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Klaipėda, 
 
 
 Posėdyje dalyvauja Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (toliau � VLMA)         
5 valdybos nariai: valdybos pirmininkas A. Blu�kis, J. Locaitienė, V. Charitonova, A. Zulonas, 
A. Nemura. 
 
Posėd�io pirmininkas Algimantas Blu�kis 
Posėd�io sekretorius Albertas Zulonas 
 
Darbotvarkė: 

1. Dėl naujų narių priėmimo į VLMA. 
2. Dėl nario mokesčio mokėjimo patikslinimo. 
3. Dėl VLMA tinklapio internete. 

 4. Kiti klausimai. 
  
 

1. Dėl naujų narių priėmimo į VLMA. 
            Kalbėjo VLMA valdybos pirmininkas Algimantas Blu�kis, kuris pasid�iaugė, kad 
neseniai vykęs �ygis dviračiais davė gerų rezultatų, nes juo visi dalyviai liko patenkinti, o 
asociacijos veikla pradėjo dar labiau domėtis muitinės darbuotojai. Informavo, kad yra gauti 4 
muitinės pareigūnų pra�ymai priimti juos nariais į VLMA. Pristatyti pra�ymai Arvydo Liu�ino, 
Virginijos Gra�inienės, Rolando Grik�o ir Roberto Milerio.  
  
             NUTARTA: A. Liu�iną, V. Gra�inienę, R. Grik�ą ir R. Milerį priimti į VLMA narius. 
Balsuota vienbalsiai. 
 

 2. Dėl nario mokesčio mokėjimo patikslinimo. 
             �iuo klausimu pasisakė J. Locaitienė, kuri pasiūlė nustatyti naujai įstojusių narių 
stojamojo ir metinio mokesčio mokėjimo tvarką. Kalbėjo A. Blu�kis ir A. Zulonas. A. Blu�kis 
pasiūlė valdybai priimti sprendimą atleisti nuo asociacijos nario mokesčio mokėjimo pirmąją 
valdybos pirmininkę Loretą Sakavičiūtę motinystės ir vaiko auginimo atostogų laikotarpiu.  
  
             NUTARTA:  1. Naujai į VLMA įstoję nariai moka nustatytą stojamąjį mokestį, o nario 
mokestį jie pradeda mokėti nuo kito pusmečio po priėmimo į narius. Balsuota vienbalsiai. 
                                   2. Buvusią VLMA pirmininkę L. Sakavičiūtę nuo nario mokesčio 
mokėjimo atleisti jos motinystės ir vaiko auginimo atostogų laikotarpiui. Balsuota vienbalsiai. 
  
              3. Dėl VLMA tinklapio internete. 
              �iuo klausimu kalbėjo A. Nemura, kuris pristatė atliktus darbus dėl internetinio puslapio 
įregistravimo ir pa�ymėjo, kad VLMA internetinis puslapis baigiamas kurti. Reikalinga apmokėti 
u� tinklapio administravimą, prie�iūrą ir adreso metinį mokestį. 
   
               NUTARTA: �. m. lapkričio mėn. apmokėti sąskaitą u� internetinio tinklapio 
administravimą, prie�iūrą ir adreso metinį mokestį  bei u�baigti internetinio tinklapio 
registraciją. Valdybos nariai balsavo vienbalsiai. 



    4. Kitais klausimai. 
               Pasisakė visi posėd�io dalyviai. Diskutuota apie asociacijos veiklą bei artėjančias �v. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų �ventes, kaip jas būtų galima pa�ymėti ir ar asociacija pajėgi ką nors 
savaranki�kai padaryti. Taip pat diskutuota apie asociacijos padėkos blanko formą, kitą 
atributiką. 
 
               NUTARTA: 1. Toliau tobulinti VLMA padėkos blanko formą, iki metų pabaigos 
pagaminti VLMA nario pa�ymėjimus ir �enklelius.  
                                     2. Iki kito valdybos posėd�io ( �.m. gruod�io 5 d.)  parengti kalėdinio 
sveikinimo atviruko pavyzdį (atsakingas A. Blu�kis) bei pateikti sąra�ą ką asociacijos vardu 
reikėtų sveikinti ateinančių �venčių proga (atsakinga V. Charitonova).  
                                     3. Atskiro �ventinio renginio asociacijai �iais metai nedaryti. Sekančių 
metų pirmąjį pusmetį bandyti organizuoti asociacijos ir jų �eimų nariams 2-3 dienų i�vyką, 
kurios metu vyktų ir visuotinis asociacijos ataskaitinis susirinkimas.  Balsuota vienbalsiai. 
 
 
 
 
Surinkimo pirmininkas             Algimantas Blu�kis 
 
 
 
Susirinkimo sekretorius             Albertas Zulonas. 


