
VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS 

VISUOTINIO NARIŲ ATASKAITINIO SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

 

2016 m. balandžio 14d. Nr.  

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2014 m. balandžio 14 d. 17.30 val.  

    

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

pirmininkė.  

Sekretorė – Rita Cakunova, VLMA narė.  

 Posėdyje dalyvauja 27 VLMA nariai iš 53 esamų. Visi VLMA nariai apie ataskaitinį 

rinkiminį susirinkimą buvo informuoti tinkamai. 

 

 Darbotvarkė:  

1. Susirinkimo darbotvarkės pristatymas, posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.  

2. VLMA veiklos ataskaitos už ataskaitinį laikotarpį pristatymas. 

3. VLMA finansinės ataskaitos pristatymas. 

4. Revizijos komisijos ataskaitos pristatymas. 

5. Naujo VLMA pirmininko, valdybos ir revizijos komisijos rinkimai. 

6. Žodis suteikiamas svečiams. 

 

1. SVARSTYTA. Susirinkimo darbotvarkė.  

VLMA valdybos pirmininkė Neringa Antanaitienė pristatė visuotinio VLMA narių 

ataskaitinio rinkiminio susirinkimo darbotvarkę bei pasiūlė išsirinkti posėdžio pirmininką ir 

sekretorių.  

  NUTARTA:  

1.1. Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę.  

1.2. Posėdžio pirmininke paskirti Neringą Antanaitienę.  

1.3. Posėdžio sekretoriumi paskirti Ritą Cakunovą.  

 

2.SVARSTYTA. VLMA veiklos ataskaitos už ataskaitinį laikotarpį pristatymas. 

Ataskaitą pristatė VLMA pirmininkė Neringa Antanaitienė. Ataskaitos pranešimo metu N. 

Antanaitienė, vadovaudamasi Asociacijos įstatų 18.2 punktu, pasiūlė iš VLMA narių sąrašo išbraukti 

A. Skliuderį ir V. Nikolajevą (Kostyrko). 

VLMA garbės narys S. Stonkus pasveikino susirinkusius VLMA narius, su kuriais sieja 

ilgametis darbas, palinkėjo VLMA pirmininkei ir valdybai prasmingų darbų, gražių renginių.  

R. Rapolis VLMA valdybos vardu nuoširdžiai padėkojo VLMA pirmininkei N. Antanaitienei 

už nuoširdumą, pozityvumą, kolektyviškumą, gražias iniciatyvas  asociacijos darbe. 

NUTARTA:  

2.1. Patvirtinti VLMA veiklos ataskaitą. Balsuota vienbalsiai.  

  2.2. Iš VLMA narių sąrašo išbraukti A. Skliuderį ir V. Nikolajevą (Kostyrko). 

 

4. SVARSTYTA. VLMA finansinė ataskaita.  

VLMA finansininkė R. Stonkuvienė išsamiai pristatė VLMA finansinę ataskaitą, informavo, 

kiek ir kam pinigų išleista, ir kiek yra likę pinigų sąskaitoje. 

NUTARTA. Patvirtinti VLMA finansinę ataskaitą. Balsuota vienbalsiai.  

 

 5. SVARSTYTA. Revizijos komisijos ataskaita.  



Revizijos komisijos narė Jurgita Stanienė pristatė po atliktos revizijos parengtą VLMA  

finansinės – ūkinės veiklos revizijos aktą. Ji informavo, jog finansiniai dokumentai yra puikiai  

tvarkomi, todėl pažeidimų nenustatyta. Revizijos komisija pastabų ar rekomendacijų nepateikė.  

  NUTARTA. Patvirtinti Revizijos komisijos ataskaitą. Balsuota vienbalsiai. 

 

6. SVARSTYTA. Naujos VLMA valdybos, pirmininko ir revizijos komisijos rinkimai.  

Posėdžio pirmininkė, pritarus kitiems VLMA nariams, balsų skaičiavimo komisijos nariais 

paskyrė: Ramunęs Rovbutienę, Aureliją Akavickytę, Albertą Zuloną.  

  Posėdžio pirmininkė pristatė VLMA pirmininko, valdybos ir revizijos komisijos rinkimo 

tvarką, paaiškino, kaip pildyti rinkiminius biuletenius. VLMA pirmininko ir valdybos rinkimams 

balsavimui išdalinti rinkiminiai biuleteniai.  

Kol balsų skaičiavimo komisija skaičiavo balsus, posėdžio pirmininkė pasiūlė pažiūrėti apie 

vykusius VLMA renginius sukurtą filmuką, kuris posėdžio dalyviams pažadino malonius 

prisiminimus. 

  Balsų skaičiavimo komisija paskelbė gautų užpildytų biuletenių skaičiavimo rezultatus.  

NUTARTA. Patvirtinti naujai dvejų metų kadencijai išrinktus: 

 

1. VLMA pirmininke išrinktą Neringa Antanaitienė (24 balsai).  

 

2. Naujos valdybos narius:  

1) E. Urbonė (22 balsai);  

2) V. Ėringienė (20 balsų);  

3) B. Uselienė (19 balsas); 

4) M. Povilavičiūtė (14 balsų);  

5) V. Mieliulienė (13 balsų); 

6) R. Rapolis (10 balsų). 

 

3. Revizijos komisiją:  

1) A. Kunigelytė,  

2) J. Stanienė, 

3) R. Jasaitė 

Balsuota vienbalsiai.  

 

Naujai išrinktą VLMA pirmininkę ir valdybą pasveikino V. Gražinienė – Klaipėdos 

teritorinės muitinės Profesinės sąjungos pirmininkė, kuri palinkėjo puikios sėkmės asociacijos darbe, 

daug išradingų ir gražių iniciatyvų. 

  

PRIDEDAMA:  

1. Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos visuotinio ataskaitinio rinkiminio susirinkimo 

dalyvių sąrašas (2 lapai).  

2. Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos veiklos ataskaita už ataskaitinį laikotarpį (3  

lapai).  

3. Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos finansinė ataskaita (  1  lapas).  

4. Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos finansinės – ūkinės veiklos revizijos aktas (1  

lapas).  

 

Pirmininkė Neringa Antanaitienė  

 

Sekretorė Rita Cakunova 


