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 Pos÷dyje dalyvauja Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (toliau – VLMA) valdybos 

pirmininkas A. Bluškis, valdybos nariai: V. Gražinien÷, N. Antanaitien÷, A. Zulonas, A. Nemura, 

R. Salyt÷ ir VLMA finansinink÷ B. Uselien÷. 

 

Pos÷džio pirmininkas Algimantas Bluškis 

Pos÷džio sekretorius Albertas Zulonas 

 

Darbotvark÷: 

1. D÷l ataskaitinio susirinkimo; 

2. Kiti klausimai. 

 

1. D÷l ataskaitinio susirinkimo. 

 VLMA pirmininkas A. Bluškis išk÷l÷ klausimus d÷l VLMA ataskaitinio susirinkimo 

pravedimo datos, laiko, vietos ir organizacinių priemonių sprendimo. Pasisak÷ visi valdybos 

nariai. Pirmininkas pasiūl÷ ataskaitinį susirinkimą rengti š. m. kovo 10 d., o ne kovo 6 d., kaip 

buvo nutarta ankstesniame valdybos pos÷dyje. Susirinkimo datos pakeitimo priežastimi nurod÷ 

per trumpą laiką jo pasiruošimui, bei tai, kad n÷ra parinkta vieta kur jį vykdyti. Taip pat pasiūl÷ 

paskirti atsakingais atskirus valdybos narius susirinkimo rengimo klausimams spręsti.  

 Buvo aptartas klausimas d÷l galimyb÷s VLMA visuotiniam narių susirinkime spręsti d÷l 

VLMA pirmininko pavaduotojo pareigyb÷s įsteigimo ir siūlyti jį rinkti iš valdybos narių. 

 NUTARTA: VLMA ataskaitinį susirinkimą rengti š. m. kovo 10 d. Atsakingais skirti: už 

ataskaitos parengimą - VLMA pirmininką A. Bluškį, už VLMA surengtų renginių nuotraukų 

demonstravimą - A. Nemurą, už VLMA veiklos gairių 2011 -2012 metams projekto parengimą - 

V. Gražinienę, už pranešimų apie ataskaitinį susirinkimą VLMA nariams išsiuntimą - A. Bluškį 

ir A. Zuloną, už patalpų susirinkimui rengti suradimą - N. Antanaitienę. Asociacijos finansinę 

ataskaita pavesta parengti finansininkei B. Uselienei ir VLMA revizijos komisijai.  

 VLMA ataskaitiniame susirinkime siūlyti iš valdybos narių išrinkti VLMA pirmininko 

pavaduotoją nesuteikiant jam išskirtinių teisių ir pareigų bei nekeičiant VLMA įstatų. 

Balsuota vienbalsiai. 

 

2. Kiti klausimai. 

Informaciją apie finansinę VLMA situaciją pateik÷ VLMA finansinink÷ B. Uselien÷. 

Apie VLMA tinklalapyje patalpintos medžiagos korekcijas kalb÷jo A.Bluškis ir A. Nemura. 

 NUTARTA: Pakoreguoti VLMA tinklalapyje patalpintą VLMA medžiagą. Atsakingas    

A. Nemura..  

Pritarta bendru sutarimu. 

 

 

 

Pos÷džio pirmininkas             Algimantas Bluškis 

 

 

Pos÷džio sekretorius             Albertas Zulonas 

 

 


