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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 gyvenamają vieta:  
- 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. 2019 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);  

 
1.3. Veiklos apimtys ir rezultatai  

2019 m. Asociacija surengė labdaros akciją, kurios metu surinkome patalynės, rūbų 
ir kitų būtinų daiktų ir juos pristatėme į Nakvynės namus. Per šį ataskaitinį laikotarpį 
asociaciją pritraukė 10 naujų narių.  
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2019 m. vykdyti projektai.  

Asociaciją per ataskaitinį laikotarpį vykdė vieną projektą, kurį finansavo Kėdainių 
rajono savivaldybė. Jaunimo veiklos skatinimo projektas “Savanoris – meilės brolis” 
Asociacijai atnešė naudos skatinant jaunimo veiklą.   

2. Veiklos finansavimas  

Asociacijos finansavimo būdai:  

 tiksliniai įnašai;  

 nario mokesčiai  

 kitas finansavimas (paskirtis veiklos sąnaudų dengimui)  

Kitą finansavimą sudaro fizinių asmenų parama 907,14 Eur.  

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM pagal Labdaros ir paramos įstatymą 128,16 
Eur.  

Tiksiniai įnašai sudaro Kėdainių rajono savivaldybės finasuotas projektas “Savanoris – 
meilės broils” – 600 Eur.  

 Ūkiné komercinė veikla.  

 Socialinės paslaugos  

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

Finansinių metų pabaigoje Asociacija turėjo 8,50 Eur banko sąskaitose. 

 Asociacija 2018 m. sausio 1 d. pagal panaudos sutartį gavo lengvąjį automobilį Opel 
Astra 2000 m., kurio verté 1200 Eur.  

4.  Veiklos sąnaudos  

Veiklos sąnaudos 1688,38 Eur.  

 
5. Savanorių asociacijos ,,Spindulys“  darbuotojai  
Darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje: 0  
Darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje:0  
 
Asociacijoje dirbo 25 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. 

 

 

 

 

Pirmininkė                                                                                              Sandra Palubeckė 


