
VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS 
Valdybos posėdžio protokolas Nr.  

 
2010 m. sausio 13 d. 17.00 val. 

Klaipėda 
 
 Posėdyje dalyvauja Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (toliau – VLMA) valdybos 
pirmininkas A. Bluškis, pirmininko pavaduotoja V. Gražinienė, valdybos nariai:                         
R. Zamkauskienė, N. Antanaitienė, A. Zulonas, A. Nemura, VLMA nariai R. Rentauskienė,       
G. Buvarskis ir VLMA finansininkė B. Uselienė. 
 
Posėdžio pirmininkas Algimantas Bluškis 
Posėdžio sekretorius Albertas Zulonas 
 
Darbotvarkė: 
1. Dėl boulingo turnyro, skirto Tarptautinei muitinių dienai pažymėti; 
2. Kiti klausimai. 
 

1. Dėl boulingo turnyro, skirto Tarptautinei muitinių dienai pažymėti. 
 Apie pasirengimą boulingo turnyrui informavo A. Bluškis. Pateikė turnyro nuostatus. 
Iškėlė tikslintinus klausimus. Pasisakė visi valdybos nariai. Diskutuota dėl renginio datos ir 
laiko, turnyro dalyvius, dėl prizų, diplomų turnyro nugalėtojams ir prizininkams, dalyvių 
startinio registracijos mokesčio dydžio bei kitais klausimais. 
 NUTARTA: Boulingo turnyrą, skirtą Tarptautinei muitinių dienai pažymėti, rengti     
2010 m. sausio 30 d. 12.00 val. Honolulu boulingo klube. Į turnyrą kviesti VLMA , Klaipėdos 
teritorinės muitinės esamus ir buvusius pareigūnus bei darbuotojus, Muitinės departamento bei 
jam pavaldžių muitinės įstaigų, Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus VSAT PAR 
ir Policijos mokyklos poskyrių komandas ir narius. Vyr. teisėju ir atsakingu už renginį skirti 
Alvydą Nemurą. Iki 2010 m. sausio 18 d patvirtinti turnyro nuostatus (su pateiktomis pastabomis 
ir siūlymais) ir juos patalpinti VLMA tinklapyje bei muitinės intraneto puslapyje. Dalyvio 
startinį registracijos mokestį nustatyti vienam asmeniui 20 litų, VLMA nariui - 10 litų. Vaikus iki 
16 metų amžiaus nuo startinio mokesčio mokėjimo atleisti. Paskutinę paraiškų pateikimo dieną 
dėl dalyvavimo turnyre nustatyti sausio 26 d.  
 Komandas, užėmusias I, II, III vietas apdovanoti taurėmis, diplomais bei piniginiais 
čekiais atitinkamai 100 lt, 75 lt ir 50 lt vertės. Taip pat apdovanoti nugalėtojus ir prizininkus 
prizais ir diplomais atskirai vyrų, moterų ir vaikų grupėse bei apdovanoti absoliučiai geriausius 
rezultatus pasiekusį vyrą ir moterį. Renginiui naudoti VLMA ir dalyvių startinio registracijos 
mokesčio lėšas. 
Balsuota:  5 už, 1 prieš. Nutarimas priimtas. 
  
2. Aptarti  kiti einamieji klausimai. 
 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas             Algimantas Bluškis 
 
 
Posėdžio sekretorius             Albertas Zulonas 
 
 


