
Žeimelio bendruomenės centro vietos projektas 

„PASLAUGŲ TEIKIMAS SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE ŽEIMELYJE“ 

Nr. PAKR-LEADER-6B-DI-6-1-2020 
 

Vietos projekto vykdytojas Žeimelio bendruomenės centras, kodas 168296247, Leijerio 

al. 1,  Žeimelis, Pakruojo r., bendruomenės pirmininkė Daiva Skrupskelytė. 

Projektas įgyvendinamas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos 

prioriteto Nr. 1 „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę ,,Kaimo gyventojams skirtų 

pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, LEADER-19.2-SAVA-5. 

Sprendimas skirti paramą. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos sprendimas 2021 m. balandžio 15 d. Nr. BR1-129. 

Vietos projekto vykdymo sutartis. 2021 m. gegužės 14 d. Nr. PAKR-LEADER-6B-DI-6-

1-2020/42VS-PV-20-1-09920-PR001.  
Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. gegužės 14 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2022 m. balandžio 15 d. 

Skirta paramos suma 97 632,00 Eur be PVM. 

Projekto tikslas – sukurti namų aplinkos sąlygas senyvo amžiaus ir suaugusiems 

neįgaliems asmenims gyventi oriai ir gauti reikalingas paslaugas. 

Žeimelio bendruomenės centras įregistruotas 2003 m., bendruomenėje yra 109 nariai. 2018 

m. Žeimelio bendruomenės centras iš tikslinių įnašų įsigijo pastatą ir atidarė Žeimelio vaikų dienos 

centrą, kurį lanko apie 25–30 vaikų iš visos seniūnijos, centre įsteigta 2,13 etato. Žeimelio 

bendruomenės centras nutarė plėsti savo veiklą ir įgyvendindamas vietos projektą „Paslaugų 

teikimas savarankiško gyvenimo namuose Žeimelyje“ pasirūpinti kita bendruomenės dalimi – 

senyvo amžiaus ir suaugusiais neįgaliais gyventojais. Projekto įgyvendinimo metu Žeimelio 

bendruomenės centras pagal panaudos sutartį valdomame pastate-gyvenamame name, unikalus Nr. 

6579-3000-1012, esančiame J. Šliavo g. 4, Žeimelis, Pakruojo r., planuoja atlikti paprastojo 

remonto darbus, įsigyti suplanuotai veiklai vykdyti būtinus medicininius baldus, virtuvės, 

gyvenamųjų ir poilsio kambarių baldus, buitinę techniką ir įrangą, virtuvės įrankių ir indų 

komplektus, vykdyti bendruomeninį verslą ir įsteigti savarankiško gyvenimo namus. Savarankiško 

gyvenimo namuose bus įrengti 6 kambariai ir užtikrinta galimybė gyventi 12 asmenų. Savarankiško 

gyvenimo namuose bus sukurtos 2,5 naujos darbo vietos. 

 Įgyvendindamas projektą Žeimelio bendruomenės centras pradės teikti vietos gyventojams 

socialinės globos paslaugą senyvo amžiaus ir suaugusiems neįgaliems asmenims, pagal nustatytus 

nuolatinės priežiūros (pagalbos) ir individualius poreikius. Asmenims, gyvenantiems savarankiško 

gyvenimo namuose, sveikatos priežiūros paslaugas teiks kaimynystėje įsikūrusi VšĮ Pakruojo 

rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Žeimelio ambulatorija. Planuojama, kad sunkios 

negalios neturintys asmenys maistą gaminsis savarankiškai arba su savarankiško gyvenimo namų 

personalo  pagalba. Asmenims, negalintiems ar nenorintiems gamintis maisto, bus organizuojama 

pagaminto maisto tiekimo paslauga, užsakant paslaugą iš išorės tiekėjo.  

Projektą Žeimelio bendruomenės centras įgyvendina su partneriu – Pakruojo rajono 

savivaldybės administracija. Žeimelio bendruomenės centro vietos projektas atitinka 

bendruomeniniam verslui keliamus reikalavimus. Iš ekonominės veiklos gautas pelnas bus 

skiriamas verslo tvarumui užtikrinti, darbo vietoms išlaikyti, verslui plėsti, vietos bendruomenės 

interesams ir poreikiams tenkinti. Įgyvendinus vietos projektą bus teikiamos prieinamos, nebrangios 

ir kokybiškos paslaugos labiausiai pažeidžiamai visuomenės daliai – senyvo amžiaus ir neįgaliems 

suaugusiems žmonėms. 

Paramos intensyvumas 95 proc., paramos suma 97 632,01 Eur be PVM, Pakruojo rajono 

savivaldybės biudžeto lėšos 25 930,35 Eur, iš kurių 5 138,53 Eur yra 5 proc. ir 20 791,82 Eur yra 

PVM dengimo išlaidos, bendra projekto vertė 123 562,36 Eur. 

Pasiekimų rodikliai: projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos 2,5 naujos darbo vietos, 

išlaikytos 4,63 darbo vietos, pagerinta infrastruktūra naudosis ir paslaugą gaus 12 VVG teritorijos 

gyventojų.  

Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – aiškinamasis stendas. 

 


