VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS
Valdybos posėdžio protokolas Nr.
2010 m. kovo 31 d. 17.00 val.
Klaipėda,
Posėdyje dalyvauja Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (toliau – VLMA) valdybos pirmininkas
A. Bluškis, valdybos nariai: R. Zamkauskienė, A. Nemura, V. Gražinienė, N. Antanaitienė, A. Zulonas,
finansininkė B. Uselienė.
Posėdžio pirmininkas Algimantas Bluškis
Posėdžio sekretorius Albertas Zulonas
Darbotvarkė:
1. Dėl visuotinio ataskaitinio – rinkiminio VLMA narių susirinkimo;
2. Dėl VLMA nario prašymo ir kandidatų į VLMA garbės narius siūlymo;
3. Dėl dalyvavimo akcijoje „Darom - 2010“;
4. Kiti klausimai.
1. Kalbėjo pirmininkas A. Bluškis. Pasisakė valdybos nariai V. Gražinienė, A. Nemura,
R.
Zamkauskienė, A. Zulonas, N. Antanaitienė. Pasiūlyta susirinkimą rengti 2010 m.
balandžio 23 d. arba 30
d. Pasiūlyta susirinkimo vietos (salės) nuomai ir kitoms organizacinėms reikmėms skirti reikiamą kiekį
asociacijos lėšų. Tikslią susirinkimo vietą nustatyti savaitės bėgyje išsiaiškinus kainas. Buvo aptarta kokius
svečius kviesti į susirinkimą. Aptarta visuotinio ataskaitinio – rinkiminio VLMA narių susirinkimo
pravedimo eiga, derinta susirinkimo darbotvarkė, aptarta būsimų rinkimų pravedimo tvarka.
NUTARTA: Visuotinį ataskaitinį – rinkiminį VLMA narių susirinkimą rengti 2010 m. balandžio 23
d. Į susirinkimą kviesti penkis svečius, t.y. MD generalinį direktorių, Klaipėdos TM viršininkę, Klaipėdos
TM darbuotojų profesinės sąjungos atstovą, ir du Šiaulių TM atstovus. N. Antanaitienei iki š.m. balandžio 8
d. parengti VLMA veiklos gairių 2013-2014 metams projektą ir suderinus su valdyba pateikti jį visuotiniame
ataskaitiniame susirinkime. VLMA 7 asmenų valdybą (į kurią įeina ir valdybos pirmininkas) susirinkimui
siūlyti rinkti iš 14 kandidatų slaptu balsavimu. Po susirinkimo surengti šventinę vakarienę. Susirinkimo ir
šventinės vakarienės išlaidas padengti iš VLMA lėšų.
Balsuota vienbalsiai.
2. Pirmininkas A. Bluškis informavo, kad gautas R. Kunickienės prašymas išbraukti ją iš VLMA
narių sąrašo. Buvo pasiūlyta kreiptis į MD generalinį direktorių A. Šipavičių ir Klaipėdos TM viršininkę R.
Kunickienę dėljų sutikimo tapti VLMA Garbės nariais.
NUTARTA: Išbraukti R. Kunickienę iš VLMA narių sąrašo.
Kreiptis į MD generalinį direktorių A. Šipavičių ir Klaipėdos TM viršininkę R.
Kunickienę dėl jų sutikimo būti VLMA Garbės nariais. Jeigu bus gauti sutikimai, juos patvirtinti VLMA
Garbės nariais ir tai pristatyti visuotinio ataskaitinio – rinkiminio VLMA narių susirinkimo metu.
Balsuota vienbalsiai.
3. Pirmininkas informavo apie mieste balandžio 17 d. organizuojamą akciją „Darom - 2010“. Siūlyta
dalyvauti akcijoje kviečiant į joje prisidėti visus Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojus ir jų šeimų narius
ir pasirinkti vieną iš šių akcijos vietų: Labrenciškės, NCC universitetas, skulptūrų parkas. Reikiamą
inventorių (maišus ir vienkartines pirštines) akcijos dalyviams nupirkti iš VLMA lėšų.
NUTARTA: Dalyvauti balandžio 17 talkoje tvarkant teritoriją prie NCC universiteto. Skirti VLMA
lėšų nupirkti talkininkams pirštines ir šiukšlių maišus. Šio renginio koordinatore nuo VLMA skirti R.
Rentauskienę. Pakviesti prie rengiamos akcijos prisidėti visus Klaipėdos TM darbuotojus ir jų šeimų narius.
Balsuota: už - 5, susilaikė - 1.
4. Aptarti kiti organizaciniai, nario mokesčio mokėjimo bei einamieji klausimai.
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