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Klaip÷da, 

 
 Pos÷dyje dalyvauja Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (toliau – VLMA)                   
valdybos pirmininkas A. Bluškis, valdybos nariai:, V. Gražinien÷, A. Nemura, R. Zamkauskien÷ 
N. Antanaitien÷, A. Zulonas. 
 
Pos÷džio pirmininkas Algimantas Bluškis 
Pos÷džio sekretorius Albertas Zulonas 
 
Darbotvark÷: 
1. D÷l VLMA tinklapio. 
2. D÷l VLMA renginių š. m. geguž÷s – birželio m÷n. 
 

1. D÷l VLMA tinklapio. 
 Apie VLMA tinklapyje esamos medžiagos koregavimą kalb÷jo valdybos pirmininkas     
A. Bluškis.. 
 NUTARTA:  Pašalinti iš VLMA tinklapio kreipimąsi ir formą d÷l 2 procentų pajamų 
mokesčio pervedimo bei kitą pasenusią informaciją. Atsakingas A. Nemura. Nutarta bendru 
pritarimu. 
 2. D÷l VLMA renginių š. m. geguž÷s – birželio m÷n. 
 Kalb÷jo pirmininkas A. Bluškis. Pasisak÷ valdybos nariai v. Gražinien÷, N. Antanaitien÷ , 
R. Zamkauskien÷, A. Zulonas. Siūlyta dalyvauti dviračių žygyje į Nidą kartu su VSAT PAR 
asociacijos nariais, jeigu iš jų gausime oficialų kvietimą, jeigu ne,- organizuoti žygį patiems, 
pakviečiant jame dalyvauti kolegas iš kitų muitinių. Organizuoti susitikimą – diskusiją etikos ir 
psichologijos klausimais su seimo nariu Vytautu Čepu. Vykti į kokį nors kultūrinį renginį 
(pageidautina, kuris vyks Šiaulių arenoje). Paprastą vakarą po darbo dienos susirinkti VLMA 
nariams baulingo klube ir pažaisti boulingą. Organizuoti renginį muitin÷s darbuotojų vaikams su 
negalia, našlaičiams ir kt. 
 NUTARTA:  
 Dalyvauti dviračių žygyje kartu su VSAT PAR asociacijos nariais 2008 m. geguž÷s 31 d., 
jei gausime iš jų oficialų kvietimą. Jei kvietimo negausime, žygi su dviračiais organizuoti 
patiems, kviečiant jame dalyvauti kitų teritorinių muitinių pareigūnus ir darbuotojus. Atsakingu 
už šį renginį skirti A. Nemurą. 
 2. Visiems valdybos nariams iki š. m. geguž÷s 15 d. pasiūlyti kokiame konkrečiame 
kultūriniame renginyje dalyvauti. Siūlymus elektroniniu paštu pateikti valdybos pirmininkui. 
 3. Šią vasarą organizuoti Klaip÷dos teritorin÷s muitin÷s pareigūnų ir darbuotojų vaikams  
renginį. Renginio organizatore skirti N. Antanaitienę. 
 4. Iki 2008-06-21 d. organizuoti boulingo klube VLMA narių susitikimą-pabendravimą 
neformalioje aplinkoje. Iš VLMA l÷šų apmok÷ti žaidimo takelių nuomą. Atsakingas A. Bluškis. 
Nutarta bendru pritarimu. 
 
 
 
Pos÷džio pirmininkas             Algimantas Bluškis 
 
 
 
Pos÷džio sekretorius             Albertas Zulonas. 


