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Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2016 m. vasario 19 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, Raimondas Rapolis ,Valda 

Eringienė, Birutė Uselienė , Ramutė Stonkuvienė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl VLMA ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo. 

2. Dėl VLMA nario mokesčio. 

3. Dėl 2 proc. paramos skyrimo.  

 

SVARSTYTA.  

 

1. VLMA pirmininkė N. Antanaitienė  pasiūlė aptarti konkrečią  VLMA ataskaitinio –

rinkiminio susirinkimo datą ir vietą, kur jis turėtų įvykti. Ji pasiūlė ataskaitinį –rinkiminį 

susirinkimą rengti viešbutyje „Magnisima“, kur toks renginys jau yra vykęs.  

VLMA valdybos nariai Raimondas  Rapolis ir Valda Ėringienė pasiūlė, renginio datą 

balandžio14 d. 17.30 val., kad visi suspėtų po darbo atvykti. 

2. VLMA  finansininkė Ramutė Stonkuvienė supažindino valdybos narius, kad  dalis 

VLMA narių nesumokėjo nario mokesčio už  2014-2015 metus, nors kelis kartus buvo 

skambinta ir rašyta jiems, tikslu priminti apie nesumokėtą nario mokestį. 

Birutė Uselienė paminėjo, kad pagal VLMA įstatus, laiku nemokantieji nario 

mokesčio gali būti pašalinti iš VLMA narių dar kartą apie tai juos įspėjus. 

Vienbalsiai nutarta dar kartą susisiekti su VLMA nariais, nemokančiais nario 

mokesčio ir gavus atsakymus  iki VLMA rinkiminio susirinkimo patikslinti narių skaičių. 

3. Artėjant kasmetiniam pajamų ir paramos deklaravimo laikotarpiui, svarstyta VLMA 

valdybos narei R. Zamkauskienei pasiūlyti tradiciškai padaryti reklaminį plakatą dėl 2 % 

pajamų mokesčio skyrimo. 

 

 NUTARTA. 

 

1. VLMA rinkiminį-ataskaitinį susirinkimą rengti balandžio 14 d.  17.30 val. 

viešbučio „MAGNISIMA“ konferencijų salėje. Organizacinius darbus ir neformalų 

pabendravimą po renginio pavesti pirmininkei Neringai Antanaitienei ir valdybos narei 

Birutei Uselienei. Skelbimą parengti ir patalpinti VLMA  intraneto svetainėje pavesti Rimai-

Loretai Zamkauskienei. 

2. Vienbalsiai nutarta pritarti siūlymui dar kartą susisiekti su VLMA nariais, 

nemokančiais nario mokesčio ir gavus atsakymus  iki VLMA rinkiminio susirinkimo 

patikslinti narių skaičių. Atsakingos – pirmininkė Neringa Antanaitienė ir finansininkė 

Ramutė Stonkuvienė. 

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

pajamų mokesčio skyrimo iki kovo mėn. pabaigos. 

 

 

Pirmininkė Neringa Antanaitienė 

Sekretorė Birutė Uselienė 


