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 Nenumaldomai greitai bėga laikas... Rodos, lyg vakar buvo VLMA ataskaitinis rinkiminis 

2017 metų susirinkimas, o jau skelbiama ir 2018 metų veiklos apžvalga. 

 Šiuo metu Asociacijoje yra 40 tikrųjų narių ir 3 garbės nariai – gerbiami Stanislovas 

Stonkus, Rita Kunickienė ir Antanas Šipavičius. Ataskaitiniu vienerių metų laikotarpiu valdyba 

surengė 10 posėdžių ir organizavo renginius, į kuriuos buvo kviečiami ne tik Asociacijos nariai, bet 

ir Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojai bei muitinei giminingų institucijų atstovai. 

 VLMA valdyba vykdė savo veiklą pagal Asociacijos įstatuose numatytus veiklos tikslus ir 

uždavinius. 

 Kaip žinia, 2018 metai buvo svarbūs visai Lietuvai – minėjome Lietuvos Respublikos 

nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį. Todėl, dauguma renginių buvo dedikuoti šiai svarbiai datai 

paminėti. 

 Sausio mėn. buvo organizuotas jubiliejinis 10-asis boulingo turnyras, skirtas Tarptautinei 

Muitinės dienai paminėti, kuriame dalyvavo ne tik VLMA nariai, Klaipėdos teritorinės muitinės 

darbuotojai, bet ir Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus (TPA LS) Pakrančių 

apsaugos poskyrio atstovai. 

 Vėlykų ir atvėlykio laikotarpiu VLMA valdyba surengė Vėlykinės puokštės konkursą, 

kuriame aktyviai dalyvavo Klaipėdos teritorinės muitinės skyriai bei postai. Gražiausių velykinių 

puokščių nugalėtojai – procedūrų priežiūros skyrius, krovinių postas „Centras“ ir Molo įlankos jūrų 

uosto postas apdovanoti Vėlykų Bobutės prizais. 

Vasarą asociacijos nariai ir jų artimieji taip pat neliko be aktyvaus poilsio renginių. Birželio 

mėnesio pabaigoje valdyba suorganizavo 2 dienų baidarių žygį Minijos upe maršrutu Pakutuvėnai – 

Cigonaliai. Etnografinėje sodyboje „Prie šaltinio“ surengta vakaronė nepaliko abejingų ir mažųjų 

baidarių žygio dalyvių. Rugpjūčio mėnesio pabaigoje mūsų asociacijos nariai dalyvavo tradiciniame 

VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės suorganizuotame dviračių žygyje „Sudie, vasara“. 

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. Todėl, spalio mėn. 

Klaipėdos teritorinės muitinės organizuotam renginiui, kurio metu buvo pagerbti Klaipėdos 

teritorinės muitinės pareigūnai, VLMA dovanojo VŠĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro 

folkloro ansamblio „Spingsulė“, vadovaujamo Sigitos Mačernienės, koncertą. 

Gruodžio mėn. VLMA valdyba suorganizavo Kalėdinę išvyką į Pakruojo dvarą, kur 

asociacijos nariai ir Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojai dalyvavo ekskursijoje “Nerašytos 

dvaro istorijos”, gerėjosi „Didžiųjų Kinijos žibintų“ festivaliu. Kalėdinę popietę vainikavo 

šventiniai pietūs karčemoje “Traktierius”. Šios kelionės metu buvo surengtas tradicinis Kalėdinis 

labdaros aukcionas, kurios metu surinktos gausios 300 eurų lėšos, dovanotos trims Klaipėdos 

teritorinės muitinės pareigūnams – Ritai Cakunovai, Vaidai Dapkienei ir Erikai Slušnienei. 

Metų eigoje, VLMA valdybos nariai dalyvavo Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų 

profesinės sąjungos renginiuose. 

Noriu pasidžiaugti, kad 2018 m. pabaigoje Valstybinė mokesčių inspekcija Asociacijai, kaip 

paramos gavėjai, pervedė 523, 98 eurų sumą pajamų mokesčio. Nuoširdus ačiū visiems, 



pervedusiems 2% ar 1% pajamų mokesčio Asociacijai. Tai yra labai svarbus būdas sukaupti 

didesnes lėšas VLMA biudžete, kad galėtume ir toliau įgyvendinti mūsų Asociacijos tikslus ir 

uždavinius. VLMA valdyba tikisi 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.  

Norėčiau padėkoti Asociacijos valdybos nariams, VLMA finansininkei Almai Angelijai 

Alvinskienei 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 Renata Takinienė 

 

 

 


