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          Posėdžio data 2017 m. spalio 11 d. 17 val. 

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

pirmininkė.  

          Sekretorė – Monika Povilavičiūtė, VLMA valdybos narė. 

Posėdyje dalyvavo VLMA valdybos nariai: N. Antanaitienė, M. Povilavičiūtė, B. 

Uselienė, E. Urbonė, R. Stonkuvienė, V. Mieliulienė ir Raimondas Rapolis.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl pažintinės – pramoginės kelionės. 

2. Dėl Kalėdinio renginio. 

3. Einamieji klausimai: nario mokestis, lėšos skiriamos labdarai, bei  šventiniams 

sveikinimams. 

 

1. Kadangi ankstesniame posėdyje buvo nutarta kelionę organizuoti Lietuvoje, VLMA 

pirmininkė pasiūlė asociacijos valdybai važiuoti į Nacionalinį operos ir baleto teatrą 

pasižiūrėti operos „Traviata“, bei užsisakyti teminę ekskursiją po Vilnių. Siūloma 

data – lapkričio 11 ir 18 d.  

Valdybos narė V. Mieliulienė pasiūlė aplankyti Lietuvos Taikomosios dailės 

muziejų ir ten pasižiūrėti esančią parodą. B. Uselienė siūlė ekskursiją su gidu po 

Valdovų rūmus. Atsižvelgdami į palankiausią datą, valdybos nariai nutarė kelionę 

organizuoti lapkričio 18 d. ir žiūrėti operą „Traviata“. Taip pat, dauguma prabalsavo 

už ekskursiją po Valdovų rūmus su gidu.  

2.  Kalėdiniam laikotarpiui paminėti pirmininkė siūlė prisijungti prie Klaipėdos 

teritorinės muitinės organizuojamo kalėdinio renginio arba pasiūlė pagalvoti, kokią 

šventę galėtume surengti asociacijos nariams šių metų palydėtuvėms. Taip pat 

valdybai perdavė asociacijos narės R. Takinienės siūlymą surengti asociacijos 

nariams liaudišką vakaronę. 

Valdyba susipažinusi su pateiktais siūlymais, balsavo už liaudišką vakaronę. 

Tradiciškai vakaronės metu nuspręsta organizuoti aukcioną, kurio metu surinkti 

pinigėliai bus paaukoti labdarai. 

3. Pirmininkė artėjančių švenčių sveikinimams ir labdarai pasiūlė skirti iki 100 eurų 

asociacijos lėšų. Valdybos nariai siūlė vien labdarai skirti iki 100 eurų, o 

sveikinimams -20-25 eurus.   

 

NUTARTA. 

           

1. Organizuoti 2017-11-18  kelionę į Vilnių. Kelionės metu aplankyti Valdovų rūmus ir 

pasiklausyti gido pasakojimo apie rūmų iškilimo istoriją bei ten gyvenusias 

asmenybes. Taip pat nutarta žiūrėti operą „Traviata“.  

Nutarta įpareigoti pirmininkę N. Antanaitienę parašyti skelbimą ir iki spalio 24 d. 

įkelti į VLMA tinklalapį, bei Klaipėdos TM tinklalapį. Taip pat, užsakyti gidą valdovų 

rūmų ekskursijai. B. Uselienę įpareigoti užsakyti autobusą kelionei. V. Mieliulienę 

įpareigoti užsakyti bilietus į operą „Traviata“. VLMA finansininkė įpareigota 

apmokėti gautą sąskaitą – faktūrą už bilietus į operą, bei autobuso nuomą. 

 

2. 2017-12-08 surengti liaudišką vakaronę.  



2.1. Valdybos nariai įpareigoti surasti tinkamas patalpas vakaronei rengti. 

2.2. Pirmininkė N. Antanaitienė įpareigota parašyti skelbimą ir jį patalpinti į VLMA 

tinklalapį, bei išsiųsti visiems asociacijos nariams į el. paštus. 

2.3. Valdybos nariai B. Uselienė ir R. Rapolis įpareigoti pasirūpinti maistu 

vakaronei. 

2.4. Valdybos narė E. Urbonė įpareigota registruoti dalyvius į vakaronę ir rinkti 

registracijos mokestį. 

 

3. Skirti šventiniams sveikinimams iki 25 eurų  ir labdarai iki 100 eurų. Labdaringo 

aukciono metu surinktas lėšas skirti muitinės pareigūnams, kuriems reikalinga parama. 

4. Taip pat, asociacijos finansininkė įpareigota pateikti sąrašą nario mokesčio 

skolininkų. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                          Neringa Antanaitienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                             Monika Povilavičiūtė 


