tarptautinės Policijos Asociacijos Lietuvos skyriaus Pakrančių apsaugos poskyrio 

kvietimas dalyvauti tarptautiniame futbolo turnyre Juodkrantėje. Valdybos narė Neringa 

Antanaitienė informavo, kad sudaryta 9 asmenų komanda iš VLMA ir ne VLMA narių. Neringos 

nuomone, muitinės pareigūnų, ne VLMA narių, dalyvavimas komandoje – puiki asociacijos veiklos 

reklama.  Algimantas Bluškis pasiūlė komandos vadove išrinkti Neringą Antanaitienę. Pirmininkė 

Rima Loreta Zamkauskienė pasiūlė atsakingu už renginį išrinkti Algimantą Bluškį ir informavo, 

kad komandos startinis mokestis 345 Lt. ir vakarienė 10 asmenų (vienam asmeniui 45 Lt) 

organizatorių pageidavimu apmokėta iš anksto. 

Aptartas pasikeitimo suvenyrais su VLMA simbolika klausimas. Renata Takinienė pasiūlė ta proga 

įgyvendinti jau pora metų brandinamą idėją – pagaminti VLMA vėliavą ir į futbolą turnyrą vykti su  

VLMA vėliava.  

              2. Pirmininkė pasiūlė ilgametį muitinės darbuotoją ir VLMA narį, išėjusį į senatvės 

pensiją, atleisti nuo VLMA nario mokesčio.  

             3. Aptarti visuotiniame narių susirinkime pateiktos anketos, kurioje asociacijos nariai 

buvo paprašyti pasisakyti apie tai, kas patinka ar nepatinka asociacijos veikloje, pasiūlyti naujų 

idėjų, rezultatai. Pirmininkė pasidžiaugė, kad valdybos darbą asociacijos nariai įvertino teigiamai. 

Daugiausiai teigiamų įvertinimų sulaukė baidarių žygis. Asociacijos nariai išreiškė pageidavimą 

organizuoti 2 dienų baidarių žygį.  

               NUTARTA:  

               1. Sudaryti 10 asmenų komandą dalyvauti futbolo turnyre Juodkrantėje, apmokant startinį 

mokestį - 345 Lt mokestį ir 10 asmenų vakarienę -  450 Lt iš VLMA lėšų.  

               2. VLMA vėliavos pagaminimui skirti iki 300 Lt. 

               3. Atleisti VLMA narį Aleksą Kurbatovą nuo nario mokesčio. 

               4. Organizuojant baidarių žygį ir planuojant renginius, atsižvelgti į anketoje išsakytus 

VLMA narių pageidavimus.  

           

Pirmininkė                                                                                      Rima Loreta Zamkauskienė 

Sekretorė                                                                                                        Renata Takinienė 


