
 
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios Savanorių asociacijos “Spindulys” vidaus tvarkos taisyklės apibrėžia savanorių 

įstojimą, išstojimą iš organizacijos, asociacijos narių teises, pareigas ir atsakomybes.  

2. Naudojamos sąvokos: 

2.1. Savanoris - tai bet kokio amžiaus žmogus, kuris be jokio piniginio atlygio 

dirba visuomenei naudingą darbą. 

2.2.Savanoriškos veiklos organizatorius - tai juridinis asmuo, kuris organizuoja 

savanorišką veiklą.  

2.3.Savanorio anketa - tai elektroninis ar popierinis dokumentas, kurio pagalba 

bus galima sužinoti apie savanorystėje dalyvaujantį asmenį.  

2.4.Asocijuotas Asociacijos narys - tai asmuo iki 18 metų amžiaus, kuris gali 

dalyvauti Asociacijos gyvenime, teikti pasiūlymus Asociacijos Asocijuotų 

narių Valdybai, tačiau šis asmuo neturi teisės balsuoti Visuotiniame 

Asociacijos narių susirinkime. 

2.5. Kandidatas- asmuo, kuris dalyvauja savanorių atrankoje.  

 

II. SAVANORIŲ PRIĖMIMAS  

 

3. Organizacijos organizuojamoje veikloje gali dalyvauti asmenys, kurie pilnai pasitiki 

savo jėgomis ir žino, jog sugebės atlikti paskirtas užduotis. 

4. Asmuo pareiškęs norą dalyvauti savanoriškoje veikloje turi užpildyti internetinę 

registracijos anketą: https://docs.google.com/forms/d/1s3RDvf7O2j4qJHvwtJ7a-E-

4JuUoQjoP6qXzTR7id0A/prefill.  

5. Atsakingas asmuo gavęs registracijos anketą, per 10 darbo dienų, praneša, jog gavo 

anketinius duomenis bei išsiunčia prašymą – sutartį.  

6. Kandidatams, kurie nėra sulaukę pilnametystės, atsakingas asmuo išsiunčia sutartį- 

prašymą (1 priedas), kurioje pasirašo savanoris, vienas iš tėvų/ globėjų/ rūpintojų. 

7. Kandidatams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra sulaukę pilnametystės, atsakingas 

asmuo, per 10 darbo dienų, išsiunčia prašymą- sutartį (2 priedas).  

8. Visus narystės priėmimo klausimus sprendžia Asociacijos Valdyba.    

9. Visi nariai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka neturi pilnametystės yra asocijuoti 

Asociacijos nariai.  

10. Gavus patvirtinimą iš Asociacijos valdybos kandidatas, turi sumokėti: 

10.1.  Stojamąjį 5 eurų mokestį; 

10.2.  Kiekvienais metais mokėti 5 eurų nario mokestį.   

11. Sumokėjus 10.1. ir 10.2. punktuose nurodytus mokesčius, kandidatas tampa nariu. 

 

III. NARIŲ TEISĖS, PAREIGOS ATSAKOMYBĖ 

 

12. Asociacijos narių teisės: 

12.1. balsuoti visuotiniame Asociacijos narių susirinkime; 

https://docs.google.com/forms/d/1s3RDvf7O2j4qJHvwtJ7a-E-4JuUoQjoP6qXzTR7id0A/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1s3RDvf7O2j4qJHvwtJ7a-E-4JuUoQjoP6qXzTR7id0A/prefill


 
 
 

12.2. dalyvauti Asociacijos valdyme, rinkti ir būti išrinktam ar paskirtam į Asociacijos 

valdymo organus; 

12.3. dėvėti marškinėlius tik tada, kai tą dieną yra suplanuota veikla; 

12.4. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis; 

12.5. gauti informaciją apie Asociacijos veiklą, siūlyti Asociacijos valdymo organams 

atskirų         klausimų sprendimus; 

12.6. teikti pasiūlymus Asociacijos valdymo organams; 

12.7. dalyvauti lygiomis teisėmis Asociacijos veikloje, taip pat rengiant ir įgyvendinant 

Asociacijos veiklos programas; 

12.8. naudotis Asociacijos sukauptomis žiniomis ir teikiamomis lengvatomis; 

12.9. nustatyta tvarka išstoti iš Asociacijos; 

12.10. kitas LR teisės aktuose ir įstatuose nustatytas teises. 

13. Asociacijos nariai privalo (pareigos): 

13.1. laikytis Asociacijos įstatų, laikytis Asociacijos narių visuotinio 

susirinkimo ir valdybos nutarimų, juos vykdyti; 

13.2. suprasti kiekvieną asmenį ir jį priimti tokį, koks jis yra;  

13.3. padėti asociacijos nariams bei asmenims, jei jiems pagalba yra reikalinga; 

13.4. laiku vykdyti asociacijos vadovų žodines ir rašytines užduotis;  

13.5. pranešti asociacijos vadovams apie blogą savanorių elgesį;  

13.6. pranešti asociacijos vadovams apie vėluojamas atlikti užduotis, nurodant 

priežastis;  

13.7. gerbti kiekvieno žmogaus pasirinkimo laisvę ir teisę;  

13.8. gerbti kiekvieno žmogaus orumą;  

13.9. laiku mokėti nario mokestį ir kitus nustatytus mokesčius; 

13.10. aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje ir padėti organizuoti renginius; 

13.11. visokeriopai skatinti Asociacijos narių pilietiškumą, pagarbą LR 

įstatymams ir valstybei, Asociacijos narių pavyzdingą pareigų atlikimą. 

14. Asocijuotų narių teisės: 

14.1. dalyvauti Asociacijos veikloje rinkti ir būti išrinktam į asocijuotų narių 

savivaldos organus; 

14.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis; 

14.3. gauti informaciją apie Asociacijos veiklą, siūlyti Asociacijos valdymo organams 

atskirų         klausimų sprendimus; 

14.4. teikti pasiūlymus Asociacijos valdymo ir asocijuotų narių savivaldos organams; 

14.5. dalyvauti Asociacijos veikloje, taip pat rengiant ir įgyvendinant Asociacijos 

veiklos programas; 

14.6. naudotis Asociacijos sukauptomis žiniomis ir teikiamomis lengvatomis; 

14.7. nustatyta tvarka išstoti iš Asociacijos; 

15. kitas LR teisės aktuose ir įstatuose nustatytas teises. 

16. Asocijuoti nariai privalo (pareigos): 

16.1. laikytis Asociacijos įstatų, laikytis Asociacijos narių visuotinio susirinkimo ir 

valdybos nutarimų bei asocijuotų narių savivaldos organų priimtų sprendimų 

ir  juos vykdyti; 

16.2. aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje ir padėti organizuoti renginius; 

16.3. visokeriopai skatinti Asociacijos narių pilietiškumą, asocijuotų narių 

pavyzdingą pareigų atlikimą,  pagarbą LR įstatymams ir valstybei. 



 
 
 

17. Asociacijos asocijuoti nariai nario mokesčio nemoka bei neturi balsavimo teisės 

Asociacijos narių visuotiniame susirinkime ir valdymo organuose. Asocijuoti nariai 

Asociacijos visuotiniame narių susirinkime ir valdymo organų posėdžiuose 

dalyvauja stebėtojo teisėmis. 

18.  Nariams draudžiama: 

18.1. vartoti necenzūrinius žodžius; 

18.2. rūkyti viešoje vietoje; 

18.3.  vykdant veiklas vartoti alkoholį, psichiką veikiančias medžiagas; 

18.4. socialiniuose tinkluose platinti propagandinę medžiagą apie Lietuvos 

Respubliką bei Asociaciją; 
18.5. skleisti netiesą;  

18.6.  diskriminuoti ir įžeidinėti kitus asociacijos narius bei asmenis;  

18.7. tyčiotis ir žeminti kitus asociacijos narius bei kitus asmenis; 

18.8. bandyti pasipelnyti iš savanoriškos veiklos;  

19. Nariams pažeidusiems šią tvarką bus užvestas tyrimas, kurio metu bus išsiaiškinta ar 

narys savo pareigas vykdė teisingai.  

20. Tyrimą atlikusio asmens išvados gali būti skundžiamos:  

20.1. asociacijos valdybai;  

20.2. visuotiniam narių susirinkimui, visuotinio narių susirinkimo išvada yra 

galutinė ir neskundžiama.   

21. Tyrimo metu, asmuo vedantis tyrimą, vadovaujasi nešališkumo principu.  

22. Asmuo vedantis tyrimą gali siūlyti šias poveikio priemones:  

22.1. įspėjimą;  

22.2. papeikimą;  

22.3. pašalinimą iš asociacijos;  

22.4. moralinės ar turtinės žalos atlyginimą; 

 

III. NARIŲ AUGIMAS ASOCIACIJOJE  

 

23. Asocijuotas asociacijos narys, sulaukęs 18 metų amžiaus, gali teikti prašymą (2 

priedas)  Asociacijos Valdybai dėl pripažinimo būti tikruoju Asociacijos nariu.  

24. Kuriam nors Valdybos nariui atsistatydinus, tikrasis narys gali pretenduoti į 

Valdybos nario vietą. 

 

IV. NARIŲ IŠSTOJIMAS 

 

25. Nariai, norintys išstoti iš asociacijos turi sumokėti įsiskolinimus. Jei narys 

piktavališkai nėra linkęs atsiskaityti su asociacija, Asociacija skolas išieško teisės 

aktų nustatyta tvarka.  

26. Nariai, neturintys įsiskolinimų, pateikia prašymą (3 priedas), dėl narystės 

panaikinimo, kuriame nurodo priežastis bei aplinkybes, dėl kurių narys išstoja iš 

asociacijos.  

27. Asociacijos valdyba per 20 darbo dienų išnagrinėja prašymą ir pateikia sprendimą 

dėl nario (-ių) pašalinimo iš Asociacijos.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

28. Šią tvarką gali keisti:  

28.1. Asociacijos Valdyba 

28.2. Visuotinis narių susirinkimas 
   



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUTARTIS – PRAŠYMAS 

 DALYVAUTI SAVANORIŠKOJE VEIKLOJE 

 

20__-__-__    NR. SP-PR-___ 

 
Kėdainiai 

Savanorių asociacija „Spindulys“ (toliau -Asociacija), įm. kodas___304633312_, adresas: Kranto takas 5 

Josvainiai, 58188, Kėdainių raj. atstovaujamas Asociacijos pirmininkės Sandros Palubeckės  ir  

                                    (pareigos, vardas, pavardė) 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(Tėvų/globėjų/rūpintojų vardas, pavardė, gimimo data, adresas, tel. numeris ,el. pašto adresas ) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

(toliau- Atstovas), atstovaujantis savanorio______________________________________________ 

(Vaiko vardas, pavardė) 

 

interesus, sudaro šią sutartį-prašymą:  

 

I. SUTARTIES - PRAŠYMO OBJEKTAS 

Tėvai, globėjai, rūpintojai prašo  savo sūnui/dukrai/ globotiniui/rūpintiniui________________ 

_________________________________________ leisti dalyvauti Asociacijos veikloje.  
      (sūnaus/dukters/globotinio/ rūpintinio vardas, pavardė) 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

1. Asociacija įsipareigoja:  

1.1. Suteikti galimybę savanoriams savanoriauti norimoje srityje.  

1.2. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, savarankiškumą, asmenines ir socialines kompetencijas. Sudaryti bendravimo 

ir saviraiškos galimybes. Užtikrinti vaikų priežiūrą, saugą, sveikatą ir žalingų įpročių prevenciją.  

1.3. Supažindinti su Asociacijos Bendros tvarkos  ir Vidaus tavrkos taisyklėmis. 

1.4. Informuoti Savanorio tėvus/globėjus savanoriui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui. 

1.5. Užtikrinant savanorio saugumą ir Asociacijos taisyklių laikymąsi, Asociacijos Valdyba turi teisę patikrinti 

savanorio daiktus ir, esant būtinumui,  daiktus keliančius pavojų jo ar aplinkinių sveikatai ir gyvybei.   paimti 

iš savanorio ir  grąžinti tik jo tėvams. 

1.6. Informuoti savanorius apie vyksiančius renginius, stovyklas, ekskursijas, turistinius žygius, piligriminius 

žygius, varžybas, sąskrydžius, išvykas, rekolekcijas ir kitas veiklas. 

Jūsų vaikas yra instruktuotas saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos, eismo saugumo klausimais pagal 

Asociacijos pirmininko patvirtintą instruktavimų programą. Prašom Jūsų pakartotinai supažindinti savo vaiką 

su saugaus elgesio ir eismo taisyklėmis prieš kiekvieną vykstantį renginį ir veiklas, ypač prie vandens telkinių 

ir kelyje.  

2. Tėvai/globėjai/rūpintojai prašo, sutinka,  įsipareigoja:  

2.1 Sutinku, kad šio renginio metu esant būtinybei, mano vaikui būtų suteikta pirmoji medicininė pagalba, ir 

nepavykus susisiekti su tėvais, būtų tęsiamas gydymas. 

Savanorių asociacijos „Spindulys“  

Vidaus tvarkos taisyklių  

1 priedas 



 
 
 
2.2 Sutinku, kad Savanorių Asociacijos narys atstovautų mane gydymo įstaigoje. 

2.3 Sutinku, kad mano vaikas esant reikalui būtų fotografuojamas, filmuojamas, o medžiaga galėtų būti 

panaudojama Savanorių Asociacijos ,,Spindulys“  veiklos pristatymui ir reprezentacijai. 

2.4 Dėl neatsakingo vaiko elgesio ir  galimų traumų renginių ir veiklų metu bei vykstant į jį ir grįžtant  

organizatoriams priekaištų neturėsiu. 

2.5 Mano sūnui/dukrai grubiai pažeidus elgesio taisykles, sutinku, kad jis/ji mano sąskaita būtų išsiųstas namo.  

Įsipareigoju atlyginti tyčiniais ir aplaidžiais veiksmais padarytus nuostolius. 

2.6 Prašau priimti mano paramą: 5 Eur stojamasis nario mokestis ir 5 Eur metinis nario mokestis. 

2.7 Užtikrinti, kad Savanoris, savanoriavimo metu iš namų neatsivežtų rūkalų ir kitokių kvaišalų (alkoholio, 

narkotinių medžiagų), energetinių gėrimų. 

2.8 Kilus įtarimui, leisti patikrinti savanorio daiktus.   

2.9 Prisiimti atsakomybę bei atlyginti nuostolius Asociacijai, jei jų atstovaujamas savanoris, savanoriavimo 

metu, savo kaltais veiksmais padarytų žalos Asociacijai, kitiems savanoriams ar Asociacijos turtui.  

2.10 .Susipažinus su kelionės tikslais, specifika, maršrutu, trukme. Savo sūnų / dukrą / globotinį 

papildomai supažindinti su saugaus elgesio kelyje ir renginyje  taisyklėmis.  

2.11 . Renginiui pasibaigus savo sūnų / dukrą / globotinį pasiimsiu iš renginio. 

2.12 Esant galimybei, renginiui pasibaigus, nenukrypstant nuo suplanuoto maršruto, parašau išleisti    

mano sūnų / dukrą / globotinį vykti į namus vieną. 

2.13 Sutinku, kad mano sūnaus/ dukros/ globotinio asmens duomenys būtų kaupiami ir saugomi 

pagal Asociacijos tvarką. 

3. Savanoris įsipareigoja: 

3.1. Laikytis Asociacijos įstatų bei vidaus tvarkos taisyklių.  

3.2. Niekam neatskleisti su savanorišku darbu susijusių paslapčių. 

3.3. Nefilmuoti, nefotografuoti, su savanorišku darbu susijusių erdvių, žmonių. Tai daryti tik leidus 

Asociacijos Valdybai.  

3.4. Informuoti tėvus apie vyksiančius renginius, stovyklas, ekskursijas, turistinius žygius, 

piligriminius žygius, varžybas, sąskrydžius, išvykas, rekolekcijas ir kitas veiklas. 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

4.1.Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.   

4.2 Asociacija turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje numatytų Savanorio 

įsipareigojimų nevykdymo ir (ar) pašalinti savanorį  iš Asociacijos, jei savanoris nesilaikys vidaus 

tvarkos taisyklių. 

4.3. Visi sumokėti mokesčiai ir turtas yra negrąžinami.  

4.4.  Savanoris turi teisę nutraukti savanoriavimo sutartį, nurodžius priežastį raštiškame pranešime.  

4.5. Savanorio tėvai/globėjai/rūpintojai turi teisę nutraukti sutartį, nurodžius priežastį raštiškame 

pranešime. 

4.6. Sutartis yra sudaroma dviem egzemplioriais ir turi vienodą juridinę galią.  
 

IV. ŠALIŲ PARAŠAI 

 

Savanorių asociacija „Spindulys“  

304633312 

 Savanoris  Tėvai/globėjai/rūpintojai 

(įmonės kodas) 

Kranto takas 5 Josvainiai, Kėdainių 

raj.  

 (Vardas, Pavardė)    (Vardas, Pavardė) 

(Adresas) 

Pirmininkė Sandra Palubeckė 
 (Parašas)  (Adresas) 

(pareigos, vardas, pavardė)    (Parašas) 

(Parašas)     

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUTARTIS – PRAŠYMAS  

DALYVAUTI SAVANORIŠKOJE VEIKLOJE 

 

20__-__-__    NR. SP-PR-___ 
 

Kėdainiai 

Savanorių asociacija „Spindulys“ (toliau -Asociacija), įm. kodas__304633312_, adresas: Kranto 

takas  5, Josvainiai, Kėdainių raj. atstovaujamas  Asociacijos pirmininkės Sandros Palubeckės  ir  
                                          (pareigos, vardas, pavardė) 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Savanorio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, tel. nr., el. paštas  ) 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 ( toliau- Savanoris) sudaro šią sutartį-prašymą:  

 

I. SUTARTIES - PRAŠYMO OBJEKTAS 
 

 

Savanoris prašo  leisti dalyvauti Asociacijos veikloje. Ši sutartis nurodo Šalių įsipareigojimus, sutarties 

galiojimo terminą.  
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

1. Asociacija įsipareigoja:  

1.1. Suteikti galimybę savanoriams savanoriauti norimoje srityje.  

1.2. Ugdyti Savanorių kūrybiškumą, savarankiškumą, asmenines ir socialines kompetencijas. Sudaryti 

bendravimo ir saviraiškos galimybes. Užtikrinti Savanorio saugą, sveikatą ir žalingų įpročių prevenciją. 

1.3 Supažindinti su Asociacijos Bendros tvarkos  taisyklėmis. 

1.4. Užtikrinant Savanorio saugumą ir Asociacijos taisyklių laikymąsi, Asociacijos Valdyba turi teisę 

patikrinti savanorio daiktus ir esant būtinumui, juos  paimti iš savanorio bei negrąžinti.  

1.6. Informuoti Savanorį apie vyksiančius renginius. 

1.7. Laikytis asmens duomenų apsaugos politikos ir neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims.  

2. Savanoris įsipareigoja: 

2.1. Vykdyti visus Asociacijos Valdybos narių raštiškus, žodinius įsakymus bei nurodymus. 

2.2. Laikytis asociacijos įstatų bei vidaus tvarkos taisyklių.  

2.3. Niekam neatskleisti su savanorišku darbu susijusių paslapčių. 

2.4. Nefilmuoti, nefotografuoti, su savanorišku darbu susijusių erdvių, žmonių. Bei tai daryti tik leidus 

Asociacijos Valdybai.  

2.5. Prisiimti atsakomybę bei atlyginti nuostolius Asociacijai, jei  savanoriavimo metu, savo kaltais 

veiksmais padarytų žalos Asociacijai, kitiems savanoriams ar Asociacijos turtui. 

2.6. Už atskleistas Savanorio  paslaptis tretiesiems asmenims, sumokėti 500 Eur baudą, kaip neturtinę žalą. 

2.7. Vykdyti visus Asociacijos Valdybos narių, ar įgaliotų asmenų nurodymus.  

Savanorių asociacijos „Spindulys“  

Vidaus tvarkos taisyklių  

2 priedas 



 
 
 
2.8. Bankiniu pavedimu pervesti į Asociacijos sąskaitą Savanorio:  stojamąjį bei nario mokesčius. 

2.9. Leisti bet kada patikrinti savo daiktus.   

 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

3.1.Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki _______________.  
                                                                                                                                             (nurodyti terminą) 

3.2 Asociacija turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje numatytų Savanorio įsipareigojimų 

nevykdymo ir (ar) pašalinti savanorį  iš asociacijos, jei savanoris nesilaikys vidaus tvarkos taisyklių. 

3.3. Visi sumokėti mokesčiai ir turtas yra negrąžinami.  

3.4.  Savanoris turi teisę nutraukti savanoriavimo sutartį, nurodžius priežastį, raštiškame pranešime.  

3.5. Savanorio tėvai/globėjai/rūpintojai turi teisę nutraukti sutartį, nurodžius priežastį, raštiškame pranešime. 

 

 

IV. ŠALIŲ PARAŠAI 

 

Savanorių asociacija „Spindulys“ 

 

304633312 

 Savanoris 

(įmonės kodas) 

 

Kranto takas 5 Josvainiai, Kėdainių 

raj.  

 (Vardas, Pavardė)  

(Adresas) 

 

Pirmininkė Sandra Palubeckė 

 (Asmens kodas) 

(pareigos, vardas, pavardė)  (adresas) 

(Parašas) 

 

868929292 

 (Parašas) 

Tel   Tel. Nr.  

 

A.V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

(pareigos, vardas, pavardė) 

 

(gyvenamosios vietos adresas, telefonas, el. paštas) 

 

 

 

Savanorių asociacijos „Spindulys“  

Valdybai  

 

PRAŠYMAS  

PANAIKINTI NARYSTĘ ASOCIACIJOJE  

 

 

(data) 

 

(sudarymo vieta) 

  

 Aš _______________________________________, prašau Jūsų panaikinti namo  

                                                  (vardas, pavardė ) 

narystę asociacijoje, nes ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

   

(parašas)  (vardas pavardė) 

 

Savanorių asociacijos „Spindulys“  

Vidaus tvarkos taisyklių  

3 priedas 


