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2007 m. gruod�io 6 d. 

Klaipėda, 
 
 
 Posėdyje dalyvauja Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (toliau � VLMA)              
6 valdybos nariai: valdybos pirmininkas A. Blu�kis, J. Locaitienė, V. Charitonova, R. Salytė,     
A. Zulonas, A. Nemura. 
 
Posėd�io pirmininkas Algimantas Blu�kis 
Posėd�io sekretorius Albertas Zulonas 
 
Darbotvarkė: 

1. VLMA internetines svetaines patvirtinimas; 
2. �v. Kalėdų ir N.Metų sveikinimų nuo VLMA aptarimas; 
3. Asociacijos turima biud�eto aptarimas ir jo naudojimo 2008 m. planas; 
4. VLMA �enklelio gamybos u�sakymo svarstymas ir sprendimo priėmimas; 
5. Asmens parei�kimo priimti i VLMA narius svarstymas;  
6. Kiti klausimai. 

 
1. VLMA internetines svetaines patvirtinimas. 

            Svetainės puslapį pristatė VLMA valdybos narys Alvydas Nemura. Jis paai�kino kokiose 
rubrikose talpinsime informaciją. Pasisakė visi posėd�io dalyviai. 
 
             NUTARTA:  Pritarti VLMA interneto svetainės parengtam puslapiui ir jį aktyvuoti. Į 
svetainės puslapyje u�duodamus klausimus atsakinės A. Nemura. Jei klausimai bus sudėtingi,- 
VLMA valdybos pirmininkas A. Blu�kis ir valdyba. Rubrikoje �Kontaktai� patalpinti 
informaciją apie valdybos narius, patalpinant ir jų nuotraukas. Nutarta bendru pritarimu. 
 

2. �v. Kalėdų ir N.Metų sveikinimų nuo VLMA aptarimas. 
             �iuo klausimu informaciją pateikė pirmininkas A. Blu�kis ir valdybos narė              
V. Charitonova, kurie pasiūlė kokiu būdu ir ką reikėtų sveikinti �v. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga. 
  
             NUTARTA:  Pritarti pirmininko A. Blu�kio pateiktam sveikinimo atviruko penktajam 
kompiuteriniam variantui (�ablonas su VLMA simboliu ir varpeliais �iemos fone). Nupirkti 
reikalingą kiekį popieriaus ir vokų. Sveikinti su �v. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais giminingas 
organizacijas, asociacijas, teritorines muitines. I� viso i�siųsti 40 sveikinimų. Atsakinga valdybos 
narė R. Salytė. 
  
              3. Asociacijos turima biud�eto aptarimas ir jo naudojimo 2008 m. planas. 
              �iuo klausimu kalbėjo A. Blu�kis, J. Locaitienė, A. Zulonas, A. Nemura,              
V. Charitonova. J. Locaitienė informavo apie gautas pajamas pervestas i� Mokesčių inspekcijos 
gyventojų pajamų mokesčio labdarai (5063 lt). Kitų lė�ų likutis 609 lt ir 4 cnt. Nesumokėję nario 
mokesčio likę nariai S. Stonkus ir A. Seiliuvienė. 
 
               NUTARTA: Sausio mėn. vyksiančiame susirinkime valdybos nariams siūlyti turimų 
labdaros lė�ų panaudojimą 2008 metais. 
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    4. VLMA �enklelio gamybos u�sakymo svarstymas ir sprendimo priėmimas. 
               Dėl asociacijos �enkliuko gamybos informaciją pateikė pirmininkas A. Blu�kis.  
 
               NUTARTA: U�sakyti pagaminti 100 vnt. asociacijos �enkliukų ir 20 vnt. dė�učių 
�enkliukams. Nariams �enkliukus parduoti po 10 lt u� �enkliuką, kitus naudoti asociacijos 
renginiuose. Balsuota vienbalsiai. 
 
 5. Asmens parei�kimo priimti i VLMA narius svarstymas;  
 Pirmininkas informavo, kad gautas vyr. inspektorės Renatos Takinienės pra�ymas 
priimti ją į VLMA narius, 
 
 NUTARTA: Priimti į VLMA narius vyr. inspektorę Renatą Takinienę. Balsuota 
vienbalsiai. 
 
 6. Kiti klausimai. 
 
 NUTARTA:  
 1. Samdyti buhalterį VLMA buhalterinei apskaitai tvarkyti ir metinei ataskaitai 
sudaryti. Balsuota vienbalsiai. 
 2. VLMA pa�ymėjimus gaminti be narių nuotraukų. Balsuota vienbalsiai. 
 3. Prisidėti prie Muitinės departamento rengiamos akcijos sausio 13 d. �v. Juozapo 
vaikų namams skirti iki 300 litų labdarai nupirkti vaiki�kų knygų. Balsuota vienbalsiai. 
 
 
 
 
Posėd�io pirmininkas             Algimantas Blu�kis 
 
 
 
Posėd�io sekretorius             Albertas Zulonas. 
 


