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      Šios sudėties valdyba pradėjo veiklą nuo 2012 m. balandžio 27 d. 

Vadovaujantis 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, atėjo 

nemažas būrys jaunimo. Tai atsispindėjo ir asociacijoje:  mūsų gretas papildė 5 

nauji nariai, ryšium su pasitraukimu iš tarnybos muitinėje, išstojo 1 asmuo.     

Gyvenimas – ne vanduo, jis turi virti, esant bet kokiai temperatūrai, todėl 

visada laukiame naujų narių, naujų idėjų.  

    Siekiant propaguoti geriausias muitinės veiklos tradicijas, asociacija 

drauge su Klaipėdos teritorinės muitinės profesine sąjunga dalyvavo ir 

finansiškai prisidėjo, organizuojant Lietuvos muitinės atkūrimo 22 – ąsias 

metines, Klaipėdos teritorinės muitinės veiklos 22 – metinių  paminėjimą,  

organizuojant muitinės darbuotojų vaikučiams Kalėdinį cirko pasirodymą ir 

susitikimą su Kalėdų seniu bei perkant dovanėles ir spektaklį suaugusiems.  

    Vienas iš Asociacijos veiklos uždavinių yra pagal galimybes teikti 

labdarą ir kitokią pagalbą vaikų namams bei našlaičiams. Tradiciškai prieš 

Kalėdas, Vakarų Lietuvos muitininkų asociacija pakvietė apsilankyti tėvelio 

darbovietėje Anapilin išėjusio Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūno 

Mindaugo Vainoriaus sūnelį Justuką. Džiugu matyti, kad Justas muitinėje jautėsi 

savas ir su džiaugsmu nuskubėjo prie medinės sijos matuotis, kiek užaugo per 

metus. Valdybos narės Neringa Antanaitienė ir Renata Takinienė tradiciškai 

pamatavo Justuko ūgį ir džiaugėsi ne mažiau už mamą, kad Justas per metus 

paaugo net 7 cm. Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos ir Kalėdų senio vardu 

Justukui įteikėme dovanų čekį ir palinkėjome augti sveikam, žvaliam berniukui, 

kad dar už kelerių metų drauge galėtume dalyvauti VLMA organizuojamame 

dviračių žygyje.  

    Gruodžio pabaigoje susirinkome pabendrauti su kolegomis ir įsileisti į 

širdis Kalėdinę dvasią, kai laukiame stebuklų ir patys darome stebuklus.  Vakarų 

Lietuvos muitininkų asociacijos tradicija - prieš Šv. Kalėdas paremti mūsų 

jaunuosius draugus iš VŠĮ Juodkrantės vaikų globos namų ,,Aušros Žvaigždė“, 

todėl valdybos narės Renatos Takinienės iniciatyva nuspręsta vakaro metu 

organizuoti aukcioną, o surinktas lėšas skirti vaikams. Vakaro dalyviai susirinko 



nešini svečio lauktuvėmis. Ir kokių tik čia grožybių nebuvo: ir megztos vilnonės 

kojinės, servetėlės, prieš 2000 metų prieš mūsų erą rinktų grūdų Cezario maišyta 

Kleopatros kepta duona, grybai su daržovėmis, išaugintomis Grigaičių  ūkyje, 

Ubių šeimos žlėgtainis (obuolių sūris) bruknių, svarainių uogienės..Žodžiu, visa, 

ką VLMA nariai turėjo geriausio ir originaliausio ir pateikė Kalėdiniam 

aukcionui. Vaikų globos namų ,,Aušros Žvaigždė“ auklėtiniai taip pat ruošėsi 

šiam renginiui ir pagamino nepaprasto grožio ir nepakartojamo vaikiško 

nuoširdumo kupinus Kalėdinius atvirukus su angelėliais. 

       Aukciono metu surinkti 418,00 litų pervesti į VŠĮ Juodkrantės vaikų 

globos namų ,,Aušros Žvaigždė“ sąskaitą. 

              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 

organizuotas tradicinis VLMA boulingo turnyras šiai datai paminėti. 

Tradiciškai į šį turnyrą pakvietėme giminingų asociacijų atstovus. Komandinėse 

varžybose dalyvavo 7 komandos. Įspūdingu žaidimu ir azartu stebinusi pirmoji į 

turnyrą užsiregistravusi „Malkų pakrausim“ komanda buvo pripažinta šio turnyro 

lydere. Antrąją vietą  iškovojo Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos 

skyriaus Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinės 

komanda , o garbinga trečioji vieta atiteko „Juodajai“ komandai. Turnyro metu 

nepamiršti buvo ir VLMA naujieji nariai: Viktorijai Stonkutei ir Mindaugui 

Klimui įteikti VLMA simbolika papuošti marškinėliai, turnyro debiutantai 

Valentina Pečkauskienė ir Valdas Jasiūnas paskatinti kitam turnyrui treniruotis 

simboliniais boulingo „greipfrutų kamuoliais“.  

            Praėję ataskaitiniai metai  buvo kupini įvairių renginių, kuriuose aktyviai 

dalyvavo bei asociacijos propaguojamas idėjas palaikė tikrai nemažas VLMA ir 

ne VLMA narių būrys. Birželio mėnesį Vakarų Lietuvos muitininkų asociacija 

pakvietė Asociacijos narius ir muitinės darbuotojus su šeimomis į vandens 

kelionę baidarėmis Jūros upe. Smagu, kad būtent Asociacijos paraginti net 11 

asmenų pirmą kartą plaukė baidare. Naujokus teko pakrikštyti – sodinti ant upėje 

po vandeniu esančio akmens... Alma Kunigelytė buvo pakrikštyta net du kartus - 

žygio metu buvo priimta  į Vakarų Lietuvos muitininkų asociaciją ir pirmą kartą 

plaukė baidare!!! 

     Rugsėjo mėn.  Vakarų Lietuvos muitininkų asociacija (VLMA) visus 

mylinčius gamtą bei norinčius pabėgti nuo miesto triukšmo uostamiesčio muitinės 

pareigūnus ir jų šeimos narius pakvietė į dviračių žygį, skirtą artėjančioms 22-

osioms Lietuvos muitinės atkūrimo metinėms ir Tarptautinei dienai be automobilio 

paminėti, kurios metu miestų gyventojai,  kurie neįsivaizduoja savo gyvenimo be 

automobilio, kviečiami bent tą dieną jį pamiršti ir dovanoti sau bei savo 

bendruomenei švaresnį orą. Gal sutrukdė blogas oras, tačiau dviratininkų susirinko 

ne tiek jau daug.  Tačiau tikslas pakvėpuoti grynu oru, pasivaikščioti, pabūti be 

automobilio buvo pasiektas. Žygio dalyviai kaitinosi poilsio namų ,,Auska“ pirtyje, 

maudėsi  baseine ir jūroje. Tradiciškai poilsio namų ,,Auska“ prezidentiniuose 

apartamentuose pakrikštijome naują  Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos  

narę Sandrą Kisieliūtę. Tądien Palangoje šurmuliavo šventė  „Palangos stalas 



2012“. Žygeiviai aplankė  floristinių puokščių „Harmonija 2“ bei Anetos 

Didžionienės ir Jūratės Bytautės (Tauragė) tapybos darbų parodas,  stebėjo ilgiausio 

(12 m) Palangoje šašlyko kepimą, kantriausieji gavo paragauti – tikrai gardų 

iškepė.... 

    Saulėtą gegužės sekmadienį (gegužės 20 d.) tradiciškai Vakarų Lietuvos 

muitininkų asociacijos pakviesti, jubiliejiniame penktajame Vilties bėgime 

dalyvavo ir VLMA nariai bei jų artimieji ir gražiai idėjai neabejingi kiti 

Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojai. Kilnus Vilties bėgimo tikslas – 

pastatyti Klaipėdoje dvasinės paramos centrą onkologiniams ligoniams ir 

išreikšti meilę artimam bėgant drauge Vilties link... Džiugu, kad iš aštuonių 

pasiryžusių įveikti pasirinktus 3 ir 6 km atstumus dalyvių, net keturi iš jų buvo 

jaunuoliai apie 12 metų amžiaus. Pasipuošę baltais su Vilties bėgimo simbolika 

marškinėliais, šį kartą 3 km nuotolį sėkmingai įveikė Mindaugas Antanaitis, 

Kristijonas Rapolis ir jo giminaitis Antanukas, o Aldaras Rentauskas, įveikęs net 

6 km distanciją, jau antrą kartą pelnytai „užsidirbo“ mėlynuosius  Vilties 

bėgimo simbolika pažymėtus marškinėlius.  

    Dalis kolegų, kaip ir pernai, startavo  prie Palangos tilto ir dviračiais pasiekė 

finišą Vasaros koncertų estradoje. Ačiū visiems už prasmingos idėjos palaikymą, 

prasmingą pabuvimą drauge ir bendrą kelionę į Viltį... 

     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.  

    Ruošdama ataskaitą, bandžiau renginius suskirstyti pagal asociacijos 

veiklos plane nurodytas veiklos kryptis, tačiau pastebėjau, kad 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 

2012 metais Asociacijos sąskaitą  papildė   3 423 Lt  suma. Tik Jūsų visų 

palaikymo dėka Asociacija gali tęsti savo veiklą. Tikimės Jūsų geranoriškumo ir 

dosnumo ir šiemet ir kviečiame iki š. m. gegužės 1 d. 2% ar 1 % pajamų 

mokesčio skirti VLMA. 

             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 laukiame Jūsų.        

          Iš visos širdies noriu padėkoti VLMA finansistei Birutei Uselienei  už 

rūpestingumą ir atsakingumą, tvarkant Asociacijos buhalterinę apskaitą.  



           Baigdama noriu padėkoti visiems valdybos nariams už nuoširdų darbą ir 

entuziazmą, palinkėti sėkmės sekančių metų etape ir pasakyti ,,Nedaug reikia, kad 

sukeltum šypseną, bet pakanka šypsenos, kad viskas taptų įmanoma...“ 

Nusišypsokim!!! 

          Prašau balsuoti už ataskaitos patvirtinimą, nes taip numatyta Asociacijos 

įstatuose. 

 

Dėkoju už dėmesį. 

 

 

Valdybos pirmininkė                                                    Rima Loreta Zamkauskienė        
    


