
                           Savanoriškos veiklos Vilniaus universiteto Medicinos fakultete organizavimo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

SAVANORIŠKOS VEIKLOS ATLIKIMO SUTARTIS 

___________________________________ Nr. ____________________ 

(data) 

 

 Savanoriškos veiklos atlikimo organizatorius viešoji įstaiga Vilniaus universitetas, registruotas 

Universiteto g. 3, Vilniuje, įmonės kodas 211950810 (toliau vadinama – Universitetu), atstovaujama 

_________________________________________________________________________________________iš 

vienos pusės, ir _____________________________________________________________________________
                 (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta) 
__________________________________________________________________________________________ 
(toliau vadinama – Savanoriu) iš kitos pusės, sudarė šią savanoriškos veiklos atlikimo sutartį (toliau – Sutartis): 
 

1. Universitetas įsipareigoja: 

1.1.  organizuoti mokymus, reikalingus Savanorio parengimui numatytai veiklai atlikti, jei tokie mokymai  

yra reikalingi pagal savanoriškos veiklos pobūdį bei Savanorio klasifikaciją; 

1.2.  instruktuoti Savanorį apie atliekamų darbų pobūdį, saugą ir sveikatą darbe; 

1.3.  supažindinti Savanorį su savanoriškos veiklos atlikimo specialiaisiais reikalavimais, numatytais 

Universiteto vidaus darbo tvarkos taisyklėse; 

1.4.  paskirti atsakingus darbuotojus savanoriškos veiklos koordinavimui ir savanoriškos veiklos 

konkrečiame Medicinos fakulteto struktūriniame padalinyje atlikimo priežiūrai; 

1.5.  suteikti savanoriškai veiklai atlikti reikalingas priemones; 

1.6.  sudaryti sąlygas naudotis savanoriškos veiklos atlikimui reikalingomis priemonėmis bei IT ištekliais; 

1.7.  užtikrinti kitas savanoriškų darbų atlikimo 

sąlygas:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

(kiti įsipareigojimai) 

1.8.  Savanoriui pageidaujant, pasibaigus savanoriškos veiklos atlikimo laikotarpiui, išduoti savanoriškos 

veiklos atlikimo pažymą. 

2. Savanoris įsipareigoja: 

2.1.  atlikti šias veiklas (nurodomas konkrečios veiklos pavadinimas, veiklos pobūdis, kiekis, veiklos 

laikas, trukmė ir kita): 

2.1.1. _________________________________________________________________________; 

2.1.2. _________________________________________________________________________; 

2.1.3. _________________________________________________________________________; 

2.1.4. _________________________________________________________________________; 

2.2.  laikytis Universiteto nustatytų savarankiškos veiklos atlikimo specialiųjų reikalavimų, numatytų 

Savanoriškos veiklos VU Medicinos fakultete organizavimo tvarkos apraše; 

2.3.  laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimų; 

2.4.  kompensuoti dėl Savanorio veiksmų Universiteto patirtą materialinę žalą Lietuvos Respublikos 

įstatymuose nustatyta tvarka. 



3. Ši Sutartis įsigalioja ją pasirašant šalims ir baigiasi ___________________________________________. 

4. Ši Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu. 

5. Bet kuri šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjusi kitą šalį prieš _______ darbo dienas. 

6. Sutartis sudaryta tokią pat juridinę galią turinčiais dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. 

7. Sutarties šalys: 

 

 

Universiteto įgaliotas asmuo      ___________________________  ______________________________ 

                                                                        (Parašas)         (Vardas, pavardė) 

             

(A.V.) 

  

 

Savanoris    ___________________________  ______________________________ 

                                                                       (Parašas)         (Vardas, pavardė) 

             

 

 

 

 


