
VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS 

VALDYBOS POSĖDIS 

2015 m. spalio 23 d. Nr. 15/10 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2015 m. spalio 23 d. 12.00 val. 

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

pirmininkė.  

Sekretorė – Birutė Uselienė, VLMA valdybos narė. 

Posėdyje dalyvavę VLMA valdybos nariai: Neringa Antanaitienė, Rima Loreta 

Zamkauskienė, Valda Eringienė, Birutė Uselienė , Ramunė Rovbutienė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl dalyvavimo boulingo turnyre lapkričio 5 d. 

2. Dėl kalėdinio renginio darbuotojams ir jų vaikams bei vaikams iš globos namų Aušros 

žvaigždė. 

3. Dėl Klaipėdos TM viršininko pavaduotojo A. Šipavičiaus priėmimo į VLMA garbės 

narius. 

4. Einamieji klausimai.  

 

SVARSTYTA.  

 

1. VLMA pirmininkė N. Antanaitienė pristatė gautą pakvietimą dėl dalyvavimo boulingo 

turnyre tarp Klaipėdos miesto valstybinių įstaigų, kuris vyks Klaipėdoje Honolulu 

boulinge lapkričio 5 d. 18 val. Startinis komandos mokestis 20 Eur, komandoje gali 

dalyvauti ir vyrai, ir moterys. Siūlė surinkti  VLMA komandą.  

2. VLAM valdybos narė Rima Zamkauskienė pasiūlė, kaip ir praėjusiais metais 

susisiekti su vaikų globos namų „mama“ ir paprašyti, kad vaikai pagamintų kalėdinių 

atvirukų. Pernai jie buvo sėkmingai parduoti tarp muitinės darbuotojų, o surinktos 

lėšos perduotos, kaip labdara vaikų globos namams. Tris berniukus, kurie neteko savo 

tėvelių, tradiciškai pasveikinti, pakviečiant į kalėdinį spektaklį  vaikams, nuperkant 

bilietus. 

3. Valdybos narė Rima Zamkauskienė priminė dėl susitikimo su Klaipėdos teritorinės 

muitinės viršininko pavaduotoju A. Šipavičiumi, tikslu sutarti konkrečią datą, kada jis 

galės atvykti į VLMA valdybos posėdį.  

4. Pirmininkė N. Antanaitienė pranešė, kad jau reiktų parengti ir įdėti skelbimą į VLMA 

tinklalapį dėl VLMA kalėdinio renginio- miuziklo „Žygimanto Augusto ir Barboros 

Radvilaitės legenda“, kuris įvyks gruodžio 12 d. Švyturio arenoje, kad visi norintys 

galėtų registruotis. Nupirkta 30 bilietų. 

VLMA valdybos narė Birutė Uselienė pasiūlė dalyvauti Išsipildymo akcijoje 

sergantiems vaikams „Pyrago dienoje“, kurią organizuos Klaipėdos TM, iškepant 

VLMA pyragą.  

 

 NUTARTA. 

1. Dalyvauti  boulingo turnyre tarp Klaipėdos miesto valstybinių įstaigų, už komandos 

suformavimą ir dalyvavimą turnyre atsakinga pirmininkė N. Antanaitienė. 

Finansininkė R. Stonkuvienė perves startinį mokestį - 20 Eur.  

2. Vienbalsiai nutarta pritarti siūlymui Klaipėdos TM darbuotojų tarpe išplatinti vaikų 

pagamintus atvirukus ir surinktas lėšas perduoti vaikų globos namams Aušrinės 

žvaigždė- atsakinga R. Zamkauskienė. Pasitarus su vaikų mamomis, nupirkti 3 bilietus 

į kalėdinį spektaklį.  



3. Pirmininkė N. Antanaitienė patikslino, kad lapkričio 19 d. 17 val. valdybos posėdžio 

metu Klaipėdos teritorinės muitinės viršininko pavaduotoją A.Šipavičių priimsime į 

VLMA garbės narius.  

4. Skelbimą dėl VLMA narių kalėdinio spektaklio būtina įkelti į VLMA tinklalapį likus 

ne mažiau, kaip mėnesiui iki renginio, kad asociacijos nariai galėtų suplanuoti savo 

laiką Kalėdiniu laikotarpiu. Atsakinga R. Zamkauskienė. 

Dalyvauti lapkričio 6 d. išsipildymo akcijoje „Pyrago diena“– atsakinga V.Ėringienė. 

 

 

 

 

 

Pirmininkė Neringa Antanaitienė 

 

Sekretorė Birutė Uselienė 


