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Valdyba pradėjusi veiklą 2014 m. balandžio 4 d., šiandien ją baigia. 

Vadovaudamiesi VLMA įstatais, visuotinį narių susirinkimą valdyba šaukia vieną 

kartą metuose ir atsiskaito už Asociacijos valdybos nuveiktą darbą. Ataskaitą noriu pradėti gera 

žinia: 2015m. lapkričio 19 d. valdybos posėdžio nutarimu (protokolas Nr. 15/11) Klaipėdos 

teritorinės muitinės viršininko pavaduotojas Antanas Šipavičius priimtas Garbės nariu. Šiuo metu 

Asociacijoje yra 53 tikrieji nariai ir 3 Garbės nariai – gerbiami Stanislovas Stonkus, Rita 

Kunickienė ir Antanas Šipavičius. Susirinkime dalyvauja 27 nariai (Šios valdybos veiklos 

laikotarpiu Asociacijos gretas papildė 8 nauji nariai, išstojo savo noru -7 bei buvo išbraukti – 5 

asmenys). Ataskaitiniu vienerių metų laikotarpiu valdyba surengė 11 posėdžių ir organizavo 

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

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. 

Pirmininkės Neringos Antanaitienės pastangomis suburta VLMA boulingo komanda 

2015 m. lapkričio 5 d. dalyvavo Klaipėdos miesto valstybės tarnautojų komandiniame boulingo 

turnyre – 2015. Turnyrą organizavo Laisvalaikio klubas „Aerobikos uostas“, Klaipėdos apskrities 

vyriausiasis policijos komisariatas ir Honolulu boulingas. Komanda tarp dalyvavusių 28 komandų 

garbingai užėmė 14 vietą.  

Puoselėdami tradiciją pramoginiais renginiais pažymėti muitinei svarbias datas bei 

palaikyti draugiškus ryšius tarp muitinės darbuotojų ir jų šeimų narių Tarptautinės muitininkų 

dienos proga (2014 m. kovo 6 d.) organizuota pažintinė - pramoginė kelionė į Saulės miestą – 

Šiaulius ir kartu pasiklausyti M. Mikutavičiaus koncerto. (šį kartą sumanėme vietoje  tradiciniu 

tapusio VLMA boulingo turnyro, surengti kelionę, kadangi per paskutinius pora  metų 

susidomėjimas boulingu buvo stipriai sumažėjęs.). Kelionė pateisino lūkesčius. Stengdamiesi 

užmegzti stipresnius ryšius su savo kolegomis iš Šiaulių, bei norėdami juos pakviesti įsijungti į 

VLMA narių gretas, tik nuvykę į Šiaulius, pirmiausiai aplankėme savo kolegas, dirbančius 

Klaipėdos TM Šiaulių pirmos kategorijos krovinių poste, pabendravome su TM viršininko 

pavaduotoju Edmundu Blažiu ir vyr. inspektore Virginija Šidlauskiene. Aplankėme Šiaulių oro 

uosto postą. Ir net gi, pavyko stebėti NATO naikintuvų pakilimą... 

Be pabendravimo su kolegomis iš Šiaulių, kelionės metu aplankėme  ne mažą mieste, 

esančių muziejų bei vakare puikiai praleidome laiką M. Mikutavičiaus koncerte.  

Dirbdami stengėmės vadovautis ne tik Asociacijos įstatais, bet ir stengėmės palaikyti 

esamas muitinės tradicijas, gerinti muitinės kolektyvo mikroklimatą ir muitinės pareigūnų 

savigarbą. Siekiant propaguoti geriausias muitinės veiklos tradicijas, asociacija, drauge su 

Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesine sąjunga, dalyvavo ir finansiškai prisidėjo, 

organizuojant tiek Klaipėdos teritorinės muitinės veiklos atkūrimo gimtadienius, tiek Lietuvos 

muitinės atkūrimo, tarptautinės muitinės dienos, Didžiųjų metų švenčių paminėjimus. 

Būdami pilietiški dalyvavome akcijoje ,,Darom“. Prie vasaros stovyklos „Žuvėdra“ 

susirinko patys darbščiausi VLMA nariai, kurie buvo nusiteikę praleisti savo laiką tvarkydami 

pajūrį. Tik gaila, kad šį kartą mūsų buvo kaip niekada mažai. Nors mūsų komandą sudarė vos 4,5 

žmogaus (juokauju, ta pusele vadindama mūsų kolegės Loretos sūnelį Kęstutį), mes buvom 



nusiteikę pasidarbuoti iš peties ir išvalėme didelį pajūrio plotą (nuo stovyklos „Žuvėdra“ beveik iki 

Olandų kepurės).   

Būtina paminėti, kad Vakarų Lietuvos muitininkų asociacija yra nuolatinė „Vilties 

bėgimo“ dalyvė. Todėl tradiciškai Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos pakviesti Vilties bėgime 

dalyvavo tiek VLMA nariai ir jų artimieji, bei šiai gražiai idėjai neabejingi ir kiti Klaipėdos 

teritorinės muitinės darbuotojai. Tikiuosi, kad ir šiais metais mes prisidėsime prie šios gražios 

pilietiškumą, užuojautą ir broliškumą ugdančios šventės.  

Ne tik dirbome, bet ir keliavom po gimtą kraštą, bendravome, sportavome, ilsėjomės. 

Valdyba, organizuodama renginius, atsižvelgė į VLMA narių pageidavimus tradiciškai vasarą vėl 

leistis į 2 dienų žygį baidarėmis. Asociacijos nariai ir jų šeimos nariai, bei kolegos iš Šiaulių liepos 

mėnesį buvo pakviesti aktyviai praleisti laisvalaikį plaukiant baidarėmis Ūlos upe, kuri teka per 

nacionalinį Dzūkijos draustinį. Per dvi žygio dienas, buvo nuplaukti baidarėmis 25 kilometrai upe, 

įveikiant daugybę kliūčių, bei grožintis Dzūkijos pasakiškai gražia gamta. 

Žygis baidarėmis buvo nepaskutinis ataskaitiniais metais. Vakarų Lietuvos muitininkų 

asociacijos valdyba Nepriklausomos Lietuvos muitinės atkūrimo 25-osioms metinėms paminėti 

suorganizavo asociacijos nariams ir jų šeimos nariams, bei kolegoms pažintinę-pramoginę 

ekskursiją po Panemunės pilis, aplankant Kauno muzikinį teatrą. Šį kartą klausėmės gidės 

pasakojimo apie kito Lietuvos krašto (Suvalkijos) įžymias vietas ir jų žmones, bei grožėjomis 

lietuviška gamta rudenį. 

2015 m. vainikavo Kalėdiniam  laikotarpiui skirti renginiai. Kalėdų proga 2015 m. 

gruodžio 12 d. VLMA valdyba ir jos nariai su artimaisiais žiūrėjo įspūdingai pastatytą miuziklą 

„Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda“.   

Be šventinių kalėdinių renginių, vienas iš Asociacijos veiklos uždavinių yra pagal 

galimybes teikti labdarą ir kitokią pagalbą vaikų namams bei našlaičiams. Šv. Kalėdų proga 

asociacija pasveikino ir įteikė dovanų čekį mažajam Justukui ir R. Rovbutaitei suteikta 28.96 EUR 

paramos suma.  

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. Stengiamės, kad 

organizuojami renginiai ir šventės netaptų uždarais VLMA renginiais, o juose turėtų galimybę 

dalyvauti visi norintys. 

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 2015 

m. pabaigoje asociacijos sąskaitą papildė 1150.69 EUR suma. Nuoširdžiai prašome ir kviečiame ir 

šiemet nepamiršti iki gegužės 1 d. 2% - 1% - 0,5% skirti VLMA!!! Paprašyti ir savo artimųjų 

paremti asociaciją. Tik Jūsų visų palaikymo dėka Asociacija gali tęsti savo veiklą. Tikimės Jūsų 

geranoriškumo ir 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 veiklos gairėmis, 

valdybos priimtais sprendimais, organizuojamais renginiais. 

Baigdama noriu padėkoti valdybos nariams – Birutei Uselienei, Valdai Eringienei, 

Loretai Sakavičiūtei, Raimundui Rapoliui, Rimai Zamkauskienei ir Ramunei Rovbutienei  už 

nuoširdų darbą. 

Iš visos širdies noriu padėkoti VLMA finansininkei Romutei Stonkuvienei už labai 

atsakingą darbą tvarkant Asociacijos buhalterinę apskaitą.  



Dėkoju už drauge praleistą laiką ir jautrią atmosferą, kad būnant kartu, buvo taip 

gera... 

Gerbiami asociacijos nariai, čia susirinkusieji kažkada pasirinkome VLMA. Linkiu 

išsaugoti mūsų kolektyvą ir linkiu Asociacijos nariams ne tik turėti idėjų, bet ir nebijoti jų išreikšti 

savo veikla, aktyviai dalyvauti rinkimuose ir būti išrinktiems. Dėkojame už dalyvavimą ir visada 

Jūsų laukiame savo organizuojamuose renginiuose. Bet kartu tikimės išgirsti Jūsų  pasiūlymus bei 

idėjas, kuriant ir puoselėjant mūsų asociacijos tradicijas. 

Prašau balsuoti už ataskaitos patvirtinimą, kaip numatyta Asociacijos įstatuose. 

Dėkoju už dėmesį. 

Valdybos pirmininkė Neringa Antanaitienė 

 

 

  

 

  


