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SAVANORIŠKŲ DARBŲ ATLIKIMO JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRE 

SĄLYGOS IR TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ši tvarka reglamentuoja savanoriškus darbus, kurie atliekami laisva valia paramos 

tikslais, numatytais Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme (Žin., 1993, Nr.21-506; 

2000, Nr.61-1818), ir už kuriuos neimama atlygio. 

2. Savanoriško darbo organizatorius – Jaunuolių dienos centras, pagal Lietuvos 

Respublikos  labdaros ir paramos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį turintis paramos gavėjo statusą, 

(toliau vadinamas – organizatoriumi). 

3. Savanoriai – tai asmenys, kurie laisva valia ir niekieno neverčiami atlieka visuomenei 

naudingą darbą, negaudami už tai atlygio. Savanoriškus darbus gali atlikti Lietuvos Respublikos 

piliečiai ir Lietuvos Respublikos  teritorijoje teisėtai esantys užsienio valstybių piliečiai ir 

asmenys be pilietybės (toliau vadinama – savanoriai). 

4. Vaikai nuo 14 iki 16 metų savanoriškus darbus gali atlikti tik vienam iš tėvų ar kitam 

vaiko atstovui pagal įstatymą raštiškai sutikus. Asmenys, jaunesni kaip 18 metų, savanoriškus 

darbus atlieka pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 138 

„Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti 

konkretų darbą nustatymo tvarkos, darbo laiko, jiems draudžiamų dirbti darbų, sveikatai 

kenksmingų, pavojingų veiksnių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 13-502) patvirtintus 

reikalavimus.  

5. Santykiai tarp savanoriškų darbų organizatoriaus ir savanorio yra civiliniai teisiniai 

santykiai. 

 

II. SAVANORIŠKŲ DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

6. Jeigu savanoris dirba ilgiau nei dvi dienas iš eilės arba renginio, trunkančio ilgiau nei 

vieną savaitę metu, savanoriškų darbų organizatorius privalo pildyti savanoriškų darbų ir 

asmenų, atliekančių savanoriškus darbus, apskaitos žurnalą (pavyzdinė jo forma pateikta 1 

priede), nurodydamas savanorio vardą, pavardę, asmens kodą (gimimo datą), atliekamų darbų 

pobūdį, jų pradžią ir pabaigą, kitus organizatoriui reikalingus duomenis. 

7. Vienos iš šalių pageidavimu su savanoriais gali būti sudaroma rašytinė savanoriškų 

darbų atlikimo sutartis, kurioje gali būti susitariama dėl  išlaidų (kelionės, nakvynės, spec. 

drabužių ir kitų), patirtų dirbant šiuos darbus, kompensavimo, nustatomos įstaigų ir organizacijų 

vidaus tvarkos, saugos ir sveikatos darbe taisyklių taikymo sąlygos ir atsakomybė. 

8. Savanoriškų darbų organizatorius, prieš pradedant atlikti savanoriškus darbus, privalo 

instruktuoti savanorius apie darbų eigą, saugą ir sveikatą darbe. Šios tvarkos 6 punkte numatytais 

atvejais tai turi būti pažymima savanoriškų darbų ir asmenų, atliekančių savanoriškus darbus, 

apskaitos žurnale. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

9. Savanoriškų darbų metu organizatoriams ar savanoriams padaryta žala atlyginama 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
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