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SAVANORIŠKO DARBO PARAMOS FONDE „MES“ SUTARTIS (SUSITARIMAS) 

 

_____________________________________________ Nr.____________ 
(data) 

________________________ 
(sudarymo vieta) 

 

Nacionalinis paramos fondas vienišumui mažinti „Mes“, kodas: 304813488, Veiverių g. 9B-62,  

Vilnius, tel.: +370 609 50829, el. paštas: mesfondas@gmail.com, atstovaujamas vadovo  

Andriaus Kalugino (toliau – Fondas), ir savanorišką darbą atliekantis(-i) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________  (toliau – Savanoris), 

(savanorio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. paštas) 

 

toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią savanoriško darbo Fonde sutartį (susitarimą).  

 

1. Fondas įsipareigoja: 

1.1. leisti Savanoriui laisvai pasirinkti darbo valandas ir darbo sritis; 

1.2 sudaryti ir užtikrinti tinkamas savanoriško darbo atlikimo sąlygas; 

1.3. suteikti Savanoriui informaciją apie atliekamo darbo pobūdį, saugą ir sveikatą darbe;  
1.4. kompensuoti dėl atliekamo savanoriško darbo patirtas išlaidas ________________________  
______________________________________________ pagal jas patvirtinančius dokumentus; 
1.5. kiti įsipareigojimai___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2. Savanoris įsipareigoja: 

2.1. atlikti šiuos savanoriškus neatlygintinus darbus:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________, dirbant mažiausiai 1 (vieną) valandą per metus;  
(konkretaus darbo pavadinimas, pobūdis, mastas, vieta, darbo laikas, trukmė ir kt.) 

 

2.2. informuoti Fondą apie savo atliktus darbus ir darbo valandas nustatyta tvarka; 

2.4. laikytis nustatytų savanoriškų darbų atlikimo, saugos ir sveikatos reikalavimų; 

2.5. laikytis Fondo vadovo nurodytų elgesio ir etikos normų bei taisyklių, elgtis korektiškai ir 

geranoriškai; 

2.6. prisiimti darbo, susijusio su Fondo veikla riziką 

2.7. veikti sąžiningai, rūpestingai ir išimtinai dėl Fondo interesų; 

2.8. saugoti ir racionaliai bei rūpestingai naudoti Fondo turimą inventorių ir materialų turtą; 
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2.9. užtikrinti iš Fondo veiklos gautos informacijos konfidencialumą ir apsaugą; 

2.10. kiti įsipareigojimai: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
 

3. Ši sutartis (susitarimas) įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki ______________ 

4. Savanoriško darbo metu Fondui ar Savanoriui padaryta žala atlyginama įstatymų nustatyta 

tvarka. 

5. Ši sutartis gali būti bet kuriuo metu nutraukta Šalių susitarimu arba vienai iš Šalių nevykdant 

sutartinių įsipareigojimų, raštiškai informuodamas kitą Šalį (Savanorio/Fondo el. paštu). 

5.1. Sutartis taip pat laikoma nebegaliojančia, jeigu Savanoris 12 (dvylika) mėnesių Fondui 

neteikia informacijos, apie jo atliekamus darbus. 

6. Sutartis keičiama ir papildoma tik Šalių rašytiniu susitarimu. Visi šios Sutarties pakeitimai 

ir/ar papildymai tampa šios Sutarties neatskiriama dalimi, ir įgyja teisinę galią tik sudaryti raštu 

ir pasirašyti Šalių. 

7. Bet kokie iš Sutarties kylantys ar su ja susiję ginčai, nesutarimai sprendžiami Šalių derybų 

būdu. Šalims nepavykus išspręsti ginčų derybų būdu, tokie ginčai, nesutarimai sprendžiami 

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

8. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai 

Šaliai. 

9. Sutarties Šalių rekvizitai: 

 

 

 

 

__________________________ 

(Fondo vadovo parašas) 

 

___________________________ 

(vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

____________________________ 

(Savanorio parašas) 

 

_____________________________ 

(vardas ir pavardė)

     

 ___________________________                     _____________________________ 

                       (data)                                                                (data) 

 

 

A.V. 


