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

slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Mažeikių rajono 

savivaldybėje 2021 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 ŽSK veikla: 

1 lentelė. Žalos mažinimo paslaugų gavėjų apsilankymai žemo slenksčio kabinete 

 

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Rodiklio reikšmė 

1. Visų apsilankymų Kabinete skaičius 589 

2. Nuolatinių paslaugų gavėjų skaičius 25 

3. Naujų paslaugų gavėjų skaičius 14 

4. Paslaugų gavėjų, bent vieną kartą per atitinkamą mėnesį .....04....... 

(nurodyti mėnesio pavadinimą), apsilankiusių Kabinete, skaičius 

24 

5. Paslaugų gavėjų, kurie bent kartą per metus apsilankė Kabinete, 

skaičius 

23 

 

 

2 lentelė. Suteiktų žalos mažinimo paslaugų skaičius 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Ar paslauga 

teikiama 

(taip/ne) 

Rodiklio reikšmė 

(jei paslauga 

teikiama) 

1. Išdalytų švirkštų skaičius taip 6400 

2. Adatų, išdalytų be švirkšto, skaičius taip 1990 

3. Surinktų švirkštų skaičius taip 7438 

4. Adatų, surinktų be švirkšto, skaičius taip 2368 

5. Išdalytų neinjekcinių priemonių (folija, vamzdeliai, 

šiaudeliai) skaičius 

ne - 

6. Išdalytų dezinfekcijos priemonių (spiritinių 

servetėlių) skaičius 

taip 2871 



7. Išdalyto vandens, narkotinėms medžiagoms tirpinti, 

skaičius 

ne - 

8. Išdalytų sterilių maišymo talpyklų skaičius ne - 

9. Išdalytos citrinos rūgšties ar askorbo rūgšties 

skaičius 

taip 300 

10. Išdalytų prezervatyvų skaičius taip 638 

11. Išdalytų lubrikantų skaičius ne - 

12. Išdalytos tvarsliavos skaičius taip 773 

13. Atliktų žaizdų perrišimo procedūrų skaičius ne - 

14. Atliktų atrankinių greitųjų ŽIV testų skaičius ne - 

15. Atliktų kitų atrankinių greitųjų ......................... 

(nurodyti kiekvieno testo paskirtį atskirai) testų 

skaičius 

ne - 

16. Išdalytų ŽIV tyrimų rinkinių skaičius ne - 

17. Konsultavimo ir informavimo paslaugų skaičius taip 562 

18. Tarpininkavimo paslaugų (registravimas į sveikatos 

priežiūros įstaigas, pagalba gaunant socialines 

teisines paslaugas) skaičius 

taip 146 

19. Suteiktų asmens higienos paslaugų (prausimosi, 

skalbimo ir kt.) skaičius 

taip 82 

20. Išduoto naloksono (vaistinis preparatas, kuriuo 

galima neutralizuoti opiodų perdozavimo poveikį) 

skaičius 

ne - 

21. Kitų paslaugų  skaičius: 

Sveikatos mokymo 

Atstovavimas sveikatos priežiūros įstaigose 

Atstovavimas soc. pagalbos įstaigose 

 

taip 

taip 

taip 

 

220 

54 

50 

 

 5.Informacija apie padarytas išlaidas: 

Eil.  
Nr. 

Išlaidų pavadinimas Suma Eur.  

1. Darbo užmokestis 14157,04 

2. Socialinis draudimas 468,30 

3. Darbo užmokestis (buhalterės, netiesioginės išlaidos) 1339,52 

4. Socialinis draudimas (buhalterės, netiesioginės išlaidos) 19,43 

5. Medikamentai 2880,00 

6. Ryšiai  43,89 

7. Prekės (higienos, kanc. prekės) 711,66   

8. Šildymas  132,21 



9. Elektros energija  63,28 

10. Šiukšlių išvežimas 0,00 

11. Vandens tiekimas 22,50 

12. Kitos paslaugos  145,82 

11. Informacinių tech. paslaugos 0,00 

 Iš viso  19983,65 

  

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/

