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          Posėdžio data 2017 m. lapkričio 10 d. 17 val. 

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

pirmininkė.  

          Sekretorė – Monika Povilavičiūtė, VLMA valdybos narė. 

Posėdyje dalyvavo VLMA valdybos nariai: N. Antanaitienė, M. Povilavičiūtė, B. 

Uselienė, E. Urbonė, R. Stonkuvienė, V. Mieliulienė ir Raimondas Rapolis.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Kalėdinio renginio išlaidų. 

  

 

1. Spalio 11 d. posėdyje Nr. 17/07 buvo nutarta kalėdiniam laikotarpiui paminėti 2017-

12-08 surengti liaudišką vakaronę. B. Uselienė su N. Antanaitiene valdybos narėms 

pristatė Jūrininkų centre esančias  patalpas, kaip tinkamiausias vakaronei pravesti. 

Atsižvelgiant į suderėtą salės nuomos su maistu kainą, 1 asmeniui vakaronė 

kainuotų 20 eurų. Kadangi vakaronės metu bus vedamas aukcionas, kuriam dalyviai 

turės pagaminti savo darbelius ir gaminius, pirmininkė pasiūlė Kalėdų proga 

asociacijos nariams iš VLMA lėšų padengti pusę registracijos mokesčio kainos, t. y. 

10 eurų. Ne asociacijos nariai turėtų mokėti pilną kainą. 

Valdyba susipažinusi su pateiktais siūlymais, balsavo kad liaudišką vakaronė būtų 

rengiama Jūrininkų centre nuomojamoje salėje, bei asociacijos nariams iš VLMA 

lėšų būtų padengta pusė registracijos mokesčio. 

Valdybos narė B. Uselienė pasiūlė pakviesti liaudiškos muzikos kapelą „Joginta“ 

bei liaudiško šokio kolektyvą „Svajoklis, kad vakaronės metu dalyviai galėtų 

pasišokti ir padainuoti. B. Uselienė pasiūlė pagalvoti, kaip galėtume padėkoti 

kolektyvams už jų indėlį į asociacijos šventę. Valdyba tarėsi dėl tinkamiausios 

padėkos formos ir buvo nutarta kolektyvams įteikti rašytinę padėką su asociacijos 

atributika, bei padovanoti artėjančių švenčių proga saldžią dovaną, už sumą iki 15 

eurų.   

 

      NUTARTA. 

           

1. Liaudišką vakaronę rengti Jūrininkų centre nuomojamoje salėje, adresu: Agluonos 5, 

Klaipėda. 

2. Asociacijos nariams iš VLMA lėšų padengti pusę registracijos mokesčio, t. y. 10 eurų. 

Kiti vakaronės dalyviai moka pilną kainą 20 eurų. VLMA finansininkė įpareigota 

apmokėti gautą sąskaitą – faktūrą už salės nuomą su maistu. 

3. Valdybos narės Edita U. ir  Birutė U. įpareigotos paruošti padėką kolektyvams už 

sumą iki 15 eurų. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                          Neringa Antanaitienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                             Monika Povilavičiūtė 


