
VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS VALDYBOS POSĖDIS 

2015 m. lapkričio 19 d. Nr.15/11 

Klaipėda 

Posėdis įvyko 2015 m. lapkričio 19 d. 17.00 val.  

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

Sekretorė – Loreta Sakavičiūtė , VLMA valdybos narė.  

Posėdyje dalyvavę VLMA valdybos nariai: Neringa Antanaitienė, Rima Loreta Zamkauskienė,                

Ramutė Stonkuvienė, Birutė Uselienė , Raimondas Rapolis, Loreta Sakavičiūtė. Svečio teisėmis 

Klaipėdos TM viršininko pavaduotojas A. Šipavičius. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Klaipėdos teritorinės muitinės viršininko pavaduotojo A. Šipavičiaus patvirtinimo VLMA garbės 

nariu. 

2. Dėl  VLMA nario mokesčio surinkimo  problemos sprendimo. 

3. Dėl  registracijos į Kalėdinį renginį. 

4. Einamieji klausimai. 

 

SVARSTYTA:  

1. Neringa Antanaitienė trumpai pasisakė, kodėl siūlo suteikti VLMA garbės nario statusą Klaipėdos 

teritorinės muitinės viršininko pavaduotojui A. Šipavičiui, ir pakvietė valdybos narius balsuoti. 

Vienbalsiai pritarta viršininko pavaduotojui A. Šipavičiui suteikti VLMA garbės nario statusą. Ta proga 

N. Antanaitienė įteikė A. Šipavičiui asociacijos atributus: ženklelį ir marškinėlius su asociacijos 

logotipu.  A. Šipavičius prisiminė, kad idėja įkurti asociaciją kilo dar 1998 m. ir rutuliojosi iki 2006 m. 

Pirminis tikslas – muitinės pareigūnams organizuoti laisvalaikį. Pasidžiaugė asociacijos valdybos narių 

aktyvumu ne tik organizuojant aktyvų muitinės darbuotojų laisvalaikį, bet ir plėtojant asociacijos 

labdaringą, bei visuomenei naudingą veiklą. Palinkėjo toliau sėkmingai ir turiningai darbuotis. 

2. Ramutė Stonkuvienė išvardijo VLMA narius, vėluojančius sumokėti nario mokestį, bei prašė įvertinti 

galimybę juos informuoti ne tik elektroniniu paštu,telefonu, bet ir intraneto svetainėje. 

3. Birutė Uselienė  nurodė, kad į š. m. gruodžio 12 d. VLMA organizuojamą Kalėdiniam – 

naujametiniam laikotarpiui pažymėti renginį, t. y. miuziklą „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės 

legenda“, užsiregistravo 27 žmonės, iš kurių 8 ne asociacijos nariai. Iki numatytos 27 d. dar vyks 

registracija. Pasiūlyta VLMA nariams iš asociacijos lėšų padengti pusę bilieto kainos. 

4. Rima Loreta Zamkauskienė pasiūlė skirti piniginių lėšų tradiciškai pasveikinti Kalėdų proga buvusių 

muitininkų vaikams J. Vainorui bei U. ir R. Šienavičiams, bei  R. Rovbutaitei, taip pat VŠĮ Vaikų 

globos namas „Aušros žvaigždė“. Neringa Antanaitienė pasiūlė užsakyti pagaminti 2016 metų 

kalendorių su asociacijos nuotraukomis, skirtą padovanoti Klaipėdos TM vadovybei Kalėdų proga.  

 

NUTARTA.  

1. Vienbalsiai nuspręsta Klaipėdos teritorinės muitinės viršininko pavaduotoją A. Šipavičius priimti į 

asociacijos garbės narius. 

2. VLMA narius, vėluojančius sumokėti nario mokestį, įspėti asmeniškai telefonu, primenant apie 

galimybę būti išbrauktiems iš asociacijos narių sąrašo. Atsakinga   VLMA pirmininkė N. Antanaitienė ir 

R. Stonkuvienė. 

3. Asociacijos nariams už bilietą į 2015-12-12 Kalėdinėm šventėm paminėti skirtą miuziklą „Žygimanto 

Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda“ VLMA dengs pusę bilieto kainos iš asociacijos lėšų.  

4. Skirti lėšų labdarai:   

4.1. pavesti R. Stonkuvienei pervesti 50,00 Eur VŠĮ Vaikų globos namas „Aušros žvaigždė“. 

4.2. pavesti R. Zamkausienei pasveikinti su Kalėdomis buvusių muitininkų vaikus, nupirkti dovanų 

kuponus-bilietus į kino teatrą. Dovanėlėms skirti iki 40 Eur.  

4.3. Sumaketuoti 2016 m. kalendorių su VLMA atributika ir nuotraukomis, skirtą pasveikinti 

Klaipėdos TM vadovybę su Kalėdomis. Padengti išlaidas pagal pateiktą sąskaitą. Atsakinga Neringa 

Antanaitienė ir  Ramutė Stonkuvienė. 

 

 

Pirmininkė Neringa Antanaitienė  

 
 Sekretorė Loreta Sakavičiūtė  



 


