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Valdyba pradėjusi veiklą 2010 m. balandžio 24 d., šiandien ją baigia Kiekvieno
mūsų gyvenime būna juodi, ir šviesūs laikotarpiai, taip ir mūsų valdybai kaip ir visam muitinės
kolektyvui pirmieji veiklos metai sutapo su ekonominiu sunkmečiu ir nebuvo lengvi nei
psichologine, nei finansine prasme. Antrieji – šviesesni...juk šventėme VLMA 5-ąjį gimtadienį.
Sunkumai Asociacijos narius suvienijo ir užgrūdino. Neišsiskirstėm ir neišbėgiojom,
atvirkščiai, pajutom poreikį būti drauge - mūsų tapo daugiau. Šios valdybos veiklos laikotarpiu
Asociacijos gretas papildė 12 naujų narių, išstojo – 6 asmenys. Šiuo metu Asociacijoje yra 54
tikrieji nariai bei vienas Garbės narys – gerb. S. Stonkus. 2 metų laikotarpiu valdyba surengė 28
posėdžius 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 bei patvirtintu veiklos planu. 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. Dirbdami stengėmės vadovautis ne tik Asociacijos
įstatais, bet ir širdimi, stengdamiesi pajausti, ko reikia muitinėje dirbantiems žmonėms.
Stengėmės palaikyti esamas muitinė tradicijas, gerinti muitinės mikroklimatą ir muitinės
pareigūnų savigarbą. Siekiant propaguoti geriausias muitinės veiklos tradicijas, asociacija
dalyvavo ir finansiškai prisidėjo, organizuojant Klaipėdos teritorinės muitinės veiklos
atkūrimo 20-ojo gimtadienio šventę ir 21 – ojo gimtadienio paminėjimą, Kalėdinių dovanėlių
paruošimo muitinės darbuotojų vaikams. 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. Smagu, kai augame kartu.
Užaugo ir VĮ Juodkrantės vaikų globos namų ,,Aušros žvaigždė“ vaikai – kai kurie jau
studijuoja Klaipėdos universitete ar Kolegijose. Šv. Kalėdų proga parėmėme Juodkrantės
vaikus, skirdami 250 Lt.
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, 2012 m. sausio 29 d. Tarptautinės muitininkų dienos proga
organizuotas tradicinis VLMA boulingo turnyras šiai datai paminėti. Turnyre dalyvavo net 10
komandų, tame tarpe Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Valstybinės sienos
apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinės komanda ir Juodkrantės vaikų globos namų
,,Aušros žvaigždė“ auklėtiniai. Gražiausias turnyro momentas – pirmą kartą Jubiliejinio 5-ojo
VLMA organizuojamo turnyro pergalę ir nugalėtojų taurę laimėjo ne svečiai, o VLMA
komanda ,,Senjorai“. Svečiai liko antroje vietoje. Šį kartą be prizų liko ir Juodkrantės jaunimas.
Paguodai pažadėjome pakviesti į Asociacijos organizuojamą dviračių žygį.
Asociacijos nariai jau antrą kartą dalyvavo ,,Vilties“ bėgime. Mūsų atstovai dalyvavo 3
ir 6 km bėgimo etapuose ir įsigydami marškinėlius parėmė pirmojo Klaipėdoje ir Lietuvoje
dvasinės, psichologinės ir socialinės pagalbos šv. Pranciškaus onkologijos centro vėžiu

sergantiems ir jų artimiesiems statybą. Maloniausia buvo stebėti vaikų, dalyvavusių Vilties
bėgime veidus – jautėsi pakiliai ir išdidžiai, kaip ir dera nuveikus gerą darbą. Tikimės, kad
šiemet, gegužės 22 dieną prie starto linijos – artimo meilės ir vilties linijos stos dar daugiau
asociacijos narių.
Stengiamės, kad organizuojami renginiai ir šventės netaptų uždarais VLMA renginiais, o
juose turėtų galimybę dalyvauti visi norintys. 2011 m. birželio 18 d. šventėme Vakarų
Lietuvos muitininkų asociacijos penktąjį gimtadienį. Su Klaipėdos teritorinės muitinės
darbuotojų profesine sąjunga organizavome netradicinį šios ypatingos progos paminėjimą ir
pakvietėme visus muitinės darbuotojus, norinčius dalyvauti šventėje. Egzotišku laivu
FORELLE plaukėme maršrutu Mingė-Rusnė-Uostadvaris-Krokų lankos-Kuršių marios,
aplankėme Uostadvario Polderių muziejų, ragavome katile virtą žuvienę. Mums koncertavo
kantri muzikos grupė ,,Karčiama“. Šventėje aktyviai dalyvavo VLMA steigėjai. Ačiū jiems dar
kartą.
Ne tik dirbome, bet ir bendravome, sportavome, ilsėjomės. Tai ir tradicinis dviračių
žygis maršrutu Klaipėda – Palanga, su tikslu apsilankyti Gintaro muziejuje veikusioje parkų
kūrėjo Édouard François André parodoje bei pasilepinti pirties ir baseino teikiamais
malonumais „Auskoje“. Nepamiršome pažado pasikviesti į žygį ir Juodkrantės jaunimą,
išnuomavome jiems dviračius. Žygio dalyviai turėjo galimybę patenkinti smalsumą
apžiūrėdami sovietmetį menančius ištaigingus apartamentus bei išgirsti įdomių istorijų apie čia
apsilankiusius svečius. Netradiciškai buvo suorganizuotos naujų VLMA narių krikštynos –
naujokai (Ramunė Rovbutienė ir Valdas Jasiūnas) iškilmingai pakrikštyti prezidentinių
apartamentų darbo kabinete, sėdintys už darbo stalo. Tokiu būdu naujieji asociacijos nariai
prisiekė aktyviai dalyvauti VLMA veikloje ir būti ištikimais asociacijos nariais.
Vėlyvą rudenį organizavome kultūrinę-pramoginę išvyką į Rygą, kurioje dalyvavo ne
tik VLMA nariai, bet ir jų draugai bei artimieji. 47 asmenų smagiai nusiteikusi kompanija
vyko net tik į muzikinį veikalą „Miegančioji gražuolė“, bet ir su tikslu pasivaikščioti po
Rygos senamiestį bei susipažinti su jame esančiomis įžymiomis vietomis. Pakeliui užsukome
į Rundalės rūmus ir parką. Organizavome ekskursiją su gidu po Rygos senamiestį, po to
nuostabiai restauruotose operos ir baleto teatro patalpose stebėjome baleto spektaklį
,,Miegančioji gražuolė“.
Būdami pilietiški jau ketvirtą kartą dalyvavome akcijoje ,,Darom“. Prie
ekologišką mąstymą ir socialinį aktyvumą skatinančios akcijos šiais metais prisijungė
ypatingai gausus įvairaus amžiaus uostamiesčio muitinės darbuotojų vaikų ir anūkų būrys –
net 13 vaikų nuo 3 iki 14 metų amžiaus. Mus pasitiko ir mūsų mažaisiais talkos dalyviais
džiaugėsi Pajūrio regioninio parko direkcijos darbuotojai. Atsidėkodami už talką, aprodė
Girulių baterijoje, kitaip vadinamoje Juodąją tvirtove įrengtą muziejų. Apsilankymas
baterijoje – vieninteliuose tokio tipo įtvirtinimuose Lietuvoje ir išgirsta istorijos pamoka apie
1939 m. Klaipėdos krašto prijungimą prie Vokietijos, paliko įspūdį ne tik mažiesiems
lankytojams, bet ir juos lydėjusioms mamoms. Joms dar ilgai ausyse skambėjo griežti anų
laikų vokiečių kariuomenės uniformomis vilkinčių baterijos „darbuotojų-karių“ nurodymai
bei reikalavimai į klausimus atsakinėti tik frazėmis „tikrai taip“, „oho“ ir „tarnauju
Memeliui“... Na, o su Pajūrio regioninio parko direkcijos darbuotojais užsimezgė draugystė
ir bendradarbiavimo ekologine tematika planai ateičiai. Noriu padėkoti valdybos narei Rasai
Rentauskienei už ypatingą gebėjimą ir norą dirbti su vaikais. Rasa pravedė mūsų mažiesiems
talkininkams ekologinę pamokėlę ir apdovanojo šauniausius talkininkus prizais ir siurprizais.
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.
Kiekviename asociacijos organizuojamame renginyje Rasa dalyvaujančių vaikų nepaliko be
dėmesio, organizuotų rungčių, žaidimų ir dovanų.
Baigdama noriu padėkoti visiems valdybos nariams už nuoširdų darbą ir entuziazmą.
Asociacijos didesniuose renginiuose renginiuose dalyvavo nuo 40 iki 80 asmenų, todėl

valdybai teko didelis organizacinių darbų krūvis. Reikėjo ir širdies. Tuo pačiu siekėme
finansinio stabilumo, daug energijos skyrėme 2% pajamų mokesčio surinkimui. Noriu
pasidžiaugti ir visiems Jums dar kartą padėkoti, kad 2011 metais Asociacijos sąskaitą papildė
nemenka 4734 Lt suma, po to, kai sumažėjo ir pats pajamų mokesčio dydis ir mūsų
atlyginimai, o dar ėjome neapmokamų atostogų.
Pratęsus sutartį su firma „Info Minta“ toliau veikė Asociacijos internetinė svetainė ir
už tai nuoširdžiai dėkoju svetainės administratoriui Alvydui Nemurai ir mūsų apžvalgininkei,
sklandžiai aprašančiai kiekvieną Asociacijos renginį.Rasai rentauskienei.
Už produktyvų darbą ir Asociacijos dokumentacijos sutvarkymą dėkoju Editai
Kriščiūnaitei, už kelionių, žygių idėjas ir jų įgyvendinimą – Linai Ubienei, Renatai Takinienei,
Dianai Miškinienei.
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.
Noriu padėkoti visiems Asociacijos nariams už tai, kad buvote kartu, buvote aktyvūs. Už
dalyvavimą, supratimą, drauge praleistas linksmas akimirkas, papasakotas istorijas, iškeptą
pyragą... Ir dar.... Žmogus be idėjos – tik vartotojas...Nemanau, kad į Asociaciją įstoja tik
idealūs žmonės, bet manau, kad šie žmonės turi idėją...kad ir VLMA idėją. Linkiu Asociacijos
nariams ne tik turėti idėjų, bet ir nebijoti jų išreikšti savo veikla, aktyviai dalyvauti rinkimuose
ir būti išrinktiems
Dėkoju už dėmesį.
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