
 

                              VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS  

                                                      VALDYBOS POSĖDIS  

 

2014 m. liepos 2 d. Nr. 14/07                                                                       

Klaipėda  

 

Posėdis įvyko 2014 m. liepos 2 d. 16.30 val.  

Pirmininkė – Neringa Antanaitienė, Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (VLMA)  

pirmininkė.  

Sekretorė – Ramunė Rovbutienė, VLMA valdybos narė.  

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

Raimondas Rapolis, Ramunė Rovbutienė, Birutė Uselienė ir narė Ramutė Stonkuvienė.  

 

DARBOTVARKĖ.  

1. Dėl VLMA finansininko patvirtinimo. 

2. Dėl dviračio žygio lėšų panaudojimo. 

3. Dėl dalyvavimo KTM darbuotojų profesinės sąjungos ataskaitiniame susirinkime. 

4. Dėl baidarių žygio. 

5. Dėl internetinės svetainės atnaujinimo.  

 

SVARSTYTA.  

1. Paskirti VLMA finansininke asociacijos narę Ramutę Stonkuvienę. Atsižvelgiant į tai, kad 

šis darbas vykdomas nemokamai, siūloma atleisti Ramutę Stonkuvienę nuo nario mokesčio 

mokėjimo. 

2. Dviračio žygio metu surinkta 140 litų registracijos mokesčio. Žygiui organizuoti, t.y. kelto 

bilietams ir maistui, išleista 247 litai 92 ct. Trūkstamą dviračių žygio išlaidų sumą padengti 

iš VLMA lėšų. 

3. Pasveikinimui KTM darbuotojų profesinės sąjungos ataskaitiniame susirinkime skirti iki 60 

litų. 

4. Organizuoti dviejų dienų teminį baidarių žygį Dubysos upe š. m. rugpjūčio 16-17 d. 

Planuojama dengti puse žygio kainos kiekvienam asociacijos ir jo šeimos nariui. Atvykimas 

į žygio vietą savo lėšomis.  

5. Atsižvelgiant į tai, kad reikalinga atnaujinti internetinę VLMA svetainę, kreiptis į svetainės 

kūrėją dėl šios galimybės arba surasti naują svetainės kūrėją.   

 

NUTARTA.  

1. Paskirti VLMA finansininke asociacijos narę Ramutę Stonkuvienę, atleidžiant nuo nario 

mokesčio mokėjimo. 

2. Trūkstamai dviračių žygio išlaidų sumai padengti iš VLMA lėšų skirti 107 litus 92 ct. 

3. Pasveikinimui KTM darbuotojų profesinės sąjungos ataskaitiniame susirinkime skirti iki 60 

litų. 

4. Organizuoti dviejų dienų teminį baidarių žygį Dubysos upe š. m. rugpjūčio 16-17 d. Dengti 

puse žygio kainos kiekvienam asociacijos ir jo šeimos nariui, t. y apie 70 litų.  

5. Atsižvelgiant į tai, kad reikalinga atnaujinti internetinę VLMA svetainę, kreiptis į svetainės 

kūrėją dėl šios galimybės arba surasti naują svetainės kūrėją.  

 

Pirmininkė Neringa Antanaitienė  

 

Sekretorė Ramunė Rovbutienė 


