
VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS 

VALDYBOS POSĖDIS 

2018 m. vasario 26 Nr.  

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2018 m. vasario 26 d. 17.00 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, Edita 

Urbonė, Monika Povilavičiūtė, Vida Mieliulienė, Birutė Uselienė ir Ramutė Stonkuvienė.  

Darbotvarkė: 

1. VLMA ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas: tvarka, vaišių meniu. 

2. Dėl VLMA narių: V. Kondrat, A. Biržio ir  R. Nacevičienės pateiktų prašymų 

išbraukti iš VLMA narių. 

3. Dėl VLMA narių, kurie skolingi VLMA nario mokestį už du ir daugiau metų, siūlymo 

išbraukti juos iš asociacijos narių sąrašo ataskaitinio rinkiminio susirinkimo metu. 

4. Einamieji klausimai. 

 

SVARSTYTA.  

1. VLMA ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo eiga.  

Buvo aptarta susirinkimo eiga, dalyvių registracija, rinkiminių biuletenių forma. 

Apsvarstytas siūlymas oficialią susirinkimo dalį pravesti Klaipėdos TM posėdžių salėje, o po 

rinkimų vykti į kavinę „Morena“ pasivaišinti ir aptarti būsimas naujos VLMA valdybos 

veiklos gaires. Valdybos narė B. Uselienė pateikė siūlomą kavinės „Morena“ meniu.  Siūlyta 

iš pateikto meniu palikti 2 variantus, iš kurių siūlyti dalyviams užsisakyti. 

2. VLMA valdyba apsvarstė narių V. Kondrat, A. Biržio ir R. Nacevičienės pateiktus 

prašymus išbraukti juos iš VLMA narių. Prašymams pritarta vienbalsiai.  

 3. VLMA valdyba apsvarstė VLMA pirmininkės N. Antanaitienės ir finansininkės R. 

Stonkuvienės siūlymą ataskaitinio rinkiminio susirinkimo metu išbraukti iš asociacijos narių 

sąrašo narius, kurie skolingi VLMA nario mokestį už du ir daugiau metų. Finansininkei 

pasiūlyta sudaryti tokių narių sąrašą ir jį paskelbti susirinkimo metu. Siūlymui pritarta, 

kadangi tai numato asociacijos nuostatai.   

4. Siūlyta apmokėti ataskaitinio rinkiminio susirinkimo vakarienės išlaidas iš VLMA lėšų. 

Skirti kitoms susirinkimo išlaidoms iki 60 eurų. Siūlymui vienbalsiai pritarta. 

 

                NUTARTA. 

1. Pavesti N. Antanaitienei paruošti VLMA ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo 

darbotvarkę, skelbimą,  dalyvių registracijos sąrašą ir rinkimų biuletenius. 

2. Iš pateikto meniu palikti 2 variantus, iš kurių siūlyti dalyviams užsisakyti vakarienę. 

3. V. Kondrat, A. Biržiui ir R. Nacevičienei nutraukti narystę VLMA.  

Finansininkei R. Stonkuvienei pavesta sudaryti VLMA narių sąrašą, kurie skolingi 

VLMA nario mokestį už du ir daugiau metų ir ataskaitinio rinkiminio susirinkimo 

metu bus siūlomi išbraukti iš asociacijos narių sąrašo, bei jį paskelbti susirinkimo 

metu. 

4. Apmokėti finansininkei ataskaitinio rinkiminio susirinkimo vakarienės išlaidas iš 

VLMA lėšų pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą. Skirti kitoms susirinkimo išlaidoms iki 

60 eurų. 

 

Pirmininkė Neringa Antanaitienė 

 

Sekretorė Birutė Uselienė 



 


