
VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS 

VALDYBOS POSĖDIS 

2018 m. sausio 4 d. Nr. 18/01 

Klaipėda 

 

Posėdis vyko el. paštu 2018 m. sausio 4 d.  

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, Monika Povilavičiūtė, Raimondas Rapolis, Valda Eringienė ir 

Edita Urbonė. 

 

 DARBOTVARKĖ: 

 

 Tarptautinei muitinių dienai paminėti, skirto 10-ojo Boulingo turnyro organizavimas. 

Darbų pasiskirstymas. 

 

 SVARSTYTA.  

 

 Vakarų Lietuvos muitininkų asociacija, puoselėdama tradiciją sporto ir pramoginiais 

renginiais pažymėti muitinei svarbias datas, palaikyti draugiškus ryšius tarp muitinės 

darbuotojų, jų šeimų narių bei kitų muitinei giminingų asociacijų, kiekvienais metais 

organizuoja boulingo turnyrą. Tuo tikslu VLMA pirmininkė N. Antanaitienė el. paštais:  

 

birute5813@gmail.com, rapolis.r@inbox.lt, edita.urbone@lrmuitine.lt, 
valdringa@yahoo.com, monika.povilaviciute@lrmuitine.lt, 

ramute.stonkuviene@lrmuitine.lt, vida.mieliuliene@lrmuitine.lt 
 
kreipėsi į VLMA valdybos narius ir finansininkę dėl turnyro organizavimo. 

         Pirmininkė pasiūlė turnyrą organizuoti 2018 m. sausio 27 d. Klaipėdos „HONOLULU“ 

boulingo klube. Nustatyti, kad Turnyro dalyvio registracijos mokestis asmeniui – 10 Eur, 

VLMA nariams ir jų šeimos nariams – 5 Eur. Vaikai iki 14 m. nuo registracijos mokesčio 

atleidžiami. Taip pat, pasiūlė į Turnyrą pakviesti VLMA, Tarptautinės policijos asociacijos 

Pakrančių apsaugos ir Klaipėdos policijos poskyrių narius, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos komandą, Lietuvos muitinės esamus ir buvusius pareigūnus bei 

darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, bei jų šeimų narius. 

          Pirmininkė kreipėsi į valdybos narius prašydama atlikti šiuos organizacinius darbus: 

1. Pirmininkė N. Antanaitienė atsakinga už boulingo nuostatų ir muitinei giminingoms 

asociacijoms kvietimų į Turnyrą parengimą, bei išsiuntimą. Bei skelbimo į boulingo 

turnyrą patalpinimo į VLMA tinklalapį, bei VLMA nariams išsiuntimą. 

2. V. Mieliulienė ir E. Urbonė atsakingos už diplomų nugalėtojams pagaminimą, bei 

skelbimo patalpinimą į muitinės vidinį tinklalapį. 

3. B. Uselienė atsakinga už boulingo takelių ir laiko rezervaciją Klaipėdos 

„HONOLULU“ boulingo klube 2018-01-27 datai, bei vaišių turnyro dalyviams 

užsakymą. 

4. V. Eringienė atsakinga už taurių ir prizų nupirkimą. 

5. V. Mieliulienė atsakinga už dalyvių į  Turnyrą registraciją iki 2018 m. sausio 24 d. 

6. R. Rapolis skiriamas Turnyro vyr. teisėju. 

7. Finansininkė R. Stonkuvienė atsakinga už pateiktų sąskaitų apmokėjimą. 
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VLMA valdybos nariai pirmininkės siūlymams pritarimą pateikė atsiųsdami el. 

žinutes į el. paštą nerianti@gmail.com  

 

NUTARTA. 

1. Boulingo turnyrą organizuoti 2018 m. sausio 27 d. Klaipėdos „HONOLULU“ 

boulingo klube.  

2. Nustatyti, kad Turnyro dalyvio registracijos mokestis asmeniui – 10 Eur, VLMA 

nariams ir jų šeimos nariams – 5 Eur. Vaikai iki 14 m. nuo registracijos mokesčio atleidžiami.  

3. Į Turnyrą kviesti VLMA, Tarptautinės policijos asociacijos Pakrančių apsaugos ir 

Klaipėdos policijos poskyrių narius, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

komandą, Lietuvos muitinės esamus ir buvusius pareigūnus bei darbuotojus, dirbančius pagal 

darbo sutartis, bei jų šeimų narius. 

          4. Darbus pasiskirstyti sekančiai: 

4.1. Pirmininkė N. Antanaitienė atsakinga už boulingo nuostatų ir kvietimų į Turnyrą 

parengimą, bei išsiuntimą. Taip pat, skelbimo į boulingo turnyrą patalpinimo į VLMA 

tinklalapį, bei jo išsiuntimą visiems VLMA nariams. 

4.2.Valdybos narės V. Mieliulienė ir E. Urbonė atsakingos už skelbimo į Turnyrą 

patalpinimą į muitinės vidinį tinklalapį, bei diplomų pagaminimą. 

4.3. Valdybos narė B. Uselienė atsakinga už boulingo takelių rezervaciją Klaipėdos 

„HONOLULU“ boulingo klube 2018-01-27 datai, laiko (valandos) suderinimą, bei vaišių 

turnyro dalyviams užsakymą. 

4.4.Valdybos narė V. Eringienė atsakinga už taurių ir prizų nupirkimą. 

4.5. Valdybos narė V. Mieliulienė atsakinga už dalyvių į  Turnyrą registraciją iki 2018 m. 

sausio 24 d. 

4.6.Finansininkė R. Stonkuvienė atsakinga už pateiktų sąskaitų apmokėjimą. 

4.7. R. Rapolį skirti Turnyro vyr. teisėju. 

5. Darbų eigoje iškilusius klausimus derinti el. paštu ir telefonu. 

 

 

Pirmininkė Neringa Antanaitienė 

Sekretorė Monika Povilavičiūtė 
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