
 
 

 

 

VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS  

VALDYBOS POSĖDIS 

 

2011 m. spalio 11 d. Nr. 11/11 

Klaipėda 

 
 
 

Posėdis įvyko 2011 m. spalio 6 d. 17 val.
        

 

 

Pirmininkė – Rima Loreta Zamkauskienė, Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (VLMA) 

pirmininkė. 

Sekretorė – Edita Kriščiūnaitė, VLMA valdybos narė. 

 

Posėdyje dalyvavę VLMA valdybos nariai: Diana Miškinienė, Rasa Rentauskienė, Renata 

Takinienė, Lina Ubienė, Alvydas Nemura, VLMA finansininkė Birutė Uselienė. 

 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl kelionės į Rygos operos ir baleto teatrą organizavimo. 

2. Dėl VLMA svetainės talpinimo sutarties pratęsimo. 

3. Dėl marškinėlių su VLMA logotipu užsakymo. 

 

1. SVARSTYTA. Kelionės į Rygos operos ir baleto teatrą organizavimas. 

VLMA valdybos narė Diana Miškinienė informavo, kokius muzikinius veikalus siūlo Rygos 

nacionalinis operos ir baleto teatras ir kad mums palankiausia būtų užsakyti bilietus į baletą 

“Miegančioji gražuolė”, kuris bus rodomas spalio 22 d.  

Valdybos nariai aptarė kelionių agentūros siūlomas sąlygas vykti į Rygą, gido paslaugos 

poreikį, autobuso nuomos galimybes. 

VLMA pirmininkė pasiūlė važiuoti pro Šiaulius ir paimti norinčius važiuoti kolegas. Lina 

Ubienė pasiūlė pakeliui užsukti į  Rundalės rūmus ir parką. 

 

  

            NUTARTA: 

1. Spalio 22 d. organizuoti kelionę į Rygos nacionalinis operos ir baleto teatrą. 

2. Rezervuoti 48 bilietus (3 bilietus po 45 Lt, 10 bilietų po 55 Lt, 35 bilietus po 70 Lt) į 

muzikinį veikalą “Miegančioji gražuolė”. 

3. Vykti maršrutu Klaipėda – Šiauliai – Rundalė – Ryga – Šiauliai – Klaipėda. 

4. Aplankyti Rundalės rūmus ir parką. 

5. Organizuoti ekskursiją su gidu po Rygos senamiestį. 

6. Apmokėti VLMA ir jų šeimų nariams autobuso bei gido išlaidas, kiti moka pilną kainą 

(bilieto į baletą + bilieto į Rundalės rūmus + kelionės autobusu bei gido paslaugas  

7. Įpareigoti R. Rentauskienę VLMA tinklalapyje ir Klaipėdos TM intranete paskelbti 

skelbimą-registraciją į organizuojamą kelionę. Registraciją vykdyti iki š. m. spalio 20 d. 

8. Pavesti R. L. Zamkauskienei  užsakyti autobusą.  

 

  

2. SVARSTYTA. VLMA svetainės talpinimo sutarties pratęsimas. 



VLMA pirmininkė Rima Loreta Zamkauskienė informavo, jog yra baigiasi VLMA svetainės 

talpinimo sutartis, todėl norint ją pratęsti reikalinga sumokėti 248,05 Lt. 

 

NUTARTA:  

VLMA valdybos sprendimu apmokėti sąskaitą už VLMA svetainės talpinimo sutarties 

pratęsimą. 

 

3. SVARSTYTA. Marškinėlių su VLMA logotipu užsakymas. 

Valdybos pirmininkė Rima Loreta Zamkauskienė pranešė, jog jau apklausė keletą firmų dėl 

marškinėlių pagaminimo. Ji informavo, jog iš visų turimų pasiūlymų pigiausias yra UAB ,,Renesa“ 

(Kaunas) pasiūlymas (20 vnt.  kainuotų 17,29+PVM x 20=418,42 Lt). Ši įmonė vykdė ir pirmąjį 

 VLMA marškinėlių užsakymą. 
 

 

NUTARTA:  

1. Užsakyti 20 marškinėlių su VLMA logotipu iš UAB ,,Renesa“. 

2. Įpareigoti R. L. Zamkauskienę  užsakyti marškinėlius.  

 

 

    

 

 

 

 

Pirmininkė                                                                                      Rima Loreta Zamkauskienė   

 

 

Sekretorė                                                                                                        Edita Kriščiūnaitė     


