
VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS 

VALDYBOS EILINIO VISUOTINIO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2017 m. kovo 17  d. Nr. 17/03 

Klaipėda 

 

          Visuotinio ataskaitinio susirinkimo data laikyti 2017 m. kovo 17 d. 

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

pirmininkė.  

          Sekretorė – Monika Povilavičiūtė, VLMA valdybos narė. 

Susirinkime supaprastinta tvarka (elektroniniu paštu) dalyvavo VLMA valdybos nariai 

ir visi VLMA nariai.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. VLMA veiklos už ataskaitinį laikotarpį pateikimas 2017-03-07. 

    Ataskaitą pateikė VLMA pirmininkė Neringa Antanaitienė. 

2.  VLMA finansinės ataskaitos pateikimas 2017-03-07. 

     Ataskaitą VLMA pirmininkei pateikė VLMA finansininkė Ramutė Stonkuvienė iki 

2017-03-07. 

3.  Revizijos komisijos ataskaitos pateikimas 2017-03-07. 

     Ataskaitą VLMA pirmininkei pateikė Alma Kunigelytė iki 2017-03-07. 

4. VLMA narių balsavimas el. laišku, pateikiant savo pritarimą arba nepritarimą 

pateiktoms ataskaitoms, iki 2017-03-17  24:00 val. Elektroninį laišką siųsti VLMA 

pirmininkei el.p. nerianti@gmail.com   

5. El. laiškais gautų visuotinio ataskaitinio susirinkimo balsavimo rezultatų 

suskaičiavimas ir protokolo parengimas. 

 

          Vadovaujantis Vakarų Lietuvos muitininkų 2017 m. vasario 27 d. posėdžio protokolo 

Nr. 17/02 nutarimu, įvyko supaprastintas asociacijos narių balsavimas eiliniame visuotiniame 

ataskaitiniame asociacijos susirinkime. VLMA veiklos už ataskaitinį laikotarpį ataskaita, 

finansinė ir revizijos komisijos ataskaitos, bei balsavimo biuletenis (nuoroda-lentelė, kurioje 

asociacijos narys patvirtina savo sprendimą: taip arba ne) š. m. kovo 7 d. buvo pateikti 

elektroniniu paštu kiekvienam VLMA nariui asmeniškai. VLMA nariai, susipažinę su 

pateiktomis ataskaitomis, iš savo elektroninio pašto išsiuntė užpildytą balsavimo biuletenį, 

kuriame išreiškė savo pritarimą/nepritarimą pateiktoms ataskaitoms. Elektroninis laiškas, 

kuriuo balsuojama, buvo adresuojamas VLMA pirmininkui nerianti@gmail.com. Balsavimas 

vyko iki š. m. kovo mėn. 17 d. 24.00 val. Atsiųsti balsavimo biuleteniai atspausdinti ir pridėti 

prie protokolo Nr. 17/03, kaip protokolo priedas.  

          VLMA pirmininkė ir valdybos nariai suskaičiavo gautus balsavimo rezultatus. Už 

pateiktas ataskaitas balsavo 34 nariai iš 51, kurie vienbalsiai pritarė pateiktoms atskaitoms.  

 

NUTARTA. 

           

         Elektroninio VLMA narių balsavimo rezultatas – 34 VLMA narių balsai, pritariantys 

pateiktoms ataskaitoms, todėl laikoma, kad ataskaitinis susirinkimas įvyko, nes balsavo 

daugiai nei 50 proc. VLMA narių, t. y. ne mažiau 26. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                          Neringa Antanaitienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                             Monika Povilavičiūtė 
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