
INFORMACIJA DĖL PARAMOS SIMPOZIUMO DALYVIAMS 
 
 
 
VIII Baltijos šalių biologinės psichiatrijos ir psichofarmakologijos simpoziumas 
„Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sutrikimų gydymas: psichoterapija ir 
medikamentai (2013 m. rugpjūčio 30-31 d.) remiamas Valstybinio psichikos sveikatos centro 
(VPSC)  pagal vykdomą, „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo 
nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo" programą. 
 
Pagal šią programą simpoziumo dalyviai - psichikos sveikatos specialistai (psichologai, 
psichiatrai, vaikų ir paauglių psichiatrai, slaugytojai, socialiniai darbuotojai) gali 
susigrąžinti asmeniškai patirtas išlaidas be komandiruotės:  

• registracijos mokesčio 350 Lt arba 520 Lt,  
• apgyvendinimo (ne daugiau kaip 231 Lt parai asmeniui iki 3 parų)  
• kelionės bilietų kainą. 

 
Išlaidos kompensuojamos tiems specialistams, kurie dar nė karto negavo paramos pagal šią 
programą ir dirba nacionalinei sveikatos priežiūros sistemai priklausančiose įstaigose arba 
įstaigose sudariusiose sutartis su ligonių kasomis.  
 
Specialistas, norintis susigrąžinti patirtas išlaidas, iš anksto turi suderinti savo galimybę gauti 
paramą užpildytą paraišką nusiųsdamas į VPSC adresu renata.c@vpsc.lt. (paraiškos forma 
pridedama). 
 
Gavęs patvirtinimą, simpoziumo dalyvis visas išlaidas apmoka savo lėšomis grynais arba 
pavedimu iš savo asmeninės sąskaitos.  
 
Registracijos mokestį galima sumokėti pavedimu į Lietuvos biologinės psichiatrijos 
draugijos sąskaitą: AB SEB bankas Nr.LT60 7044 0600 0335 1920, Įm. Kodas 191986486. 
SWIFT kodas: CBVILT2X; Teleksas: 261601 VILBK LT; Mokėjimo paskirtis: 8 BPP 
simpoziumo registracijos mokestis.  
 
Atkreipiame dėmesį, kad patirtų išlaidų patvirtinimui būtini patvirtinantys dokumentai: 
sąskaitos faktūros, bilietai, banko pavedimo išrašai ir kt.. Jei atsiskaitoma banko pavedimu, 
kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios apmokėtos iš paties dalyvio asmeninės sąskaitos. 
Detali informacija skelbiama internete adresu http://www.vpsc.lt/ESF_pranesimas.htm  
 
Dėl kilusių klausimų, susijusių su šiuo projektu bei kaip gauti finansavimą savo kelionei į VIII 
Baltijos šalių biologinės psichiatrijos ir psichofarmakologijos simpoziumą, maloniai prašome 
kreiptis į projekto koordinatorę Renatą Čižauskaitę tel. (8 5) 249 9976 arba el. paštu 
renata.c@vpsc.lt 
 



PARAIŠKA DĖL PARAMOS DALYVAVIMUI TARPTAUTINĖSE MOKSLINĖSE 
KONFERENCIJOSE 

 

Paraiškos pildymo data   

Darbovietės pavadinimas   

Darbovietės adresas   

Darbovietės telefonas ir el.pašto adresas   

Dalyvio Vardas, Pavardė   

Pareigos    

Telefonas   

El.pašto adresas   

Tarptautinės mokslinės konferencijos 
pavadinimas  

VIII Baltijos šalių biologinės psichiatrijos ir 
psichofarmakologijos simpoziumas 
PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO 
SUTRIKIMŲ GYDYMAS: PSICHOTERAPIJA IR 
MEDIKAMENTAI 

Tarptautinės mokslinės konferencijos data, 
trukmė, šalis 

2013 m. rugpjūčio 30–31 d. 

Viešbutis „GABIJA“, Vytauto g. 40/S. Dariaus S. 
Girėno g. 2, Palanga, Lietuva 

Planuojamos išlaidos kelionei   

Planuojamos išlaidos nakvynei    

Planuojamos išlaidos registracijos 
mokesčiui 

 

 
 


