
 
 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO TARYBA  

 

SPRENDIMAS 

 

DĖL PRITARIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI IR FINANSAVIMUI PAGAL PRIEMONĘ 

„ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS, VĖJO) PANAUDOJIMAS 

VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ, TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ, RELIGINIŲ 

BENDRIJŲ AR CENTRŲ ELEKTROS ENERGIJOS POREIKIAMS“   

 

2022 m. rugpjūčio 26 d. Nr. UT1-21-2 

Kaunas 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas) statuto (Žin., 2012, Nr. 81-4227, i.k. 

1121010NUTA0XI-2147) 226 punkto nuostatomis, Universiteto strateginių plėtros gairių 2022-2026 m. 

įgyvendinimo plano 3.1 uždavinio „Stiprinti Universiteto darbuotojų ir studentų sveikatą“ 3.1.2 

priemonės „Sveikos fizinės ir ergonominės studijų, darbo ir pilsio aplinkos gerinimas“ vertinimo rodikliu 

3.1.2-3 „Sprendimai, skirti sveikatos stiprinimui: gamtinių, energijos ir kitų išteklių tausojimui ir galimos 

taršos mažinimui“ ir 4.10 uždavinio „Didinti valdymo ir veiklos procesų efektyvumą“ 4.10.3 priemonės 

„Veiklos procesų nuolatinis tobulinimas“ vertinimo rodikliu 4.10.3-2 „Procesai, skirti gamtinių, 

energijos ir kitų išteklių tausojimui ir galimos taršos mažinimui“, Universiteto lėšų ir turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais tvarkos (toliau –Tvarka) 8.3 punkto nuostatomis, atsižvelgdama į 2022 

m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 

kvietime pagal pažangos priemonės 2.1.1 punkto veiklą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) 

panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų 

elektros energijos poreikiams“ nustatytas sąlygas (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas) bei 

įvertinusi pateiktą informaciją, n u s p r e n d ž i a:  

1. P r i t a r t i rektoriaus įsakymo projektui (pridedamas) dėl saulės fotovoltinių elektrinių, 

įrengimo šiuose Universiteto pastatuose (toliau – Projektas): 

1.1. Biblioteka ir informacinis centras, Eivenių g. 6, Kaunas,  unikalus Nr. 4400-0425-6700; 

1.2. Kardiologijos institutas, Sukilėlių pr. 15, Kaunas, unikalus Nr. 1994-0009-9010; 

1.3. „Santakos“ slėnio naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras, Sukilėlių 

pr.13, Kaunas, unikalus Nr. 4400-2098-4954; 

1.4. Darželis-mokykla,  Žeimenos g. 106, Kaunas, unikalus Nr. 1997-3009-9013; 

1.5. 5 mokomasis korpusas, Tilžės g. 18, Kaunas, unikalus Nr. 1993-0065-9152; 
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1.6. 4 bendrabutis , J. Lukšos – Daumanto g. 6, Kaunas, unikalus Nr. 1997-8015-5013; 

1.7. 6 bendrabutis, Lampėdžių g. 17, Kaunas, unikalus Nr. 1999-0010-6010; 

1.8. 7 bendrabutis, Lampėdžių g. 15, Kaunas, unikalus Nr. 1999-3011-5012; 

1.9. 9 bendrabutis, Sąjungos a. 5A, Kaunas, unikalus Nr. 1997-9011-0013; 

1.10. 3 bendrabutis, V. Kudirkos g. 19, Kaunas, unikalus Nr. 1997-4008-8013; 

1.11. 4 mokomasis korpusas, Tilžės g. 18, Kaunas, unikalus Nr. 1993-0065-9138. 

 

 2. S k i r t i  iki 200 000,00 Eur su PVM nuosavų lėšų 1 punkte nurodytų pastatų saulės 

fotovoltinių elektrinių įrengimui, įskaitant netinkamas finansuoti projekto įgyvendinimo išlaidas pagal 

Projektų finansavimo sąlygų aprašą. 

3. N u r o d y t i, kad kitiems sprendimams, susijusiems su 1 punkte nurodytu Projektu, įskaitant  

papildomo nuosavų lėšų indėlio skyrimą iki Turto tvarkos 8.9 punkte nurodytos sumos (įskaitant 

netinkamas finansuoti projekto įgyvendinimo išlaidas pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą) 

netinkamų finansuoti projekto įgyvendinimo  išlaidų padengimą, papildomi Tarybos sprendimai 

nereikalingi.  

 

 

 

Tarybos  pirmininkas          Gintaras Skorupskas 


