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Klaip÷da, 

 
 
 Pos÷dyje dalyvauja Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (toliau – VLMA) valdybos 
pirmininkas A. Bluškis, valdybos nariai: R. L. Zamkauskien÷, V. Gražinien÷, A. Zulonas taip pat 
VLMA finansinink÷ B. Uselien÷ ir nar÷ R. Rentauskien÷. 
 
Pos÷džio pirmininkas Algimantas Bluškis 
 
Pos÷džio sekretorius Albertas Zulonas 
 
Darbotvark÷: 
1. D÷l šventinio labdaros renginio VŠĮ Vaikų globos namai „Aušros žvaigžd÷“ aukl÷tiniams ir 
VLMA narių vaikams; 
2. D÷l paramos mirusio muitin÷s pareigūno Mindaugo Vainoro šeimai.  
 
 1. D÷l šventinio labdaros renginio VŠĮ Vaikų globos namai „Aušros žvaigžd÷“ aukl÷tiniams 
ir VLMA narių vaikams. 
 VLMA pirmininkas A. Bluškis pristat÷ kas yra padaryta d÷l šio renginio, kokį siūlo aplankyti 
muziejų renginio metu bei pateik÷ preliminarius skaičiavimus d÷l renginio išlaidų. R. Rentauskien÷ 
supažindino Valdybos narius, kokia šiuo metu yra pad÷tis d÷l VLMA narių ir jų vaikų registracijos 
dalyvauti renginyje. Diskutuota d÷l pietų renginio metu bei išlaidų apmok÷jimo už renginyje 
dalyvaujančius VLMA narius ir jų vaikus.   
 NUTARTA: VLMA l÷šomis dengti visas renginio išlaidas ir visiems VLMA narių vaikams 
bei juos lydintiems t÷vams. Esant būtinumui, tam tikslui skirti daugiau nei 2000 litų, negu, kad kaip 
buvo nutarta 2008-10-29 valdybos pos÷dyje. Konkrečią renginio išlaidų sąmatą padaryti pasibaigus 
nustatytai registracijai bei galutinai suderinus autobuso nuomos kainą. Renginio metu Šiauliuose 
aplankyti kačių muziejų jaunųjų gamtininkų draugijoje. 
 Balsuota vienbalsiai. 
 
 2. D÷l paramos mirusio muitin÷s pareigūno Mindaugo Vainoro šeimai. 
 A. Zulonas supažindino narius su mirusio muitin÷s pareigūno Mindaugo Vainoro šeimos šių 
dienų materialine pad÷timi ir pasiūl÷ skirti M. Vainoro sūnui Justui vienkartinę paramą Šv. Kal÷dų ir 
Naujųjų metų proga – piniginį čekį vaikiškoms prek÷ms įsigyti prekybos centre „Akropolis“. 
            NUTARTA: 
 Skirti Justui Vainorai vienkartinę paramą Šv. Kal÷dų ir Naujųjų metų proga – piniginį čekį 
vaikiškoms prek÷ms įsigyti prekybos centre „Akropolis“. Konkrečią paramos sumą svarstyti po 
labdaros reginio VŠĮ Vaikų globos namai „Aušros žvaigžd÷“ aukl÷tiniams ir VLMA narių vaikams. 
 Balsuota vienbalsiai. 
 
 
 
Pos÷džio pirmininkas             Algimantas Bluškis 
 
 
 
Pos÷džio sekretorius             Albertas Zulonas 


