SENOVĖS BALTŲ RELIGINĖS BENDRIJOS
VAIDILOS (VAIDILĖS) NUOSTATAI

I. BENDRIEJI NUOSTATAI
1.1. Vaidilos yra Senovės baltų religinės bendrijos (toliau – Bendrija) dvasininkai. Vaidilos
(Vaidilės) statusas suteikiamas ne jaunesniems kaip 21 metų amžiaus romuviams, išmanantiems
senosios baltų religijos pagrindus, įgijusiems sielovados ir dalyvavimo Bendrijos apeigose
patirties ir gebantiems tokioms apeigoms vadovauti. Vaidila (Vaidilė) – tai garbingas,
sąžiningas, gerbiantis protėvių papročius, siekiantis darnos ir doros žmogus.
1.2. Vaidila privalo savo veikloje vadovautis Bendrijos statutu, Krivulės patvirtintomis Tikėjimo
nuostatomis (tiesomis), šiais Vaidilų nuostatais bei kitais Bendrijos priimtais nutarimais.
1.3. Siekiantis tapti Vaidila (Vaidile) romuvis (romuvė), ne mažiau kaip 3 metus turi aktyviai
dalyvauti kurios nors Romuvos bendruomenės, priklausančios Bendrijai, veikloje.
1.4. Vaidilą (Vaidilę), remdamasi dviejų Vaidilų siūlymu ir Vaidilų rato teikimu, patvirtina
Krivulė. Patvirtintą Vaidilą (Vaidilę) įšventina Krivis (Krivė).
1.5. Atstovaudami Bendrijai, Vaidilos veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat ir
užsienyje (savo veiklą derindami su tos šalies įstatymais).
1.6. Vaidilos (Vaidilės) vardas gali būti atimtas, jei asmuo šiurkščiai pažeidė Bendrijos statutą,
Tikėjimo nuostatas (tiesas) ir šiuos nuostatus ar įvykdė sunkų nusikaltimą. Asmuo ir pats gali
atsisakyti Vaidilos (Vaidilės) vardo arba jo atsisakyti tik laikinai, pagrįsdamas savo sprendimą
svariomis priežastimis. Klausimas dėl Vaidilos (Vaidilės) vardo atėmimo ar jo atsisakymo
sprendžiamas Krivulėje, sprendimas priimamas slaptu balsavimu, pritarus ne mažiau kaip ¾
Krivulės narių.
II. VAIDILŲ PAREIGOS IR TEISĖS
2.1. Vaidilos (Vaidilės) pareigos:
2.1.1. tobulinti sielovados įgūdžius, gilinti savo žinias apie senovės baltų religiją, svarbiausias
tikėjimo tiesas, tradicines kalendorines ir šeimos šventes, rūpintis tikybinių apeigų tobulinimu;
2.1.2. vadovauti ir (ar) padėti atlikti šeimynines, kalendorines bei kitas apeigas, skatinti kitus
romuvius gilintis į senovės baltų religiją, rūpintis tikėjimo tiesų studijomis ir aiškinimu, ugdyti
romuvius ir jų bendruomenes siekiant dvasinio tobulėjimo;
2.1.3. puoselėti ir skleisti baltų pasaulėjautos bei pasaulėžiūros vertybes šeimose,
bendruomenėse, visuomenėje, tautoje ir valstybėje, siekti, kad viešpatautų santarvė, darna,
žmoniškumas ir pagarba protėvių tradicijoms, laiminti tautą ir žengti jos priešakyje mokant, kaip
dera tikėti ir gyventi, pagelbėti žmonėms gerais ir patikimais patarimais, kai kyla abejonės ar
sunkumai;
2.1.4. teikti Krivulei tvirtinti jo (jos) suburtą ir (ar) vadovaujamą Romuvos bendruomenę bei jos
nuostatus, pildyti tos Romuvos bendruomenės knygą bei kaupti kitą medžiagą, atspindinčią

bendruomenės gyvenimą, teikti duomenis apie bendruomenės veiklą Kriviui (Krivei), Vaidilų
ratui ir Krivulei;
2.1.5. tęsti protėvių paprotinį paveldą ir puoselėti vietos šventviečių gyvybingumą, kartu su savo
atstovaujama bendruomene prižiūrėti senus ar naujai įkurtus alkus bei kitas šventvietes;
2.1.6. rūpintis Bendrijos, tautos ir valstybės gyvastimi.
2.2. Vaidilos (Vaidilės) teisės:
2.2.1. turėti padėjėjus, ugdytinius – Vaidilučius ir Vaidilutes, siekiančius Vaidilos (Vaidilės)
vardo;
2.2.2. dalyvauti bendruose vaidilų pasitarimuose, vaidilų ir atskirų Romuvų bendruomenių
rengiamose apeigose ir kituose renginiuose;
2.2.3. teikti siūlymus Vaidilų ratui ir Kriviui (Krivei) dėl Bendrijos veiklos tobulinimo;
2.2.4. skleisti baltų religijos mokymą, ugdant romuvius, rengiant vaidilas ir baltų religijos
mokytojus.
III. GARBĖS VAIDILA (VAIDILĖ)
3.1. Krivio (Krivės) teikimu baltų religijos plėtrai ir sklaidai nusipelniusiems asmenims Krivulė
gali suteikti Garbės vaidilos (Garbės vaidilės) vardą. Garbės vaidilos (Garbės vaidilės) vardas
gali būti suteikiamas ir ne Romuvų bendruomenių nariams.
3.2. Garbės vaidilos kviečiami į Bendrijos Krivulės, Vaidilų rato ir kitus Bendrijos renginius, jie
turi teisę pasisakyti bet kuriuo juose svarstomu klausimu, tačiau neturi balsavimo teisės.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Vaidilų sąrašas saugomas Bendrijos būstinėje, už jo tvarkymą atsakingas Krivis (Krivė).
4.2. Nesutarimus, kylančius tarp vaidilų, svarsto Vaidilų ratas.
4.3 Šiuos Vaidilų nuostatus tvirtina ir keičia Krivulė.

