
VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS 

VALDYBOS POSĖDIS 

2015 m. rugsėjo 11 d. Nr.15/08  

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2015 m. rugsėjo 11 d. 12.00 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 , Raimondas Rapolis, Loreta Sakavičiūtė.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl dalyvavimo dviračių žygyje už sveiką Klaipėdą rugsėjo 26 d. 

2. Dėl rudeninio renginio vietoje tradicinio dviračių žygio. 

3. Einamieji klausimai.  

 

SVARSTYTA.  

 

1. VLMA pirmininkė N. Antanaitienė  pasiūlė detaliau aptarti Klaipėdos miesto 

sveikatos biuro pakvietimą dalyvauti, paminint Pasaulinę aplinkos ir sveikatos dieną, 

minant dviratį naujuoju dviračių taku palei Danės upę. Dviračių žygio už sveiką 

Klaipėdą tikslas – paskatinti žmones dažniau kelionei į darbą ar įvairius susitikimus  

rinktis dviratį, daugiau judėti ir leisti pailsėti miesto plaučiams. Nutarta informuoti R. 

Rentauskienę, atsakingą už registraciją ir skelbimo patalpinimą muitinės tinklalapyje, 

kad VLMA nariai, mėgstantys aktyvesnį poilsį, prisijungs prie kitų muitinės pareigūnų 

ir dalyvaus minėtame dviračių žygyje. 

2. VLMA valdybos pirmininkė N. Antanaitienė pasiūlė sugrįžti prie idėjos, kad vietoje 

tradicinio dviračio žygio surengti pažintinę ekskursiją  ir kur nors nuvykti. R. 

Zamkauskienė pasiūlė vykti į Anykščius. VLMA pirmininkė Neringa Antanaitienė   

pasiūlė kitą kelionę – aplankyti Panemunės pilis ir tuo pačiu nuvykti į Kauno muzikinį 

teatrą. Tarp valdybos narių vyko diskusija, kada ir kur  būtų galimybė nuvykti dar šį 

rudenį. 

3. Pirmininkė pasiūlė VLMA valdybai pagalvoti apie artėjantį Kalėdinį laikotarpį. 

Valdyba diskutavo apie renginį, skirtą Kalėdiniam – naujametiniam laikotarpiui 

pažymėti. Pirmininkė N. Antanaitienė pasiūlė užsakyti bilietus į miuziklą „Žygimanto 

Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda“, kuris vyks š. m. gruodžio 12 d. 

4. Pirmininkė kartu su valdybos nare Rima Zamkauskiene priminė, kad būtina pasiūlyti 

suteikti VLMA garbės nario statusą Klaipėdos teritorinės muitinės viršininko 

pavaduotojui A. Šipavičiui, kuris daug prisidėjo prie VLMA įkūrimo idėjos. Jau 2016 

metais ši organizacija švęs savo 10 metų jubiliejų, teks pagalvoti apie ypatingą 

renginį, skirtą šiai datai paminėti. Loreta Sakavičiūtė iškėlė idėją dėl 

bendradarbiavimo su kitomis tarptautinėmis giminingomis organizacijomis. 

 

 

 NUTARTA. 

1. Dalyvauti paminint Pasaulinę aplinkos ir sveikatos dieną, minant dviratį naujuoju dviračių 

taku palei Danės upę rugsėjo 26 d. Už registraciją paskirti atsakinga Loretą Sakavičiūtę, 

paprašyti VLMA narę Rasą Rentauskienę paruošti ir įdėti skelbimą į muitinės internetinę 

svetainę.  

2. Vienbalsiai nutarta rudeninei kelionei pasirinkti Panemunės pilis ir Kauno muzikinį teatrą, 

o į Anykščius keliauti šiltesniu metų laikotarpiu kitais metais. VLMA pirmininkė Neringa 



Antanaitienė pasiūlė vykti į miuziklą „Zygfrydo Vernerio kabaretas“, kuris bus rodomas 

spalio 17 dieną. Pirmininkė valdybai taip pat pateiks visą informaciją, susijusią su 

ekskursiją ir miuziklu.   

3. VLMA pirmininkė N. Antanaitienė užsakys ir nupirks 30 bilietų į miuziklą „Žygimanto 

Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda“, kuris vyks š. m. gruodžio 12 d. Renginys 

skirtas Kalėdiniam laikotarpiui pažymėti.  

4. Dėl pakvietimo būti VLMA garbės nariu, nutarta susitikti su Klaipėdos teritorinės 

muitinės viršininko pavaduotoju A. Šipavičiumi ir pakviesti jį į  VLMA valdybos posėdį, 

kurio metu pavaduotojas būtų priimtas į VLMA garbės narius.  

5. VLMA valdybos narė Loreta Sakavičiūtė pasisiūlė pasidomėti bendradarbiavimu su 

kitomis giminingomis asociacijomis, esančiomis Europoje.  

 

Pirmininkė Neringa Antanaitienė 

 

Sekretorė Birutė Uselienė 


