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Pristatydamas VLMA veiklos ataskaitą už 2009 m., visų pirma norėčiau pasakyti, kad 
2009 m. veikla, pagal išgales, buvo vykdoma vadovaujantis asociacijos nuostatuose numatytų 
tikslų bei patvirtinto veiklos plano. Atlikti darbai bei organizuoti renginiai buvo orientuoti į 
asociacijos plėtrą, muitininko profesijos populiarinimą, profesinį tobulėjimą, tarpusavio 
bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su kitomis institucijomis ar organizacijomis. 

Per 2009 metus į VLMA gretas įsiliejo 11 naujų narių, o jas paliko 1 narys. Metu 
pabaigoje mūsų asociacija jau vienijo 51 bendramintį. Kadangi dėl tam tikrų, turbūt visiems 
suprantamų priežasčių jau šiemet iš VLMA narių išstojo Klaipėdos TM viršininke tapusi Rita 
Kunickienė, šiai dienai asociacijoje yra 49 tikrieji nariai bei vienas Garbės narys, t.y. p. 
Stanislovas Stonkus. Labai malonu, kad dabar jau esame pasiekę asociacijos kūrimo metu 
užsibrėžtą vidutinį ar kitaip tariant optimalų narių skaičių. Dar labiau malonu yra tai, kad nauji 
nariai į asociaciją ateina įvertinę jos vykdomą veiklą kaip priimtiną ir patrauklią. 
 Kad asociacija praėjusiais metais savo veiklą vykdė tikrai aktyviai liudija ne tik jos 
ryškus narių skaičiaus didėjimą, bet ir nuveikti darbai. Vien tik asociacijos valdyba per metus 
surengė 14 posėdžių, organizavo 5 renginius, į kuriuos buvo kviečiami ne tik VLMA nariai, bet 
ir  Klaipėdos teritorinės muitinės bei kitų muitinių ir muitinei giminingų organizacijų atstovai. 
Dar 5 renginiuose VLMA nariai dalyvavo arba kitaip prisidėjo prie jų organizavimo ir 
pravedimo kai buvo kviečiami kolegų. Kaip ir ankstesniais metais, 2009 m. VLMA neliko 
abejingi ir vaikams.   
               Teikdami pagalbą ar paramą tiems, kuriems labiausiai jos reikia, praėjusių metų 
pabaigoje Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos nariai lankėsi pas Juodkrantės vaikų globos 
namų „Aušros žvaigždė“ auklėtinius. Apsilankymo metu buvo ne tik bendrauta ar šiaip kartu 
gerai praleista keletas valandų, bet ir prisiminta bendra 2008 m. išvyka į Šiaulius bei įteikta  
gausių vaišių vaikų Naujametiniam stalui.  

Prieš Šv. Kalėdas asociacijos nariai pradžiugino ir mirusio Klaipėdos teritorinės 
muitinės pareigūno Mindaugo Vainoro sūnų Justą vėl įteikdama jo mamytei piniginį dovanų 
čekį. 

Įvertinant gana sunkią šalies bei muitinės ekonominę padėtį, asociacija praėjusiais 
metais savo lėšomis prisidėjo ir prie muitinės darbuotojų vaikų N. Metų šventės renginio bei 
Klaipėdos TM rengto renginio nustatant geriausią metų pareigūną. Mes, taip pat, nelikome 
abejingi ir Muitinės departamento rengtai akcijai „Dovanok knygą“. Šioje akcijoje asociacijos 
nariai tikrai buvo labai aktyvūs ir padarė gana svarų indėlį joje.  

Taigi, labai malonu yra pastebėti, jog asociacija tokiais savo darbais ne tik suteikė 
džiaugsmo vaikučiams, bet ir dar kartą patvirtino savo gerus veiklos tikslus ir siekius.  Visa tai 
liudija, kad mūsų darbai yra prasmingi ir reikalingi.  

Kalbant apie asociacijos bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis galima 
pažymėti, kad praėję metai taip pat buvo gana produktyvūs. Asociaciją vis labiau pripažįsta ir 
nori su ja bendradarbiauti ne tik muitinei giminingų institucijų analogiškos asociacijos, bet ir 



pati muitinė bei jos institucijos. Čia aš turiu omenyje tai, kad praėjusiais metais mūsų 
asociacijai jau buvo siunčiami ir pasiūlymai prisidėti prie vienokių ar kitokių rengiamų akcijų ir 
buvome jau kviečiami dalyvauti kaip atskira komanda į kolegų rengiamus renginius. 

Štai 2009 m. gegužę VLMA komanda pirmą kartą buvo pakviesta dalyvauti VSAT 
PAR poskyrio rengiamame tradiciniame tarptautiniame futbolo turnyre Neringoje. Šiame 
renginyje ji buvo ypač maloniai priimta, o ir pasirodė gana garbingai – užimta VI-oji vieta. 
Renginio organizatoriai ypatingai maloniai buvo nustebinti mūsų komandos draugiškumu, 
vienybe bei kovingumu kurį labiausiai kėlė gausus komandos palaikymo būrys.  

Liepos 25 – 26 dienomis VLMA komanda Muitinės departamento organizatorių buvo 
pakviesta dalyvauti rengiamose pirmosiose Lietuvos muitininkų mėgėjiškose žvejybos 
varžybose. Šis renginys vyko Raseinių rajone esančioje „Karpynės“ bazėje. Šiose varžybose 
mūsų komanda pasirodė tiesiog puikiai. Užimta II-oji vieta nusileidžiant tik savo kolegų iš 
Klaipėdos TM PPS komandai. 

Kaip jau minėjau pranešimo pradžioje, VLMA savo ruoštu taip pat neliko abejinga 
bendradarbiavimui su kitomis organizacijomis. Beveik į visus savo rengtus renginius mielai 
kvietė dalyvauti ir kolegas.  

Jau tradiciniu tapusiame boulingo turnyre, kuris skiriamas Tarptautinei muitinių 
dienai paminėti 2009 m. dalyvavo per 100 dalyvių, kurių tarpe buvo tiek Klaipėdos TM 
darbuotojai, tiek ir muitinei giminingų institucijų asociacijų atstovai. Tai ir Tarptautinės 
policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Klaipėdos policijos mokyklos ir Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinės poskyrių nariai. 

Ne pamiršti Klaipėdos TM darbuotojai buvo ir kituose mūsų renginiuose, tokiuose 
kaip birželio mėn. organizuotas žygis baidarėmis, balandžio mėn. rengta švarumo akcija 
„Darom 2009“ ar rugsėjo mėn. vykęs dviejų dienų dviračių žygis Klaipėda - Monciškės - 
Klaipėda. Ypatingai malonu yra prisiminti, kad pastarajame renginyje, kuris beje skirtas 
Lietuvos muitinės 19-ųjų atkūrimo metinių paminėjimui, be kolegų iš mūsų muitinės pirmą 
kartą sulaukėme atstovų ir iš Muitinės departamento bei Šiaulių TM. 

Galima būtų pažymėti ir tai, kad visuose mano minėtuose renginiuose buvo sudarytos 
sąlygos dalyvauti ne tik VLMA nariams, muitinių ar kitų institucijų darbuotojams, bet ir jų 
šeimų nariams. Kaip pavyzdinį renginį būtų galima paminėti ir VLMA organizuotą renginį 
žvejybos mėgėjams. Nors jis ir nebuvo gausus savo dalyviais, tačiau labai džiugu, kad būtent į 
jį visi dalyviai atvyko su savo šeimomis. Būtent dėl to visi šio renginio dalyviai liko ypatingai 
patenkinti, gerai pailsėję, maloniai pabendravę ir puikios nuotaikos.   

Praėjusiais metais asociacijos nariai ir jų šeimų nariai vėl turėjo galimybę praleisti  
puikų karštą vasaros vakarą boulingo klube, kur po atviro valdybos posėdžio ne tik žaidė 
boulingą, bet ir bendravo, dalijosi mintimis apie darbą ir laisvalaikį.  

Taigi, visų šių mūsų gerų darbų neliko nepastebėjusi ir Klaipėdos teritorinės muitinės 
vadovybė. Ji metų pabaigoje asociacijai įteikė padėką už bendradarbiavimą ir pagalbą kuriant ir 
palaikant muitinės tradicijas. Tai gal būt vienas iš pirmųjų ir labai reikšmingų mūsų veiklos 
įvertinimų. 

Tai tiek trumpai apie mūsų 2009 m. veiklą, o baigiant, be jokios abejonės, visų pirma 
labiausiai norėčiau aš padėkoti visiems valdybos nariams ir visiems Jums už pastangas 
įgyvendinant mūsų užsibrėžtus tikslus. Dabar jau drąsiai galiu teigti, kad, per ketverius VLMA 
egzistavimo metus, nuveikta tikrai nemažai. Žinoma, planų ateičiai turbūt yra dar daugiau. 
Taigi, tikiu, kad šiandiena naujai išrinkta valdyba tikrai turės veiklos ir nutars kokius pradėtus 
darbus tęsti, o jų naujos idėjos ir pastangos padarys asociaciją dar įdomesnę ir prasmingesnę.  

Visą išsamesnę informaciją apie asociacijos veiklą 2009 metais galima rasti mūsų 
internetinėje svetainėje adresu www.vlma.lt. Pratęsus sutartį su firma „Info Minta“ svetainė 
toliau veikia ir 2009 m. buvo dar labiau patobulinta bei atnaujinta. Už tai nuoširdžiai dėkoju 
svetainės administratoriui Alvydui Nemurai bei jo pagalbininke tapusiai Rasai Rentauskienei. 

Apie asociacijos 2009 metų ūkinę finansinę veiklą aš neminiu nieko, kadangi apie tai 
kalbės mūsų Revizijos komisija. Galiu šiandiena tik pasidžiaugti ir žinoma visiems Jums 



padėkoti, kad per 2009 m. asociacija iš pervestų 2% gyventojų pajamų mokesčio dalies surinko 
beveik 8 600 Lt, kas yra daugiau nei 40% lyginant su 2008 metais. 

Jeigu yra klausimų, esu pasiruošęs į juos atsakyti, o šiuo momentu noriu pasakyti ačiū 
už dėmesį.  
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