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padidinti energijos vartojimo efektyvumą
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Veiksmų programa Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Veiksmų programos prioriteto priemonė Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys 2004–2006 metų

bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo,

prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės

vertinimo kriterijus

Projektą įgyvendinanti institucija Lietuvos verslo paramos agentūra

Projekto vykdytojas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

Projektui skirtas finansavimas 3.999.999 Lt

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2008 m. gruodžio mėn. – 2010 m. spalio mėn. 

Projekto statusas Baigtas įgyvendinti 



Trumpas projekto  „Kauno 

medicinos universiteto 

Onkologijos ligoninės pastatų 

renovacija, siekiant padidinti 

energijos vartojimo efektyvumą“, 

projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-

01-003, aprašymas

Gerinant gydymo ambulatorinių ir stacionarių paslaugų kokybę, personalo ir pacientų darbo ir

poilsio sąlygas, LSMUL Kauno klinikų filialas Onkologinė ligoninė siekė renovuoti pastatus.

Įgyvendinus projektą šiluminė energija vartojama efektyviau – sunaudojama mažiau

energijos, sumažėjo energetiniai nuostoliai. Tuo pačiu projektas prisidėjo prie įstaigos veiklos

tikslo – teikti kokybiškas gydymo ir apgyvendinimo sąlygas ligoninės klientams bei

pacientams.

Onkologijos ligoninėje gydosi onkologinėmis ligomis sergantys ligoniai iš Kauno, Alytaus

bei Marijampolės apskričių. Jose gyvena apie 1/3 LR gyventojų, kurie gali tapti potencialiais

ligoninės klientais.

Pastatų būklė iki projekto neatitiko STR keliamų reikalavimų. Palatose ir kabinetuose,

ypatingai žiemos sezono metu, buvo šalta ir drėgna, mikroklimatas neatitino nustatytų

higienos normų. Dėl šių priežasčių nukentėdavo gydytojų darbo kokybė, klientai skųsdavosi

esamomis sąlygomis. Projektas buvo būtinas: siekiant sumažinti eksploatacijos išlaidas,

didinant energijos vartojimo efektyvumą visuomeniniame sektoriuje; siekiant gerinti

gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę ir efektyvumą. Įgyvendinus

projektą efektyviau panaudojami energijos ištekliai, tai leido sumažinti oro taršą ir sąlygojo

mažesnį neigiamą poveikį žmonių sveikatai; pastatų būklė buvo priartinta prie 6 esminių

statinio reikalavimų t.y. mechaninio patvarumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos,

sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos ir triukšmo, energijos taupymo ir

šilumos išsaugojimo. Įgyvendinus projektą buvo renovuoti 8 ligoninės pastatai: pakeisti

langai, durys, apšiltintos sienos, stogas, renovuoti šilumos punktai, vėdinimo sistema.



Onkologijos ligoninės pastatų renovacija


