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Klaip÷da 

 
 
 Pos÷dyje dalyvauja Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (toliau – VLMA) valdybos 
pirmininkas A. Bluškis, pirmininko pavaduotoja V. Gražinien÷, valdybos nariai: N. Antanaitien÷,   
R. L. Zamkauskien÷, A. Zulonas, finansinink÷ B. Uselien÷. 
 
Pos÷džio pirmininkas Algimantas Bluškis 
 
Pos÷džio sekretorius Albertas Zulonas 
 
Darbotvark÷: 
1. D÷l VLMA dalyvavimo rengiant kal÷dinį renginį darbuotojų vaikams; 
2. D÷l mirusio muitin÷s pareigūno Mindaugo Vainoro sūnaus Justo vienkartin÷s pašalpos dydžio; 
3. Kiti klausimai.  
 
 1. D÷l VLMA dalyvavimo rengiant kal÷dinį renginį darbuotojų vaikams. 
 Pirmininkas ir valdybos nariai diskutavo d÷l dalyvavimo kartu su profesine sąjunga rengiant 
Šv. Kal÷dų ir Naujųjų Metų renginį muitin÷s darbuotojų vaikams. 
 NUTARTA:  Prisid÷ti rengiant Šv. Kal÷dų ir Naujųjų Metų renginį muitin÷s darbuotojų 
vaikams ir skirti tam tikslui ne daugiau 1/3 viso renginio sumos (iki 1000 litų pinigų sumą) su 
sąlyga, kad vaikai nebus skirstomi į profsąjungos narių vaikus ir kitų muitininkų vaikus. 
 Balsuota: 4 - už, 1 - susilaik÷. 
 
 2. D÷l mirusio muitin÷s pareigūno Mindaugo Vainoro sūnaus Justo vienkartin÷s pašalpos 
dydžio. 
 Klausimą pristat÷ VLMA pirmininkas A. Bluškis. Pasisak÷ visi valdybos nariai. 
Pasiūlyta skirti 200 litų našlaičiui Justui Vainorui paremti.  
 NUTARTA: Iš VLMA l÷šų Šv. Kal÷dų proga nupirkti už 200 litų kvietimą - dovanų čekį, 
kad būtų galimyb÷ Justukui Vainoriui nupirkti reikalingos vaikiškos aprangos, avalyn÷s ir kt. 
vaikiškų prekių parduotuv÷se. 
 Balsuota vienbalsiai. 
 
 3. Kiti klausimai. 
 Kalb÷ta apie paramą vaikų globos namų „Aušros žvaigžd÷“ aukl÷tiniams. Pasiūlyta VLMA 
pirmininkui susisiekti su vaikų globos namų „Aušros žvaigžd÷“ direktore, sužinoti vaikų 
pageidavimus ir kitame valdybos pos÷dyje spręsti šį klausimą iš esm÷s. 
 Pasiūlyta prisid÷ti prie MD rengiamos akcijos „Dovanok knygą“ naujai steigiamai 
Bernardinų bendruomen÷s bibliotekai. Pasiūlyta A. Zulonui el. paštu VLMA nariams išsiųsti 
kreipimąsi dalyvauti akcijoje ir dovanojamas knygas iki š. m. lapkričio 20 d. atnešti į teritorinę 
muitinę Virginijai Gražinienei, Rimai Loretai Zamkauskienei, Birutei Uselienei ir Albertui Zulonui. 
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