VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS
VALDYBOS POSĖDIS
2016 m. spalio 25 d. Nr. 16/10
Klaipėda
Posėdis įvyko 2016 m. spalio 25 d. 12.00 val.
Pirmininkė – Neringa Antanaitienė, Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (VLMA)
pirmininkė.
Sekretorė – Monika Povilavičiūtė, VLMA valdybos narė.
Posėdyje dalyvavę VLMA valdybos nariai: Neringa Antanaitienė, Birutė Uselienė, Ramutė
Stonkuvienė, Vida Mieliulienė, Valda Eringienė ir Monika Povilavičiūtė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kalėdinio renginio:
a) koncertas;
b) vakaras po koncerto.
2. Dėl VLMA metraščio.
3. Einamieji klausimai.

SVARSTYTA.
1. VLMA pirmininkė N. Antanaitienė pasiūlė VLMA valdybos nariams Kalėdinį
renginį organizuoti š. m. gruodžio 2 arba 10 dienomis.
1.1. Valdybos narės pateikė variantus, kokiame kultūriname renginyje galėtų
sudalyvauti asociacijos nariai. Valdybos narė Edita pasiūlė pasižiūrėti miuziklą
„Šounuolynas“, o valdybos narė Vida – flamenko šokio spektaklį. Po ilgų diskusijų,
pasirinktas flamenko šokio spektaklis, bei nuspręsta pirkti 30 bilietų. Atitinkamai pasirinkta ir
gruodžio 10 d. data.
1.2. Valdybos narė Birutė Uselienė, pasiūlė po koncerto visiems susiburti bare –
restorane „Otardo“. Ji pristatė meniu, kainas ir sąlygas.
Taip pat, valdybos narės siūlė, kad VLMA padengtų koncerto išlaidas asociacijos
nariams ir jų šeimos vienam nariui.
2. Pirmininkė N. Antanaitienė pristatė VLMA metraščio rengimo ir spausdinimo eigą,
bei kainą. Valdybos narė Valda Eringienė pasiūlė užsakyti 45 vnt. metraščio žurnalų, kad būtų
galima Kalėdų proga po 1 egzempliorių padovanoti VLMA nariams. Žurnalo spausdinimo
išlaidas padengti iš VLMA lėšų. Balsuota vienbalsiai.
3. Pirmininkė N. Antanaitienė pasiūlė Kalėdinio laikotarpio išlaidas, susijusias su
asociacijos atstovavimu muitinės renginiuose, su labdaringa veikla ir narių sveikinimu,
apmokėti pagal vėliau pateiktas sąskaitas.
NUTARTA.
1. Kalėdinį renginį organizuoti š. m. gruodžio 10 d., bei nupirkti 30 bilietų į flamenko
šokio spektaklį „Fiesta. Melskis, valgyk ir mylėk“. Bilietus nupirkti įpareigotos valdybos narė
Vida Mieliulienė ir finansininkė Ramutė Stonkuvienė.
Birutė Uselienė paskirta atsakinga už vietos rezervavimą bare – restorane „Otardo“
gruodžio 10 d.
N. Antanaitienė atsakinga už skelbimo parengimą ir įkėlimą į VLMA tinklalapį.
VLMA dengia koncerto išlaidas asociacijos nariams ir vienam jų šeimos nariui.

2. Užsakyti 45 vnt. VLMA metraščio žurnalų, kuriuos Kalėdų proga padovanoti
VLMA nariams. Žurnalų spausdinimo išlaidas padengti iš VLMA lėšų.
3. Kalėdinio laikotarpio išlaidas, susijusias su asociacijos atstovavimu muitinės
renginiuose, su labdaringa veikla ir narių sveikinimu, apmokėti pagal išrašytas ar pateiktas
sąskaitas.
Pirmininkė Neringa Antanaitienė
Sekretorė Monika Povilavičiūtė

