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Projekto numeris

VP3-3.4-ŪM-03-V-01-010

Veiksmų programa

Aplinka ir darnus vystymasis

Veiksmų programos prioriteto priemonė

Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

Projektą įgyvendinanti institucija

Lietuvos verslo paramos agentūra

Projekto vykdytojas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

Projektui skirtas finansavimas

7.952.178,91 Lt

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2008m. vasario mėn. – 2011 m. liepos mėn.

Projekto statusas

Baigtas įgyvendinti

Trumpas projekto „VšĮ
Kauno medicinos
universiteto klinikų
Centrinio ir
Endokrinologijos
korpuso
rekonstravimas“,
projekto Nr. VP3-3.4ŪM-03-V-01-010,
aprašymas

Kauno klinikų Centrinis pastatas buvo pastatytas 1939 m., o Endokrinologijos korpusas - 1987 m.,
laikantis tuo metu galiojusių statybos norminių dokumentų reikalavimų, todėl pastatų atitvarų būklė
neatitiko STR 2.05.01:2005 bei HN 42:2004 reikalavimų. Prasta pastatų atitivarų būklė sąlygojo
neefektyvų šilumos naudojimą patalpų šildymui, o dėl vis prastėjusios jų būklės ir augant investicijų
poreikiui remonto/rekonstravimo darbams, pastatų eksploatacijos kaštai darėsi ekonomiškai
neefektyvūs. Projekto tikslas – didinti Kauno klinikų pastatų energijos vartojimo efektyvumą, gerinti
medicinos personalo darbo ir pacientų gydimosi sąlygas, kas leidžia sutrumpinti gydimosi trukmę ir
taupyti sveikatos apsaugai skiriamas lėšas. Sutaupytas lėšas Kauno klinikos gali skirti papildomos
įrangos, medikamentų įsigijimui, darbuotojų darbo užmokesčiui didinti. Minėtas tikslas pasiektas
įgyvendinus uždavinį – atlikus Centrinio pastato ir Endokrinologijos korpuso pastatų rekonstravimą,
t.y. pakeitus pastatų langus, apšiltinus Endokrinologijos korpuso pastato stogą, lauko sienas ir cokolį.
Reikia paminėti, jog 1937-1939 metais statyta Kauno klinikų statinių komplekso dalis (šiai daliai
priklauso Centrinis korpusas) paminklosauginiu požiūriu yra vertingas objektas: 2003 m. Kauno
klinikų statinių kompleksas buvo įrašytas į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (G399K), o
2008 m. jis paskelbtas kultūros paminklu. Dėl lėšų stygiaus atlikti minėtų rekonstravimo darbų,
Kauno klinikų administracija neturėjo galimybių ir prašė finansavimo iš ES Struktūrinių Fondų.
Rekonstravimo priemonės buvo būtinos įgyvendinti, kadangi esamų atitvarinių konstrukcijų būklė
buvo labai prasta, o einamieji remontai jau nebeefektyvūs. Tik finansinės paramos dėka projektas
buvo įgyvendintas per trumpą laikotarpį ir davė akivaizdžius rezultatus. Projekto įgyvendinimas
leidžia sutaupyti apie 2018 MWh/metus šilumos energijos ir apie 326342 Lt lėšų (esamomis
kainomis), skiriamų šilumos energijai. Taip pat pagerinta pastatų būklė, pagerėjo pacientų gydymosi
sąlygos.

Endokrinologijos korpuso rekonstrukcija

