
VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS 
Valdybos pos÷džio protokolas Nr.  

2008 m. kovo 18 d. 17.00 val. 
 

Klaip÷da, 
 
 Pos÷dyje dalyvauja Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (toliau – VLMA)                   
valdybos pirmininkas A. Bluškis, valdybos nariai: R. Zamkauskien÷, V. Charitonova, R. Salyt÷, 
A. Zulonas, A. Nemura. 
 
Pos÷džio pirmininkas Algimantas Bluškis 
Pos÷džio sekretorius Albertas Zulonas 
 
Darbotvark÷: 
1. D÷l VLMA 2009 – 2010 metų veiklos plano projekto; 
2. D÷l kreipimosi į kolegas pervesti į VLMA sąskaitą 2 % nuo paskaičiuotų pajamų; 
3. D÷l nario mokesčio; 
4. D÷l visuotinio ataskaitinio – rinkiminio VLMA narių susirinkimo; 
5. Kiti einamieji klausimai. 
 
 

1. D÷l VLMA 2009 – 2010 metų veiklos plano projekto. 
            Informaciją apie VLMA veiklos gaires 2009 – 2010 metams pateik÷ valdybos 
pirmininkas A. Bluškis. VLMA veiklos plano 2009 – 2010 metams projektą pristat÷                   
R. Zamkauskien÷. Pasisak÷ ir siūlymus teik÷ valdybos nariai R. Salyt÷, A. Zulonas. 
 
             NUTARTA:  Pritarti VLMA veiklos plano 2009 – 2010 metams projektui atsižvelgiant į 
pateiktus siūlymus ir pastabas. Plano projektą patalpinti VLMA interneto svetain÷je visų 
asociacijos narių svarstymui ir siūlymų teikimui. Pastabas prašyti teikti iki balandžio 2 d. 
Balsuota vienbalsiai. 
 

2. D÷l kreipimosi į kolegas pervesti į VLMA sąskaitą 2 % nuo paskaičiuotų pajamų. 
Informaciją pateik÷ valdybos pirmininkas A. Bluškis. Pasiūlyta parengti kreipimąsi į 

muitin÷s pareigūnus d÷l 2 % mokesčio nuo paskaičiuotų pajamų pervedimo į VLMA sąskaitą. 
Kreipimąsi susieti su VLMA veiklos plano kryptimis. 
 
             NUTARTA: Parengti kreipimąsi ir patalpinti jį interneto svetain÷je ir muitin÷s, jos 
skyrių bei jos postų skelbimų lentose. Atsakingi R. Zamkauskien÷ ir A. Bluškis. 
 Balsuota vienbalsiai. 
 
              3.. D÷l nario mokesčio 
              Šiuo klausimu informaciją pagal J. Locaitien÷s parengtą medžiagą pateik÷ VLMA 
valdybos nar÷ R. Zamkauskien÷. Nario mokesčio už 2008 m. I pusmetį yra nesumok÷ję tik du 
VLMA nariai. 
 
               NUTARTA: Papildomai priminti nario mokesčio nesumok÷jusiems kolegoms apie jų 
prievolę susimok÷ti mokestį. Gautas nario mokesčio l÷šas užpajamuoti. Atsakinga J. Locaitien÷ 
Balsuota vienbalsiai. 
 
    4. D÷l visuotinio ataskaitinio – rinkiminio VLMA narių susirinkimo. 



 Kalb÷jo pirmininkas A. Bluškis. Pasisak÷ valdybos nariai V. Charitonova, R. Salyt÷ ir 
kiti. 
 
 NUTARTA: Visuotinį ataskaitinį – rinkiminį VLMA narių susirinkimą rengti 2008 m. 
balandžio 25 d. (galimos susirinkimo datos ir balandžio 23 bei 24 dienos). Balandžio 2 d. 
vyksiančiame valdybos pos÷dyje valdybos nariai turi pateikti konkrečius pasiūlymus d÷l 
susirinkimo vietos ir sąlygų bei siūlomus naujus kandidatus į VLMA naują valdybą. 
 Balsuota vienbalsiai. 
 
               5. Kiti einamieji klausimai 
 Pirmininkas informavo, kad gautas B. Uselien÷s prašymas priimti ją nariu į VLMA ir 
A. Seiliuvien÷s prašymas išbraukti ją iš VLMA narių.. 
  
               NUTARTA: 1) Priimti B. Uselienę į VLMA narius. Pavesti B. Uselienei tvarkyti 
VLMA finansinius dokumentus ( VLMA balansą, deklaracijas ir kt. ) VMI, tod÷l atleisti ją nuo 
metinių nario mokesčių, sumokant tik stojamąjį VLMA nario mokestį.  
                                     2) Išbraukti A. Seiliuvienę iš VLMA narių. 
 
 
 
 
 
 
 
Pos÷džio pirmininkas             Algimantas Bluškis 
 
 
 
Pos÷džio sekretorius             Albertas Zulonas. 
 
 


