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      Vadovaujantis VLMA įstatais eilinį Asociacijos visuotinį narių susirinkimą 
valdyba šaukia vieną kartą metuose ir atsiskaito už Asociacijos valdybos vienerių 
metų darbą.   
      Asociacijos veikla nuolat fiksuojama Asociacijos internetiniame tinklapyje, 
kuriame Asociacijos nariai turi galimybę susipažinti su Asociacijos veiklos 
gair÷mis, Valdybos priimtais sprendimais, įvykusiais ir organizuojamais renginiais.  
     Viena iš Asociacijos veiklos krypčių – muitininkų Asociacijos pl÷tra. 2010 
metai muitin÷je dirbantiesiems nebuvo lengvi tiek psichologine, tiek finansine 
prasme, tačiau džiugu, kad ataskaitiniu laikotarpiu VLMA gretas papild÷ 6  nauji 
nariai. Išstojo 4 asmenys. Jaučiame, kad yra ir daugiau pasiryžusių, bet dar 
galutinai  neapsisprendusių papildyti VLMA gretas asmenų. Žinoma, su malonumu 
laukiame naujų narių.  
     Kol kas nepavyko į Asociacijos gretas pritraukti mūsų kolegų iš Šiaulių 
regiono. Valdyba pristat÷ Asociacijos veiklą, be to, organizavo draugyst÷s kelionę 
Sūrio ir alaus keliu, kurios maršrutas buvo suplanuotas pro Šiaulius, užsukant į 
muitinę ir priimant kolegas iš Šiaulių, tačiau d÷l visiems žinomos neapibr÷žtos 
situacijos, kolegos iš Šiaulių paskutinę minutę atsisak÷ keliauti kartu. Šios kelion÷s 
metu ne tik aplank÷me Biržų krašto muziejų ,,S÷la“, įsikūrusį Radvilų statytoje XII 
a. Bastionin÷je tvirtov÷je, Rokiškio krašto muziejų, sužinojome alaus gamybos 
subtilybes, senovinius pieno produktų gaminimo būdus ir visko paragavome, bet ir  
VLMA nario Alberto Zulono d÷ka sužinojome S÷lių ir Žiemgalių genčių istoriją, 
jų gyvenamą teritoriją, papročius ir tradicijas, o VLMA nario-dainiaus Gintauto 
Buvarskio d÷ka tur÷jome puikų sąmojingą vakarą su knyga ir gitara. 
      Ataskaitiniu laikotarpiu Valdyba tęs÷ bendradarbiavimo su giminingomis 
asociacijomis gražias tradicijas. Dalyvavome Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos 
Pakrančių apsaugos rinktin÷s 2010 m. geguž÷s 29 d. organizuotame turistiniame 
žygyje dviračiais maršrutu: Kopgalis-Alksnyn÷-Juodkrant÷-Pervalka-Preila-Nida. 
Jautrus žygio akcentas buvo pušelių sodinimas išdegusiame Neringos miško ruože. 
Nors dalis dalyvių finišo tiesiąją Nidoje pasiek÷ autobusu, nugal÷jo draugyst÷. 
Puikus oras, gardi koš÷ ir žuvien÷ iš bendro katilo, bendravimas su giminigų 
asociacijų kolegomis paliko neišdildomų įspūdžių.   



      Puosel÷dami tradicij ą sporto ir pramoginiais renginiais pažym÷ti muitinei 
svarbias datas bei palaikyti draugiškus ryšius  tarp muitin÷s darbuotojų ir j ų 
šeimų narių bei kitų muitinei giminingų asociacijų, 2011 m. sausio 29 d. 
Tarptautin÷s muitininkų dienos proga organizuotas tradicinis VLMA boulingo 
turnyras šiai datai pamin÷ti. Be muitin÷s darbuotojų ir jų šeimų narių turnyre 
dalyvavo Tarptautin÷s policijos asociacijos Policijos mokyklos poskyrio komanda 
ir Juodkrant÷s vaikų globos namų ,,Aušros žvaigžd÷“ aukl÷tiniai. Dalyvavo 
rekordinis skaičius dalyvių – net 50 žaid÷jų. Gražiausias turnyro momentas – 
svečio iš Juodkrant÷s vaikų globos namų ,,Aušros žvaigžd÷“, pirmą kartą žaidusio 
boulingą, pergal÷ jaunimo grup÷je. Sujaudino pareikštas vaikų noras dalyvauti 
kartu visuose asociacijos organizuojamuose žygiuose.  
        Ne tik dirbome, bet ir bendravome, sportavome, ils÷jom÷s. Tai ir tradicinis 
dviračių žygis maršrutu Klaip÷da-Palanga-Klaip÷da, baidarių žygis Minijos upe, 
skirtas Mindaugo vainikavimo karaliumi – Valstyb÷s dienai pamin÷ti.  
       Siekiant propaguoti geriausias muitin÷s veiklos tradicijas, Asociacija pad÷jo 
organizuoti ir finansiškai prisid÷jo organizuojant Klaip÷dos teritorin÷s muitin÷s 
veiklos 20-mečio pamin÷jimą, organizuojant Klaip÷dos teritorin÷s muitin÷s 
tradicinį krepšinio turnyrą, kartu su Klaip÷dos teritorin÷s muitin÷s profesine 
sąjunga organizavo muitin÷s darbuotojų vaikučių susitikimą su Kal÷dų seniu,  
pirko dovan÷les.  
       Tradiciškai Šv. Kal÷dų proga Asociacija pasveikino ir įteik÷ dovanų čekį 
mažajam Justukui bei pagal galimybes finansiškai par÷m÷ Juodkrant÷s vaikų 
globos namus ,,Aušros žvaigžd÷“.    
      VLMA nar÷s Neringos Antanaitien÷s pasiūlymu VLMA nariai pirmą kartą 
dalyvavo ,,Vilties“ b÷gime. Mūsų atstovai dalyvavo visuose: 3, 6 ir 10 km b÷gimo 
etapuose ir įsigydami marškin÷lius par÷m÷ pirmojo Klaip÷doje ir Lietuvoje 
dvasin÷s, psichologin÷s ir socialin÷s pagalbos šv. Pranciškaus onkologijos centro 
v÷žiu sergantiems ir jų artimiesiems statybą. Tikim÷s, kad šiemet, geguž÷s 22 
dieną prie starto linijos – artimo meil÷s ir vilties linijos stos dar daugiau asociacijos 
narių. 
      Būdami pilietiški jau trečią kartą dalyvavome akcijoje ,,Darom“.   
      Ruošdama ataskaitą, bandžiau renginius suskirstyti pagal Asociacijos veiklos 
plane nurodytas veiklos kryptis, tačiau pasteb÷jau, kad kiekvienas Asociacijos 
renginys ap÷m÷ ir VLMA id ÷jų propagavimą, ir muitininko profesijos 
populiarinimą, ir bendradarbiavimą su giminingomis asociacijomis, draugiškų 
ryšių tarp muitin÷s darbuotojų ir jų šeimų narių palaikymą ir pilietiškumo ugdymą.   
      Noriu pad÷koti Valdybai už nuoširdų darbą ir entuziazmą, pad÷koti visiems 
Asociacijos nariams už tai, kad ekonominiu sunkmečiu išlikote kartu, buvote 
aktyvūs ir savo širdies šiluma dalinot÷s su kitais.   
       
    D÷koju už d÷mesį. 
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