
VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS 

VALDYBOS POSĖDIS 

 

2019 m. gruodžio 16 d. Nr.19/10 

Klaipėda 

 

 

 Posėdis įvyko gruodžio 16 d. 17 val. 

 Pirmininkė – Renata Takinienė, Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (VLMA) 

pirmininkė. 

 Sekretorė – Edita Urbonė, VLMA valdybos narė. 

 Posėdyje dalyvavę VLMA valdybos nariai: Ramunė Rovbutienė, Jolanta Locaitienė, Valda 

Ėringienė, Birutė Uselienė, Alma Angelija Alvinskienė (VLMA finansininkė). 

 

 

 DARBOTVARKĖ: 

 1. Kelionės į Telšius aptarimas. 

 2. Dėl ataskaitinio susirinkimo balsavimo aptarimo. 

 3. 2019 metų VLMA veiklos aptarimas. 

  

 SVARSTYTA. Kelionės į Telšius aptarimas. 

 VLMA pirmininkė R.Takinienė pristatė kalėdinio renginio – kelionės į Telšius apžvalgą. 

Kelionėje dalyvavo 20 žmonių: 14 VLMA narių ir 6 ne VLMA nariai. Registracijos mokesčio 

surinkta 507 Eur. Kelionėn buvo užsirašęs ne VLMA narys Audrius Verseckas, kuris tik gruodžio 7 

d. ryte prieš kelionę informavo, jog negali vykti dėl prastos savijautos. Visos avansu sumokėtos 35 

Eur sumos jam grąžinti negalima, nes nėra galimybės atšaukti rezervacijos Džiugo namuose. Todėl, 

pasiūlyta grąžinti jam tik dalį sumokėtos avansu sumos už kelionę. 

  

 NUTARTA.  

 1. Audriui Verseckui grąžinti dalį sumokėtos sumos, t.y. 18 EUR. 

 

 SVARSTYTA. Dėl ataskaitinio susirinkimo balsavimo aptarimo. 

 Posėdžio pirmininkė R. Takinienė pristatė virtualaus ataskaitinio susirinkimo rezultatus. 

Visiems VLMA nariams buvo išsiųstos VLMA pirmininko, finansininkės ir revizijos komisijos 

ataskaitos, kurioms PRITARIU išreiškė 23 VLMA nariai, o tai yra daugiau nei 50 proc. VLMA 

narių. Todėl, elektroninis balsavimas laikomas įvykusiu.  

 

 NUTARTA. 

 1. Visuotinį ataskaitinį susirinkimą laikyti įvykusiu ir patvirtinti virtualų balsavimą. 

2. Patvirtinti VLMA veiklos ataskaitą, finansinę ataskaitą ir revizijos komisijos ataskaitą. 

 

 

 SVARSTYTA. 2019 metų VLMA veiklos aptarimas. 



 Posėdžio pirmininkė R. Takinienė pristatė 2019 metų VLMA veiklos rezultatus. Valdybos 

nariai dalijosi prisiminimais apie suorganizuotus renginius bei džiaugėsi nuveiktais darbais. 

 R.Takinienė padėkojo visiems VLMA valdybos nariams už indėlį organizuojant renginius 

bei kitų darbų atlikimą. 

 J. Locaitienė informavo, kad Klaipėdos teritorinės muitinės vadovybė planuoja organizuoti 

šventinį posėdį, į kurį pakvies ir VLMA atstovą. 

 VLMA pirmininkė R.Takinienė informavo, jog tradicinio kalėdinio labdaros aukciono, 

organizuoto autobuse vykimo į Telšius metu, buvo surinkta 200 Eur. Šie pinigai paskirstyti 

sekančiai: 100 Eur paaukota Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrai, perduodant pinigus Telšių 

vyskupijos kunigų seminarijos prefektui Andriejui Sabaliauskui; po 50 Eur lygiomis dalimis dėl 

ligos sunkiai besiverčiantiems A. Zulonui ir A.Nemurai. 

 

 NUTARTA. 

1. Apsvarstyti, kokius renginius VLMA galėtų organizuoti 2020 metais bei pateikti 

pasiūlymus sekančio posėdžio metu. 

 2. Deleguoti VLMA pirmininkę R. Takinienę dalyvauti teritorinės muitinės šventiniame 

posėdyje. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                 Renata Takinienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                    Edita Urbonė 

 


