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                                                                                PATVIRTINTA 

       Raseinių meno mokyklos 

                                            direktoriaus 2017 m. kovo  28 d. 

                                            įsakymas Nr. V-281 

 

RASEINIŲ MENO MOKYKLOS SAVANORIŠKOS VEIKLOS 

 ORGANIZAVIMO APRAŠAS 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Aprašo paskirtis 

Raseinių meno mokyklos savanoriškos veikos organizavimo aprašas (toliau – Aprašas) 

nustato savanoriškos vaikų, jaunimo,  baigusių Meno mokyklos (toliau- Mokyklos) programas,  

studentų, socialinių partnerių (toliau-Dalyvis ) įtraukimo, dalyvavimo meninių kolektyvų, 

koncertinių programų, projektų, renginių organizavimo  veikloje ypatumus, tikslus, principus, 

organizavimo tvarką. 

Mokinys, dalyvis  ( toliau- Savanoris),  savanoriškai dalyvauja meninių kolektyvų, 

koncertinėje , projektinėje , renginių organizavimo  ir kitoje  mokyklos veikloje, vadovaudamasis 

Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 22 d. Nr. XI-1500 Lietuvos Respublikos priimtu 

„Savanoriškos veiklos įstatymu“, šiuo Aprašu ir kitais Lietuvos Respublikos ir Raseinių meno 

mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais (Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių 

konvencija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais 

aktais, Raseinių rajono Savivaldybės administracijos, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, 

Mokyklos nuostatais, mokyklos strateginiu planu.  

1.2. Pagrindinės sąvokos 

Savanoris – mokinys,  baigęs Mokyklos programą  ar dalį programos, dėl objektyvių 

priežasčių negalintis lankyti mokyklos, tačiau norintis realizuoti prigimtinius meninius  gebėjimus; 

studentas, laisvasis mokytojas,  socialinis partneris, visuomenės atstovas, neatlyginamai 

dalyvaujantis Mokyklos meninių kolektyvų, projektinėje, koncertinėje, renginių organizavimo  ir kt. 

veikloje. 

Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, 

nustatoma savanorio ir Mokyklos susitarimu, sudarant mokiniams galimybę aktyviai prisidėti prie 

visuomenės gerovės kūrimo, skatinant savanorių asmeninę saviraišką ir tobulėjimą; 

suteikiant/įgyjant naujos patirties. 

Savanoriškos veiklos sutartis – sutartis tarp Meno mokyklos ir savanorio, kuria yra 

apibrėžiamas savanorio ir Mokyklos bendradarbiavimas, susijęs su savanorio veikla, numatant 

konkrečius šalių įsipareigojimus (priedas Nr. 1). 

  

2. SAVANORIŠKOS VEIKLOS TIKSLAI 

 

2.1. Skatinti  Savanorio asmeninį  tobulėjimą, dalyvaujant Mokyklos veiklose. 

2.2. Suteikti  saviraiškos galimybę  Savanoriui, prisidedant  prie mokyklos meninių kolektyvų, 

projektų , koncertų , renginių organizavimo ir kitos veiklos. 

2.3. Skatinti gerosios patirties  sklaidą  Mokyklos bendruomenėje. 
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3. SAVANORIŠKOS VEIKLOS PRINCIPAI 

 

Savanoriška veikla atliekama vadovaujantis šiais principais: 

1) naudos visuomenei ir asmeniui – dalyvavimas savanoriškoje veikloje sudaro asmenims 

galimybę aktyviai prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo ir skatina savanorių asmeninę 

saviraišką ir tobulėjimą; 

2) bendradarbiavimo – savanoriška veikla remiasi savanorių ir savanoriškos veiklos 

organizatorių tarpusavio bendradarbiavimu, siekiant suderinti savanorių ir savanoriškos veiklos 

organizatorių poreikius ir galimybes; 

3) įvairovės ir lankstumo – savanoriška veikla gali būti atliekama įvairiose visuomenei 

naudingos veiklos srityse, sukuriant laisvu pasirinkimu grįstą savanorio santykį su atliekama veikla. 

Savanoris negali būti saistomas jokių finansinių ar kitų laisvą apsisprendimą varžančių 

įsipareigojimų. Savanoriškos veiklos organizatorius ir savanoris gali susitarti dėl įvairių 

savanoriškos veiklos formų ir būdų, taip pat juos keisti. 

  

4. REIKALAVIMAI SAVANORIUI 

 

4.1. Savanoriais gali būti-  mokiniai, baigę  Mokyklos programas, dalį programos, dėl 

objektyvių priežasčių nesimokantis mokykloje, tačiau norintis realizuoti savo prigimtinius 

gebėjimus meninėje veikloje,  norintys toliau dalyvauti Mokyklos veiklose; studentai , socialiniai 

partneriai, kurių dalyviai  nori  dalyvauti Mokyklos meninėje, kultūrinėje veikloje; mokinių tėvai, 

laisvieji mokytojai, kiti visuomenės atstovai; 

4.2. Asmenys,  jaunesni kaip 18 metų (mokyklinio amžiaus), gali dalyvauti savanoriškoje 

veikloje, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal Įstatymą. 

 

5. SAVANORIO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

5.1. Savanoris turi teisę: 

1) būti informuotas apie savanoriškos veiklos mastą ir apimtis, apie esančius ir galimus 

rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, kurie gali iškilti savanoriškos veiklos metu, ir apsisaugojimo 

nuo jų priemonių panaudojimą; 

2) gauti savanoriškai veiklai atlikti reikalingas priemones, informaciją, mokymus, 

konsultacinę ir techninę pagalbą; 

3) gauti dokumentą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką veiklą, įgytą kompetenciją; 

4) nutraukti savanorišką veiklą. 

 

5.2. Savanorio pareigos: 

1) laikytis su savanoriškos veiklos organizatoriumi aptartos savanoriškos veiklos atlikimo 

tvarkos; 

2) nepažeisti savanoriškos veiklos organizatoriaus teisėtų interesų; 

3) sąžiningai atlikti savanorišką veiklą. 

 

6. SAVANORIŠKOS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

Savanoriškos veiklos organizatorius turi teisę: 

1) pasitelkti savanorius; 

2) nustatyti savanoriškos veiklos atlikimo tikslus ir tvarką; 

3)kompensuoti savanoriams su savanoriška veikla susijusias išlaidas; 

4) atsisakyti savanorio, nurodant atsisakymo priežastis. 
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7. SAVANORIŠKOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

Savanoriškos veiklos organizatoriaus funkcijos:  

1) sudaryti Mokyklos vardu sudaromas savanoriškos veiklos sutartis (priedas Nr. 1); 

2)  Mokyklos savanorišką  veiklą koordinuoja atsakingi asmenys: mokytojai, kolektyvų vadovai, 

projektų vadovai ir. kt.; 

3) asmenys, organizuojantys savanorišką veiklą vykdo  planuojamų ir įgyvendintų savanoriškų 

veiklų ir savanorių, veiklos  apskaitą, tvirtinant apskaitos žurnalus ir vykdant šiuose žurnaluose 

nurodytos informacijos kontrolę; 

4) išduoti, savanoriui prašant, dokumentą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką veiklą, įgytas 

kompetencijas;  

5) sudaryti su savanoriu savanoriškos veiklos sutartį (priedas Nr. 1). Sutarties sudarymą, keitimą, 

papildymą ar nutraukimą derinti su savanoriškos veiklos organizatoriumi; 

6) supažindinti savanorį su Mokyklos vidaus teisės dokumentuose ir šiame Apraše nurodytais 

savanoriškos veiklos reikalavimais. 

 

 

8. SAVANORIŠKOS VEIKLOS PRIPAŽINIMAS 

 

8. 1. Dalyvavimas savanoriškoje veikloje, atsižvelgiant į jos tikslus ir pobūdį, gali būti 

pripažįstamas savanorio praktinio darbo ir (ar) mokymosi patirtimi. 

8. 2. Atlikta savanoriška veikla gali būti įskaityta kaip socialinė veikla pagal bendrojo 

ugdymo planus. 

 

 

 

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Šis Aprašas įsigalioja patvirtinus  Mokyklos direktoriaus įsakymu. Meno mokyklos 

direktorius turi teisę nenumatytais ir ypatingais atvejais padaryti šio Aprašo išimtis. Meno 

mokykloje gali būti vykdomos ir kitos savanoriškos veiklos formos, kurios neprieštarautų Lietuvos 

Respublikos įstatymams, šiam Aprašui ir kitiems vidaus teisės dokumentams. 
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Priedas nr. 1 

 

 

SAVANORIŠKOS VEIKLOS SUTARTIS 

 

20.. m. ________________ ___ d. 

Raseiniai 

 

 

Savanoriškos veiklos organizatorius, Raseinių meno mokykla, .......................kodas, adresas 

........................., atstovaujamas direktoriaus (arba direktoriaus įgalioto asmens pareigos, vardas, 

pavardė, direktoriaus įgaliojimo įsakymo data ir numeris), ir savanorišką veiklą atliekantis asmuo 

(asmens vardas, pavardė, gimimo data) (toliau – savanoris), toliau kiekvienas atskirai vadinama 

šalimi, o kartu – šalimis, sudarė šią Savanoriškos veiklos sutartį. 

1. Sutarties objektas: 

1.1. Šia sutartimi yra apibrėžiamas savanorio ir Raseinių meno mokyklos bendradarbiavimas, 

susijęs su savanorio savanoriška veikla meniniuose kolektyvuose, koncertuose, projektuose , 

renginiuose ir kitose  Mokyklos veiklose , numatant konkrečius šalių įsipareigojimus. 

 

2. Mokykla įsipareigoja: 

2.1. Pildyti savanoriškos veiklos pripažinimui reikalingus dokumentus ir aptarti su savanoriu 

atliekamos savanoriškos veiklos pobūdį, laiką, saugą ją atliekant. 

2.2. Atsižvelgiant į savanoriškos veiklos rezultatus, jų kokybę, skatinti savanorį Mokyklos nustatyta 

tvarka. 

 

3. Savanoris įsipareigoja: 

3.1. Atlikti savanorišką veiklą, kurią aptarė ir suderino su Mokyklos atstovu, atsakingu už savanorių 

koordinavimą. 

3.2. Savo veikloje vadovautis konfidencialumo principu ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens 

duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas ir laikytis šio 

principo netgi pasibaigus savanoriškai veiklai. 

3.3. Laikytis saugos ir sveikatos reikalavimų, kurie yra numatyti  Mokykloje. 

3.4. Tausoti, prižiūrėti ir efektyviai naudoti Mokyklos turtą. 

3.5. Savo veikloje vadovautis  Mokyklos vidaus teisės aktais. 

3.6. Vykdyti teisėtus  Mokyklos darbuotojų prašymus, pavedimus, nurodymus. 

3.7. Laikytis Mokyklos vidaus teisės dokumentuose nurodytų savanoriškos veiklos reikalavimų. 

 

4. Baigiamosios nuostatos: 

4.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. 

4.2. Meno mokykla organizuoja savanorišką veiklą, o savanoris ją atlieka  vadovaudamasis 

Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 22 d. Nr. XI-1500LR priimtu „Savanoriškos veiklos 

įstatymu“. 

4.2. Ši sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių susitarimu arba vienai iš šalių nevykdant sutartinių 

įsipareigojimų. Apie sutarties nutraukimą viena šalis informuoja kitą rekvizituose nurodytais 

kontaktais ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki sutarties nutraukimo. 

4.4. Savanoriškos veiklos atlikimo metu Mokyklai  ar savanoriui padaryta žala atlyginama Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

4.5. Ši sutartis gali būti keičiama arba papildoma rašytiniu susitarimu. Visi rašytiniai susitarimai yra 

neatskiriami šios sutarties priedai. 
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4.6. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais tokią pat juridinę galią, po vieną kiekvienai 

šaliai. 

4.8. Sutarties šalys: 

 

Raseinių meno mokykla 

 

Juridinio asmens kodas..................... 

Adresas  

 

Faks.  

El. paštas  

A. s. LT ........................ 

bankas 

Banko kodas 

 

 

(Vardas ir pavardė) 

 

__________________________ 

                         (parašas) 

                    A.V. 

Savanoris 

_____________________________________ 

(Vardas ir pavardė) 

_____________________________________ 

(Gimimo data) 

_____________________________________ 

(Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas) 

Mob. tel. ________________________ 

El. p. _________________@_____________ 

A.s._________________________________ 

 

Savanoris 

_____________________________________ 

(Vardas ir pavardė) 

__________________________ 

                             (parašas) 


