
VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS 
Valdybos posėdžio protokolas Nr. 

 
2009 m. sausio 7 d. 17.00 val. 

Klaipėda, 
  
            Posėdyje dalyvauja Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (toliau – VLMA) valdybos 
pirmininkas A. Bluškis, valdybos nariai: V. Gražinienė, R. Zamkauskienė, N. Antanaitienė,           
A. Zulonas, A. Nemura ir VLMA finansininkė B. Uselienė. 
  
Posėdžio pirmininkas Algimantas Bluškis 
Posėdžio sekretorius Albertas Zulonas 
  
Darbotvarkė: 
1. Dėl boulingo turnyro skirto, Tarptautinei muitinių dienai pažymėti; 
2. Dėl agitacijos ir bendros politikos 2 procentų pajamų mokesčiui rinkti; 
3. Dėl VLMA finansinė situacijos ir nario mokesčio mokėjimo už 2009 m. pirmąjį pusmetį. 
  

1. Dėl boulingo turnyro skirto, Tarptautinei muitinių dienai pažymėti. 
            Apie pasirengimą boulingo turnyrui informavo A. Nemura. Pateikė turnyro nuostatus. Iškėlė 
tikslintinus klausimus. Pasisakė pirmininkas A. Bluškis ir visi valdybos nariai. Siūlyta turnyrą 
pradėti sausio 24 d. 11.00 val. Narių ir komandų registraciją - 10.30 val. Diskutuota kitais 
klausimais. 
            NUTARTA: Boulingo turnyrą, skirtą Tarptautinei muitinių dienai pažymėti, rengti 2009 m. 
sausio 24 d. 11.00 val. Honolulu boulingo klube. Į turnyrą kviesti Tarptautinės policijos asociacijos 
Lietuvos skyriaus VSAT PAR ir Policijos mokyklos poskyrių komandas ir narius. Vyr. teisėju ir 
atsakingu už renginį skirti Alvydą Nemurą. Iki š.m. sausio 10 d patvirtinti turnyro nuostatus (su 
pateiktomis pastabomis ir siūlymais) ir juos patalpinti VLMA tinklalapyje. Paskutinę paraiškų 
pateikimo dieną dėl dalyvavimo turnyre nustatyti sausio 19 d.  
Balsuota vienbalsiai. 
 

2. Dėl agitacijos ir bendros politikos 2 procentų pajamų mokesčiui rinkti. 
Apie numatomas priemones 2 procentų pajamų mokesčiui rinkti posėdžio dalyvius 

supažindino R. Zamkauskienė. 
            NUTARTA: Skirti atsakinga už agitacijos pravedimą dėl 2 procentų pajamų mokesčio 
rinkimo R. Zamkauskienę pavedant jai kas mėnesį VLMA Valdybai pristatyti apie šio klausimo 
vykdymo eigą.  
Balsuota vienbalsiai. 
  

3. Dėl VLMA finansinės situacijos ir nario mokesčio mokėjimo už 2009 m. pirmąjį pusmetį. 
            Informaciją apie finansinę VLMA situaciją pateikė VLMA finansininkė B. Uselienė. 
            NUTARTA: Dėl nario mokesčio rinkimo parengti naują skelbimą ir patalpinti jį VLMA 
tinklalapyje. Atsakingais už šį darbą skirti Birutę Uselienę ir Alvydą Nemurą. 
Balsuota vienbalsiai. 
  
Posėdžio pirmininkas                                                                                     Algimantas Bluškis 
  
Posėdžio sekretorius                                                                                     Albertas Zulonas 


