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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vytauto Didžiojo universiteto studentų savanoriškos veiklos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) reglamentuoja Vytauto Didžiojo universiteto kaip savanoriškos veiklos organizatoriaus (toliau – 

Universiteto) ir Universiteto studentų, norinčių atlikti savanorišką veiklą Universitete savanoriškos 

veiklos pagrindais principus, tikslus, skatinimo sistemą ir organizavimo tvarką. 

2. Universitetas organizuoja savanorišką veiklą, o savanoris ją atlieka vadovaudamasis Lietuvos 

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

veiklos įstatymu“, šiuo Aprašu ir kitais Lietuvos Respublikos bei Universiteto vidaus teisės aktais, 

reglamentuojančiais savanoriškos veiklos organizavimą bei vykdymą. 

3. Šiame apraše naudojamos sąvokos: 

3.1. Savanoris  – Universiteto studento statusą turintis asmuo, kuris derindamas savanorišką veiklą su 

studijomis skiria dalį savo laiko padėti Universiteto bendruomenės nariams ir atsako už savanorišką 

veiklą pasirašydamas savanoriškos veikos sutartį (priedas Nr. 1), taip pat siekia asmeninio tobulėjimo, 

naujos patirties įgijimo. 

3.2. Savanoriška veikla Universitete – tai veikla, kuria savanoris prisideda prie į konkretų rezultatą 

orientuotos Universiteto ir (ar) jo padalinio veiklos ar uždavinio, reikalaujančio trumpalaikio ir (ar) 

ilgalaikio įsipareigojimo, vykdymo.  

3.3. Savanoriškos veiklos sutartis – sutartis tarp Universiteto ir savanorio, kuria yra apibrėžiamas 

savanorio ir Universiteto bendradarbiavimas, susijęs su savanorio veikla Universitete ir (ar) jo padalinyje, 

numatant konkrečius šalių įsipareigojimus (priedas Nr. 1). 

 

II. SAVANORIŠKOS VEIKLOS TIKSLAI IR PRINCIPAI  

 

4. Savanoriškos veiklos tikslai: 

4.1.  Skatinti asmeninį tobulėjimą Universitete. 

4.2.  Suteikti galimybę įgyvendinti savo iniciatyvas, prisidėti prie socialinių, bendruomeninių ir kt. veiklų 

Universitete. 

4.3.  Formuoti pozityvų Universiteto įvaizdį tęsiant artes liberales ir kitas Universiteto bendruomenėje 

puoselėjamas vertybes. 

5. Savanoriškos veiklos principai: 

5.1.  Naudos Universiteto bendruomenei ir asmeniui principas – dalyvavimas savanoriškoje veikloje 

skatina prisidėti prie Universiteto gerovės kūrimo, plėtoja savanorių kompetencijas, žinias bei socialinius 

ryšius. 

5.2.  Bendradarbiavimo principas – savanoriška veikla remiasi Universiteto ir savanorių tarpusavio 

bendradarbiavimu siekiant planuoti ir priimti sprendimus dėl atliekamų užduočių, savanorių ir 

Universiteto poreikių bei galimybių. 

5.3.  Įvairovės ir laisvės principas – savanoriškai veikti galima įvairiose veiklos srityse, sukuriant laisvu 

pasirinkimu grįstą savanorio santykį su atliekama veikla. Savanoris negali būti saistomas jokių finansinių 



ar kitų laisvą apsisprendimą varžančių įsipareigojimų ir kartu su Universitetu gali susitarti dėl įvairių 

savanoriškos veiklos formų, būdų ir juos keisti. 

5.4.  Konfidencialumo principas – Universitetas organizuoja, o savanoris atlieka savanorišką veiklą 

įsipareigodamas laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie 

susipažino vykdydami savo pareigas ir laikytis šio principo netgi pasibaigus savanoriškai veiklai. 

 

III. STUDENTŲ SAVANORIŠKOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS UNIVERSITETE  

 

6. Vykdydamas Universiteto kaip savanoriškos veiklos organizatoriaus funkciją savanorišką veiklą 

Universitete organizuoja ir administruoja rektoriaus paskirtas Universiteto padalinys (toliau – 

universitetinės savanoriškos veiklos organizatorius), o už savanoriškos veiklos inicijavimą ir  

koordinavimą atskirame Universiteto padalinyje – už savanorystę atsakingas darbuotojas (toliau –

padalinio savanoriškos veiklos koordinatorius).  

7. Universitetinės savanoriškos veiklos organizatoriaus funkcijos: 

7.1. Sudaryti ir administruoti Universiteto vardu sudaromas savanoriškos veiklos sutartis (priedas Nr. 1) 

bei kitus dokumentus, susijusius su studentais, savanoriškais pagrindais atliekančiais veiklas Universitete. 

7.2. Koordinuoti visų Universiteto padalinių savanoriškos veiklos koordinatorių veiklą. 

7.3. Vykdyti planuojamų ir įgyvendintų savanoriškų veiklų ir studentų, atliekančių savanorišką veiklą 

apskaitą, tvirtinant apskaitos žurnalus (priedas Nr. 2, priedas Nr. 3) ir vykdant šiuose žurnaluose 

nurodytos informacijos kontrolę. 

7.4. Organizuoti universitetinę skatinimo ir motyvavimo sistemą studentams, pasirašiusiems savanoriškos 

veiklos sutartį su Universitetu (priedas Nr. 1). 

7.5. Suteikti savanoriui bei padalinio savanoriškos veiklos koordinatoriui reikalingą informaciją, 

mokymus, konsultacinę ir techninę pagalbą savanoriškai veiklai organizuoti ir ją atlikti. 

7.6. Išduoti, savanoriui prašant, dokumentą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką veiklą, įgytas 

kompetencijas (priedas Nr. 4). 

7.7. Inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti universitetinio lygmens studentų savanorystės programas.  

8. Padalinio savanoriškos veiklos koordinatoriaus funkcijos: 

8.1. Suderinti su Universitetinės savanoriškos veiklos organizatoriumi ir savanoriu planuojamas vykdyti 

bei įgyvendintas savanoriškas veiklas, užpildant atitinkamą planuojamų bei įgyvendintų savanoriškų 

veiklų ir studentų, atliekančių savanorišką veiklą apskaitos žurnalus (priedas Nr. 2, priedas Nr. 3). 

8.2. Sudaryti su savanoriu Universiteto savanoriškos veiklos sutartį (priedas Nr. 1). Sutarties sudarymą, 

keitimą, papildymą ar nutraukimą derinti su Universitetinės savanoriškos veiklos organizatoriumi. 

8.3. Suteikti savanoriui savanoriškai veiklai atlikti reikalingą informaciją, mokymus, teikti konsultacinę, 

techninę ir kitokią pagalbą. 

8.4. Organizuoti ir vykdyti savanorių motyvavimo sistemą Universiteto padalinyje. 

8.5. Supažindinti savanorį su Universiteto vidaus teisės dokumentuose ir šiame Apraše nurodytais 

savanoriškos veiklos reikalavimais. 

 

IV. SAVANORIŠKOS VEIKLOS UNIVERSITETE SKATINIMO SISTEMA 

 

9. Universitetas skatina savanorius, atliekančius savanorišką veiklą, šia tvarka: 

9.1. Savanorius, pasirašiusius savanoriškos veiklos sutartį su Universitetu (priedas Nr. 1) ir skyrusius ne 

mažiau kaip 40 valandų savanoriškai veiklai Universitete, už aktyvią visuomeninę veiklą savanorystės 

srityje, vadovaujantis VDU vidaus teisės dokumentais. 

9.2. Universiteto padaliniai pagal galimybes skatina savanorius, organizuoja ir vykdo jų motyvavimo 

sistemą. 



 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Universitete gali būti vykdomos ir kitos savanoriškos veiklos formos, kurios neprieštarautų Lietuvos 

Respublikos įstatymams, Universiteto statutui, šiam Aprašui ir kitiems Universiteto vidaus teisės 

dokumentams. 

11. Šis aprašas įsigalioja patvirtinus Universiteto rektoriaus įsakymu. 

12. Rektorius turi teisę nenumatytais ir ypatingais atvejais padaryti šio Aprašo išimtis. 

 

       


