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1.  Informacija apie Asociacijos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus 

Savanorių asociacija „Spindulys“ ( toliau – Asociacija) ya ribotos civilinės 

atsakomybės viešasis ne pelno siekiantis juridinis asmuo, įregistruotas 2017 m. rugsėjo 

14 d. Įstaigos kodas 304633312. 

1.1. Pagrindiniai tikslai:  
- ugdyti Lietuvos vaikų bei jaunimo pilietiškumą ir tautiškumą, skatinti jų ryšius su šalies 

bei 

užsienio jaunimu ir vaikais, pedagogais, tėvais, organizuoti atskirų asmenų, asociacijos 

narių ir  

atskirų grupių susitikimus; 

- vystyti jaunų žmonių socialinę, kultūrinę, pažintinę, edukacinę, sportinę veiklą ir 

turiningą laisvalaikį, puoselėti dvasines vertybes; 

- ugdyti pilietiškumą, skiepyti pagarbą įstatymui, savo šaliai, bendradarbiauti keičiantis 

tarpusavyje savo patirtimi, skatinti lyderystę ir sudaryti sąlygas saviraiškai; 

- rengti labdaros akcijas nepasiturintiems, našlaičiams, seneliams; 

- teikti pagalbą sprendžiant socialines vaikų ir jaunimo problemas; 

- teikti pagalbą sprendžiant neformalių vaikų ir jaunimo grupių problemas; 

- atstovauti vaikų ir jaunimo bendruomenei vietos savivaldos ir valstybės institucijose bei  

įstaigose; 

- teikti psichologinę pagalbą vaikams, jaunimui, seneliams; 

- steigti sekcijas, grupes pagal narių interesus; 

- steigti skyrius pagal narių gyvenamąją vietą; 

- vystyti šviečiamąją veiklą; 

Įstaigos buveinė registruota adresu Kranto takas 5, Josvainiai, Kėdainių raj. 

LT-58188 Lietuvos Respublika. 

Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.. 

Finansinėse ataskaitose sumos pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta eurais 

(Eur). 

 

1.2.  2017 m. vykdyta veikla. 

- Kita nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.9); 

- Kitų narystės organizacijų veikla ( 94.9.);  

- Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59); 

- Poilsinių vaikų stovyklų veikla (55.20.20); 

- Greitosios pagalbos veikla (86.90.40);  
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1.3.  Veiklos apimtys ir rezultatai. 

2017 m. Asociacija nevykdė jokios veiklos. 
 

 
  

2017 m. vykdyti projektai. 

Asociacija per ataskaitinį laikotarpį projektų nevykdė.                                                     

2. Veiklos finansavimas 

Asociacijos finansavimo būdai: 

 tiksliniai įnašai; 

  nario mokesčiai 

kitas finansavimas (paskirtis veiklos sąnaudų dengimui) Kitą finansavimą 

sudaro fizinių asmenų parama 32 Eur. 

 Ūkinė komercinė veikla. 

 Socialinės paslaugos: 

 

 

3. Informacija apie Asociacijos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius 
metus 

Finansinių metų pabaigoje  Asociacija turėjo 13,07 Eur banko sąskaitose. 
 

 

4. Veiklos sąnaudos 

Veiklos sąnaudos 17,48 Eur.  

 

5. Savanorių asociacijos „Spindulys“ darbuotojai 

Darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje: 0 

Darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje: 0 

Asociacijoje dirbo 22 savanoriai.  

 

6. Kolegialių organų išlaidos 

Išlaidų kolegialių organų darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų 
narių išmokoms nebuvo. 
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7. Asociacijos išlaidos išmokoms su Asociacijos valdyba susijusiems 
asmenims 

Nėra  

8. Asociacijos veikla  

 

Eil. 

Nr 

Veikla Pastabos Data 

1. Facebook puslapis Savanorių asociacija 

„Spindulys“ 

Administratorė Saulė Balsytė rašo 

įrašus, dalijasi naujienomis, 

straipsniais internetiniame puslapyje 

ir socialiniuose tinkluose. 

Nuolat 

2. Internetinis puslapis spindulysblog.wordpress.com Internetinio puslapio 

administratorius Lukas Muraškinas 

kiekvieną rytą kelia dienos citatą, 

dalinasi „Spindulio“ facebook 

paskyroje.) 

Nuolat 

3. Oficialus el. paštas 

savanoriai.spindulys@gmail.com 

Šiuo el. paštu siunčiami laiškai 

įvairiais asociacijos klausimais, 

priimamos naujų savanorių anketos, 

atsakoma į laiškus, pateikiama 

reikalinga informacija. 

Nuolat 

4. „Spindulio“ logotipas ir šūkis „Viską, ką darote, 

darykite su meile.“ 1 

Kor 14,16 

 

Nuolat 

5. Savanorių marškinėliai Su vardu ir asociacijos pavadinimu  

priekyje ir logotipu bei užrašu 

SAVANORIS (-Ė) gale.  

Nuolat 

6. Himnas Saulės Balsytės žodžiai, Tado 

Jankūno muzika. 

Nuolat 

7. Vėliava Su asociacijos pavadinimu bei 

logotipu. 

Nuolat 

8. Fotografijų sienelė Sienelė su „Spindulio“ emblema ir 

devizu. 

Nuolat. 

9. Straipsniai, įrašai, padėkos facebooke, internetiniame puslapyje, žiniasklaidoje: 

 
9.1. „Kėdainiuose – Nauja Savanorių Organizacija“  Straipsnis Kėdainių „Mugė“ 

internetinėje spaudoje.  

2017/08/21 

9.2. „Viską, ką darote, darykite su meile“ Straipsnis Kėdainių „Rinkos aikštė“ 

internetinėje spaudoje. 

2017/08/18 

9.3. Padėka rėmėjams Įrašas facebook puslapyje. 2017/08/17 

9.4. Prezidentės padėka savanoriams Įrašas facebook puslapyje. 2017/08/16 

9.5. „Ar reikia sakyti tiesą?“ Tado Jankūno straipsnis, 

pasidalintas „Spindulio“ facebook 

puslapyje. 

2017/08/14 

9.6. „Krikštas – tai krikščioniško gyvenimo 

pagrindas“ 

Straipsnis facebook apie vienos iš 

savanorių krikštynas. 

2017/08/13 

9.7. „Išgelbėjęs vieną gyvybę - išgelbėsi visą 

pasaulį“ 

Straipsnis facebook apie Antro 

Pasaulinio karo metais 

2017/08/11 
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išgelbėtuosius  žydus.  

9.8. Pasiruošimas „Spindulio“ gimtadieniui Įrašas facebook apie naujai gautus 

savanorių marškinėlius ir 

pasiruošimą gimtadieniui. 

2017/08/09 

9.9. „Ką 25 garsūs mokslininkai kalba apie Dievą“ Pasidalintas bernardinai.lt straipsnis 

facebook puslapyje. 

2017/08/07 

9.10. Savanorių komandinio ryšio tvirtinimas Įrašas facebook apie savanorių 

leidžiamą sekmadienį kartu. 

2017/08/06 

9.11. „Spindulio“ komandos formavimo diena Įrašas facebook apie savanorių 

komandos formavimą, bendravimą, 

planus „Spindulio“ gimtadieniui. 

2017/08/05 

9.12. „Vienuolių nuostatos“ Įrašas facebook puslapyje apie Šv. 

Romualdo nuostatas, kuriomis 

vadovaujasi vienuoliai kamalduliai. 

2017/08/04 

9.13. Savanorių susirinkimas, veiklos plano 

rašymas 

Įrašas facebook apie savanorių 

popietę, rašant veiklos planą. 

2017/07/31 

9.14. Stovykla „Saulės Rojus“ Saulės Balsytės straipsnis 

internetiniame „Spindulio“ 

puslapyje ir pasidalintas facebook 

puslapyje. 

2017/07/31 

9.15. „Dangaus karalystė“ Luko Muraškino straipsnis 

internetiniame „Spindulio“ 

puslapyje ir pasidalintas facebook 

puslapyje. 

2017/07/30 

9.16. Internetinio puslapio paskelbimas Įrašas facebook apie naujai sukurtą 

„Spindulio“ internetinį puslapį. 

2017/07/30 

9.17. „Šeši patarimai gyvenimui“ Pasidalintas bernardinai.lt straipsnis 

facebook puslapyje. 

2017/07/29 

9.18. Stovykos „Saulės rojus“ akimirkos Dalinimasis stovyklos akimirkomis 

facebook puslapyje. 

2017/07/29 

9.19. Artėjančios Žolinės Straipsnis ir sukurtas įvykis 

facebook apie Žolines, jų svarbą, 

šventimą. 

2017/07/29 

9.20. Rekolekcijos  Pasidalintas straipsnis facebook 

puslapyje apie balandžio pradžioje 

vykusias Rekolekcijas. 

2017/07/28 

9.21. Prisistatymas Naujai sukurtame facebook 

puslapyje „Spindulys“ pristatome 

savo veiklą. 

2017/07/28 

 9.22. Jaunimo kūrybinės laisvės parkas 

 

Įrašas facebook puslapyje apie 

vykusią „Spindulio“ reprezentaciją 

Gegučių parke vykusiame viename 

iš Kėdainių miesto šventės renginių. 

2017/09/09 

 9.23.Meninė inscenizacija „Žemaičių ir Kėdainių 

krikštas“ 

Įrašas facebook puslapyje apie 

„Spindulio“ savanoriavimą viename 

iš Kėdainių miesto šventės renginių. 

2017/09/08 

 9.24. Neatlygintina kraujo donorystė Įrašas facebook puslapyje apie 

neatlygintiną kraujo donorystę, kaip 

pilnamečiai „Spindulio“ savanoriai 

pirmą kartą tapo neatlygintinais 

kraujo donorais. 

2017/09/08 
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 9.25. „Spindulio“ TV pristatymas Promo filmukas facebook 

puslapyje, kur pristatoma greitai 

bepasirodysianti „Spindulio“ TV 

pirmoji laida. 

2017/09/05 

 9.26. Futbolo rungtynės  Įrašas facebook puslapyje apie 

savanorio Haroldo Tarnausko 

fotografavimą futbolo rungtynėse. 

2017/09/02 

 9.27. Kino naktis Sukurtas įvykis facebook puslapyje 

apie artėjančią kino naktį. 

2017/09/02 

 9.28. „Gyvenimas pilnas stebuklų, tik mes jų 

nematome“ 

Facebook puslapyje pasidalintas 

Gyčio Padegimo straipsnis. 

2017/09/02 

 9.29. Savanorių asociacijos „Spindulys“ 

pristatomasis filmukas 

Facebook puslapyje patalpintas 

„Spindulio“ reprezentacinis 

filmukas youtube nuoroda. 

2017/08/26 

 9.30. „Šeimos istorija giminės medyje ir 

heraldikoje“ 

Straipsnis facebook puslapyje apie 

vykusį parodos atidarymą ir 

paskaitą Kėdainių Arnetų namuose. 

2017/08/22 

 9.31. „Spindulio“ kino naktis Straipsnis Kėdainių „Mugėje“, 

„Spindulio“ facebook puslapyje ir 

„Spindulio“ internetiniame 

puslapyje. 

2017/09/21 

10. Veiklos planas 

 

 

Sudarytas metinis veiklos planas, 

suformuoti tikslai, uždaviniai.  

Nuolat 

11. Komandos formavimas, savanorių krikštynos: 

 
 11.1. Susitikimai Susitikimai gamtoje, mieste, 

buvimas kartu, bendravimas 

Nuolat 

11.2. „Mano pašto dėžutė“ Savanoriai rašė laiškus vieni 

kitiems. 

2017/08/15 

11.3. „Pasala, staigmena arba komanda kitaip“ Komandinio ryšio ir komandinio 

darbo tvirtinimas, formavimas. 

2017/08/15 

11.4. „Švelnusis angeliukas“ Emocinių įgūdžių formavimo 

žaidimas. 

2017/08/15 

11.5. „Svajonės ir norai į laisvę...“ Leidžiamas oro balionas(žibintas) 

kartu su užrašytomis svajonėmis. 

2017/08/15 

11.6. Naktinė tradicija „Išlaisvinti emocijas“ Didelė žvakė vidurnaktį leidžiama 

iš rankų į rankas, sakomos padėkos, 

geri žodžiai, dalijamasi 

nuoskaudomis, liūdesiais ir 

džiaugsmais. 

2017/08/15-

16 

 11.7.Visų šventųjų naktis „Spindulio“ savanorių ryšių 

tvirtinimas, kartu organizuojant 

šventes. 

2017/10/31 

 11.8. Asociacijos asocijuotų narių valdybos 

susirinkimas. 

Susirinkime dalyvavo asocijuotų 

narių valdyba, susirinkimo 

pirmininkaujantis – prezidentė 

Saulė Balsytė, sekretoriaujantis – 

asociacijos pirmininko pavaduotojas 

darbui su jaunimu – Tadas 

Jankūnas. Susirinkime aptartos 

2017/09/29 
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tolimesnės veiklos bei 

savanoriavimo galimybės. 

 11.9.    

 11.10.   

12. Demokratiniai prezidento rinkimai Slaptu balsavimu prezidente išrinkta 

Saulė Balsytė. 

2017/08/15 

13. Demokratiniai valdybos rinkimai. Vienbalsiai išrinkti valdybos nariai: 

Saulė Balsytė, Lukas Muraškinas, 

Tadas Jankūnas, Akvilė Lukošiūtė, 

Haroldas Tarnauskas, Ervinas 

Janušauskas, Gerda 

Renčeliauskaitė, Austėja Rajunčiūtė 

2017/08/15 

14. Maldos grupė Josvainių bažnyčioje renkama 

jaunimo maldos grupė. 

Nuo 

mokslo 

metų 

pradžios 

15. Bažnytinis jaunimo choras Josvainių bažnyčioje gieda 

„Spindulio“ jaunimo choras. 

Vadovė ,,Spinulio‘‘ prezidentė 

Saulė Balsytė 

Nuo 

mokslo 

metų 

pradžios 

16. Rėmėjų paieška Valdybos nariai, atsakingi už 

rinkodarą ieško rėmėjų. 

Nuolat 

17. Savanorių skatinimas Šauniausio savanorio mėnesiniai 

rinkimai. 

Nuolat 

18. Žolinių šventimas Josvainių „Visų Šventųjų“ 

bažnyčioje 

Dalyvavimas atlaiduose, 

giedojimas, skaitinių skaitymas. 

2017/08/15 

19. Tradicijų formavimas Žvakė, svajonių oro balionas 

(žibintas), simbolinis žaisliukas, 

himnas, citatos, Šventas Raštas. 

Kasmet, per 

„Spindulio“ 

gimtadienį 

20.  

 

 

 

 

 

21. Žinių ir akiračio bei pasaulio suvokimo plėtimas: 

 
21.1. Ekskursija po Kėdainius  Dalyvavimas „Bromajazz 

festival‘17“ organizuojamoje 

ekskursijoje po daugiakultūrius 

Kėdainius. 

2017/08/19 

21.2. Edukacinė pamoka Pamokos su etnologais apie 

senuosius lietuvių amatus. 

2017/08/18 

21.3. Dalyvavimas paskaitoje Arnetų namuose „Senieji herbai genealogijoje“ 2017/08/22 

21.4. „Žolinės ir jų tradicijos“ Sertifikuotos amatininkės Loretos 

Steponavičienės paskaita. 

2017/08/15 

21.5. Dalyvavimas parodoje  Parodos atidarymas „Genealoginiai 

medžiai“ Arnetų namuose. 

2017/08/22 

21.6. Žemaičių etnomuzikavimo ir etno amatų 

kvalifikacijos kėlimo kursai 

Kursai, organizuojami Kelmės 

kultūros centro, už atvykimą į 

kursus atsakinga tautinio paveldo 

sertifikuota amatininkė Loreta 

Steponavičienė. 

2018/07/17-

20 

21.7. Paskaita ,,Kryžkelės: mūsų pasirinkimai“ Sandros Palubeckės paskaita Všį 2017/09/22 
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„Laiptai į viltį“  

21.8. Jarlo Brantingo paroda Janinos Monkutės – Marks 

muziejuje vyko švedo – lietuvio 

Jarlo Brantingo parodos atidarymas. 

2017/09/22 

22. „Labas rytas, Lietuva“ eteris Savanorių asociacijos „Spindulys“ 

paminėjimas LRT laidos eteryje, 

dalyvaujant laidos „Labas rytas, 

Lietuva“ rengiamame konkurse. 

2017/08/21 

23. Savanorių filmukai: 

23.1. „Savanoris – meilei brolis“  Filmukas apie glaudų komandinį 

ryšį, draugystę, nuoširdų 

šeimyniškumą (Tado Jankūno 

montažas). 

2017/08/19 

23.2. Savanorių asociacija „Spindulys“ Pristatomasis filmukas, skirtas 

oficialiems tikslams (Luko 

Muraškino montažas). 

2017/08/.... 

23.3. Spindulio TV Spindulio televizijos laidos 

kiekvieną mėnesį „Spindulio“ 

facebook puslapyje. 

2017/2018 

 

24. „Jaunimo kūrybinės laisvės parkas“ Asociacijos reprezentavimas 

Gegučių parke vyksiančioje 

Kėdainių miesto šventėje,,Kėdainiai 

645‘‘ 

2017/09/09 

25. Asociacijos plėtimas/partneriai: 
25.1. Naujų savanorių paieška Anketa, skelbimai, įrašai facebook. Nuolat 

25.2. Pažintis su futbolo „Nevėžis“ klubo 

direktoriumi Sauliumi Skibiniausku. 

Pokalbis su futbolo klubo „Nevėžis“ 

direktoriumi. 

2017/08/19 

25.3. Savanorių valdybos susitikimas su Kauno ir 

Marijampolės regionų aklųjų ir silpnaregių centro 

LASS valdyba ir vadove Asta Bobinaite. 

Aptarta bendradarbiavimo sutartis. 2017/08/22 

25.4. Susitikimas su TAU (Trečio amžiaus 

universitetas) dekane Gražina Jedenskiene. 

Atsakinga R. Šimanauskienė. 2017/08/22 

25.5. Savanorių valdybos susitikimas su Arnetų 

namų vadove  Regina Liukminienė 

 

Aptarti bendradarbiavimo planai. 2017/08/22 

25.6. Dalyvavimas KRJOS (Kėdainių rajono 

jaunimo organizacijų sąjungos) „Apskritasis stalas“ 

susirinkime. 

 

Aptartas stojimas į KRJOS, 

susitikimas su kitų veikiančių 

jaunimo organizacijų nariais. 

Dalyvavo prezidentė Saulė Balsytė 

ir Asociacijos pirmininkės 

pavaduotojas Tadas Jankūnas. 

2017/08/30 

25.7. Dalyvavimas Kėdainių miesto šventės 

„Vidury Lietuvos“  reklaminio filmuko kūrime. 

 

Rugsėjo 9 dienos vieno iš Kėdainių 

miesto šventės renginių – „Jaunimo 

kūrybinis laisvės parkas“ reklamos 

filmavimas, kartu su kitų Kėdainių 

jaunimo NVO (nevyriausybinių 

organizacijų) atstovais. Dalyvavo: 

Saulė Balsytė, Akvilė Lukošiūtė ir 

Ervinas Janušauskas. 

2017/08/30 

25.8. Susitikimas su VšĮ Voluntarius savanorių – 

paramedikų Direktoriumi R. Mikalausku 

S. Palubeckė ir R. Šimanauskienė. 

Aptarta tolimesnė veikla ir 

2017/09/12 
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 bendradarbiavimas. 

25.9. 

 

  

25.10. 

 

  

25.11. 

 

  

25.12. 

 

  

25.13. 

 

  

25.14. 

 

  

25.15. 

 

  

26. Kino naktis. Filmo peržiūra ir matytos kino 

juostos aptarimas bei diskusija. 

2017/09/16 

27. Marijos vardo atlaidai Josvainių „Visų Šventųjų“ 

bažnyčioje 

Dalyvavimas atlaiduose, 

giedojimas, skaitinių skaitymas. 

2017/09/17 

28.  Poezijos vakaras ,,Skamba lūpose gyvenimas‘‘ 

 

 2018/05/20 

29. Advento vakaras Talentų naktis. Savanoriai pristato 

savo talentus, nebūtinai tai turi būti 

tik dainavimas, šokis ar grojimas. 

Tikslas – artimiau susipažinti. 

2017/12/.... 

30. Kalėdinė akcija „Kalėdomobilis“, sausainiai ir 

giesmės senamiestyje, senelių 

namuose. 

2017/12/.... 

31. 2017 metų palydos Naujųjų metų sutikimas kartu, 

žiburėlis. 

2017/12/31 

32. Pilietiškumo bei tautiškumo ugdymas – pilietinės akcijos, iniciatyvos): 

 
32.1. Atkurtai Lietuvos valstybei 100 metų Patriotinės dainos aplink Kėdainius, 

vėliavėlių dalijimas.  

2018/02/16 

32.2. Laisvės gynėjų diena Pilietinė iniciatyva – neužmirštuolės 

Kėdainių gyventojams.  

2018/01/13 

32.3. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Kalbinti žmones, klausti jų minčių, 

prisiminimų apie Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimą – visą 

tai nufilmuoti ir padaryti Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimui skirtą 

laidą. 

2018/03/11 

32.4. Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena Tautiškos Giesmės giedojimas 

Kėdainių širdyje – senamiestyje. 

2018/07/06 

32.5.„Juk nesunku“ Pilietinė iniciatyva, kurios 

pagrindinis tikslas – padėti 

senoliams atsinešti pirkinius iš 

prekybos centrų. 

Nuolat  

32.6. Tarptautinė savanorių diena.  

 

Jungtinės Tautų organizacijos (JTO) 

inicijuota švente siekiama pabrėžti 

savanorytsės svarbą ekonomikai ir 

2017/12/05 
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socialiniam visuomenės vystymui 

ne tik vietiniu, bet ir nacionaliniu 

bei tarptautiniu mastu. Taip pat 

siekiama žmones supažindinti su 

savanorystės galimybėmis bei 

paskatinti prisijungti prie įvairių 

organizacijų veiklų savo šalyje ar 

užsienyje. 

 

32.7. Tarptautinė šeimų diena 

 

 2018/05/15 

32.8. 

 

 

  

32.9. 

 

  

32.10 

 

  

32.11 

 

  

33. Alfa kursas Mokymai  

34. Debatai, paskaitos: 

 
34. 1 Kaip Dievas veikia mano gyvenime: Ženklai   

34.2 Kaip išgirsti kai Dievas man kalba ?   

34.3 Ar yra vietos Dievui šiuolaikinio jaunimo 

širdyje ? 

  

35. Gavėnios rekolekcijos Šiluvoje 2018 

lapkritis 

36. Gavėnios rekolekcijos Truskavoje 2018 kovas 

37. Savanorystė: 

 
37.1. Savanoriavimas „Nevėžio“ klubo komandos 

varžybose. 

Tadas Jankūnas komentuoja 

rungtynes. 

Nuolat 

37.2. Savanoriavimas „Nevėžio“ klubo komandos 

varžybose.  

Haroldas Tarnauskas fotografuoja 

rungtynes. 

 

37.3 ,,Šeimos uodų turgus‘‘ Savanoriavimas renginyje 2017/10/07 

37.4. Savanoriavimas Elenos Bacvinkienės 

parodoje. 

Parodos atidarymas Arnetų 

namuose. 

2017/08/22 

37.5. Savanoriavimas aklųjų ir silpnaregių 

renginyje „Mes galim“. 

Pagalba akliesiems ir silpnaregiams.  2017/11/24 

37.6. „Baltosios lazdelės diena“ Šventinė popietė.  2017/10/15 

37.7. Aklųjų ir silpnaregių konferencija  Pagalba akliesiems ir silpnaregiams. 2017/11/23 

37.8.  Kėdainių miesto šventė Savanoriavimas renginyje. 2017/09/07-

09 

37.9. Agurkų šventė Savanoriavimas renginyje. Pagal 

poreikį 

37.10. Bromajazz festivalis Savanoriavimas renginyje. Pagal 

poreikį 

37.11. Pagalbos šeimai centras Savanoriavimas įstaigoje. Pagal 
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poreikį 

37.12. Kėdainių PSPC Savanoriavimas GMP skyriuje. Nuolat, 

suderinus su 

valdžia  

37.13. Kėdainių bendruomenės socialinis centras Savanorystė įstaigoje. Pagal 

poreikį 

37.14. Kėdainių arena  Savanoriavimas rengiamuose 

renginiuose. 

Pagal 

poreikį 

37.15. Maisto bankas  Maisto rinkimas prekybos 

centruose. 

Pagal 

poreikį 

37.16. Kėdainių rajono savivaldybė Savanoriavimas Savivaldybės 

rengiamuose renginiuose. 

Pagal 

poreikį 

37.17. Kėdainių kultūros centras  Savanoriavimas Kultūros centro 

rengiamuose renginiuose. 

Pagal 

poreikį 

37.18. Kėdainių Daugiakultūris centras  SavanoriavimasDaugiakultūrio  

centro rengiamuose renginiuose. 

Pagal 

poreikį 

37.19. Kėdainių Krašto muziejus  Savanoriavimas muziejaus  

rengiamuose renginiuose. 

Pagal 

poreikį 

37.20.Kauno Arkivyskupijos jaunimo centras Savanorystė KAJC‘ o rengiamuose 

renginiuose. 

Pagal 

poreikį 

37.21. Kėdainių Dekanatas Savanorystė Kėdainių Dekanato 

jaunimo dienoje. 

Pagal 

poreikį 

37.22. Lietuvos jaunimo dienos Savanorystė Lietuvos jaunimo 

dienose. 

Pagal 

poreikį 

 37.23. Meninė inscenizacija „Žemaičių ir Kėdainių 

krikštas“ 

Savanorystė viename iš Kėdainių 

miesto šventės „Vidury Lietuvos“ 

2017/09/08 

 37.24. Kėdainių dekanato jaunimo diena  2018/04/15 

 37.25. Skrajučių dalijimas Miesto centre savanoriai dalijo 

„Sidabrinės linijos“ ir „Marijos 

radijo“ skrajutes. 

2017/10/02 

 37.26. Vaikų sporto šventė  Savanorystė Všį „Laiptai į viltį“ 

šviesiosios gimnazijos sporto salėje 

vykusioje vaikų sporto šventėje. 

2017/10/06 

 
        

Pirmininkė                 Sandra Palubeckė 

        

 


