VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS
Valdybos pos÷džio protokolas Nr.
2008 m. vasario 6 d.
Klaip÷da,
Pos÷dyje dalyvauja Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (toliau – VLMA)
7 valdybos nariai: valdybos pirmininkas A. Bluškis, nariai: J. Locaitien÷, R. Zamkauskien÷,
V. Charitonova, R. Salyt÷, A. Zulonas, A. Nemura.
Pos÷džio pirmininkas Algimantas Bluškis
Pos÷džio sekretorius Albertas Zulonas
Darbotvark÷:
1. Informacijos apie boulingo turnyrą pateikimas, rezultatų apibendrinimas;
2. VLMA finansin÷ situacija, nario mokesčio mok÷jimas, ženkliukų platinimas;
3. Gautų pareiškimų priimti į VLMA narius svarstymas;
4. D÷l S. Stonkaus tolimesn÷s naryst÷s VLMA;
5. Siūlymai d÷l VLMA renginio organizavimo vasario 16-18 dienomis;
6. Kiti einamieji klausimai.
1.. Informacijos apie boulingo turnyrą pateikimas, rezultatų apibendrinimas.
Informaciją pateik÷ pirmininkas A. Bluškis. Turnyre dalyvavo 40 varžybų dalyvių ir per
20 žiūrovų bei sirgalių. Turnyras sulauk÷ didelio pasisekimo ir daug gerų atsiliepimų.
Informacija apie turnyrą patalpinta VLMA internetin÷je svetain÷je.
NUTARTA: Apmok÷ti boulingo turnyro išlaidas. Kitais metais rengti analogišką
turnyrą ir gal būt kviesti dalyvauti giminingų asociacijų komandas arba muitininkų komandas iš
kitų teritorinių muitinių. Balsuota vienbalsiai.
2. VLMA finansin÷ situacija, nario mokesčio mok÷jimas, ženkliukų platinimas.
Informaciją pateik÷ J. Locaitien÷. Informavo kiek yra surinkta nario mokesčių šiais
metais, kiek išplatinta VLMA ženklelių. Informuota, kad už 2007 metus nario mokesčio
nesumok÷jo A. Seiliuvien÷ ir S. Stonkus, už 2007 m. vieną pusmetį – R. Šv÷gždait÷. Pasisak÷
visi valdybos nariai, kurie išsak÷ nuomonę, kad reik÷tų sudaryti galimybę nario mokestį nariams
mok÷ti elektroniniu pavedimu į banko sąskaitą.
NUTARTA: Papildomai patalpinti VLMA interneto puslapyje informaciją apie nario
mokesčio mok÷jimo nustatytą tvarką bei nurodyti, kad VLMA nariai mokesčius gali sumok÷ti ir
pavedimu į banko sąskaitą (atsakingas A. Nemura). Siūlyti A. Seiliuvienei susimok÷ti
nesumok÷tą nario mokestį už 2007 metus (atsakinga J. Locaitien÷), o jei mokesčio nesumok÷s
per m÷nesį, sekančiame valdybos pas÷dyje patvirtinti siūlymą VLMA visuotiniam susirinkimui
šalinti A. Seiliuvienę iš VLMA narių. Balsuota vienbalsiai.
3. Gautų pareiškimų priimti į VLMA narius svarstymas.
Šiuo klausimu informaciją pateik÷ VLMA pirmininkas A. Bluškis. Šiuo metu VLMA
yra 29 nariai. Buvo pristatyti svarstymui naujai gauti vyr. insp. R. Žilinsko, insp. E. Gedgaudo,
vyresn. insp. A. Kurbatovo ir vyr. insp.-juristkonsul÷s N. Jurgutyt÷s prašymai priimti juos į
VLMA narius.
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NUTARTA: R. Žilinską, E. Gedgaudą, A. Kurbatovą ir N. Jurgutytę priimti į Vakarų
Lietuvos muitininkų asociacijos narius. Pasveikinti naujai priimtus narius VLMA internetiniame
tinklapyje. Balsuota vienbalsiai.
4. D÷l S. Stonkaus tolimesn÷s naryst÷s VLMA.
Kalb÷jo pirmininkas A. Bluškis. Informuota, kad S. Stonkus nuo vasario 1 d. yra
pensininkas ir muitin÷je nebedirba. Kadangi jis ilgus metus yra buvęs muitin÷s viršininku, daug
nusipelnęs muitinei (tai patvirtina Muitin÷s departamento skirti apdovanojimai jam), pasiūl÷,
vadovaujantis VLMA įstatais, teikti VLMA visuotiniam susirinkimui S. Stonkų perkelti iš
VLMA narių į VLMA garb÷s narius.
NUTARTA: Pritarti siūlymui ir teikti VLMA visuotiniam narių susirinkimui svarstyti
d÷l S. Stonkaus patvirtinimo VLMA garb÷s nariu. Balsuota: už – 6 valdybos nariai, prieš – 1
valdybos narys.
5. Siūlymai d÷l VLMA renginio organizavimo š.m. vasario 16-18 dienomis.
Pirmininkas informavo, kad rengti žiemos renginius ir kartu ataskaitinį susirinkimą n÷ra
galimybių. Ataskaitiniam susirinkimui reikia dar papildomo pasiruošimo, o be to, jeigu jį daryti
išvažiuojamąjį, yra privalu užtikrinti, kad visi nariai gal÷tų jame dalyvauti. Kadangi tokie
renginiai labai brangiai kainuotų, be to ir oro sąlygos n÷ra palankios žiemos išvykai, siūloma
renginio š.m. vasario 16 – 18 dienomis neberengti. Taip pat, pasiūlyta agituoti asociacijos narius
aktyviai dalyvauti rengiamuose miesto ir teritorin÷s muitin÷s vasario 16 d. pamin÷jimo
renginiuose. Pasisak÷ visi valdybos nariai.
NUTARTA: Asociacijai nieko nerengti ir rekomenduoti VLMA nariams aktyviai
dalyvauti teritorin÷s muitin÷s ir miesto organizuojamuose vasario 16 d. pamin÷jimo renginiuose.
Balsuota vienbalsiai.
6. Kiti einamieji klausimai.
Pirmininkas pasiūl÷ visiems pagalvoti apie perspektyvinį VLMA darbo planą 2009 –
2010 metams, kurio projektą valdyba tur÷tų pristatyti per metinį visuotinį, ataskaitinį VLMA
narių susirinkimą.
NUTARTA: Visi valdybos nariai siūlymus d÷l VLMA darbo plano 2009 –
2010 metams iki š. m. kovo 3 d. elektroniniu paštu teikia valdybos narei Rimai Zamkauskienei,
kuri kartu su Albertu Zulonu juos turi apibendrinti, papildyti savais ir paruošti pristatyti valdybai
sekančiame pos÷dyje.

Pos÷džio pirmininkas

Algimantas Bluškis

Pos÷džio sekretorius

Albertas Zulonas.

