VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS
VEIKLOS ATASKAITA VISUOTINIAM - RINKIMINIAM NARIŲ SUSIRINKIMUI
Klaipėda
2014 m. balandžio 4 d.
Valdyba pradėjusi veiklą 2012 m. balandžio 27 d., šiandien ją baigia.
Vadovaudamiesi VLMA įstatais, visuotinį narių susirinkimą valdyba šaukia vieną kartą
metuose ir atsiskaito už Asociacijos valdybos nuveiktą darbą. Ataskaitą noriu pradėti gera
žinia: š. m. kovo 31 d. valdybos posėdžio nutarimu VLMA steigėja, Klaipėdos teritorinės
muitinės viršininkė Rita Kunickienė priimta Garbės nariu. Šiuo metu Asociacijoje yra 57
tikrieji nariai ir 2 Garbės nariai – gerbiami Stanislovas Stonkus ir Rita Kunickienė. Susirinkime
dalyvauja 36 nariai (Šios valdybos veiklos laikotarpiu Asociacijos gretas papildė 9 nauji nariai,
išstojo – 5 asmenys). Ataskaitiniu vienerių metų laikotarpiu valdyba surengė 12 posėdžių ir
organizavo renginius, į kuriuos buvo kviečiami ne tik VLMA nariai, bet ir Klaipėdos
teritorinės muitinės ir muitinei giminingų organizacijų atstovai.
Valdyba savo veiklą vystė vadovaudamasi Asociacijos įstatuose nustatytais veiklos
tikslais ir uždaviniais. Asociacijos veiklos tikslai yra propaguoti geriausias muitinės
veiklos tradicijas, keliant profesionalumą ir muitininko profesijos prestižą, skatinti
muitinės pareigūnų ir visuomenės tarpusavio supratimą, plėtoti esamas ir kurti naujas
muitinės tradicijas.
Valdybos narės Neringos Antanaitienės pastangomis suburta Klaipėdos teritorinės
muitinės futbolo komanda 2013 m. gegužės 25 d. dalyvavo Tarptautinės policijos asociacijos
(TPA) Lietuvos skyriaus VSAT Pakrančių apsaugos poskyrio organizuotame V-ajame
tarptautiniame mažojo futbolo turnyre, vykusiame Juodkrantėje. Ta proga valdyba nusprendė
įgyvendinti jau pora metų brandintą įdėją – pagaminti VLMA vėliavą. Tarptautiniame mažojo
futbolo turnyre, kuriame iš viso varžėsi 10 teisėsaugos darbuotojų futbolo komandų iš Italijos,
Latvijos ir Lietuvos.
Jaunai Klaipėdos teritorinės muitinės komandai jėgas išbandyti teko su Lietuvos ir
Latvijos ekipomis. Deja, šį turnyrą fortūna šypsojosi varžovams: Klaipėdos teritorinės muitinės
pareigūnų ekipa po paskutinių atkaklių varžybų su Raseinių poskyrio policininkų komanda
užėmė garbingą 10 vietą.
Puoselėdami tradiciją sporto ir pramoginiais renginiais pažymėti muitinei
svarbias datas bei palaikyti draugiškus ryšius tarp muitinės darbuotojų ir jų šeimų narių
bei kitų muitinei giminingų asociacijų, 2013 m. sausio 25 d. Tarptautinės muitininkų dienos
proga organizuotas tradicinis VLMA boulingo turnyras šiai datai paminėti. Turnyre dalyvavo 6
komandos, tame tarpe Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Valstybinės sienos
apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinės komanda. Simboliška, kad turnyrą laimėjo
VLMA nario Mindaugo Klimo komanda ,,pareigūnai United“ komanda, sudaryta iš muitinės,
policijos, teisėsaugos pareigūnų. Svečiai iš Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus
VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės laimėjo II vietą. Maloniai nuteikė Panemunės kelio posto
pareigūnų komanda, laimėjusi III vietą.
Dirbdami stengėmės vadovautis ne tik Asociacijos įstatais, bet ir širdimi, stengdamiesi
pajausti, ko reikia muitinėje dirbantiems žmonėms. Stengėmės palaikyti esamas muitinė
tradicijas, gerinti muitinės kolektyvo mikroklimatą ir muitinės pareigūnų savigarbą. Siekiant
propaguoti geriausias muitinės veiklos tradicijas, asociacija, drauge su Klaipėdos teritorinės

muitinės darbuotojų profesine sąjunga, dalyvavo ir finansiškai prisidėjo, organizuojant tiek
Klaipėdos teritorinės muitinės veiklos atkūrimo gimtadienius, tiek Lietuvos muitinės atkūrimo,
tarptautinės muitinės dienos, Didžiųjų metų švenčių paminėjimus.
Ne tik dirbome, bet ir keliavom po gimtą kraštą, bendravome, sportavome, ilsėjomės.
Valdyba, organizuodama renginius, atsižvelgė į VLMA narių pageidavimus ir pasiūlymus.
Surengtoje apklausoje daugelis Asociacijos narių siūlė organizuoti 2 dienų baidarių žygį.
Valdyba, atsižvelgdama į narių pageidavimus, pakvietė asociacijos narius ir jų šeimas
rugpjūčio 3-4 dienomis leistis į vandens kelionę Dubysos upe. Valdybos narė Ramunė
Rovbutienė surado nuostabią sodybą vaizdingame Dubysos krante. Tarsi pagal užsakymą
dangus buvo giedras, švietė saulė, o vėjas ramiai ilsėjos puriame debesyje... Mūsų laukė 15 km
pačių gražiausių Dubysos regioninio parko kraštovaizdžių. Tai buvo taip gražu, romantiška,
trapu, kai sutarė visi – dangus, upė, gervės, žmonės.... Grįžusių į sodybą laukė sodybos
šeimininko iškūrenta kaimiška dūminė pirtelė, vakarienei - ant laužo pagamintas nepaprasto
gardumo plovas... Žinoma, nepamiršome VLMA tradicijų pakrikštyti pirmą kartą plaukusių
baidare – eisena su fakelais palydėjo naujokus iki Dubysos, kur ,,krikštytojas“ Arnoldas Ubys
iš virdulio Dubysos vandeniu ,,pašventino“ naujokus... Vakaras buvo nuostabus – dainavome,
skaitėme Maironį. Iš rugpjūčio dangaus tiesiai į širdį krito žvaigždės.... Grįždami namo pro
Betygalą, aplankėme paminklą, pastatytą Vytautui Didžiajam, Šv. Mikalojaus bažnyčią, Šiluvą
,,Kai debesis - drakonas leido iš nasrų drėgną miglą virš rudeninės autostrados, o saulę
atstojo vienas kitas likęs geltonas lapas, VLMA valdyba, o ypač valdybos narys Algimantas
Bluškis įtemptai galvojo, kaip įveikti tamsą ir išsklaidyti niūraus vėlyvo rudens ir
beprasidedančios žiemos melancholiją“... Ir sugalvojo - nusprendė VLMA narius vežti ten, kur
,,šilta, daug šviesos ir ,,auga“ palmės“.
2013 m. gruodžio 7- 8 d. d. Kelionės į Druskininkus dalyviai pasiskirstė į 3 grupes: vieni
pasirinko Vandens parką ir šilumą, kiti – Sniego areną ir adrenaliną, treti – suskubo ir
paslidinėti, ir pasimaudyti... Daugiausia adrenalino ir džiaugsmingų akimirkų patyrė tiek
jaunuoliai, tiek suaugę, pirmą kartą stoję ant slidžių ir nusileidę nuo kalno...Kaip visada
naujiems potyriams drauge pasiryžo visa Grigaičių šeimyna.
Sekmadienio rytas prasidėjo ekskursija į M.K. Čiurlionio memorialinį muziejų. Po to,
atsisveikinę su Druskininkais, nuvykome į Merkinės piramidę. Daugelis joje lankėmės pirmą
kartą… Pastatas įžymus savo stebuklingomis galiomis - surenka teigiamą energiją, sustiprina
saviįtaigą, maldos bei meditacijos galias, tačiau gebėjimas patirti stebuklą priklauso tik nuo
mūsų pačių...
Vienas iš Asociacijos veiklos uždavinių yra pagal galimybes teikti labdarą ir
kitokią pagalbą vaikų namams bei našlaičiams. Šv. Kalėdų proga asociacija pasveikino ir
įteikė dovanų čekį mažajam Justukui. Tapo tradicija per šv. Kalėdas Justuko ūgį išmatuoti ir
pažymėti valdybos narės Editos Kriščiūnaitės kabinete esančioje sijoje. Mama pasakojo, kaip
Justas su nerimu laukė atvykimo į tėvelio darbovietę dienos ir jam svarbiausios – ūgio
matavimo procedūros. Rezultatais džiaugėmės visi – Justas antrus metus iš eilės paaugo net 7
centimetrais. Džiugu matyti, kad Justas muitinėje jaučiasi savas. Šv. Kalėdų proga dovanų
čekiais apdovanojome ir žuvusio kolegos Audriaus sūnelius. Pažadėjome mamai, kad praėjus
didžiajam netekties skausmui, pakviesime vaikus dalyvauti VLMA organizuojamuose žygiuose
ir renginiuose. Norime, kad Audriaus sūneliai jaustusi tėvelio darbovietėje savi ir svajotų apie
muitininko profesiją. Užaugo ir VĮ Juodkrantės vaikų globos namų ,,Aušros žvaigždė“ vaikai –
kai kurie jau studijuoja Klaipėdos universitete ar Kolegijose. Likę mažieji paraginti nepatingėjo
ir pagamino šūsnį pačių gražiausių Kalėdinių atvirukų. Organizavus kalėdinę prekybą, surinkta
200 Lt suma perduota vaikams, o šv. Kalėdų vaišėms į ,,Aušros žvaigždė“ sąskaitą pervesta
150 Lt paramos suma. Kai vaikai sako ,,ačiū“ už mūsų tokią nedidelę pagalbą, pajutome, kad
mes gauname žymiai daugiau ir kad mes turime sakyti vaikams ačiū už tą ypatingai tyrą
nuotaiką, kurią patiri klausydamasis vaiko deklamuojamo eilėraštuko ar žiūrėdamas į vaikų
rankomis ir širdele pagamintus atvirukus. Smagu, kai augame kartu.
Kiekvienas Asociacijos renginys apėmė ir VLMA idėjų propagavimą ir
muitininko profesijos populiarinimą ir bendradarbiavimą su giminingomis asociacijomis,

draugiškų ryšių tarp muitinės darbuotojų ir jų šeimų narių palaikymą ir pilietiškumo
ugdymą. Stengiamės, kad organizuojami renginiai ir šventės netaptų uždarais VLMA
renginiais, o juose turėtų galimybę dalyvauti visi norintys.
Tuo pačiu siekėme finansinio stabilumo, daug energijos skyrėme 2% pajamų
mokesčio surinkimui.
Nors nuo to laiko, kai įsisteigė VLMA, kainos šoktelėjo aukštyn, suprasdami, kad dar
ne laikas kelti nario mokestį, vienintelis būdas neatsilikti nuo augančių kainų yra 2 % pajamų
mokesčio surinkimas. Noriu pasidžiaugti ir visiems Jums dar kartą padėkoti, kad už 2013 m.
pabaigoje asociacijos sąskaitą papildė 3 500 Lt suma. Nuoširdžiai prašome ir kviečiame ir
šiemet nepamiršti iki gegužės 1 d. 2% - 1% - 0,5% skirti VLMA!!! Paprašyti ir savo artimųjų
paremti asociaciją.
Pratęsus sutartį su firma „Info Minta“ toliau veikė Asociacijos internetinė svetainė ir
už tai nuoširdžiai dėkoju svetainės administratoriui Alvydui Nemurai ir Rasai Rentauskienei už
išsamius reportažus apie renginius.
Baigdama noriu padėkoti valdybos nariams - Neringai Antanaitienei, Algimantui
Bluškiui, Linai Ubienei, Ramunei Rovbutienei, Renatai Takinienei už nuoširdų darbą ir
entuziazmą.
Iš visos širdies noriu padėkoti VLMA finansistei Birutei Uselienei už nelabai
romantišką, bet labai atsakingą darbą tvarkant Asociacijos buhalterinę apskaitą. Birutė ne tik
tvarkė apskaitą, bet spėdavo prisidėti ir prie renginių organizavimo.
Tačiau didžiausia padėka valdybai už darbą – tai, kiek Jūsų, gerbiami asociacijos
nariai, šiandien čia susirinko.
Muitinės pareigūno darbas kupinas streso ir įtampos, todėl, organizuojant
asociacijos veiklą ir renginius, siekiau ramios, jaukios atmosferos... atrodo, mums pavyko....
Dėkoju už drauge praleistą laiką ir jautrią atmosferą, kad būnant kartu, buvo taip gera...
Būti laimingu ar ne – tai didele dalimi ir pasirinkimo dalykas. Čia susirinkusieji
kažkada pasirinkome muitinę, pasirinkome VLMA. Linkiu visiems džiaugtis tuo, ką turime –
kolektyvą ir buvimą kartu. Linkiu Asociacijos nariams ne tik turėti idėjų, bet ir nebijoti jų
išreikšti savo veikla, aktyviai dalyvauti rinkimuose ir būti išrinktiems
Dėkoju už dėmesį.
Valdybos pirmininkė
Rima Loreta Zamkauskienė

