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Paskutinis Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (VLMA) visuotinis narių 
susirinkimas, kuriame buvo aptarta asociacijos veikla, įvyko 2008 m. balandžio 24 d. 
Šiandieniame susitikime taip pat bus apžvelgti 2008-2009 m. nuveikti darbai, įvykę įvykiai bei 
pristatytos ateities perspektyvos. 

VLMA veikla apima šias kryptis: asociacijos pl÷trą, muitininko profesijos 

populiarinimą, profesinį tobul÷jimą bei bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. 
Asociacijos pl÷tra. Per ataskaitinį laikotarpį į VLMA gretas įsiliejo 11 naujų narių, 1 

pasipraš÷, kad būtų išbrauktas iš narių sąrašo. taigi šiuo metu asociacija vienija 44 buvusius ir 
esamus uostamiesčio muitin÷s darbuotojus. Malonu, kad nauji nariai į asociaciją ateina įvertinę 
jos veiklą ir pasirinkę asociaciją kaip priimtiną ir patrauklią. 
 Kita asociacijos veiklos kryptis – muitininko profesijos populiarinimas jaunimo, 

vaikų ir kitose organizacijose bei pagalbos teikimas tiems, kuriems labiausiai reikia. 

Pra÷jusių metų gruodžio m÷nesį Vakarų Lietuvos muitininkų asociacija tęsdama prad÷tas gražias 
tradicijas padovanoti šiek tiek džiaugsmo tiems, kuriems jo reikia labiausiai, Juodkrant÷s vaikų 
globos namų „Aušros žvaigžd÷“ aukl÷tiniams suorganizavo šventinį labdaros renginį, skirtą 
susipažinti, papramogauti ir kartu gerai praleisti laisvą laiką. Asociacijos nariai pakviet÷ vaikus 
nuvykti į Šiaulių arenoje vykusį „Tele Bim-Bam“ ir jų draugų – pop grupių „69 danguje“, 
„Mokinuk÷s“ ir Merūno koncertą bei aplankyti kitas Šiaulių mieste lankytinas vietas. Į kelionę 
vyko 13 vaikų globos namų aukl÷tinių ir 8 asociacijos narių vaikai, kuriuos lyd÷jo t÷vai ir 
organizatoriai. Kelion÷ į Saul÷s miestą neprailgo, nes jos metu jauniesiems visuomen÷s nariams 
pristatyta VLMA veikla, pateikti istoriniai faktai apie Šiaulių miestą, pristatytos pagrindin÷s 
muitin÷s funkcijos, papasakoti įdomesni kontrabandos sl÷pimo atvejai, kalb÷ta apie tai, kaip tapti 
muitin÷s pareigūnu, kuo ypatinga kadetų mokykla, kurioje mokosi  vaikų globos namų „Aušros 
žvaigžd÷“ aukl÷tiniai ir pan. Tai jau ne pirmas kartas, kuomet asociacija remia vaikus iš globos 
namų. 2007 metais asociacija prisid÷jo prie Muitin÷s departamento organizuotos gerumo akcijos 
„Nenusigręžk“ ir Šv. Kal÷dų proga ,,Hario Poterio“ ir „Žiedų valdovo“ knygų rinkinius 
padovanojo Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų vaikams. 

Pra÷jusiais metais prieš Kal÷das asociacija dovanomis pradžiugino ir mirusio Klaip÷dos 
teritorin÷s muitin÷s pareigūno Mindaugo Vainoriaus pustrečių metukų našlaitį sūnelį Justuką. 
300 litų dovanų čekį apsipirkti vaikiškų prekių parduotuv÷je Justuko mamai asociacijos vardu 
įteik÷ muitininko šeimą aplankę asociacijos nariai. 

Reziumuojant malonu pasteb÷ti, jog asociacija tokiais savo darbais suteik÷ džiaugsmo 
vaikų namų aukl÷tiniams ir buvusio muitin÷s pareigūno šeimai. Tiek suaugusiųjų pasteb÷jimai, 
tiek vaikų spindinčios akys patvirtina, kad prad÷ti darbai yra prasmingi ir reikalingi. 

Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis. Pra÷jusį laikotarpį aktyvesnis tapo 
bendradarbiavimas su kitomis, muitinei giminingomis institucijomis. Pra÷jusių metų geguž÷s 
pabaigoje VLMA nariai buvo pakviesti dalyvauti VSAT PAR organizuotame renginyje 
„Susipažinkime! Mes – pasieniečiai“, kuriame ne tik susipažino su Kopgalio užkarda ir turima 
VSAT technika, bet ir išm÷gino savo j÷gas dviračių žygyje iš Kopgalio į Juodkrantę ir atgal. 



Tarptautin÷ muitinių diena šiais metais taip pat pamin÷ta tradiciškai. Šia proga sausio 
24 d. VLMA „Honolulu boulingo“ klube suorganizavo boulingo turnyrą į kurį pakviet÷ ne tik 
Klaip÷dos teritorin÷s muitin÷s darbuotojus ir jų šeimų narius, bet ir muitinei giminingų 
institucijų asociacijų atstovus – Tarptautin÷s policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Valstyb÷s 
sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktin÷s (IPA VSAT PAR) ir Klaip÷dos policijos 
mokyklos poskyrių narius. Antrus metus šia proga organizuojamas boulingo turnyras pasižym÷jo 
dar vienu skiriamuoju bruožu – šiais metais jame tur÷jo galimybę varžytis ir vaikai. 

Kalbant apie ateities perspektyvas – šių metų geguž÷s m÷nesį asociacijos nariai yra 
kviečiami dalyvauti Tarptautin÷s policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Valstyb÷s sienos 
apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktin÷s organizuojamame futbolo turnyre. Tačiau apie 
tai mes dar pakalb÷sime šiek tiek v÷liau. 

Profesinis tobul÷jimas. VLMA nariai yra ypač pam÷gę keliones dviračiais, d÷l to 
dienai be automobilio pamin÷ti taip pat neliko abejingi. Tad pra÷jusio rugs÷jo 20 d. asociacija 
visus mylinčius gamtą bei norinčius pab÷gti nuo miesto triukšmo uostamiesčio muitin÷s 
pareigūnus ir jų šeimų narius pakviet÷ į dviračių žygį, skirtą Tarptautinei dienai be automobilio 
pamin÷ti. Pažintinis žygis dviračiais surengtas maršrutu Klaip÷da-Palanga-Klaip÷da, kuriame 
panoro dalyvauti per 20 įvairaus amžiaus žygio dalyvių, neabejingų dviračių turizmui, sveikai 
gyvensenai bei aplinkos apsaugai. 

Be šio renginio asociacijos nariai ir jų šeimų nariai praleido puikų vakarą leisdami savo 
laisvalaikį boulingo klube, kuriame ne tik žaid÷ bet ir bendravo, dalijosi mintimis apie darbą ir 
laisvalaikį.  

Išsamesn÷s informacijos apie asociacijos veiklą galima rasti VLMA internetin÷je 
svetain÷je adresu www.vlma.lt. 

D÷koju Valdybos nariams bei visiems Jums už pastangas įgyvendinant užsibr÷žtus 
tikslus. Jau padaryta nemažai, o suplanuota – dar daugiau, taigi tikiu, kad dirbdami kartu 
padarysime asociacijos veiklą dar įdomesnę ir prasmingesnę sau ir kitiems.  

Asociacijos 2009-2010 metų veiklos plano projektą pristatys Virginija Gražinien÷, apie 
ūkinę finansinę ir kitą veiklą kalb÷s mūsų finansinink÷ Birut÷ Uselien÷ bei Revizijos komisija 
(Danut÷ Jocien÷). Ačiū už d÷mesį.  
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