VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS
VALDYBOS POSĖDIS
2016 m. sausio 7 Nr. 16/1
Klaipėda
Posėdis įvyko 2016 m. sausio 7 d. 17.00 val.
Pirmininkė – Neringa Antanaitienė, Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (VLMA)
pirmininkė.
Sekretorė – Rima Loreta Zamkauskienė, VLMA valdybos narė.
Posėdyje dalyvavę VLMA valdybos nariai: Neringa Antanaitienė, Rima Loreta Zamkauskienė, Valda
Eringienė, Raimondas Rapolis ir finansininkė Ramutė Stonkuvienė.
DARBOTVARKĖ:
1. VLMA valdybos nuveiktų darbų per metus aptarimas.
2. Tarptautinės muitinės dienos paminėjimui skirtas renginys.
3. Dėl M. Klimo, R. Rentauskienės ir S. LAurinavičienės išbraukimo iš VLMA narių.
SVARSTYTA.
1. Pirmininkė N. Antanaitienė visiems priminė apie VLMA valdybos surengtus renginius, skirtus
VLMA nariams ir jų šeimos nariams, bei muitinės darbuotojams per 2015 metus, bei trumpai
juos aptarė.
2. Tarptautinės muitinės dienos progai paminėti VLMA pirmininkė pasiūlė po metų pertraukos
vėl suorganizuoti boulingo turnyrą VLMA nariams, jų šeimos nariams, bei muitinės
darbuotojams, taip pat nepamirštant pakviesti giminingų institucijų asociacijų narių. Pirmininkė
pasiūlė turnyrą rengti Honalulu boulinge vieną iš šių datų: 2016-01-24 ir 2016-01-30. Taip pat,
pasiūlyta rinkti registracijos mokestį iš turnyro dalyvių: VLMA nariams ir jų šeimos nariams –
4 Eur, visiems kitiems – 8 Eur. Valdybos nariai vienbalsiai pasiūlymui pritarė.
3. VLMA valdyba gavo R. Rentauskienės ir S. Laurinavičienės prašymus išstoti iš VLMA narių.
Jų prašymus VLMA valdybos nariai vienbalsiai patenkino. Kadangi VLMA narys M. Klimas
nėra sumokėjęs nario mokesčio už 2015 metus ir pageidauja būti išbrauktas iš VLMA narių,
nes nežada dalyvauti VLMA renginiuose, jis vadovaujantis VLMA įstatais yra išbraukiamas iš
VLMA narių. VLMA valdyba tam pritarė vienbalsiai.
NUTARTA.
1. Tarptautinės muitinės dienos progai paminėti 2016-01-30 organizuoti Boulingo turnyrą
Honalulu boulinge. Pirmininkė N.Antanaitienė atsakinga už Boulingo nuostatų pakoregavimą,
kvietimo į turnyrą parengimą ir giminingų institucijų asociacijų pakvietimą į turnyrą. Taip pat,
apdovanojimams skirtų diplomų parengimą. R. Zamkauskienė atsakinga už skelbimo
parengimą ir patalpinimą į vidinį muitinės tinklalapį. B. Uselienė įpareigota susisiekti su
Honalulu boulingo vadybininke ir rezervuoti turnyrui takelius, bei užsakyti vaišes. Turnyro vyr.
teisėju, nutarta skirti R. Rapolį. Finansininkė R. Stonkuvienė įpareigota apmokėti turnyro
išlaidas pagal pateiktas sąskaitas.
2. Rinkti registracijos mokestį iš turnyro dalyvių: VLMA nariams ir jų šeimos nariams
registracijos mokestis – 4 Eur, visiems kitiems – 8 Eur.
3. VLMA valdyba patenkino R. Rentauskienės ir S. Laurinavičienės prašymus išstoti iš VLMA
narių bei išbraukė M. Klimą iš VLMA narių už nario mokesčio nesumokėjimą.
Pirmininkė Neringa Antanaitienė
Sekretorė Rima Zamkauskienė

