
VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS 

VALDYBOS POSĖDIS 

2015 m. sausio 12 Nr. 15/01 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2015 m. sausio 12 d. 17.00 val. 

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

pirmininkė.  

Sekretorė – Birutė Uselienė, VLMA valdybos narė. 

Posėdyje dalyvavę VLMA valdybos nariai: Neringa Antanaitienė, Ramunė Rovbutienė, Rima 

Loreta Zamkauskienė, Valda Eringienė, Raimondas Rapolis, Birutė Uselienė ir finansininkė 

Ramutė Stonkuvienė.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. VLMA valdybos nuveiktų darbų per metus aptarimas. 

2. Nario mokestis. 

3. Tarptautinės muitinės dienos paminėjimui skirtas renginys. 

4. Dėl V. Petraitienės ir B. Glotnienės išbraukimo iš VLMA narių.  

5. Einamieji klausimai. 

 

SVARSTYTA.  

1. Pirmininkė N. Antanaitienė visiems priminė apie VLMA valdybos surengtus 

renginius, skirtus VLMA nariams ir jų šeimos nariams, bei muitinės darbuotojams. 

Taip pat paminėjo, prie kokių muitinės švenčių rengimo VLMA prisidėjo piniginėmis 

lėšomis. 

2. Atsižvelgdama į tai, kad pasikeitė valiuta, VLMA pirmininkė N. Antanaitienė pasiūlė 

iki VLMA ataskaitinio susirinkimo nekeisti nario mokesčio dydžio, t. y. palikti už 

pusmetį mokėti 30LTL/ 8,70 EUR ( pagal valiutos keitimo kursą).  

3. Tarptautinės muitinės dienos progai paminėti VLAM pirmininkė pasiūlė atsisakyti 

rengti tradiciniu tapusį boulingo turnyrą ir vietoje jo suorganizuoti VLMA nariams bei 

jų šeimos nariams išvyką į koncertą ar operą. Pateikus keletą pasiūlymų, valdybos 

nariai vienbalsiai pritarė vykti į M. Mikutavičiaus SHOW, kuris įvyks 2015 m. vasario 

14 d. VLMA dengia transporto išlaidas VLMA nariams ir vienam jų šeimos nariui. 

4. VLMA valdyba gavo V. Petraitienės prašymą išstoti iš VLMA narių. Jos prašymą 

VLMA valdybos nariai vienbalsiai patenkino. Kadangi VLMA narė B. Glotnienė nėra 

sumokėjusi nario mokesčio už 2014 metus ir mokėti nežada, ji vadovaujantis VLMA 

įstatais yra išbraukiama iš VLMA narių. VLMA valdyba tam pritarė vienbalsiai.  

5. Pirmininkė N. Antanaitienė informavo valdybą, kad yra nupirkta 20 vnt. maikučių su 

VLMA simbolika. 

 

 NUTARTA. 

1. Iki VLMA ataskaitinio susirinkimo nekeisti nario mokesčio dydžio, t. y. už pusmetį 

mokėti 30LTL/ 8,70 EUR ( pagal valiutos keitimo kursą).  

2. Tarptautinės muitinės dienos progai paminėti VLMA valdyba organizuos išvyką  į M. 

Mikutavičiaus SHOW koncertą. VLMA dengia transporto išlaidas VLMA nariams ir 

vienam jų šeimos nariui. Pirmininkė  N.Antanaitienė užsakys bilietus ir parengs 

skelbimą. 

3. VLMA valdyba patenkino V. Petraitienės prašymą išstoti iš VLMA narių bei išbraukė 

B. Glotnienę iš VLMA narių už nario mokesčio nesumokėjimą. 

 

Pirmininkė Neringa Antanaitienė 

Sekretorė Birutė Uselienė 


