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Klaip÷da, 
 
 
 Pos÷dyje dalyvauja Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (toliau – VLMA) valdybos 
pirmininkas A. Bluškis, valdybos nariai: N. Antanaitien÷, R. L. Zamkauskien÷, A. Nemura,             
A. Zulonas, finansinink÷ B. Uselien÷. 
 
Pos÷džio pirmininkas Algimantas Bluškis 
 
Pos÷džio sekretorius Albertas Zulonas 
 
Darbotvark÷: 
1. D÷l VLMA internetinio tinklapio; 
2. D÷l Šv. Kal÷dų ir Naujųjų Metų renginių; 
3. D÷l labdaros vaikų namų aukl÷tiniams; 
4. D÷l Tarptautin÷s muitinių dienos pamin÷jimo sausio 26 d.; 
5. D÷l VLMA finansinių klausimų; 
6. Kiti klausimai.  
 
 1. D÷l VLMA internetinio tinklapio. 
 Pirmininkas A. Bluškis informavo valdybos narius, kad kompiuterin÷je tinklapių paieškos 
sistemoje nerandamas VLMA tinklapis. 
 A. Nemura, kuris atsakingas už VLMA tinklapį, paaiškino, kad ÷m÷si visų galimų priemonių 
d÷l VLMA tinklapio kompiuterin÷je tinklapių paieškos sistemoje pagerinimo, tačiau tam reikalingas 
tam tikras laikotarpis. 
 NUTARTA:  Palaukti 1 -2 m÷nesius, kol tinklapio administratoriai padarys atitinkamus 
pakeitimus VLMA tinklapio kompiuterin÷je tinklapių paieškos sistemoje ir 2009 m. sausio m÷n. v÷l 
svarstyti šį klausimą..  
 Pritarta bendru sutarimu. 
 2. D÷l Šv. Kal÷dų ir Naujųjų Metų renginių. 
 Šiuo klausimu informaciją pateik÷ pirmininkas A. Bluškis. Pasiūlyta sveikinti Šv. Kal÷dų ir 
Naujųjų Metų proga su VLMA veikla ir bendradarbiavimu susijusias organizacijas. Diskutuota d÷l 
senųjų metų palydos renginių. Pasisak÷ visi valdybos nariai. 
 NUTARTA:  Pavesti VLMA narei R. Rentauskienei sumaketuoti sveikinimo atviruką ir 
sudaryti sveikinamų organizacijų ar asmenų sąrašą. Dalyvauti Klaip÷dos teritorin÷s muitin÷s 
rengiamame senų metų palydos renginyje, tačiau registracijos mokesčio nemok÷ti iš VLMA l÷šų už 
narius. Atvirukams ir vokams pirkti arba gaminti skirti reikalingą sumą l÷šų. 
 Balsuota vienbalsiai. 
 3. D÷l labdaros vaikų namų aukl÷tiniams. 
 Diskutuota d÷l paramos teikimo vaikų namų aukl÷tiniams, Klaip÷dos teritorin÷s muitin÷s 
darbuotojų vaikams su negalia, mirusio muitin÷s pareigūno Mindaugo Vainoro sūnui Justukui. 
 NUTARTA: Paremti VŠĮ Vaikų globos namų „Aušros žvaigžd÷“ aukl÷tinius. Organizuoti šių 
vaikų išvyką į Šiaulių arenoje 2008-12-13 vyksiantį renginį „Tele bim bam ir draugai“. Kartu vykti 
ir VLMA nariams su savo vaikais. Tam tikslui skirti iki 2000,- litų. Už renginio organizavimą 
atsakingais skirti A. Bluškį ir N. Antanaitienę. Pavesti A. Zulonui iki kito pos÷džio išsiaiškinti kokia 
parama reikalinga Justukui Vainorui. 
 Balsuota vienbalsiai. 
 



 
 
 4. D÷l Tarptautin÷s muitinių dienos pamin÷jimo. 
 Pirmininkas A. Bluškis pasiūl÷ 2009 m. sausio 24 d. rengti boulingo Turnyrą tarptautinei 
muitinių dienai pamin÷ti, kadangi tai yra numatyta VLMA veiklos plane ir dar pernai buvo nutarta, 
kad toks renginys turi tapti tradiciniu. Valdybos nariai diskutavo d÷l kitų teritorinių muitinių ir 
giminingų asociacijų komandų ar jų narių pakvietimo į šį turnyrą. 
 NUTARTA: Sudaryti 4 – 5 asmenų organizacinį komitetą iš VLMA narių, kurie užsiimtu šio 
renginio organizavimu. Šios grup÷s vadovu skirti valdybos narį A. Nemurą, kuris pats turi 
suformuoti reikiamą organizacinį komitetą. A. Bluškiui artimiausiu metu parengti reikiamą raštą AB 
„Viešbutis Klaip÷da Honolulu boulingo klubui d÷l rezervacijos nustatytai dienai. Į renginį kviesti 
giminingas asociacija ir kitas Lietuvos muitines įstaigas.  
 Pritarta bendru sutarimu. 
 5. D÷l VLMA finansinių klausimų. 
 Apžvelgta VLMA finansin÷ situacija. Diskutuota d÷l galimybių pervesti 2 % mokesčio nuo 
paskaičiuotų pajamų į VLMA sąskaitą.  
 NUTARTA: Kitame valdybos pos÷dyje pateikti konkrečius siūlymus d÷l agitacijos pervesti 2 
% mokesčio nuo paskaičiuotų pajamų į VLMA sąskaitą, nurodant kam buvo panaudotos atitinkamos 
l÷šos gautos akstesniais metais. Atsakingos R. L. Zamkauskien÷ ir B. Uselien÷.. 
 Pritarta bendru sutarimu. 
 6. Kiti klausimai.  
 VLMA pirmininkas A. Bluškis pasiūl÷ ateityje į visus valdybos pos÷džius kviesti VLMA 
finansininkę B. Uselienę, o kitus asociacijos narius pagal poreikį įvertinus svarstomus klausimus.
 NUTARTA: Palaikyti pirmininko siūlymą. 
 Pritarta bendru sutarimu. 
 
 
 
 
 
 
 
Pos÷džio pirmininkas             Algimantas Bluškis 
 
 
 
Pos÷džio sekretorius             Albertas Zulonas 
 


