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Susirinkimas vyko 2018 m. kovo 23 d. 16 val. Klaipėdos TM posėdžių salėje. 

Asociacijos nariai apie ataskaitinį rinkiminį susirinkimą buvo laiku ir tinkamai informuoti. 

    

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

pirmininkė.  

Sekretorė –Birutė Uselienė, VLMA  valdybos narė. 

Susirinkimo metu pirmininkė visus informavo, kad vadovaujantis VLMA įstatų 18.2 

punktu iš Asociacijos narys gali būti pašalinamas dėl to, kad per nustatytą laiką nebuvo 

sumokėjęs nario mokesčio, ir vadovaujantis Įstatų 19 p. visuotinio Asociacijos narių 

susirinkimo nutarimu gali būti išbrauktas iš narių sąrašo. Atsižvelgdama į tai, pirmininkė 

pasiūlė iš Asociacijos narių sąrašo už nario mokesčio nesumokėjimą  išbraukti narius: Robertą 

Achenbachą, Simoną Jonuševičių (atleistas iš pareigų) Klaidą Gerbauską ir Rolandą Grikšą.  

Pasiūlymui pritarta vienbalsiai. 

  Iš 42 VLMA narių, ataskaitiniame – rinkiminiame susirinkime užsiregistravo ir 

dalyvauvo 25 VLMA nariai, todėl ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas yra  teisėtas. 

  

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. Diskusijos. 

 

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 Birutę Uselienę. 

 

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

      VLMA veiklos ataskaitą pristatė VLMA pirmininkė Neringa Antanaitienė.  

      Ataskaitai pritarta vienbalsiai. 

            Susirinkimo metu pirmininkė išdėstė nuomonę, kad visuotiniuose ataskaitiniuose 

susirinkimuose dėl darbo grafiko ar kitų priežasčių dalis VLMA narių negali dalyvauti juose, 

bei tuo pačiu, neturi galimybės balsuoti už pateiktas asociacijos veiklos, finansinę ir revizijos 

ataskaitas. Todėl N. Antanaitienė pasiūlė visuotinį ataskaitinį susirinkimą vykdyti kita forma, 

t.y. pateikiant VLMA veiklos už ataskaitinį laikotarpį ataskaitą, finansinę ir revizijos 

komisijos ataskaitas elektroniniu paštu kiekvienam VLMA nariui asmeniškai susipažinti. 



VLMA nariai, susipažinę su pateiktomis ataskaitomis, iš savo elektroninio pašto atsiųstų 

patvirtinimą, ar pritaria joms ar ne, (šis patvirtinimas prilyginamas balsavimui). 

Šiam pasiūlymui pritarta (24 balsai „už“ ir 1 balsas – „susilaikė“). 

Pirmininkė Neringa Antanaitienė paprašė narių, kad jos neperrinktų pirmininke 

sekančiai kadencijai dėl asmeninių priežasčių. 

Sveikinamąjį žodį tarė VLMA narė ir Klaipėdos TM profsąjungos pirmininkė Virginija 

Gražinienė, kuri  padėkojo VLMA pirmininkei Neringai Antanaitienei už gražias 

iniciatyvas, bei palinkėjo, kad naujai išrinktai pirmininkei ir valdybai netruktų naujų 

idėjų ir noro kartu su visais nariais dirbti toliau. 

R. Rapolis VLMA valdybos vardu  taip pat padėkojo VLMA pirmininkei                          

N. Antanaitienei už nuoširdumą, pozityvumą ir gražias iniciatyvas Aasociacijos darbe. 

Rinkiminį- ataskaitinį VLMA susirinkimą iliustravo akimirkos, užfiksuotos skaidrėse 

iš renginių. 

NUTARTA:  

2.1. Patvirtinti VLMA veiklos ataskaitą. Balsuota vienbalsiai.  

 

            3. SVARSTYTA. VLMA finansinė ataskaita.  

VLMA finansininkė R. Stonkuvienė išsamiai pristatė VLMA finansinę ataskaitą, 

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

NUTARTA. Patvirtinti VLMA finansinę ataskaitą. Balsuota vienbalsiai.  

 

 4. SVARSTYTA. Revizijos komisijos ataskaita.  

             Revizijos komisijos narė Reda Jasaitė informavo, jog finansiniai dokumentai yra 

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

nepateikė. 

              NUTARTA. Patvirtinti Revizijos komisijos ataskaitą. Balsuota vienbalsiai. 

 

  5.SVARSTYTA. Naujos VLMA valdybos, pirmininko ir revizijos komisijos 

rinkimai.  

 Posėdžio pirmininkė, pritarus kitiems VLMA nariams, balsų skaičiavimo komisijos 

nariais paskyrė: Ramunę Rovbutienę, Albertą Kelmelį ir 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.  Susirinkimo dalyviai pasiūlė 

pirmininką ir valdybą rinkti atviru balsavimu, pateikiant kandidatus. 

              VLMA pirmininkė į pirmininkus pasiūlė šias kandidatūras: Jolantą Locaitienę, 

Renatą Takinienę ir Loretą Sakavičiūtę. Nariai balsavo už kiekvieną kandidatūrą atskirai. 

VLMA pirmininke vienbalsiai (24 balsai) buvo išrinkta Renata Takinienė. 

             Pasiūlyti kandidatai į VLMA valdybą: Edita Urbonė, Jolanta Locaitienė, Valda 

Ėringienė, Aivaras Augustinas, Renata Takinienė, Ramunė Rovbutienė, Birutė Uselienė ir 

Albertas Zulonas.  

Už kiekvieną narį balsuota atskirai. 

Į Revizijos komisiją pasisiūlė:  

1) A. Kunigelytė,  

2) N. Antanaitienė, 

3) R. Jasaitė. 

Balsuota vienbalsiai. 

 

NUTARTA. Patvirtinti naujai dvejų metų kadencijai išrinktus: 

1. VLMA pirmininke išrinktą Renatą Takinienę (24 balsai).  

2. Naujos valdybos narius:  

1) E. Urbonę (24 balsai);  



2) V. Ėringienę (24 balsai);  

3) B. Uselienę (24 balsai); 

4) J. Locaitienę (24 balsai);  

5) A. Augustiną (24 balsai); 

6) R. Rovbutienę ( 23 balsai). 

 

3. Revizijos komisiją:  

1) A. Kunigelytę,  

2) N. Antanaitienę, 

3) R. Jasaitę. 

 

4. Finansininke patvirtinta Alma Alvinskienė. 

Balsuota vienbalsiai. 

 

Naujai išrinktą VLMA pirmininkę, valdybą ir revizijos komisiją pasveikino V. 

Gražinienė – Klaipėdos teritorinės muitinės Profesinės sąjungos pirmininkė, kuri palinkėjo 

puikios sėkmės asociacijos darbe, daug išradingų ir gražių iniciatyvų. 

5. Diskusijos- VLMA narys Albertas Zulonas pasisakė, kad  nuo to laiko, kai 2006 

metais buvo įkurta VLMA,  labai pasikeitė aplinkybės pačioje muitinėje, todėl nauja valdyba 

kartu su pirmininke turėtų spręsti klausimus, susijusius su muitininko profesijos prestižu. 

Daugiau dėmesio turėtų skirti muitinės vadovai, kurie paaiškintų, kas vyksta šiuo metu ir bus 

muitinėje ateityje, nes labai trūksta informacijos šiuo klausymu, ypač dabar, kai muitinėje 

vykdomos reformos. Siūlė ypač suaktyvinti darbą šioje srityje. 

 

 

 

Pirmininkė Neringa Antanaitienė  

 

 

Sekretorė Birutė Uselienė 

 


