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SAVANORIŠKOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO  
VŠĮ K. GRINIAUS SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO LIGONINĖJE  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Savanoriškos veiklos VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) nustato savanoriškos veiklos organizatoriaus (toliau – Ligoninė) ir savanorio, 

atliekančio savanorišką veiklą VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje (toliau – 

Savanoris), savanoriškos veiklos ypatumus, organizavimo principus, VšĮ K. Griniaus slaugos ir 

palaikomojo gydymo ligoninės ir Savanorio teises bei pareigas.  

2. Savanoriška veikla – Savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla VšĮ K. 

Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje, kurios sąlygos nustatytos šiame Apraše. 

3. Savanoris – asmuo, kuris neatlygintinai laisva valia skyrė savo laiką, žinias ir patirtį, 

atlikdamas naudingą darbą veikla VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje. 

4. Ligoninės ir Savanorio santykiai yra civiliniai teisiniai santykiai. 

5. Savanoriška veikla VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje atitinka 

savanoriškos veiklos principus, todėl nėra laikoma nelegaliu darbu. 

6. Apraše vartojamos sąvokos: 

6.1. Savanoriškos veiklos koordinatorius (toliau – koordinatorius) – VšĮ K. Griniaus slaugos ir 

palaikomojo gydymo ligoninės darbuotojas, atsakingas už savanoriškos veiklos koordinavimą;  

6.2. Savanoriškos veiklos kuratorius (toliau – kuratorius) – VšĮ K. Griniaus slaugos ir 

palaikomojo gydymo ligoninės skyriuose koordinatoriaus paskirti darbuotojai, atsakingi už 

savanoriškos veiklos priežiūrą konkrečiame skyriuje. 

7.  Visos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos 

įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.  

 

II. SAVANORIŠKOS VEIKLOS KRYPTYS 

 

8. Savanoriška veikla VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje vykdoma 

vadovaujantis šiais principais: 

8.1. Naudos – savanoriška veikla teikia naudą Ligoninei (pacientams / artimiesiems / personalui 

ir pan.) ir Savanoriui (suteikia galimybę aktyviai prisidėti prie ligoninės gerovės kūrimo ir skatina 

savanorio asmeninę saviraišką bei tobulėjimą); 

8.2. Bendradarbiavimo - savanoriška veikla remiasi Savanorių ir Ligoninės tarpusavio 

bendradarbiavimu, siekiant suderinti Savanorių ir Ligoninės poreikius bei galimybes; 

8.3. Įvairovės ir lankstumo - savanoriška veikla gali būti atliekama įvairiose veiklos srityse. 

Ligoninė ir Savanoris gali susitarti dėl Savanoriškos veiklos formų ir būdų, taip pat iš anksto 

informavus juos keisti. 

9. Savanoriška veikla VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje apima: 



9.1.  veiklą administracinėje srityje – informacijos rinkimas, informacijos teikimas, personalo 

apmokymas, bendravimas ir bendradarbiavimas su kitų savanoriškų ar nevyriausybinių organizacijų 

savanoriais ir pan., įvairių leidinių leidimas; 

9.2.  pagalbą medicinos personalui ir pacientui bei jo artimiesiems – lydinčio asmens funkcijos, 

atokvėpio paslauga, bendravimas su pacientais ir jų artimaisiais bei kita nespecializuota pagalba 

medicinos personalui ir pacientui bei jo artimiesiems,  minimali pagalba ligonio slaugoje: rengiant, 

prausiant, maitinant, keičiant patalynę (tik su medicinos personalo priežiūra ir pagalba), profesionalias / 

kvalifikuotas paslaugas (turint kvalifikaciją įrodantį dokumentą) tik su atitinkamos srities specialistų 

priežiūra ir kontrole; 

9.3.  pagalbą dvasinėje veikloje; 

9.4.  pagalbą organizuojant bei dalyvaujant įvairiuose renginiuose ar akcijose, tvarkant ligoninės 

teritoriją, padedant kraustymosi ar remonto metu ir pan. 

 

III. SAVANORIŠKOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS  

 

10. Savanorišką veiklą Savanoris atlieka Ligoninės pasirinktuose ar paskirtuose skyriuose bei 

jos teritorijose (veikla neterminuota). 

11. Už Savanoriškos veiklos organizavimą atsakingas koordinatorius, kuris: 

11.1. priima Savanorį į Savanorišką veiklą VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo 

ligoninėje; 

11.2.  atlieka pretendento vykdyti savanorišką veiklą anketos įvertinimą, Savanorių privalomų 

savanoriškai veiklai mokymų organizavimą, savanoriškos veiklos poreikio VšĮ K. Griniaus slaugos ir 

palaikomojo gydymo ligoninės skyriuose įvertinimą, nuolatinį savanoriškos veiklos vertinimą ir 

priežiūrą, Savanorių registravimą į ,,Savanoriškos veiklos žurnalą“ (pavyzdinė forma, Aprašo 1 

Priedas); 

11.3.  esant poreikiui, baigiant savanorišką veiklą, Savanoriui išduoda dokumentą, patvirtinantį 

Savanorio vykdytą veiklą ir pasirašytą VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės 

darbuotojo, paskirto koordinatoriumi (pavyzdinė forma, Aprašo 2 priedas). 

12. Savanoriškos veiklos Savanoriu gali tapti asmuo: 

12.1. vyresnis kaip 14 m. Lietuvos Respublikos pilietis ir Lietuvos Respublikos teritorijoje 

teisėtai gyvenantis užsienietis; 

12.2. pateikęs šiuos dokumentus: 

12.2.1. užpildytą Pretendento vykdyti savanorišką veiklą Savanorio anketą (pavyzdinė forma, 

Aprašo 3 Priedas);  

12.2.2.  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (gimimo liudijimo, asmens tapatybės 

kortelės, paso) kopiją; 

12.2.3. galiojančią asmens medicininę knygelę (forma Nr.  Nr.048/a) arba privalomo sveikatos 

patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047a), o asmenys iki 18 m. – vaiko sveikatos pažymėjimą 

(forma Nr. 027–1/a),  

12.2.4. nepilnamečio pretendento į Savanorius tėvų ar globėjų sutikimą vykdyti savanorišką 

veiklą ( pavyzdinė forma, Aprašo 4 Priedas); 

13. Esant poreikiui, pretendento į Savanorius papildomai gali būti prašoma pateikti 

papildomus dokumentus (pvz. rekomendaciją, tam tikrą išsilavinimą ar patirtį patvirtinančių 

dokumentų kopijas, pažymą apie teistumą  ir pan.). 

14. Savanoriai, norintys VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje vykdyti 



savanorišką veiklą: 

14.1. supažindinami su Ligoninėje teikiamų paslaugų specifika (tikslais ir uždaviniais), 

Ligoninės skyriaus aplinka ir tuo metu esančiu personalu; 

14.2. privalo pateikti Aprašo 12 ir 13 punktuose nurodytus dokumentus; 

14.3. aptariamas Savanoriškos veiklos pobūdis, kurį Savanoris pasirenka asmeniškai; 

14.4. supažindinamas su Ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis, darbų saugos ir sveikatos darbe 

reikalavimais raštiškai bei galimus rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, apsisaugojimo priemonių 

naudojimą; 

14.5. pateikiamos dokumentų formos, kurios turi būti užpildytos / pasirašytos: Savanorio anketa 

ir reikalavimai savanoriui (Aprašo 5 Priedas), atliekančiam savanorišką veiklą VšĮ K. Griniaus slaugos 

ir palaikomojo gydymo ligoninėje, Savanorio įsipareigojimą saugoti konfidencialią informaciją 

(pavyzdinė forma, Aprašo 6 priedas); 

14.6.  išklausyti privalomus savanoriškai veiklai mokymus. 

14.7. informuojamas, kad kaskart atvykęs atlikti savanoriškos veiklos į priskirtą skyrių, turi 

užsiregistruoti į ,,Savanorių registracijos žurnalą“ (pavyzdinė forma, Aprašo 7 Priedas), segėti 

identifikacinę kortelę. 

15. Pretendento vykdyti savanorišką veiklą prašymai (elektronine ar popierine laisva forma ) 

priimami visus metus.  

16. Sprendimą dėl Savanorio atitikimo atlikti savanoriškas veiklas veiklą VšĮ K. Griniaus 

slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje priima koordinatorius, kartu su konkretaus skyriaus 

kuratoriumi ir/ar slaugos administratoriumi. 

17. Privalomus savanoriškai veiklai mokymus Savanoriams praveda koordinatorius. 

18. Savanorio veiklą prižiūri skyriaus, kuriame atliekama savanoriška veikla, kuratoriai ir / ar 

slaugos administratoriai. 

19. Savanoriai apie savo veiklą skyriuose yra tiesiogiai atskaitingi kuratoriui. 

20. Kuratorius kuruoja Savanorišką veiklą VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo 

ligoninės skyriuose, nurodo konkretų Savanorių poreikį (savanorių amžiaus ribas bei skaičių), veiklos 

apimtis ir trukmę, atsižvelgdamas į skyriaus darbo specifiką, vykdo instruktažą skyriuje bei 

savanoriškos veiklos priežiūrą.  

21. Esant poreikiui kuratoriai gali papildomai inicijuoti savanorišką veiklą padalinyje 

(papildomą Savanorių poreikį, papildomą apmokymą, naujas Savanorių veiklas ir pan.), informuojant 

bei derinant su koordinatoriumi.  

22. Savanoriškos veiklos koordinatorius, kuratoriai bei slaugos administratoriai tarpusavyje 

geranoriškai bendradarbiauja visais klausimais, susijusiais su savanoriška veikla VšĮ K. Griniaus 

slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje: organizuoja ir dalyvauja susitikimuose savanoriškos veiklos 

klausimams aptarti, nedelsiant informuoja dėl problemų, kylančių vykdant savanorišką veiklą, 

Savanorio atitikimo atlikti tam tikras savanoriškas veiklas VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo 

gydymo ligoninėje ir pan. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Savanoriška veikla gali būti nutraukta vienašališkai Ligoninės ar Savanorio iniciatyva, iš 

anksto informavus suinteresuotą pusę. 

24. Informacija, kuri Savanoriui tapo žinoma vykdant savanorišką veiklą, yra laikoma 

konfidencialia ir negali būti atskleista jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško VšĮ K. Griniaus 



slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų 

privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.  

25. Savanoriškos veiklos metu įstaigai, pacientui ar Savanoriui padaryta žala atlyginama 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

____________________ 



Savanoriškos veiklos vykdymo  

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo 

gydymo ligoninėje tvarkos aprašo 

1 priedas  

 

 

VŠĮ K. GRINIAUS SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO LIGONINĖS  

SAVANORIŠKOS VEIKLOS ŽURNALAS 

 

 
Eilės 

Nr. 
Savanorio vardas, 

pavardė 
Atliekamų darbų 

pobūdis 
Savanoriško 

darbo 

pradžia ir 

pabaiga 

Pastabos 

(kita 

informacija 

Savanoriško 

darbo 

organizatoriaus 

parašas ir data 

Savanorio 

parašas ir 

data 

       

       

       

 

 

 

 



Savanoriškos veiklos vykdymo  

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo 

gydymo ligoninėje tvarkos aprašo 

2 priedas  

 

 

SAVANORIŠKOS VEIKLOS VYKDYMO VŠĮ K. GRINIAUS SLAUGOS IR 

PALAIKOMOJO GYDYMO LIGONINĖJE PATVIRTINIMO PAŽYMA 

 

20         m.                                       d. Nr. ....................... 

Kaunas 

 

Patvirtiname, kad Savanoris ____________________________________________________  

                                                                                              (fizinio asmens vardas, pavardė) 

vykdė savanorišką veiklą VšĮ K.Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės 

________________________________________________________________________________  
                                                                                              (skyriaus pavadinimas) 

nuo 20_________________________ iki 20_____________________________, kurios metu vykdė 

šias veiklas: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
                                                                                             

 

Pareigos 

Vardas pavardė 

_______________________ 

(parašas) 

_______________________ 

(data) 

 



Savanoriškos veiklos vykdymo  

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo 

gydymo ligoninėje tvarkos aprašo  

3 priedas  

 

SAVANORIO ANKETA 

 

Vardas, pavardė          Gimimo data 

 

 

*PASTABA: Jei esate jaunesnis nei 18 m. amžiaus, prie šios anketos pridėkite užpildytą nepilnamečio 

pretendento į savanorius tėvų ar globėjų sutikimą vykdyti savanorišką veiklą VšĮ K. Griniaus slaugos ir 

palaikomojo gydymo ligoninėje 

 

Mob. tel. Nr.     El. paštas 

 

 

Namų adresas 

 

 

Darbovietė/mokymosi įstaiga 

 

 

Išsilavinimas (pažymėkite) 

1. Pradinis  Pagrindinis    Vidurinis  Profesinis 

2. Aukštasis      Specialybė (įrašykite) .............................................................................................. 

 

Kuriomis kalbomis kalbate? 

□ Lietuvių   Rusų  Lenkų  Kita (įrašykite) .................................................... 

 

Ar esate dalyvavęs panašiose savanorių programose ar iniciatyvose, visuomeninėje veikloje? 

□ Taip (įrašykite, kokiose) ................................................................................................................. 

□ Ne 

 

Ar dalyvavote kursuose, mokymuose, susijusiuose su savanorystės veikla? 

□ Taip (įrašykite, kokiose) ................................................................................................................. 

□ Ne 

 

Jei Jūs neturite jokios darbinės patirties ar savanoriškos veiklos patirties, prašome parašyti 

asmens, kuris galėtų Jus rekomenduoti savanoriškai veiklai (pvz., mokytojas, dėstytojas, kitas 

asmuo, nesusijęs su Jumis giminystės ryšiais) 

 

.................................................................................................................................................................... 

(Vardas, pavardė, Jus siejantis ryšys (pvz. mokytojas, dėstytojas ir pan.), telefono numeris) 

 

Informacija apie save (Aprašykite kokios Jūsų asmeninės savybės pravers savanorio darbe) 

 

 

 

 

 



Kodėl nusprendėte tapti savanoriu 

 

 

 

 

 

Ko tikitės iš savanoriškos veiklos? 

 

 

 

 

 

Prašome pažymėti sritis, kuriose domina savanoriška veikla: 

□ Specialioji veikla (laisvalaikio užimtumas, muzikinė, meninė veikla, rankdarbiai, skaitymas ir kt.) 

□ Socialinės paslaugos (pagalba palydint ligonius, išvežant į lauką, tvarkantis ir kt.) 

□ Ūkinė veikla (aplinkos tvarkymas, gėlių priežiūra, langų valymas ir kt.) 

□ Labdaros organizavimas ir pagalba (renginiai, akcijos ir kt.) 

□ Kita veikla (__________________________________________________________________) 

 

Kiek valandų per savaitę galėtumėte skirti savanoriškai veiklai? 

□ 1 val. per sav.    2 val. per sav.    daugiau nei 2 val. per sav. 

 

Kuriomis dienomis ir valandomis galėtumėte vykdyti savanorišką veiklą?  

 Dienos metu 

(8-16 val.) 

Vakaro metu 

(16-20 val.) 

Pirmadienis   

Antradienis   

Trečiadienis   

Ketvirtadienis   

Penktadienis   

Šeštadienis   

Sekmadienis   

 

Kokiame (-iuose) VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės skyriuose labiausiai 

norėtumėte vykdyti savanorišką veiklą? 

□ Panemunės skyrius    Vičiūnų skyrius    Petrašiūnų skyrius    

 

Ką dar svarbu apie Jus žinoti (pvz.; ar turite kokių nors polinkių, sveikatos problemų, 

pageidavimų į kuriuos turėtume atsižvelgti)? 

 

 

 

 

Kontaktinis asmuo, į kurį galėtumėme kreiptis nenumatytais, skubiais atvejais: 

 

............................................................................................................................................................ 
Vardas Pavardė Jūsų ryšiai (pvz. brolis, sesuo ir pan.) telefono numeriai 

 

 

 



 

Anketą užpildė (parašas dedamas vėliau)                              Anketos pildymo data 

 

 

 

 

Dėkojame už anketai užpildyti skirtą laiką. 

 

 Sutinku, kad mano aukščiau nurodyti asmens duomenys būtų perduoti savanoriškos veiklos 

organizatoriui VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė, su tikslu tvarkyti asmens 

duomenis Savanoriškos veiklos kandidatų registre.  

Informuojame, kad Jūs turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Norėdami tai 

padaryti, turite parašyti pranešimą el. paštu  info@kgriniausligonine.lt, parašydami, kad 

„Nesutinku, kad mano {nurodomas Vardas, pavardė} asmens duomenys būtų tvarkomi 

Savanoriškos veiklos kandidatų registre“. 

 

...................................................................................... 
Parašas, v. pavardė, data 

 

Anketą siųsti el. p. info@kgriniausligonine.lt, tel. +370 , savanorių koordinatorius 

mailto:administracija@vilkpedesligonine.lt#_blank
mailto:administracija@vilkpedesligonine.lt#_blank
mailto:administracija@vilkpedesligonine.lt#_blank
mailto:psichologai@vilkpedesligonine.lt#_blank
mailto:psichologai@vilkpedesligonine.lt#_blank


Savanoriškos veiklos vykdymo  

VšĮ K. Griniaus slaugos ir 

palaikomojo gydymo ligoninėje 

tvarkos aprašo 

4 priedas  

 

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo  

gydymo ligoninės direktoriui  

 

 

NEPILNAMEČIO PRETENDENTO Į SAVANORIUS TĖVŲ AR GLOBĖJŲ 

SUTIKIMAS VYKDYTI SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ  

 

 

20     m.                          mėn.         d. 

 

Kaunas 

 

 

Aš, (vardas,pavardė)_____________________________________________, sutinku, 

kad mano nepilnametis sūnus /dukra (ar globotinis/globotinė) (vardas, pavardė) 

___________________________________ dalyvautų VšĮ K.Griniaus slaugos ir palaikomojo 

gydymo ligoninės (toliau – Ligoninė) organizuojamoje savanoriškoje veikloje (tinkamą pasirinkti): 

 

  

Ilgalaikėje savanoriškoje veikloje – kai savanoriška veikla vykdoma mažiausiai 6 mėnesius, 

 po 4 val. per savaitę 

  

Trumpalaikėje savanoriškoje veikloje – kai savanoriška veikla vykdoma 3 mėnesių,  

po 6 val. per savaitę.  

  

Vienkartinėje savanoriškoje veikloje – kai savanoriška veikla vykdoma epizodiškai, 

dalyvaujant įvairiuose akcijose ir renginiuose 

 

Esu susipažinęs su Savanoriškos veiklos vykdymo VšĮ K. Griniaus slaugos ir 

palaikomojo gydymo ligoninėje tvarkos aprašu, kuriame numatyta savanoriškos veiklos 

organizavimo tvarka bei savanorio teisėmis ir atsakomybe, Ligoninės teisėmis ir pareigomis.  

 

 

Sutinku  

________________________________________________________________________________ 

                        (Tėvų (ar globėjų) vardas, pavardė, parašas, telefono nr., el. p. adresas) 

 



Savanoriškos veiklos vykdymo  

VšĮ K. Griniaus slaugos ir 

palaikomojo gydymo ligoninėje 

tvarkos aprašo 

5 priedas  

 

 

REIKALAVIMAI SAVANORIUI, ATLIEKANČIAM SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ 

VŠĮ K. GRINIAUS SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO LIGONINĖJE 

 

1. Savanoris savo veiklą atlieka laisva valia ir neatlygintinai (už savo darbą negauna jokio 

atlygio nei iš įstaigos, nei iš pacientų /artimųjų/ personalo). 

2. Savanoris turi būti pasiruošęs išklausyti ir priimti įvairias ligonio, bei jo artimųjų 

emocines reakcijas, nieko neteisiant, nesmerkiant ir nekritikuojant. Neturėtų palaikyti nei vienos 

pusės – nei ligonio, nei jo artimųjų. Bendrauti su visais geranoriškai. 

3. Savanoris nesudaro ligonio slaugos planų. Už tai atsakingas ligonį slaugantis bendrosios 

praktikos slaugytojas. 

4. Savanoris bendraudamas su ligoniu, atsižvelgia į ligonio poreikį bendrauti: nevargina 

ligonio, jei šis nenori kalbėti, jaučiasi pavargęs, išsekęs ir pan. Jei ligonis nori, galima jam 

paskaityti norimą literatūrą, melstis su juo, kalbėti apie tai, kas ligoniui yra įdomu ir pan.  

5. Savanoris gali teikti ligoniui minimalią pagalbą jo slaugoje, tik su slaugos personalo 

priežiūra: rengiant, prausiant, maitinant, keičiant patalynę / sauskelnes, palydint į tualetą, koplyčią, 

lauką ir pan. 

6. Savanoriai, turintys gydytojo, bendrosios praktikos slaugytojo, slaugytojo padėjėjo, 

kineziterapeuto, soc. darbuotojo, kirpėjo ar kitą kvalifikaciją, pagalbą ligoniams teikia tik pateikę tai 

įrodantį dokumentą ir tik su atitinkamos srities specialistų priežiūra. Savarankiškai sprendimus 

priimti draudžiama.    

7. Savanoris gali atlikti smulkius ligonio pavedimus, pvz.: parašyti laišką, padėti surinkti 

telefono numerį, palaistyti gėles, padėti susitvarkyti palatą ar susidėti daiktus pan. 

8. Savanoris tam tikrą laikotarpį gali pavaduoti ligonio šeimos narius, kad jie galėtų pailsėti 

fiziškai ir psichologiškai. 

9. Savanoris negali naudoti stipriai kvepiančios kosmetikos, ateiti prisirūkęs, iššaukiančiai 

apsirengęs ir pan. 

10. Savanoris pastebėjęs bet kokį ligonio būklės pasikeitimą, ar kitą įtartiną situaciją, skubiai 

informuoja apie tai slaugos personalą. 

11. Savanoris nesprendžia ligonio /artimųjų/ personalo iškeltų klausimų. Neprimeta savo 

nuomonės.  

12. Savanoris negali apsunkinti ligonio /artimųjų/ personalo savo asmeninėmis problemomis.  

13. Savanoris privalo išlaikyti konfidencialią informaciją apie pacientą /artimuosius/ įstaigą. 

14. Visi klausimai susiję su savanoriška veikla /iškilusiomis problemomis aptariami su 

asmeniu, atsakingu už savanoriškos veiklos organizavimą, kuruojančiu savanorio darbą: teikia 

informaciją, konsultuoja, aprūpina minimaliomis priemonėmis savanoriškai veiklai atlikti ir pan.  

15. Savanoris gali keisti savo veiklos pobūdį, apie tai suderinęs su kuratoriumi: savanorišką 

veiklą galima atlikti ne tik veiklose, susijusiose su ligoniais /artimaisiais, bet ir tvarkant ligoninės 

patalpas, teritoriją, organizuojant renginius, akcijas, skaitant paskaitas personalui, leidžiant leidinius 

ir pan.  

16. Savanoris laikosi atliekamų darbų saugos ir sveikatos darbe reikalavimų bei įstaigos 

nustatytų ligoninės pacientų lankymo ir buvimo ligoninės teritorijoje vidaus tvarkos taisyklių.  

17. Savanoris atėjęs į įstaigą savanoriškai veiklai atlikti, kaskart užsiregistruoja į savanorių 

registracijos žurnalą ir pasiruošia darbui: persirengia, įsisega identifikacinę kortelę.  

18. Savanoris nusprendęs užbaigti savanorišką veiklą, apie tai informuoja kuratorių. 



19. Savanoriškų darbų metu savanorio padaryta žala įstaigai /asmenims/ atlyginama Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.   

20. Savanoriui pageidaujant, gali būti išduodamas dokumentas patvirtinantis savanorio atliktą 

savanorišką veiklą, įgytą kompetenciją. 

21. Savanoriui pažeidus nustatytus reikalavimus, ligoninė gali atsisakyti savanorio vykdomos 

veiklos. 

 

SUSIPAŽINAU:  ....................................................... .................................     ...........................                                 

Vardas, pavardė                Parašas                Data  



Savanoriškos veiklos vykdymo  

VšĮ K. Griniaus slaugos ir 

palaikomojo gydymo ligoninėje 

tvarkos aprašo 

6 priedas  

 

Savanorio įsipareigojimas saugoti konfidencialią informaciją 
 

 Aš suprantu, 

- kad vykdant savanorišką veiklą galiu pamatyti ar išgirsti asmens duomenis ar kitą 

konfidencialią įstaigos informaciją, kuri negali būti atskleista ar perduota neįgaliotiems asmenims ar 

institucijoms; 

- kad draudžiama perduoti neįgaliotiems asmenims slaptažodžius ir kitus duomenis, 

leidžiančius programinėmis ir techninėmis priemonėmis sužinoti asmens duomenis ar kitaip 

sudaryti sąlygas susipažinti su asmens duomenimis bei kita įstaigos konfidencialia informacija; 

- kad atskleidus asmens duomenis ar kitą įstaigos konfidencialią informaciją 

neįgaliotiems asmenims gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

 Aš įsipareigoju, 

- saugoti asmens duomenų paslaptį ir kitą įstaigos konfidencialią informaciją; 

- neatskleisti, neperduoti informacijos ir nesudaryti sąlygų įvairiomis priemonėmis su 

ja susipažinti nei vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija tiek įstaigos viduje, 

tiek už jos ribų; 

- pranešti savo savanoriškos veiklos koordinatoriui ir savanoriškos veiklos kuratoriui 

apie kiekvieną įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų ar kitos įstaigos 

konfidencialios informacijos saugumui. 

Aš žinau, 

- kad už šio įsipareigojimo nesilaikymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymo pažeidimą turėsiu atsakyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 

įstatymus; 

- kad asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo arba kitų duomenų 

valdytojo ar duomenų tvarkytojo veiksmų ar neveikimo, turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą 

turtinę ar neturtinę žalą (pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 

54 str.1 d.); 

- kad duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas ar kitas asmuo, atlygina asmeniui 

padarytą žalą, patirtą nuostolį išreikalauja įstatymų nustatyta tvarka iš asmens duomenis 

atskleidusio Savanorio, dėl kurio kaltės atsirado ši žala (pagal Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo 54 str. 3 d.); 

- kad šis įsipareigojimas galios visą mano savanoriškos veiklos laiką šioje įstaigoje ir 

pasibaigus savanoriškai veiklai (pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymo 21 str. 6 d.). 

 Aš esu susipažinęs su aukščiau išdėstytais punktais ir jais vadovausiuosi: 

kita (įrašyti) __________________________________________________________________ 

 

Šis pasižadėjimas buvo pasirašytas dalyvaujant  

Pareigos_______________________________ 

 

______________________________________ 

(vardas, pavardė) 

Parašas _______________________________ 

Data      _______________________________ 

 

           

______________________________________ 

   (Savanorio vardas ir pavardė) 

Asmens kodas  

/ gimimo data  ___________________________  

Parašas ________________________________ 

Data       _______________________________ 

 

 



Savanoriškos veiklos vykdymo  

VšĮ K. Griniaus slaugos ir 

palaikomojo gydymo ligoninėje 

tvarkos aprašo 

7 priedas  

 

 

VŠĮ K. GRINIAUS SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO LIGONINĖS  

SAVANORIŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS 

 

 
Eilės 

Nr. 
Savanorio vardas, 

pavardė 
Data Atliekamų darbų 

pobūdis 
Savanoriško 

darbo 

pradžia 

Savanoriško 

darbo 

pabaiga 

Savanorio 

parašas  

       

       

       

 


