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Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos įgyvendina projektą Nr. 

08.1.3-CPVA-V-612-01-0001 „Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros 

klinikų filialo, Vaiko raidos centro 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“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-612 

„Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas“. 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2017 m. gegužės 2 d. 

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  – 2021 m. gegužės 31 d. 

Projekto vertė – 7 500 000,00 Eur, iš jų 6 375 000,00 Eur – Europos Sąjungos fondų lėšos, 

1 125 000,000 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Projekto tikslas – pagerinti Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros 

klinikų filialo, Vaiko raidos centro teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą.  

Projekto uždavinys – Užtikrinti Vaiko raidos centrui būtiną infrastruktūrą. 

Projekto veikla - naujo pastato statyba. 

Dėl kritinės stogo būklės uždarius pagrindinį Vaiko raidos centro (toliau - VRC) pastatą 

(Vytauto g. 15, Vilnius), sumažėjo VRC teikiamų paslaugų apimtys, o vieną iš skyrių teko perkelti į 

Vaikų ligoninės, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo patalpas 

(Santariškių g. 7, Vilnius). Bendras patalpų plotas sumažėjo nuo 3300 kv. m iki 1900 kv. m. Dėl 

esamų pastatų kritinės būklės ir vietos stygiaus, VRC neturi galimybės plėsti paslaugų spektro, teko 

sumažinti kai kurių skyrių veiklos apimtis, todėl pailgėjo paslaugų laukimo eilės, o dėl kabinetų 

trūkumo gydytojai priversti dirbti keliomis pamainomis. Tai neigiamai įtakoja VRC teikiamų 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. 

Siekiant spręsti minėtą problemą, bus pastatytas naujas VRC paslaugoms teikti skirtas ir 

šiuolaikinius reikalavimus atitinkantis pastatas Santariškių g. 7, Vilniuje. 

Projekto rezultatas – pastačius naują pastatą ir optimizavus psichikos sveikatos priežiūros 

ambulatorines ir stacionarines II ir III lygio paslaugas vaikams, paslaugos bus suteikiamos greičiau, 

kokybiškiau, mažės pacientų eilės, pagreitės vaikų išgijimo laikas. 

 

 

 

 


