
Mažeikių rajono nakvynės namų projekto Nr.08.4.2-ESFA-V-621-01-0004 „Žemo 

slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Mažeikių rajono 

savivaldybėje 2020 metų darbo ataskaita  

 

1.Sutarties Nr. ir programos pavadinimas: Sutartis 2020-01-31 Nr. MSK-27 „Žemo slenksčio 

paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Mažeikių rajono savivaldybėje“  

2.Programos vykdytojas: Mažeikių rajono nakvynės namai.  

3.Trumpas projekto aprašymas: Šis projektas vykdomas bus 3 metus nuo 2020 metų. Skirtas 

yra priklausomybės ligų profilaktikai ir prieinamumo gerinimui bei  propaguoti sveiką gyvenimo 

būdą. Kuo daugiau surinkti ir išdalinti švirkštų bei adatų, kurios panaudotos gali paplisti 

gyvenamojoje aplinkoje.  

4.Informacija apie numatytus darbus:  

Eil. 
Nr. 

Konkretus programos darbai Atlikimo vieta Atlikimo laikas Vienetų skaičius 

1. Adatų išdalinimas ŽSK 2020 m 1599 

2. Adatų surinkimas ŽSK 2020 m 2716 

3. Švirkštų išdalinimas ŽSK 2020 m 8294 

4. Švirkštų surinkimas ŽSK 2020 m  7865 

5. Apsilankymai kabinete ŽSK 2020 m 638 

6. Nuolat besilankantys  ŽSK 2020 m  24 

7. Nauji klientai ŽSK 2020 m  15 
  

5.Informacija apie padarytas išlaidas :   

Eil.  
Nr. 

Išlaidų pavadinimas Suma Eur. 

1. Darbo užmokestis 24647,81 

2. Socialinis draudimas 361,16 

3. Medikamentai 3645,95 

4. Ryšiai  50,46 

5. Prekės (higienos, kanc. prekės) 802,77 

6. Šildymas  132,74 

7. Elektros energija  106,03 

8. Šiukšlių išvežimas 23,00 

9. Vandens tiekimas 30,00 

10. Kitos paslaugos  298,25 

11. Informacinių tech. paslaugos 381,97 

 Iš viso  30480.14 



6.ŽSK tikslai ir uždaviniai: Mažinti narkotikų vartojimą bei su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu 

susijusią neigiamą įtaką atskiriems asmenims, jų šeimoms, bendruomenės ir visuomenės, 

įskaitant nusikalstamumą, infekcijų plitimą, siekiant pritraukti narkotikų vartotojus ir jų 

partnerius į sveikatos ir socialines paslaugas teikiančias institucijas. Užmegzti ir palaikyti ryšius 

su paslaugų gavėjais, motyvuoti paslaugų gavėjus atsisakyti narkotikų vartojimo ir mažinti 

rizikinga elgseną, mažinti aplinkos taršą ir žalą visuomenei, skatinti paslaugų gavėjus nemėtyti 

panaudotų švirkštų  bei adatų, mokyti ir šviesti paslaugų gavėjus, jų šeimos narius infekcijų ir 

priklausomybės nuo narkotikų klausimais. 

7.Visuomenės informavimas: Apie žemo slenksčio kabineto (ŽSK) veiklą galima matyti 

internetinėje svetainėje: www.mazeikiunakvynesnamai.lt   

 

Direktorius                                                                                                                        Antanas Krivickas  

 

 

http://www.mazeikiunakvynesnamai.lt/

