
SAVANORIŠKOS VEIKLOS SUTARTIS 1 
 2 
 3 

20__ m.                         d. Nr. 4 
 5 

___________________________ 6 
(sudarymo vieta)  7 

  8 
 9 

1. SUTARTIES ŠALYS 10 

 11 

Savanoris: 12 

________________________________________________________________(toliau – Savanoris), 13 
                                                                (vardas, pavardė) 14 
gimimo data:____________________________________________________________________, 15 
 16 
kontaktai (tel., el. paštas)___________________________________________________________, 17 
 18 

savanoriškos veiklos organizatorius: 19 

_________________________________________________________________________________, 20 

(toliau – Savanoriškos veiklos organizatorius), 21 
atstovaujama_______________________________________________________________________, 22 

(už sutartį atsakingo darbuotojo pareigos, vardas, pavardė) 23 
adresas:___________________________________________________________________________, 24 

kontaktai (tel., el. paštas): ____________________________________________________________, 25 

veikiančio pagal ____________________________________________________________________, 26 

toliau kartu vadinami Šalimis,  27 

1. sudarė šią savanoriškos veiklos sutartį (toliau – Sutartis). 28 

  29 

2. SUTARTIES DALYKAS 30 
 31 

2.1. Šia Sutartimi Savanoris įsipareigoja dalyvauti savanoriškoje veikloje, o Savanoriškos 32 
veiklos organizatorius įsipareigoja suteikti kokybiškas šioje Sutartyje numatytas 33 
savanoriškos veiklos įgyvendinimo ir organizavimo paslaugas. 34 

2.2. Šalys susitaria, kad sutartis galioja nuo šios sutarties pasirašymo iki 20__   35 
2.3. Šalys susitaria, kad Savanorio savanoriška veikla gali būti atliekama nuotoliniu, 36 

kontaktiniu arba mišriu būdu. 37 
2.4. Šalys susitaria, kad Savanoriškos veiklos organizatorius neprisiima atsakomybės dėl 38 

Savanorio padarytos žalos tretiesiems asmenims. 39 
 40 

3. SAVANORIŠKOS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 41 
 42 



3.1. Savanoriškos veiklos organizatorius įsipareigoja: 43 
3.1.1. Savanorio (jo atstovų) asmens duomenis tvarkyti laikantis galiojančių Europos 44 

Sąjungos (įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 – BDAR) bei 45 
Lietuvos Respublikos (įskaitant LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą) teisės 46 
aktų reikalavimų ir kontroliuojančių institucijų nurodymų;  47 

3.1.2. imtis visų įmanomų priemonių siekiant užtikrinti Savanorio saugumą savanoriškos 48 
veiklos metu; 49 

3.1.3. informuoti Savanorį apie savanoriškos veiklos pobūdį ir apimtį, jos eigą, esamų ir 50 
galimų rizikos veiksnių, kurių gali atsirasti savanoriškos veiklos metu, poveikį Savanorio 51 
sveikatai ir saugai bei apsisaugojimo nuo jų priemones;  52 

3.1.4. pasirašytinai supažindinti Savanorį su galiojančiomis vidaus tvarkos taisyklėmis, 53 
saugos bei kitais reikalavimais; 54 

3.1.5. numatyti Savanorio veiklas ir sudaryti bei koreguoti jo savanoriškos veiklos kryptį, 55 
atsižvelgiant į individualius Savanorio poreikius bei turimas kompetencijas; 56 

3.1.6. esant galimybei, Savanoriui suteikti savanoriškai veiklai vykdyti reikalingas 57 
priemones, visokeriopą pagalbą, bei kompensuoti patirtas išlaidas pagal išlaidas 58 
pagrindžiančius dokumentus; 59 

3.1.7. sudaryti sąlygas Savanoriui dalyvauti jam skirtuose mokymuose bei susitikimuose su 60 
Savanoriškos veiklos organizatorius paskirtu atsakingu asmeniu; 61 

3.1.8. paskirti Savanoriui kuratorių, koordinuojantį Savanorio veiklą ir konsultuojantį jį, 62 
suteikiantį visą reikalingą informaciją kilus klausimams dėl veiklos specifikos ir 63 
sudėtingų atvejų; 64 

3.1.9. esant poreikiui sudaryti sąlygas individualiems arba grupiniams koordinaciniams 65 
susitikimams, atsižvelgiant į Savanorio atsakomybių kiekį ir emocinį poreikį; 66 

3.1.10. Savanoriui veikloje susiduriant su emociškai sudėtingomis patirtimis, užtikrinama 67 
saugi aplinka, galimybės pagalbai ir refleksijai; 68 

3.1.11. esant poreikiui, Savanoriui suteikti maitinimą bei apgyvendinimo paslaugas; 69 
3.1.12. Savanoriui pareikalavus turi būti suteikiamas jo veiklos įvertinimas; 70 
3.1.13. atsižvelgiant į Savanorio vykdytą savanorišką veiklą parengti rekomendaciją / 71 

sertifikatą už aktyvią veiklą. 72 
3.2. Savanoriškos veiklos organizatoriaus teisės: 73 
3.2.1. susipažinti su Savanorio veikla ir jo kompetencijų tobulinimu; 74 
3.2.2. pareikalavus gauti iš Savanorio veiklos ataskaitą. 75 

 76 
4. SAVANORIO TEISĖS IR PAREIGOS 77 

 78 
4.1.Savanoris įsipareigoja: 79 
4.1.1. vykdyti savanorišką veiklą neatlygintinai ir sąžiningai; 80 
4.1.2. dalyvauti visuose savanoriams organizuojamuose susitikimuose, išskyrus jeigu 81 

dalyvavimas negalimas dėl pateisinamų priežasčių apie kurias Savanoris informuoja ne 82 
vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną; 83 

4.1.3. iš̌ anksto, ir nė vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, informuoti savanorių 84 
koordinatorių̨, jei pasikeis aplinkybės, turėsiančios įtakos savanoriškai veiklai atlikti; 85 



4.1.4. tinkamai, laiku ir visą šios Sutarties galiojimo  laiką vykdyti visus teisėtus 86 
Savanorio veiklą koordinuojančių asmenų teisėtus nurodymus; 87 

4.1.5. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, informuoti Savanorio 88 
veiklą koordinuojantį asmenį apie visas aplinkybes, dėl kurių Savanoris negali ar negali 89 
tinkamai atlikti Savanoriškos veiklos aprašyme numatytos ir Savanoriui priskirtos 90 
veiklos, ar kitas jam žinomas aplinkybes susijusias su tinkamu Savanoriškos veiklos 91 
organizavimu ir vykdymu; 92 

4.1.6. laikytis visų savanorišką veiklą reglamentuojančių teisės aktų, įskaitant bet 93 
neapsiribojant, teisės aktų, nustatančius saugą ir sveikatą; 94 

4.1.7. Savanoris, vykdydamas veiklą pagal šią Sutartį, savo veika padaręs žalą 95 
tretiesiems asmenims atsako tiesiogiai,  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 96 
tvarka; 97 

4.1.8. laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų; 98 
4.1.9. saugoti ir atsakyti už visus materialius daiktus, dokumentus, kurie jam buvo 99 

perduoti ryšium su Sutarties vykdymu. Pasibaigus savanoriškai veiklai Savanoris privalo 100 
jam perduotus materialius daiktus, dokumentus, grąžinti Savanoriškos veiklos 101 
organizatoriui. 102 

4.2. Savanoris Sutarties galiojimo laikotarpiu turi šias teises: 103 
4.2.1. išreikšti Savanoriškos veiklos organizatoriui savo nuomonę apie 104 

organizatoriaus darbą, įskaitant jo darbo kultūrą, darbo pobūdį, politiką, procedūras, ir 105 
dalyvauti priimant sprendimus, susijusius su Savanorio veikla; 106 

4.2.2. būti informuotam, kad Savanorystės vykdymo tikslais Savanoris gali būti 107 
pakviestas prisijungti prie socialiniuose tinkluose esančių grupių ar kitų susivienijimų ir 108 
Savanorio socialinių tinklų paskyrų duomenis galės matyti kiti asmenys. 109 

 110 
 111 

5. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS, PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS 112 
 113 
5.1. Sutartis ir jos priedai įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki 20__, nebent 114 

sutartyje nurodomas kitas įsigaliojimo terminas.  115 
5.2. Sutartis gali būti nutraukta:  116 

5.2.1. Šalių rašytiniu susitarimu;  117 
5.2.2. vienašaliu Savanoriškos veiklos organizatoriaus pranešimu el. paštu, telefonu ar kita 118 

komunikavimo priemone ar platforma; 119 
5.2.3. bet kuri iš Sutarties šalių turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai, nesant kitos 120 

Sutarties Šalies kaltės, apie Sutarties nutraukimą informavus kitą Sutarties šalį raštu 121 
prieš 10 dienų iki Sutarties nutraukimo momento; 122 

5.2.4. bet kuri iš Sutarties šalių turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį nedelsiant nuo 123 
pranešimo apie sutarties nutraukimą pateikimo dienos, jei viena iš Šalių nevykdo / 124 
netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir tų pažeidimų nepašalina. Šiuo 125 
atveju, Savanoris nedelsiant (ne vėliau kaip tą pačią dieną) privalo grąžinti 126 
Savanoriškos veiklos organizatoriui jam perduotą inventorių bei dokumentus. 127 

5.3.Sutartis gali būti pakeista ar papildyta tiktai Šalių rašytiniu susitarimu. 128 
 129 



6. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) 130 
 131 

6.1. Šalys neatsako už prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodys, kad 132 
įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. 133 

6.2. Nenugalimos jėgos laikomos aplinkybės nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio 134 
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force 135 
majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 136 
m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys 137 
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 138 
„Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos 139 
patvirtinimo“. 140 

 141 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 142 

 143 

7.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami 144 
draugiškomis abiejų sutarties Šalių pastangomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie 145 
ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos 146 
pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami 147 
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Savanoriškos veiklos 148 
organizatoriaus buveinės vietą.  149 

7.2. Savanoriai yra informuoti, apie galimus Savanoriškos veiklos organizatoriaus veiksmus, 150 
susidūrus su netinkamu Savanorio elgesiu; 151 

7.3. Savanoris žino, kokių veiksmų gali imtis, susidūrus su netinkamu Savanoriškos veiklos 152 
organizatoriaus elgesiu, žino apie teisę nutraukti savanoriškos veiklos sutartį; 153 

7.4. Atliekant savanoriškus darbus, Savanoriškos veiklos organizatoriui ar Savanoriui (-ei) 154 
padaryta žala atlyginama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 155 

7.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) originaliais egzemplioriais,  turinčiais tokią pat 156 
juridinę galią, kurių vienas įteikiamas Savanoriui (-ei), o kitas lieka Savanoriškos veiklos 157 
organizatoriui. 158 

 159 

Savanoris: 160 
 161 
_______________________________________________________________ 162 
 (vardas, pavardė, parašas) 163 
 164 
Savanoriškos veiklos organizatoriaus įgaliotas asmuo: 165 
 166 
_______________________________________________________________ 167 
 (vardas, pavardė, parašas) 168 
 169 



 170 
Jeigu savanoris yra nepilnametis, turi būti vieno iš tėvų / globėjų leidimas dalyvauti savanoriškoje 171 
veikloje: 172 
   173 
_____________________________________________________________________ 174 
 (vardas, pavardė, parašas) 175 

 176 
 177 

 178 
 179 
 180 
 181 

 182 


