
VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS 

VALDYBOS POSĖDIS 

2015 m. vasario 2 d. Nr. 15/02 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2015 m. vasario 2 d. 17.00 val. 

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

pirmininkė.  

Sekretorė – Birutė Uselienė, VLMA valdybos narė. 

Posėdyje dalyvavę VLMA valdybos nariai: Neringa Antanaitienė, Rima Loreta 

Zamkauskienė, Valda Eringienė, Birutė Uselienė ir finansininkė Ramutė Stonkuvienė.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Tarptautinės muitinės dienos paminėjimui skirtas renginio į Šiaulius aptarimas. 

2. Dėl VLMA įstatų keitimo. 

3. Dėl 2 % pajamų mokesčio skyrimo. 

4. Dėl naujo inventoriaus įsigijimo. 

5. Dėl gauto prašymo įstoti į VLMA narius. 

6. Dėl dalyvavimo talkoje „DAROM  2015 “ 

7. Einamieji klausimai.  

 

SVARSTYTA.  

 

1. VLAM pirmininkė N. Antanaitienė  pasiūlė detaliau aptarti Tarptautinės muitinės 

dienos progai paminėti vykimo į Šiaulius sąlygas, kokiu transportu vyksime, kokias 

lankytinas vietas  įtrauksime bei kaip apmokėsime išlaidas  Šenavičių šeimai, kuri 

panoro dalyvauti kelionėje ir M.Mikutavičiaus koncerte Šiaulių arenoje. 

2. Panagrinėjusi VLMA įstatus  valdybos narė L. Sakavičiūtė, nors nedalyvavo  valdybos 

posėdyje, bet pirmininkę informavo, kad net mažas įstatų keitimas susijęs su labai 

didelėmis papildomomis finansinėmis išlaidomis, todėl siūlė kol kas jų nekeisti.  

3. VLMA valdybos narė R. Zamkauskienė pasisiūlė tradiciškai padaryti reklaminį 

plakatą dėl 2 % pajamų mokesčio skyrimo. 

4. VLAM pirmininkė N. Antanaitienė   kalbėjo apie galimybę nupirkti porą spintų, 

kuriose būtų galima patalpinti per devynis VLMA gyvavimo metus jau sukauptą 

atributiką, gautus apdovanojimus ir suvenyrus už dalyvavimą įvairiuose renginiuose.  

5. VLAM pirmininkė N. Antanaitienė  pranešė, kad gautas Aurelijos Juknevičienės, 

dirbančios   Pilies jūrų uosto poste, prašymas įstoti į VLMA narius. VLMA valdyba 

tam pritarė vienbalsiai.  

6. Valdybos nariai diskutavo ir pritarė, kad šiais metais  dalyvaus talkoje „DAROM 

2015“. 

7. Einamaisiais klausimais tartasi dėl kraujo donorystės muitinėje ir turistinio žygio 

organizavimo vasaros  laikotarpiu, įtraukiant  ne tik VLMA narius, bet ir muitinės  

darbuotojus. 

 

 NUTARTA. 

1. Tarptautinės muitinės dienos progai paminėti VLMA valdyba organizuos išvyką  į M. 

Mikutavičiaus SHOW koncertą. VLMA dengia transporto išlaidas VLMA nariams ir 

vienam jų šeimos nariui, Šenavičių vaikams padengti visas išlaidas, už kelionę savo 

lėšomis vyktų tik mama. Visi dalyviai pirmiausia aplankys Šiaulių I kategorijos 

krovinių ir oro uosto postus. Valdybos narę Birutę Uselienę skirti  atsakinga už 

ekskursijų programą , bilietus į koncertą bei  keliautojų maitinimą. Numatyta dar 

aplankyti Dviračių, šokolado muziejus, H.Frenkelio viloje vykstančią  parodą. 



2. Vienbalsiai pritarti nekeisti VLMA įstatų. 

3. Pavesti VLMA valdybos narei R. Zamkauskienei padaryti reklaminį plakatą dėl 2 % 

pajamų mokesčio skyrimo iki kovo mėn. pradžios. 

4. Pritarti siūlymui VLMA pirmininkei N.Antanaitienei susitikti su Muitinės viršininke ir 

aptarti  vietą, kurioje būtų galima eksponuoti VLMA atributiką, gautus apdovanojimus 

ir suvenyrus už dalyvavimą įvairiuose renginiuose. 

5. Pritarti priimti į VLMA narius A.Juknevičienę.  

6. Dalyvauti talkoje „DAROM 2015“, pageidautina vieta pajūrio regioninis parkas su 

edukacine programa. 

7. Kraujo donorystės neatsisakyti, bet laiką ir vietą suderinti atlikus išsamesnią 

darbuotojų apklausą- atsakinga pirmininkė N.Antanaitienė. Kituose valdybos 

posėdžiuose  pateikti konkretesnius pasiūlymus apie galimus žygių variantus į  gamtą , 

lankytinas vietas ir būdus ten nuvykti. 

 

 

 

Pirmininkė Neringa Antanaitienė 

 

Sekretorė Birutė Uselienė 


