
AUKOJIMO TAISYKLĖS 

1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) numato galimus aukojimo puslapyje  

https://www.viltiesspindulelis.lt/ (toliau – Puslapis), būdus, Puslapio valdytojo – LPF Vilties 

spindulėlis (juridinio asmens kodas: 305448238, registruotos buveinės adresas: Baltų pr. 125-1, 

Kaunas, Lietuvos Respublika, buveinės adresas: R.Kalantos g.119 Kaunas, Lietuvos Respublika) 

(toliau – Įstaiga) bei aukotojų teises ir pareigas. 

2.  

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

2.1. Asmuo – vyresnis nei 14 metų fizinis asmuo ar juridinis asmuo. 

2.2. Aukojantis asmuo arba Aukotojas – vienu iš Puslapyje nurodytų būdų pinigus aukojantis 

fizinis ar juridinis asmuo. 

2.3. Aukotojas –  pinigus savo vardu paaukojęs fizinis ar juridinis asmuo. 

2.7. Periodinis aukotojas – fizinis asmuo, pasirinkęs kiekvieną mėnesį skirti pasirinktą paramos 

sumą, kuri automatiškai nuskaičiuojama nuo Aukotojo mokėjimo kortelės (periodinis aukojimas ). 

 

3. Paaukoti pinigai negali būti grąžinami, išskyrus Taisyklių 12 punkte numatytą atvejį. 

 

4. Pildydamas aukojimo formą asmuo gali pasirinkti šiuos aukojimo būdus: 

4.1. Aukoti savo vardu. 

4.2. Aukoti anonimiškai. 

4.3. Aukoti kito asmens vardu. 

 

5. Tuo atveju, jei asmuo aukoja savo vardu, aukojimo formoje privalo nurodyti savo tikslų vardą ir 

pavardę arba juridinio asmens pavadinimą. 

 

6.Tuo atveju, jei asmuo aukoja kito asmens vardu, aukojimo formoje nurodo asmens, kurio vardu 

aukoja, vardą ir pavardę arba pavadinimą. 

 

 

7. Pasirinkus tapti Periodiniu aukotoju, periodiniai aukojimai vykdomi per SEB ir SWED Banką. 

Tapdamas Periodiniu aukotoju, asmuo gali aukoti tik savo vardu.  

8.  Aukojimus galima atlikti naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas 

elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami 

naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.” 

 

9. Aukojimo formoje nurodytu el. paštu bus siunčiami padėkos raštas  

 

 

10. Puslapio administracija neatsako už negautus padėkos raštus jei aukojimo formoje nurodytas 

neteisingas Aukotojo el. pašto adresas. 

11. Aukojantis asmuo prisiima visą ir bet kokią atsakomybę, susijusią su pateiktų Aukotojo ar 

asmens, kurio vardu aukojama, asmens duomenų tikrumu bei aukojamų lėšų skaidrumu. 

12. Gavus banko patvirtinimą apie pinigų pervedimą, suma iš karto pridedama prie surinktų lėšų 

sumos.  

13. Tuo atveju, jei asmuo suklysta, įrašydamas norimą paaukoti pinigų sumą ir siekia dalį jos 

susigrąžinti, jis privalo per vieną darbo dieną nuo pavedimo atlikimo kreiptis į Puslapio 

administraciją, aiškiai išdėstydamas susidariusią situaciją ir pateikti prašymą dėl dalies paaukotos 

pinigų sumos grąžinimo. Puslapio administracija, įvertinusi pateiktą informaciją, kiekvienu atveju 

priima individualų sprendimą. 

14. Jei Periodinis aukotojas nori nutraukti periodinį aukojimą, tai gali padaryti susisiekdamas su 

Puslapio administracija el.paštu viltiesspindulelis@gmail.com ir nurodžius savo vardą pavardę ir 

el.pašto adresą. 

http://makecommerce.lt/


15. Puslapio administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti ar keisti Taisykles. Tokios 

atnaujintos ar pakeistos Taisyklės įsigalios nuo jų paskelbimo Puslapyje dienos.  

16. Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šių Taisyklių sąlygomis, maloniai prašome su mumis 

susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant 

paklausimą el. paštu arba registruotu laišku: 

LPF Vilties spindulėlis 

Juridinio asmens kodas: 305448238 

Adresas: Baltų pr.125-1, Kaunas, Lietuvos Respublika 

Tel.: +370 65686053 

El. paštas: viltiesspindulelis@gmail.com 

Atnaujinimo data: 2022-10-12 

 


