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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.  

Šiuo metu Asociacijoje yra 42 tikrieji nariai ir 3 garbės nariai – gerbiami Stanislovas 

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

surengė 8 posėdžius 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 IX 

boulingo turnyrą, kuriame dėl nugalėtojo vardo varžėsi ir svečių komanda iš TPA LS policijos 

poskyrio.   

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

Birželio mėnesį valdyba suorganizavo baidarių žygį Virvytės upe po Telšių rajono apylinkes, o 

rugpjūtį mūsų asociacijos nariai dalyvavo VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės suorganizuotame 

dviračių žygyje „Sudie, vasara“.  

Lapkričio mėn. turėjome puikią kelionę į Vilnių. Aplankėme Valdovų rūmus, kur 

pasiklausėme įdomaus gidės pasakojimo apie valdovų rūmų ansamblio pastatymą, apie juose 

gyvenusius Lietuvos valdovus, apie jų sunaikinimą, bei jų atstatymą šiais laikais. Vakarą praleidome 

Nacionaliniame operos ir baleto teatre klausydamiesi operos „Traviata“. 

2017 m. Kalėdinį laikotarpį vainikavo liaudiška vakaronė „Kaimynėli, būk svečias!“, 

skirta tautiniam kostiumui paminėti.  

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

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

nuspręsta vakaronės metu suorganizuoti aukcioną, o surinktas lėšas skirti muitinės darbuotojų 

šeimoms, kurioms šiuo metu tos pagalbos reikia. Aukciono metu buvo surinkta 183 eurai. Surinktus 

aukciono metu pinigus, bei pridėjus trūkstamą sumą iki 200 eurų, Asociacijos valdyba lygiomis 

dalimis įteikė Klaipėdos teritorinės muitinės Molo jūrų uosto posto  inspektorei V. Dapkienei ir 

asociacijos narei E. Urbonei.  

Noriu pasidžiaugti, kad 2017 m. pabaigoje Valstybinė mokesčių inspekcija Asociacijai, 

kaip labdaros ir paramos gavėjai, pervedė 844, 13 eurų sumą pajamų mokesčio. 2 % pajamų mokesčio 

surinkimas yra  vienintelis būdas sukaupti didesnes lėšas VLMA biudžete. Ir tos lėšos yra vienos 

svarbiausių, kad galėtume ir toliau įgyvendinti mūsų Asociacijos tikslus ir uždavinius. Todėl dar kartą 

dėkoju visiems pervedusiems 2% pajamų mokesčio Asociaciojai, bei nuoširdžiai, visos valdybos 

vardu, prašau ir kviečiu nepamiršti tą padaryti ir šiemet 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 tariu nuoširdų AČIŪ Asociacijos valdybos nariams, kurie nuoširdžiai dirbo 

kartu su manimi visą mūsų kadencijos laiką. Bei 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. 
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