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2014 m. balandžio 4 d. vykusiame Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos 

rinkiminiame – ataskaitiniame susirinkime buvo išrinkta šios sudėties valdyba:  

Ramunė Rovbutienė, Birutė Uselienė, Loreta Sakavičiūtė, Raimondas Rapolis, Valda 

Eringienė, Rima Loreta Zamkauskienė ir aš, Neringa Antanaitienė, – kuri pradėjo savo veiklą nuo 

2014m. balandžio 9 d. 

Vadovaujantis Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (toliau – VLMA) įstatais eilinį 

asociacijos visuotinį narių susirinkimą valdyba šaukia vieną kartą metuose ir atsiskaito už 

Asociacijos valdybos vienerių metų darbą. Trumpai apžvelgsiu, ką nuveikėme ataskaitiniu 

laikotarpiu. 

Viena iš Asociacijos veiklos krypčių – muitininkų asociacijos plėtra. Ataskaitiniu 

laikotarpiu muitinėje keitėsi darbuotojai: vieni paliko muitinę, kiti atėjo, tarp kurių, nemažas būrys 

jaunimo. Tai atsispindėjo ir asociacijoje: mūsų gretas papildė 8 nauji nariai, 6 iš jų naujai atėję 

dirbti į muitinę. 2 nariai paliko VLMA. Iš jų: 1 asmuo išstojo, kitas, vadovaujantis VLMA įstatais, 

buvo išbrauktas už VLMA nario mokesčio nemokėjimą.  

Siekiant propaguoti geriausias muitinės veiklos tradicijas, asociacija drauge su 

Klaipėdos teritorinės muitinės profesine sąjunga dalyvavo ir finansiškai prisidėjo prie Lietuvos 

muitinės atkūrimo 24 – ųjų, Lietuvos muitinės įkūrimo 96-ųjų, bei Klaipėdos teritorinės muitinės 

įkūrimo 24 –ųjų metinių paminėjimų organizavimo. 

Praėję ataskaitiniai metai buvo kupini įvairių renginių, kuriuose aktyviai dalyvavo bei 

asociacijos propaguojamas idėjas palaikė tikrai nemažas VLMA ir ne VLMA narių būrys.  

Prieš septynerius metus „Vilties bėgimas“ tradiciškai sukvietė visus neabejingus šiam 

gražiam, kažkada Klaipėdos pranciškonų įkvėptam ir pradėtam įgyvendinti projektui, kviečiančiam 

tautą solidarumui su onkologiniais ligoniais, budinančiam visus vilčiai, taikai, broliškumui, bei 

geresniam gyvenimui. Vakarų Lietuvos muitininkų asociacija yra nuolatinė „Vilties bėgimo“ 

dalyvė. Todėl tradiciškai Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos pakviesti Vilties bėgime dalyvavo 

tiek VLMA nariai ir jų artimieji, bei šiai gražiai idėjai neabejingi ir kiti Klaipėdos teritorinės 

muitinės darbuotojai.  

Džiugu, kad turėjome dalyvių, kurie norėjo išbandyti savo jėgas visose bėgimo 

distancijose (t. y. 2,9 km,  5,6 km ir 10 km distancijose). 

Ačiū visiems už prasmingos idėjos palaikymą, prasmingą pabuvimą drauge ir bendrą 

kelionę į Viltį... 

Praėjusių metų birželio mėnuo VLMA buvo aktyvus. Turėjome du gražius ir 

prasmingus renginius. 

Birželio pradžioje Klaipėdos teritorinėje muitinėje įvyko Vakarų Lietuvos muitininkų 

asociacijos inicijuota neatlygintinos kraujo donorystės akcija. Akcijoje sudalyvavo net 25 muitinės 

pareigūnai, iš kurių net 11 kraują davė pirmą kartą. 

Išskirtinai, norime paminėti Danutę Viršilienę, dirbančią Mokesčių apskaitos ir 

išieškojimo skyriuje, kuri dalyvaudama šioje akcijoje, neatlygintinai paaukojo savo kraujo jau 31 

kartą. Dėkojame jai ir visiems dalyvavusiems akcijoje už sąmoningumą gelbėjant savo tautiečių 

sveikatą  ir gyvybes.  

Nuoširdžiai dėkojame Klaipėdos teritorinės muitinės vadovybei, kad palaikė mūsų 

iniciatyvą ir padėjo surengti minėtą akciją. 



Birželio antroje pusėje Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos aktyvaus poilsio 

entuziastai susirinko į dviračių žygį. Šį kartą pažintinis žygis dviračiais surengtas maršrutu 

Klaipėda-Juodkrantė-Klaipėda. Gražų šeštadienio rytą pasimėgauti dviračių teikiamais privalumais 

panoro 14 įvairaus amžiaus žygio dalyvių, neabejingų dviračių turizmui, bei sveikai gyvensenai.  

Sėkmingai įveikę numatytą maršrutą, žygio dalyviai džiaugėsi turėję galimybę 

pasigrožėti gamta, bendravimu su kolegomis, pasidžiaugti tikros garinės pirties teikiamais 

malonumais bei po pirties atsigaivinti vėsiame jūros vandenyje. Žygio metu pakrikštijome du 

naujus VLMA narius: Aina Kuzmarskytę – Juknienę ir Aivarą Augustiną.  

Už puikiai praleistą laiką pajūryje, esame dėkingi savo kolegoms pasieniečiams, kurie 

mūsų dviratininkų laukė savo Pasienio kontrolės punkto teritorijoje jau iškūrenę pirtelę ir paruošę 

šašlykinę.  

Kaip ir kasmet, VLMA valdyba rugpjūčio mėnesį suorganizavo jau tradiciniu tapusį 

baidarių žygį. 

Šeštadienį (rugpjūčio 16 d.) ant Dubysos kranto įsikūrusioje sodyboje susirinko 

nemenkas būrelis plaukimo baidarėmis aistruolių, kurie nepabijojo sinoptikų pranešamų lietingų orų 

prognozių. Per dvi žygio dienas žygeiviai įveikė 26 km atstumą baidarėmis, pasilepino pirties 

malonumais, dalyvavo diskotekoje pagal 1980-ųjų metų muziką, skaitė Maironio eiles, dainavo 

pritariant Gintautui Buvarskiui gitara. 

VLMA yra susiformavusi tradicija žygių ar renginių metu pakrikštyti naujai į VLMA 

priimtus narius. Šio žygio  metu pakrikštijome naujai tapusią VLMA narę Rasą Bonderdofaitę – 

Vaitkienę.  

Vienas iš Asociacijos veiklos uždavinių yra pagal galimybes teikti labdarą ir kitokią 

pagalbą vaikų namams bei našlaičiams. Todėl tradiciškai prieš šv. Kalėdas, Vakarų Lietuvos 

muitininkų asociacija pakvietė apsilankyti tėvelio darbovietėje anapilin išėjusio Klaipėdos 

teritorinės muitinės pareigūno Mindaugo Vainoriaus sūnelį Justuką ir Kosove žuvusio Audriaus 

Šienavičiaus  sūnus Roką ir Ugnių, bei jų mamas Vilmą ir Daivą. Kaip ir kiekvienais metais prie 

medinės sijos buvo pamatuotas Justuko ūgis. Rezultatai nenuvylė: trečius metus iš eilės Justas 

paaugo per metus net septynis centimetrus.  Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos ir Kalėdų senio 

vardu Justukui įteiktas dovanų čekį. O broliams Ugniui ir Rokui įteikti pakvietimai į kino teatrą 

„Cinamon“, tuo pradžiuginome ne tik brolius, bet ir jų mamą, nes atspėjome Ugniaus ir Roko norą 

moksleiviškų atostogų metu pažiūrėti gerą filmą. Tikimės, kad užsimezgęs nuoširdus bendravimas 

tęsis ir toliau. 

Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos tradicija - prieš Šv. Kalėdas paremti mūsų 

jaunuosius draugus iš VŠĮ Juodkrantės vaikų globos namų ,,Aušros Žvaigždė“, todėl Šv. Kalėdų 

proga Vakarų Lietuvos muitininkų asociacija suteikė vaikų globos namams ,,Aušros Žvaigždė“  

finansinę paramą. Kaip ir kiekvienais metais Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojus Šv. Kalėdų 

proga pradžiugino VĮ ,,Aušros žvaigždė” vaikų globos namų auklėtinių sukurti atvirukai ir 

keramikos darbeliai. 

2014 m. gruodžio 18 d. VLMA nariai susirinko į vakaronę pasveikinti vienas kitą su 

artėjančiomis Metų virsmo šventėmis. Valdybos narė Valda Eringienė pradžiugino susirinkusius, 

dovanodama rankų darbo sages su ožkos, ateinančių metų simbolio, atvaizdu. Vakaronės metu 

pakrikštijome ir du naujus VLMA narius: Vitalijų Kondrat ir Aidą Biržį.  

Puoselėdami tradiciją sporto ir pramoginiais renginiais pažymėti muitinei svarbias 

datas bei palaikyti draugiškus ryšius tarp muitinės darbuotojų ir jų šeimų narių Tarptautinės 

muitininkų dienos proga Vakarų Lietuvos muitininkų asociacija suorganizavo pažintinę-pramoginę 

kelionę į Šiaulių miestą ir M. Mikutavičiaus koncertą. (šį kartą sumanėme vietoje  tradiciniu tapusio 

VLMA boulingo turnyro, surengti kelionę, kadangi per paskutinius pora  metų susidomėjimas 

boulingu stipriai sumažėjo. Gal padaryta pertrauka bus į naudą ir kitais metais vėl bus galima 

organizuoti turnyrą).  



Stengdamiesi užmegzti stipresnius ryšius su savo kolegomis iš Šiaulių, bei norėdami 

juos pakviesti įsijungti į VLMA narių gretas, tik nuvykę į Šiaulius, pirmiausiai aplankėme savo 

kolegas, dirbančius Klaipėdos TM Šiaulių pirmos kategorijos krovinių poste, pabendravome su TM 

viršininko pavaduotoju Edmundu Blažiu ir vyr. inspektore Virginija Šidlauskiene. Aplankėme 

Šiaulių oro uosto postą. Ir net gi, pavyko stebėti NATO naikintuvų pakilimą... 

Kelionės metu aplankėme  dviračių ir šokolado muziejus, bei garsiąją Chaimo 

Frenkelio vilą, kurioje tuo metu buvo eksponuojama nuostabi karalienės Viktorijos laikų suknelių 

kolekcija, bei vakare puikiai praleidome laiką M. Mikutavičiaus koncerte. Tradiciškai kelionės 

namo metu pakrikštijome naujai priimtą VLMA narę Aureliją Juknevičienę. 

Būdami pilietiški jau ketvirtą kartą dalyvavome akcijoje ,,Darom“. 

Asociacijos veikla nuolat fiksuojama Asociacijos internetiniame tinklapyje, rubrikoje 

,,Veikla“, kurioje Asociacijos nariai turi galimybę susipažinti su Asociacijos veiklos gairėmis, 

valdybos priimtais sprendimais, organizuojamais renginiais. Pratęsus sutartį su firma „Info Minta“ 

toliau veikė Asociacijos internetinė svetainė ir už tai nuoširdžiai dėkoju svetainės administratoriui 

Alvydui Nemurai. 

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. 

Siekdama finansinio stabilumo, valdyba daug energijos skyrė 2% pajamų mokesčio 

surinkimui. Noriu pasidžiaugti ir visiems Jums dar kartą padėkoti, kad 2014 metais Asociacijos 

sąskaitą papildė 4261,99 Lt  suma. Tik Jūsų visų palaikymo dėka Asociacija gali tęsti savo veiklą. 

Tikimės Jūsų geranoriškumo ir dosnumo ir kitąmet. 

Gerbiami asociacijos nariai, Dėkojame Jums už tai, kad buvote aktyvūs, dalyvavote 

asociacijos renginiuose ir savo širdies šiluma dalinotės su kitais. Valdyba tikisi, kad drauge 

praleistas laikas buvo turiningas, padėjo atsipalaiduoti nuo kasdienių rūpesčių ir įkvėpė naujų jėgų 

darbui. Dėkojame už dalyvavimą ir visada Jūsų laukiame. 

Nuoširdžiai noriu padėkoti VLMA finansininkei Ramutei Stonkuvienei už 

rūpestingumą ir atsakingumą, tvarkant Asociacijos buhalterinę apskaitą, VLMA valdybos narėms 

Rimai Zamkauskienei ir  Birutei Uselienei už pagalbą organizuojant renginius. Dėkoju visiems 

valdybos nariams už darbą ir entuziazmą, linkiu sėkmės sekančių metų etape ir noriu pasakyti ,,Tie, 

kurie gauna, paprastai nebūna laimingi: laimė atitenka duodantiems. Jūs tiesiog perduodate kitiems 

truputėlį savęs: kilnų aktą, naudingą idėją, padėkos žodį, paramą, supratimą, laiku išsakytą 

pasiūlymą. Jūs tarsi paimate kažkokią savo proto dalelę, papuošiate ją savo širdies taurumu ir 

įdedate tai į kito žmogaus protą ir širdį. Tad būkime dosnūs savo idėjomis ir darbais!!! 

Prašau balsuoti už ataskaitos patvirtinimą, kaip numatyta Asociacijos įstatuose. 

Dėkoju už dėmesį. 

 

VLMA pirmininkė Neringa Antanaitienė 


