
 

UAB „NAMITA“ BAIGIA ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ, SKIRTĄ SVEIKATINGUMO 

INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMUI BIRŠTONE 

Š. m. birželio 9 d. UAB „Namita“ Birštone atidarė naują gyvenamąjį korpusą su funkcinės 

diagnostikos ir reabilitacijos centru. Naujajam korpusui atvėrus duris, UAB „Namita“ komplekse 

Birštone vienu metu sveikatintis ir gydytis gali iki 300 žmonių. Funkcinės diagnostikos ir 

reabilitacijos centre įdiegta moderni įranga suteiks svečiams galimybę pasinaudoti inovatyvia ir dar 

veiksmingesne reabilitacija, o gydytojai ir kiti specialistai dabar gali dar tiksliau ir objektyviau 

įvertinti žmogaus fizinę būklę, atlikti žmogaus gyvybinių funkcijų monitoringą.  

Naujajame gyvenamajame korpuse įrengta 140 kambarių, talpinsiančių iki 300 žmonių. Sanatorijos 

svečiams siūlomi liuksai, taip pat šeimoms su vaikais puikiai tinkantys dviviečiai kambariai, kurie 

gali būti sujungti tarpusavyje. Naujame korpuse yra įrengti kambariai, skirti žmonėms turintiems 

specialiųjų poreikių – pritaikyti neįgaliesiems, taip pat kambariai su antialergine grindų danga 

alergiškiems žmonėms. 

UAB „Namita“ įkurtame funkcinės diagnostikos ir reabilitacijos centre klientams buvo pristatyta ir 

siūloma inovatyvi medicininė įranga, skirta sveikatinimui ir reabilitacijai: pirmoji Lietuvoje šalčio 

kamera (gydymas būnant trumpą laiką labai žemoje temperatūroje), ypač efektyvi ir taip pat pirmoji 

Lietuvoje funkcinė magnetinė stimuliacija (dubens raumenims stiprinti ir gydyti šlapimo nelaikymą), 

veiksminga kintančio magnetinio lauko terapija (gydo platų ligų spektrą, gydymas taikomas tiek 

visam kūnui, tiek atskiroms kūno dalims), pirmoji Lietuvoje pulsinės bangos kompresinė terapija, 

didelio galingumo lazerio aparatas, judesių analizės sistema ir kt. 

Įgyvendinus naujo gyvenamojo korpuso su funkcinės diagnostikos ir reabilitacijos centru projektą, 

bus sukurta daugiau nei 50 naujų darbo vietų gydytojams, kineziterapeutams, masažuotojams, 

registratoriams, kambarinėms. 

Naujas gyvenamasis korpusas su funkcinės diagnostikos ir reabilitacijos centru įkurtas įgyvendinus 

projektą „UAB „Namita“ inovatyvių sveikatingumo paslaugų infrastruktūros sukūrimas Birštono 

kurorte“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0057. Projekto investicijos siekia 6 mln. Eur., iš jų ES 

struktūrinių fondų paramos lėšos sudaro 2,1 mln. Eur. 

Projekto vykdytojas: UAB „Namita“ 

Projekto pavadinimas: „UAB „Namita“ inovatyvių sveikatingumo paslaugų infrastruktūros sukūrimas 

Birštono kurorte“ 



Projekto Nr.: 03.3.1-LVPA-K-803-01-0057 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2016-01-21 

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2017-07-31 

Projektui skirta parama: 2 100 000,00 Eur. 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 

03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“.  

 


