
VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS 
Valdybos posėdžio protokolas Nr.  
2008 m. gruodžio 17 d. 17.00 val. 

 
Klaipėda, 

 
 
 Posėdyje dalyvauja Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (toliau – VLMA) valdybos 
pirmininkas A. Bluškis, valdybos nariai: R. L. Zamkauskienė, V. Gražinienė, N. Antanaitienė,         
A. Zulonas, A. Nemura ir VLMA finansininkė B. Uselienė. 
 
Posėdžio pirmininkas Algimantas Bluškis 
 
Posėdžio sekretorius Albertas Zulonas 
 
Darbotvarkė: 
 1. Dėl mirusio muitinės pareigūno Mindaugo Vainoro sūnui Justui skiriamos 
vienkartinės pašalpos Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų dydžio nustatymo bei jos įteikimo; 
 2. Dėl 2009 m. sausio 24 d. renginio skirto Tarptautinei muitininkų dienai paminėti 
(boulingo turnyro). 
                      3. Dėl 2 % gyventojų pajamų mokesčio 2009 metams rinkimų.   
 
           1. Dėl mirusio muitinės pareigūno Mindaugo Vainoro sūnui Justui skiriamos vienkartinės 
pašalpos Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų dydžio nustatymo bei jos įteikimo. 
           Klausimą pristatė VLMA pirmininkas A. Bluškis. Supažindino su VLMA valdybos narių 
siūlymais dėl paramos dydžio (siūlymai nuo 200 iki 500 litų). Pasisakė visi valdybos nariai. 
Pasiūlyta skirti 300 litų našlaičiui Justui Vainorui paremti.  

 
 NUTARTA: 1. Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga prekybos centre „Akropolis“ nupirkti 
300,00 litų vertės kvietimą - dovanų čekį Justui Vainorui vaikiškų prekių parduotuvėse.  
                                 2. Atsakingais už kvietimo - dovanų čekio įteikimą Justo mamai Vilmai 
Vainorienei paskirti valdybos narius N. Antanaitienę ir A. Zuloną. 
  
            Balsuota vienbalsiai. 
 
 2. Dėl 2009 m. sausio 24 d. renginio skirto Tarptautinei muitininkų dienai paminėti (boulingo 
turnyro). 
 A. Nemura supažindino su organizaciniais renginio klausimais. Diskusijose dalyvavo VLMA 
pirmininkas ir visi nariai. Siūlyta kviesti į boulingo turnyrą, skirtą Tarptautinei muitininkų dienai 
pažymėti Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus VSAT PAR poskyrio ir Lietuvos 
policijos Klaipėdos poskyrių asociacijų komandas, taip pat kitų teritorinių muitinių ekipas, vaikų 
globos namų „Aušros žvaigždė“ auklėtinius, VLMA narių vaikus. Turnyrą siūlyta organizuoti 
atskirai suaugusiems, atskirai vaikams, kuriuos siūloma skirstyti į dvi amžiaus grupes. 
 
            NUTARTA: 1. Kviesti į boulingo turnyrą, skirtą Tarptautinei muitininkų dienai pažymėti, 
VLMA ir j ų šeimų narius, Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnus ir darbuotojus bei jų šeimos 
narius, Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus VSAT PAR poskyrio ir Tarptautinės 
policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Klaipėdos policijos mokyklos poskyrio narius.  
                                2. Iki 2009-01-07 A. Nemurai ir V. Gražinienei parengti ir pateikti tvirtinimui 
turnyro nuostatus.  
                                3. Parengti reikiamus kvietimus, patalpinti juos internete ir išsiųsti kitoms 
asociacijoms. Dalyvių registraciją vykdyti iki 2009 m. sausio 20 d. Atsakingi A. Nemura ir V. 
Gražinienė. 



  
           Balsuota: už - penki, susilaikė - vienas. 
 
           3. Dėl 2 % gyventojų pajamų mokesčio 2009 metams rinkimų.   
           NUTARTA: 1. Šį klausima svarstyti 2009 m. sausio 7 d. vyksiančiame valdybos posėdyje 
 
           Balsuota vienbalsiai. 
 
 
Posėdžio pirmininkas             Algimantas Bluškis 
 
 
Posėdžio sekretorius             Albertas Zulonas 


