
IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO 

PROJEKTO NR. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012 „VAIKŲ LIGONINĖS, VUL SANTAROS 

KLINIKŲ FILIALO, VAIKŲ REABILITACIJOS SKYRIAUS DRUSKININKŲ 

“SAULUTĖS” INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS“ ĮGYVENDINIMAS 

 

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – VUL Santaros 

klinikos) įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012 „Vaikų ligoninės, VUL Santaros 

klinikų filialo, Vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų „Saulutės“ infrastruktūros 

atnaujinimas“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis 

(Europos regioninės plėtros fondo lėšomis) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų 

infrastruktūros tobulinimas“.  

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018 m. birželio 1 d.  

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. gruodžio 31 d.  

Projekto vertė – 3 159 666,36 Eur, iš jų 1 613 147,85 Eur – Europos Sąjungos fondų lėšos, 

1 546 518,51 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

Projekto tikslas – taikant kompleksines priemones, gerinti vaikams palankias, kokybiškas, 

prieinamas bei veiksmingas aukščiausio lygio medicininės reabilitacijos ir vaikų raidos sutrikimų 

ankstyvosios reabilitacijos paslaugas Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, Vaikų 

reabilitacijos skyriuje Druskininkų „Saulutėje".  

Projekto uždavinys – pagerinti Druskininkų „Saulutės“ infrastuktūrą, atnaujinant patalpas ir 

įsigyjant įrangos bei baldų, reikalingų aukščiausio lygio medicininės reabilitacijos ir vaikų raidos 

sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugoms teikti.  

Projekto veiklos:  

- C ir D korpusų patalpų atnaujinimas;  

- įrangos bei baldų įsigijimas medicininės reabilitacijos ir vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios 

reabilitacijos III paslaugų teikimui.  

VUL Santaros klinikos yra viena iš dviejų Lietuvoje tretinio lygio medicininės reabilitacijos 

ir vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos (toliau – VRSAR) paslaugas vaikams teikiančių 

daugiafunkcinių ligoninių, kurioje teikiamos aktyvaus gydymo stacionarinės paslaugos sunkiausią 

kompleksinę negalią turintiems vaikams ir kuri užtikrina tęstinę antrinio ir tretinio lygio medicininę 

reabilitaciją toje pačioje įstaigoje. Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros 

klinikų filialo, Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centro Vaikų reabilitacijos skyrius 



Druskininkų „Saulutė“ (toliau – Druskininkų „Saulutė“) - vienas didžiausių, pažangiausių ir 

svarbiausių vaikų reabilitacinio gydymo centrų Lietuvoje ir vienintelė stacionarines vaikų 

reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga Pietų Lietuvoje. Čia teikiamos antrojo etapo stacionarinės 

medicininės reabilitacijos (reabilitacijos II (įskaitant tęstinę pakartotinę), palaikomosios reabilitacijos 

II ir kt.) bei VRSAR (IIIA ir IIIB) paslaugos. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti dalies 

Druskininkų „Saulutės” patalpų atnaujinimą, įrengti vandens gydyklą vaikams iki 18 m. pritaikytu 

baseinu reabilitacinėms procedūroms, įsigyti reikiamos medicinos įrangos bei baldų stacionarinių 

medicininės reabilitacijos ir VRSAR paslaugų teikimui.  

Projekto rezultatas - socialinė nauda, kurią pajus į Druskininkų „Saulutę“ besikreipiantys 

pacientai, kuriems reikalinga reabilitacija II (įskaitant pakartotinę), palaikomoji reabilitacija ir 

VRSAR III. Įgyvendinus visas investicijų Projekte numatytas veiklas, tikimasi, jog pagerės vaikams 

palankios, kokybiškos, prieinamos bei veiksmingos aukščiausio lygio medicininės reabilitacijos ir 

VRSAR III paslaugas Druskininkų „Saulutėje“. 


