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Naujai išrinktoji Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (toliau – Asociacija) valdyba 

savo veiklą pradėjo 2016 m. gegužės mėnesį. 

Vadovaudamiesi Asociacijos įstatais, visuotinį narių susirinkimą valdyba šaukia vieną 

kartą metuose ir atsiskaito už Asociacijos valdybos nuveiktą vienerių metų darbą. Trumpai 

apžvelgsiu, ką nuveikėme ataskaitiniu laikotarpiu.  

Viena iš Asociacijos veiklos krypčių – muitininkų asociacijos plėtra. Ataskaitiniu 

laikotarpiu mūsų gretas papildė 1 naujas narys, 3 nariai paliko. Šiuo metu Asociacijoje yra 51 

tikrasis narys ir 3 garbės nariai – gerbiami Stanislovas Stonkus, Rita Kunickienė ir Antanas 

Šipavičius. Ataskaitiniu vienerių metų laikotarpiu valdyba surengė 11 posėdžių ir organizavo 

renginius, į kuriuos buvo kviečiami ne tik Asociacijos nariai, bet ir Klaipėdos teritorinės muitinės 

bei muitinei giminingų organizacijų atstovai. 

Valdyba savo veiklą vykdė vadovaudamasi Asociacijos įstatuose nustatytais veiklos 

tikslais ir uždaviniais. 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. 

Puoselėdami tradiciją pramoginiais sportiniais renginiais pažymėti muitinei svarbias 

datas bei palaikyti draugiškus ryšius tarp muitinės darbuotojų, jų šeimų narių ir muitinei giminingų 

organizacijų narių, Tarptautinės muitinių dienos proga Asociacijos valdyba tradiciškai organizavo 

VIII boulingo turnyrą, kuriame dėl nugalėtojo vardo varžėsi ir dvi svečių komandos iš TPA LS 

policijos poskyrio.   

Vakarų Lietuvos muitininkų asociacija yra nuolatinė pranciškonų įgyvendinamo 

projekto “Vilties bėgimas” dalyvė. Dalyvaudami šiame projekte Asociacijos nariai išreiškia 

solidarumą su onkologiniais ligoniais, išreiškia savo pilietiškumą, bei broliškumą. Pernai šio 

projekto paramai Asociacija skyrė 30 eurų.  

Asociacijos valdyba nutarė veiklos 10-metį paminėti organizuojant pažintinį - 

pramoginį renginį – kelionę į Anykščių kraštą. Kelionės metu profesionalaus gido dėka, nors ir 

nedidele dalimi, tačiau prisilietėme prie Anykščių krašto istorijos: išgirdome apie žymiausius ten 

gyvenusius ir kūrusius žmones, kurie prisidėjo prie to krašto kultūros ir pramonės vystymo, 

aplankėme istorines to krašto vietas.      

2016 m. vainikavo Kalėdiniam laikotarpiui skirti renginiai. Kalėdų proga 2016 m. 

gruodžio 10 d. VLMA valdyba ir jos nariai su artimaisiais žiūrėjo flamenko šokio spektaklį „Fiesta: 

Valgyk, melskis ir mylėk“, bei po jo susirinko pabendrauti vakare – aukcione. 

Kadangi Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos tradicija - prieš Šv. Kalėdas pagal 

galimybes teikti labdarą ar kitokią pagalbą jos reikalingiems, todėl valdybos narių iniciatyva 

nuspręsta vakaro metu organizuoti aukcioną, o surinktas lėšas skirti muitinės darbuotojų šeimoms, 

kurioms šiuo metu tos pagalbos reikia. Aukciono metu buvo surinkta 300 eurų. Surinktus aukciono 

metu pinigus Asociacijos pirmininkė N. Antanaitienė  ir valdybos narė E. Urbonė įteikė Klaipėdos 

teritorinės muitinės Molo jūrų uosto posto  inspektorei V. D. Taip pat, Šv. Kalėdų proga Asociacija 

suteikė 50 EUR paramą savo narei R. Rovbutienei dėl sunkios dukters ligos. 

Kadangi 2016 m. Asociacija šventė savo veiklos 10-metį, todėl šiai progai paminėti 

buvo pagamintas žurnalas „Iliustruotoji istorija“. Žurnale iš arti parodytas pirmasis VLMA veiklos 

dešimtmetis. Pirmininkė 10-mečio proga visiems Asociacijos nariams, dalyvavusiems Kalėdiniame 

renginyje padovanojo po egzempliorių šio žurnalo. 



Tariu nuoširdų AČIŪ Asociacijos narei Valdai Eringienei, kuri padėjo peržiūrėti ir 

atrinkti per 10-metį sukauptas Asociacijos renginių nuotraukas, ir  Ainai Kuzmarskytei –Juknienei, 

kuri padėjo žurnalą sumaketuoti. 

Tuo pačiu siekėme finansinio stabilumo, daug energijos skyrėme 2% pajamų 

mokesčio surinkimui. Vienintelis būdas sukaupti didesnes lėšas VLMA biudžete yra 2 % pajamų 

mokesčio surinkimas. Ir tos lėšos yra vienos svarbiausių, kad galėtume ir toliau įgyvendinti mūsų 

Asociacijos tikslus ir uždavinius. Noriu pasidžiaugti ir visiems Jums dar kartą padėkoti, kad 2016 

m. pabaigoje asociacijos sąskaitą papildė 850.97 EUR suma. Nuoširdžiai prašome ir kviečiame ir 

šiemet nepamiršti iki gegužės 1 d. 2% - 1% - 0,5% skirti Asociacijai! Tik Jūsų visų palaikymo dėka 

Asociacija gali tęsti savo veiklą. Tikimės Jūsų geranoriškumo bei dosnumo ir kitąmet. 

Pratęsus sutartį su UAB „Interneto Vizija“ toliau veikė Asociacijos internetinė 

svetainė ir už tai nuoširdžiai dėkoju svetainės administratoriui Alvydui Nemurai. 

Asociacijos veikla nuolat fiksuojama Asociacijos internetiniame tinklapyje, rubrikoje 

,,Veikla“, kurioje Asociacijos nariai turi galimybę susipažinti su Asociacijos valdybos priimtais 

sprendimais, organizuojamais renginiais. 

Baigdama noriu padėkoti valdybos narėms – Editai Urbonei, Birutei Uselienei, Valdai 

Eringienei, Vidai Mieliulienei,  ir Monikai Povilavičiūtei už nuoširdų darbą. 

Iš visos širdies dėkoju VLMA finansininkei Romutei Stonkuvienei už labai atsakingą 

darbą tvarkant Asociacijos buhalterinę apskaitą. 

Gerbiami asociacijos nariai, linkiu išsaugoti mūsų kolektyvą ir linkiu Asociacijos 

nariams ne tik turėti idėjų, bet ir nebijoti jų išreikšti savo veikla. Valdybos vardu dėkoju už 

dalyvavimą mūsų organizuojamuose renginiuose. Kartu tikimės išgirsti Jūsų pasiūlymus bei idėjas, 

kuriant, bei puoselėjant mūsų asociacijos tradicijas. 

Prašau balsuoti už ataskaitos patvirtinimą, kaip numatyta Asociacijos įstatuose. 

Dėkoju už dėmesį. 

 

 

Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos pirmininkė                                           Neringa Antanaitienė 


