VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS
VALDYBOS POSĖDIS
2016 m. birželio 17 d. Nr. 16/07
Klaipėda
Posėdis įvyko 2016 m. birželio 17 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, Raimondas Rapolis ,Valda
Eringienė, Birutė Uselienė, Ramutė Stonkuvienė, Vida Mieliulienė ir Monika Paulavičiūtė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl VLMA 10 - mečiui skirtų renginių organizavimo.
2. Einamieji klausimai.
SVARSTYTA.
1.
VLMA pirmininkė N. Antanaitienė pasiūlė aptarti konkrečias edukacines
programas Anykščiuose, kurios buvo pateiktos VLMA valdybos nariams elektroniniu
paštu- jų buvo keletas : Vyno keliu, duonelės kepimo, informacinis apie bičių
produktus ir kitos edukacinės programos.
2. VLMA valdybos narė Valda Ėringienė supažindino su dar viena programa –
kelione Anykščių geležinkelio siauruku traukiniu.
3. Pirmininkė Neringa pakomentavo gaires, kaip tai pačiai VLMA 10- mečio progai
išleisti metraštį- žurnalą. Tikslu surinkti metraščiui daugiau medžiagos, pasiūlė
VLMA internetiniame puslapyje įdėti skelbimą, kad esami ir buvę VLMA nariai
elektroniniu paštu atsiųstų asmeninių nuotraukų iš VLMA renginių nuo 2007 iki 2016
metų metraščio sudarymui. Kreiptis pagalbos į Alvydą Nemurą, kuris padėtų surinkti
visų esamų ir buvusių VLMA narių elektroniniųs paštų adresus informacijos
persiuntimui. Taip pat pasiūlė susiskirstyti VLMA valdybos nariams į darbines grupes,
tikslu paruošti visą programą.
NUTARTA.
1. Siekiant paminėti VLMA 10-metį, organizuoti kelionę į Anykščius. Kelionės data rugsėjo 10 d. Kelionės metu nutarta aplankyti Lajų taką, Kalėtos kalną ir pasivažinėti
rogutėmis, šv. Mato bažnyčią, dalyvauti Anykščių vyno degustacijos edukacinėje
programoje. Programa dar gali keistis, kai bus pilnai suderintas finansavimas.
Atsakingais paskirti VLMA valdybos nariai: Vidą Mieliulienė, Birutė Uselienę,
Raimondą Rapolį ir Editą Urbonė.
2. VLMA 10-mečio proga išleisti metraštį-žurnalą, kuris atspindėtų VLMA veiklą per
jos gyvavimo dešimtmetį. Atsakingais paskirti: Neringą Antanaitienę, Moniką
Paulavičiūt ir Valdą Ėringienę.
3. Finansavimo klausimus spręsti kitame VLMA valdybos posėdyje, kai bus tiksliai
žinomos autobuso nuomos ir renginių bilietų kainos. Preliminariai nutarta padengti
VLMA narių ir vieno šeimos nario kelionės išlaidas.
Pirmininkė Neringa Antanaitienė
Sekretorė Birutė Uselienė

