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Koordinacinio centro „Gilė“ savanoriškos veiklos
atlikimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas)
reglamentuoja savanoriškos veiklos organizavimą
ir atlikimą Koordinaciniame centre „Gilė“ (toliau –
Centras). 
Šis tvarkos aprašas parengtas ir įgyvendinamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos savanoriškos
veiklos įstatymu ir Civiliniame kodekse
įtvirtintomis bendrosiomis sutarčių teisės
normomis.  
Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka
Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos
įstatyme vartojamas sąvokas.  
Tarp savanorio ir Koordinacinio centro „Gilės“ turi
būti sudaroma savanoriškos veiklos sutartis (1
priedas).  
Savanoriui, pasirašant savanoriškos veiklos
atlikimo sutartį, pateikiamas pasirašyti ir
konfidencialumo pasižadėjimas (2 priedas).
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BENDROSIOS
NUOSTATOS



5. Savanoriškos veiklos atlikimą koordinuoja
Koordinacinio centro „Gilė“ direktorė, kuri:  
5.1 teikia suinteresuotiems asmenims informaciją apie
savanoriškos veiklos atlikimo    galimybes
Koordinaciniame centre „Gilė“;  
5.2  pildo Savanoriškos veiklos apskaitos žurnalą (2
priedas);  
5.3 supažindina savanorį su šiuo tvarkos aprašu ir
Koordinacinio centro „Gilė“ darbo tvarkos taisyklėmis;  
5.4 numato savanoriui, atsižvelgdama į jo pageidavimus,
savanoriškos veiklos vietą ir    nukreipia savanorį;
5.5  supažindina savanorį su programomis ir veikla, jos
planais, susitaria dėl konkrečios savanoriškos veiklos
pobūdžio, apimties, laiko ir vietos;  
5.6  prižiūri savanorio atliekamą savanorišką veiklą, esant
poreikiui, teikia konsultacinę ir techninę pagalbą
6.  Direktorė atsako už savanoriškos veiklos atlikimo
sutarties projekto ir pažymos apie savanoriškos veiklos
atlikimą rengimą, kitos dokumentacijos, susijusios su
savanoriškos veiklos atlikimu. 

II SKYRIUS
SAVANORIŠKOS VEIKLOS

ATLIKIMO KOORDINAVIMAS
 



Savanoris turi teisę:  
būti informuotas apie savanoriškos veiklos mastą
ir apimtis;
gauti savanoriškai veiklai atlikti reikalingas
priemones, informaciją, mokymus, konsultacinę ir
techninę pagalbą;  
gauti pažymą, patvirtinančią atliktą savanorišką
veiklą, įgytą kompetenciją;  
nutraukti savanorišką veiklą.  

Savanorio pareigos:  
laikytis šio tvarkos aprašo ir aptartos
savanoriškos veiklos atlikimo tvarkos;  
be direktorės, atsakingos už savanoriškos veiklos
atlikimo priežiūrą, žinios ir pritarimo nepriimti
sprendimų ir nesiimti savarankiškų veiksmų;  
informuoti direktorę apie savanoriškos veiklos
atlikimo metu kylančias problemas;  
nepažeisti Koordinacinio centro „Gilė“ ir asmenų,
kurių labui atliekama savanoriška veikla, teisėtų
interesų;  
sąžiningai atlikti savanorišką veiklą.  
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III SKYRIUS
SAVANORIO TEISĖS IR PAREIGOS



Savanorio pageidavimu išduodama pažyma apie
savanoriškos veiklos atlikimą Koordinaciniame centre
„Gilė“, įgytą kompetenciją.  
Jeigu savanoris neatlieka aptartos savanoriškos
veiklos, atlieka ją netinkamai arba nevykdo
savanoriškos veiklos atlikimo sutarties sąlygų, jeigu
tokia sudaryta, Koordinacinis centras „Gilė“ turi teisę
atsisakyti savanorio, nurodydama atsisakymo
priežastis.  
Savanoriškos veiklos metu Koordinaciniam centrui
„Gilė“ ar savanoriams padaryta žala atlyginama
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  
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BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS



SAVANORIŠKOS VEIKLOS
SUTARTIS 



Savanoriškos veiklos apskaitos
žurnalo formos pavyzdys


