
 
 

 

 

VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS  
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PROTOKOLAS 
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Klaipėda 

 
 
 

Posėdžio pirmininkė – Rima Loreta Zamkauskienė, Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos 

(VLMA) pirmininkė. 

Posėdžio sekretorė – Edita Kriščiūnaitė, VLMA valdybos narė. 

 

Posėdyje dalyvauja 28 VLMA nariai iš 55 esamų. 

 

Darbotvarkė: 

1. Susirinkimo darbotvarkės pristatymas, posė džio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. 

2. VLMA veiklos ataskaitos už ataskaitinį laikotarpį pristatymas. 

3. VLMA finansinės ataskaitos pristatymas. 

4. Revizijos komisijos ataskaitos pristatymas. 

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

 

 

1. SVARSTYTA. Susirinkimo darbotvarkė. 

VLMA valdybos pirmininkė Rima Loreta Zamkauskienė pristatė visuotinio VLMA narių 

ataskaitinio rinkiminio susirinkimo darbotvarkę bei pasiūlė išsirinkti posėdžio pirmininką ir 

sekretorių. 

 

NUTARTA: 

1. Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę. 

2. Posėdžio pirmininke paskirti Rimą Loretą Zamkauskienę. 

3. Posėdžio sekretore paskirti Editą Kriščiūnaitę. 

 

2. SVARSTYTA. VLMA veiklos ataskaita už ataskaitinį laikotarpį. 

Rima Loreta Zamkauskienė pristatė rašytinę VLMA veiklos ataskaitą už 2011-2012 metus. 

Po to posėdžio pirmininkė pasiūlė pažiūrėti apie vykusius VLMA renginius sukurtą filmuką, kuris 

posėdžio dalyviams pažadino malonius prisiminimus.  

VLMA narys Albertas Zulonas padėkojo VLMA valdybai už nuveiktus darbus ir 

suorganizuotus renginius. 

Julija Liniovienė Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profsąjungos vardu pasveikino 

VLMA pirmininkę ir valdybą su  prasmingų idėjų propagavimu ir padėkojo už bendradarbiavimą. 

VLMA garbės narys Stanislovas Stonkus pagyrė VLMA valdybą, kad per patį sunkmetį - 

ekonominę krizę asociacija išaugo, vykdė efektyvią veiklą ir suvienijo kolektyvą. 

 

NUTARTA. Patvirtinti VLMA veiklos ataskaitą. Balsuota vienbalsiai. 

 

 

3. SVARSTYTA. VLMA finansinė ataskaita.  



VLMA finansininkė Birutė Uselienė išsamiai pristatė VLMA finansinę ataskaitą, informavo, 

kiek pinigų išleista ir kiek yra sąskaitoje. 

 

NUTARTA. Patvirtinti VLMA finansinę ataskaitą. Balsuota vienbalsiai. 

 

 

4. SVARSTYTA. Revizijos komisijos ataskaita. 

Revizijos komisijos narė Jolanta Locaitienė 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. 

 

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

Rima Loreta Zamkauskienė pasiūlė palikti tos pačios sudėties Revizijos komisiją, kadangi 

jos nariai tam neprieštarauja.  

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

paskyrė: Neringą Antanaitienę, Jūratę Galginienę, Loretą Sakavičiūtę.  

Rasa Rentauskienė pristatė VLMA narių ir pirminininko rinkimo tvarką, paaiškino, kaip 

pildyti rinkiminius biuletenius. VLMA pirmininko ir valdybos rinkimams balsavimui išdalinti 

rinkiminiai biuleteniai. 

 

NUTARTA: 

1. Patvirtinti naujai dvejų metų kadencijai esamą pilnos sudėties Revizijos komisiją, t.y. 

Jolantą Locaitienę, Danutę Jocienę ir Jurgitą Stanienę. Balsuota vienbalsiai. 

 

2. Balsų skaičiavimo komisija paskelbė gautų užpildytų biuletenių skaičiavimo rezultatus. 

VLMA pirmininku išrinkta Rima Loreta Zamkauskienė (23 balsai). 

Į naujos valdybos narius išrinkti: 

1) Ramunė Rovbutienė (19 balsų); 

2) Renata Takinienė (17 balsų); 

3) Raimondas Rapolis (15 balsų); 

4) Lina Ubienė (12 balsų); 

5) Algimantas Bluškis (11 balsų); 

6) Neringa Antanaitienė (11 balsų). 

 

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 (6 lapai). 

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

lapas). 

 

 

 

 

Pirmininkė                                                                                      Rima Loreta Zamkauskienė   

 

 

Sekretorė                                                                                                        Edita Kriščiūnaitė     


