
 Rozalimo miestelio bendruomenės vietos projektas 

„ROZALIMO SVEIKATINIMO STUDIJOS ĮKŪRIMAS“ 

Nr. PAKR-LEADER-6B-I-10-1-2022/42VS-PV-22-1-03387-PR001 
 

Vietos projekto vykdytojas Rozalimo miestelio bendruomenė, kodas 168293094, Kapų g. 

14, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r., bendruomenės pirmininkė Jūratė Sokienė. 

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

prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę ,,Bendradarbiavimo tinklų 

ir savanoriškos veiklos organizavimas“, LEADER-19.2-SAVA-8. 

Sprendimas skirti paramą. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos sprendimas 2022 m. liepos 1 d. Nr. BR1-206. 

Vietos projekto vykdymo sutartis. 2022 m. liepos 14 d. Nr. PAKR-LEADER-6B-I-10-1-

2022/42VS-PV-22-1-03387-PR001. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. liepos 14 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2023 m. birželio 30 d. 

Skirta paramos suma 19 528,00 Eur su PVM. 

Projekto tikslas – organizuoti savanorišką veiklą ir įkurti alternatyvaus sveikatinimo 

studiją Rozalimo miestelio bendruomenės namuose. 

Įgyvendindama vietos projektą bendruomenė planuoja iki šiol nenaudojamose 

bendruomenės namų patalpose atlikti paprastojo remonto darbus, sutvarkyti patalpas ir 

bendruomenės namuose įrengti alternatyviojo sveikatinimo studiją. Sveikatinimo paslaugoms teikti 

bendruomenė planuoja įsigyti termomasažinę įrangą (lovas), 3 mobilius terminio masažo įrenginius, 

dvi lovos bus pastatytos bendruomenės namuose, viena lova bus išnuomojama asmenims, 

negalintiems atvykti ir naudotis paslaugomis bendruomenės namuose. Paslaugas bendruomenė 

planuoja teikti ne tik bendruomenės nariams, Rozalimo seniūnijos gyventojams, bet ir Klovainių bei 

Pakruojo seniūnijų gyventojams ir organizacijoms, kurios rūpinasi savo darbuotojų sveikata. 

Sveikatinimo paslaugos bus mokamos, gautos lėšos bendruomenės tarybos sprendimu bus 

naudojamos bendruomenės veikloms organizuoti, bendruomenės pastatui šildyti, atsiskaityti už 

komunalines paslaugas. Masažo paslaugas teiks kursus išklausę, arba atitinkamą kvalifikaciją 

turintys savanoriai.  

Projektas įgyvendinamas su partneriu Žvirblonių kaimo bendruomene, kuriai Rozalimo 

miestelio bendruomenė įsigis tris lauko treniruoklius, vienas iš jų bus skirtas vaikams. Tikimasi, 

kad taip bus skatinamas vaikų ir suaugusių asmenų fizinis aktyvumas ir prevencija prieš ligas, 

kurias sukelia pasyvus gyvenimo būdas.  

Bendruomenė pasitelkė 11 savanorių, kurie dalyvaus vietos projekto veiklų įgyvendinime, 

prisidės organizuojant renginius ir užtikrins, kad įsigyta masažo įranga, treniruokliai būtų 

naudojami atsakingai ir saugiai. Į vietos projekto ,,Rozalimo sveikatinimo centro įkūrimas‘‘ veiklas 

bus įtraukti dviejų socialiai pažeidžiamų grupių atstovai iš Rozalimo ir Klovainių seniūnijų, kurie 

sveikatinimo paslaugas galės gauti nemokamai. Rozalimo miestelio bendruomenė pasirašė 

bendradarbiavimo sutartį su trimis partneriais, kurie atstovauja skirtingiems sektoriams – pilietinei 

visuomenei  Žvirblonių kaimo bendruomenė, verslui – Šeimos medicinos klinika UAB „Medicus 

LT“, vietos valdžiai – Rozalimo ambulatorija ir Pakruojo rajono savivaldybės administracija, su 

kuria bendruomenė pasirašė Jungtinės veiklos sutartį.  

Paramos intensyvumas 80 proc., paramos suma 19 528,20 Eur su PVM. Rozalimo 

miestelio bendruomenė prie vietos projekto prisideda Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto 

lėšomis 4 881,90 Eur, bendra projekto vertė 24 409,50 Eur su PVM. 

Pasiekimų rodikliai: projekto tikslinės grupės potencialių naudos gavėjų skaičius: dviejų 

socialiai pažeidžiamų grupių asmenys – 13 skurdo riziką patiriančių ir senyvo amžiaus asmenų, į 

projekto veiklų įgyvendinimą bus įtraukta 11 savanorių,  projekto rezultatais naudosis trijų 

seniūnijų gyventojai – Rozalimo, Klovainių ir Pakruojo, viso 24 gyventojai, bus organizuojami 2 

renginiai, kuriuose dalyvaus 52 dalyviai. 

Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas. 


