
VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS 

VALDYBOS POSĖDIS 

 

2018 m. birželio 1 d. Nr. 18/05 

Klaipėda 

 

 

Posėdis įvyko 2018 m. birželio 1 d. 16.00 val. 

Pirmininkė – Renata Takinienė, Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (VLMA) pirmininkė.  

Sekretorė – Edita Urbonė, VLMA valdybos narė. 

Posėdyje dalyvavę VLMA valdybos nariai: Birutė Uselienė, Ramunė Rovbutienė, Jolanta 

Locaitienė. Posėdyje taip pat dalyvavo VLMA narės: Ramutė Stonkuvienė ir Alma Alvinskienė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl VLMA organizuojamo vasaros renginio.  

2. Dėl Lietuvos himno giedojimo liepos 6 d. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl VLMA organizuojamo vasaros renginio. 

Posėdžio pirmininkė pasiūlė asociacijos nariams surengti žygį baidarėmis. Valdybos nariai 

diskutavo kelių dienų žygį rinktis, kuria upe plaukti, kur surengti vakarojimą ir t.t. Posėdžio 

dalyviai taip pat aptarė ir būsimos išvykos finansus.   

 

NUTARTA. 

1. Š.m. birželio 30 – liepos 1 d. organizuoti žygį su baidarėmis Minijos upe maršrutu 

Pakutuvėnų vienuolynas – Cigonaliai (~15 km) bei nakvyne sodyboje. VLMA apmoka sodybos su 

pirtele ir žemaitiškų vaišių išlaidas. Už baidarių nuomą susimoka patys žygio dalyviai ir pasirūpina 

nuvykimu, palapinėmis, užkandžiais bei grįžimu. 

2. Registracijos mokestis VLMA nariui – 10 eurų, ne VLMA nariui – 20 Eur. Vaikams iki 16 

metų registracijos mokesčio nėra.  

3. Įpareigoti asociacijos pirmininkę R. Takinienę rezervuoti baidares bei namelį su pirtimi  

Žvelsos kraštovaizdžio draustinyje esančioje etnografinėje sodyboje „Prie šaltinio“, adresu Trumpės 

g. 17, Lapiai. 

4. Įpareigoti asociacijos pirmininkę R. Takinienę parengti skelbimą ir įkelti jį į VLMA 

tinklalapį bei išsiųsti visiems asociacijos nariams el. paštu. 

5. Įpareigoti asociacijos valdybos narę B. Uselienę pasirūpinti žemaitiškomis vaišėmis. 

6. Paskirti asociacijos valdybos narę J. Locaitienę atsakinga už prizus ir vakaro programą. 

7. Paskirti asociacijos valdybos narę R. Rovbutienę žygio baidarėmis koordinatore. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos himno giedojimo liepos 6 d. 

VLMA pirmininkė R. Takinienė pasiūlė VLMA nariams š.m. liepos 6 d. Klaipėdoje 

pasirinktoje vietoje sugiedoti Lietuvos himną taip prisidedant prie Lietuvos šimtmečio minėjimo. 

Posėdžio dalyviai pritarė pasiūlytai idėjai. 

 

 NUTARTA. Liepos 6 d. 21 val. prisijungti prie Lietuvos himno giedojimo Lietuvininkų 

aikštėje. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                               Renata Takinienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                  Edita Urbonė 


