
 
 

 

 

VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS  

VALDYBOS POSĖDIS 

 

2011 m. balandžio 15 d. Nr. 11/03 

Klaipėda 

 
 
 

Posėdis įvyko 2011 m. balandžio 13 d. 17 val.
        

 

 

Pirmininkė – Rima Loreta Zamkauskienė, Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos 

(VLMA) pirmininkė. 

Sekretorė – Edita Kriščiūnaitė, VLMA valdybos narė. 

 

Posėdyje dalyvavę VLMA valdybos nariai: Renata Takinienė, Lina Ubienė, Rasa 

Rentauskienė, Alvydas Nemura, VLMA finansininkė Birutė Uselienė. 

 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl dalyvavimo Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 

ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje. 

2. Dėl VLMA metinio ataskaitinio susirinkimo organizavimo. 

3. Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos kvietimo dalyvauti turistiniame žygyje.  

4. Dėl Daivos Budginienės prašymo išstoti iš VLMA narių. 

5. Kiti klausimai. 

  
 

1. SVARSTYTA. Dalyvavimas Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinės 

sąjungos ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje. 

VLMA pirmininkė Rima Loreta Zamkauskienė informavo, kad balandžio 15 d. 

Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinė sąjunga organizuoja ataskaitinę – rinkiminę 

konferenciją, į kurią pakvietė dalyvauti ir VLMA valdybos atstovus.  

 

NUTARTA:  

1.   Renginyje dalyvauti VLMA atstovams.  

2. Renginio metu pasveikinti kolegas ir įteikti pyragą, kuriam nupirkti skirti iki 30 Lt.   

 

 

2. SVARSTYTA. VLMA metinio ataskaitinio susirinkimo organizavimas. 

VLMA pirmininkė Rima Loreta Zamkauskienė priminė, jog reikalinga organizuoti 

VLMA metinį ataskaitinį susirinkimą. Valdybos nariai diskutavo apie galimą susirinkimo datą 

bei pobūvio vietą. 

 

NUTARTA:  

1. Susirinkimą organizuoti gegužės 5 d. Klaipėdos teritorinės muitinės posėdžių salėje. 

2. Paskirti Rimą Zamkauskienę ir Birutę Uselienę atsakingomis už vietos, kur po 

susirinkimo VLMA nariai galėtų susiburti, parinkimą. 



3. Įpareigoti Editą Kriščiūnaitę parengti apklausos anketą, kad VLMA nariai susirinkimo 

metu galėtų pareikšti savo nuomonę apie asociacijos veiklą bei VLMA artėjančio 5-mečio 

paminėjimą. 

4. Įpareigoti Alvydą Nemurą parengti skaidres, kurias ataskaitinio susirinkimo metu 

galėtumėm parodyti.  

  

 

3.   SVARSTYTA. Valstybės sienos apsaugos tarnybos kvietimas dalyvauti turistiniame 

žygyje.  

Rasa Rentauskienė informavo, jog iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos yra gautas 

kvietimas dalyvauti turistiniame žygyje dviračiais. 

 

NUTARTA:  

Patalpinti gautą skelbimą VLMA internetiniame puslapyje, kad norintys jame dalyvauti 

galėtų užsiregistruoti.  

 

4. SVARSTYTA. Daivos Budginienės prašymas išbraukti iš VLMA narių.  

 VLMA pirmininkė Rima Loreta Zamkauskienė informavo, jog yra gautas VLMA narės 

Daivos Budginienės prašymas išstoti iš asociacijos.  

 

NUTARTA:  

VLMA valdybos sprendimu prašymą patenkinti. 

 

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

VLMA finansininkė Birutė Uselienė pranešė, kad norint tvarkingai saugoti VLMA 

dokumentus, reikalinga įsigyti kanceliarinių reikmenų. Taip pat paminėjo, kad reikia apmokėti 

A. Kelmeliui už kūrybinį darbą.  

 

NUTARTA:  

1. Skirti lėšų būtinoms kanceliarinėms reikmėms įsigyti. 

2. Apmokėti VLMA nariui A. Kelmeliui 30 Lt už kūrybinį darbą “Jūra”, padovanotą 

Klaipėdos teritorinės muitinės 20-ųjų veiklos metinių proga. 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmininkė                                                                                 Rima Loreta Zamkauskienė   

 

 

Sekretorė                                                                                                   Edita Kriščiūnaitė       

 

  

 

 


