
PRIEDAS NR. 10 
RPLC ADMINISTRACIJOS IR BENDRŲJŲ SKYRIŲ DARBUOTOJAI 

Mokymų pavadinimas 
Dalyvavimo 

tikslas 
Komandiruotės 

vieta 
Darbuotojų 

skaičius 

ES Bendrųjų veiksmų projekto HA-REACT 
mokymai   Ryga (Latvija) 1 

Mokymai "Darbo užmokesčio sveikatos 
priežiūros įstaigose apskaičiavimas ir 
apskaita"   Vilnius 1 

Mokymai "Praktiniai viešjų pirkimų 
mokymai pradedantiesiems: mažos vertės 
pirkimų vykdymas bei darbas su CVP IS"   Vilnius 1 

Mokymai "Psichoaktyviųjų medžiagų 
vartotojų motyvacinis interviu" Vedė mokymus Ignalina 1 

Dalyvavimas ekspertų misijoje, susijusioje 
su narkotikų problemos vertinimu ir 
monitoringu sveikatos srityje 

Skaitė 
pranešimus Ukraina 1 

Seminaras "Slaugos proceso vadybos 
aprašo praktinis rengimas"   Vilnius 1 
Mokymai "Priklausomybių ligų centro 
funkcijos ir gydymo metodikos: 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba 
ir vaidmui įgyvendinant priklausomybių 
prevencijos programą" 

Skaitytas 
pranešimas Plungė 1 

Dalyvauti INTEGRATE projekto vykdytojų 
susitikime   Kroatija 1 

Dalyvauti INTEGRATE projekto vykdytojų 
susitikime   Kroatija 1 

Dalyvauti  Europos Sąjungos Bendrųjų 
veiksmų projekto HA-REACT 
Vadovaujančio komiteto posėdyje   Čekija 1 
Seminaras "Integruotos paslaugos 
savivaldybėse - iššūkiai ir gerosios 
praktikos pavyzdžiai" 

Skaitytas 
pranešimas Vilnius 1 

Apskrito stalo diskusija "Integravimas į ŽIV 
ligos gydymą: paslaugų galimybės 
Klaipėdoje" 

Skaitytas 
pranešimas Klaipėda 1 

Atlikti analizę dėl farmakoterapijos 
metadonu programos tobulinimo, 
susijusios su psichosocialine pagalba ir 
parengti rekomendacijas Tadžikistano 

 Atlikta analizė ir 
pateiktos 
išvados bei 
rekomendacijos 
UNODC Tadžikistanas 1 



specialistams, dirbantiems 
farmakoterapijos metadonu programose 

Dalyvauti HA-REACT 2 tarptautiniame 
seminare   Nyderlandai 2 
Profesinio tobulinimo kursai "Vaikų 
sveikos mitybos principai ir maitinimo 
organizavimas"   Vilnius 1 
Tarptautinė mokslinė-praktinė 
konferencija "Priklausomybių 
kompleksinis gydymas ir pacientų 
motyvavimas"   Kaunas 2 
Dalyvauti seminare, skirtame specialistams 
ir nevyriausybinių organizacijų atstovams, 
teikiantiems paslaugas jauniems 
žmonėms 

Skaityti 
pranešimą  Gruzija 1 

Mokymai "Integravimas į ŽIV ligos 
gydymą - atvejų vadyba Klaipėdoje" 

Skaitytas 
pranešimas Klaipėda 1 

Kursai "Pirmosios pagalbos teikimo 
įgūdžių tobulinimas"   Vilnius 1 
Mokomasis vizitas susipažinti su ŽIV, 
hepatito C ir žemo slenksčio kabinetų 
duomenų stebėsenos ir monitoringo 
sistema   Helsinkis (Suomija) 1 

Kursai "Vaikų ir jaunimo psichikos 
sveikatos priežiūra ir jos organizavimas"   Vilnius 1 

Dalyvauti projekre "ES-ACT: AU Action 
against Drugs and Organized Crime"   Kirgizija 1 

Tarptautinė konferencija "AIDS 2018"   
Amsterdamas 
(Nyderlandai) 2 

Naloksono mokymai RPLC gydytojams 
Skaitytas 
pranešimas " Kaunas 1 

Elektroninės dokumentų valdymo 
sistemos KONTORA mokymai   Vilnius 1 
Mokymai "Integravimas į ŽIV ligos 
gydymą - atvejų vadyba savivaldybėse", 
skaitytas pranešimas - "Atvejo vadybos 
metodas dirbant su rizikos grupėmis. ŽIV 
stigma" 

 Skaitytas 
pranešimas Kėdainiai 1 

Mokymai "Kompiuterių tinklo įrenginių 
valdymo praktika"   Vilnius 1 

Dalyvauti HA-REACT konferencija   
Bukareštas 
(Rumunija) 1 



Kvalifikacijos kėlimo kursai "Sveikos 
gyvensenos įgūdžių formavimas"   Vilnius 1 

Seminaras "Įstaigos dokumentų valdymas 
- elektroniniai dokumentai"   Vilnius 1 
VISO 33 

 
RPLC VILNIAUS FILIALAS 
GYDYTOJAI 

Mokymai "Individuali psichodinaminė 
psichoterapija"   Vilnius 1 
Porų ir šeimos psichoterapijos mokymai   Kaunas 1 
Porų ir šeimos psichoterapijos mokymai   Kaunas 2 
Konferencija "Ankstyvosios psichozės. 
Diagnostika, intervencija, ateities 
perspektyvos"   Vilnius 1 
Mokymai "Individuali psichodinaminė 
psichoterapija"   Vilnius 1 
Porų ir šeimos psichoterapijos mokymai   Kaunas 1 
Mokymai "Priklausomybių ligų centro 
funkcijos ir gydymo metodikos: 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba 
ir vaidmui įgyvendinant priklausomybių 
prevencijos programą" 

Skaitytas 
pranešimas Plungė 1 

Porų ir šeimos psichoterapijos mokymai   Kaunas 1 
Seminaras "Žmogiškasis seksualumas"   Birštonas 1 
Porų ir šeimos psichoterapijos mokymai   Kaunas 2 
Renginys "Vaikystė šešėlyje"   Vilnius 1 
Porų ir šeimos psichoterapijos mokymai   Kaunas 1 
Porų ir šeimos psichoterapijos mokymai   Kaunas 1 
Dialektinės elgesio terapijos mokymai   Vilnius 1 
Mokymai "Individuali psichodinaminė 
psichoterapija"   Vilnius 1 
Mokymai "Individuali psichodinaminė 
psichoterapija"   Vilnius 2 

Konferencija "3 Vilniaus savižudybių 
intervencijos metodų konferencija"   Vilnius 1 
Konferencija "Lietuvos vaikų sveikata - 
darnus vaikų gydytojų ir šeimos gydytojo 
darbas"   Vilnius 1 
Mokymai "Individuali psichodinaminė 
psichoterapija"   Vilnius 1 
Seminaras "Meilės santykiai: norma ir 
patologija"   Vilnius 1 
Seminaras "Mentalization based therapy"   Vilnius 1 



Konferencija "Aktualūs 
gastroenterologijos klausimai"   Vilnius 1 

Konferencija "3 Vilniaus savižudybių 
intervencijos metodų konferencija"   Vilnius 1 
Konferencija "Asmenų, kurie kreipiasi į 
asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl 
psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant 
narkotines ir psichotropines medžiagas, 
stebėsena ir aktualijos Lietuvoje" 

Skaitytas 
pranešimas Birštonas 2 

Mokymai "Bendradarbiavimu grįstas 
savižudybės rizikos vertinimas ir 
valdymas"   Vilnius 1 

Konferencija "3oji Vilniaus savižudybių 
intervencijos metodų konferencija"   Vilnius 1 
Mokymai "Individuali psichodinaminė 
psichoterapija"   Vilnius 1 
Dialektinės elgesio terapijos mokymai   Vilnius 1 
Pasaulio sveikatos organizacijos ir 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
organizuojamuose Ankstyvojo alkoholio 
vartojimo rizikos įvertinimo ir pagalbos 
alkoholį vartojantiems asmenims teikimas 
mokymuose 

Skaitytas 
pranešimas Birštonas 2 

 
RPLC VILNIAUS FILIALAS 
MEDICINOS PSICOLOGAI 

Mokymai priklausomybių ligų atpažinimo, 
pirminio kontakto ir motyvacijos 
gydymosi klausimais   Kauno rajonas 1 
Mokymai "Elgesys-pokalbis-pasikeitimas" 
ir "Tik Tu ir Aš"   Vilnius 1 
Mokymai "Egzistencinė terapija"   Birštonas 1 
Mokymai "Egzistencinė terapija"   Birštonas 1 
Psichoterapijos įgūdžių lavinimo mokymai   Vilnius 1 
Psichoterapijos įgūdžių lavinimo mokymai   Vilnius 1 

Mokymai Plungės m. specialistams, 
dirbantiems su vaikais ir jaunimu 

Skaitytas 
pranešimas Plungė 1 

Konferencija "Sveikimas ir atsistatymas: 
psichikos sutrikimai sergančiųjų, 
specialistų ir bendruomenės trialogas"   Vilnius 1 
Konferencija "Priklausomybių 
kompleksinis gydymas ir pacientų 
motyvavimas"   Kaunas 2 

Psichoterapijos įgūdžių lavinimo 
seminaras "Aštuoni sąmonės tipai"   Vilnius 1 



Mokymai "Egzistencinė terapija"   Birštonas 1 
Dialektinės elgesio terapijos mokymai   Vilnius 1 

Mokymai "Bendradarbiavimu grįsto rizikos 
vertinimo ir valdymo metodas"   Vilnius 1 
Mokymai "Savižudybių intervencijos 
įgūdžiai"   Vilnius 1 
Psichoterapijos įgūdžių lavinimo mokymai   Vilnius 1 
Mokymai "Savižudybių intervencijos 
įgūdžiai"   Vilnius 1 
Mokymai "Savižudybių intervencijos 
įgūdžiai"   Vilnius 1 
Intervencijų, stiprinančių norą gyventi, 
mokymai 

Mokymų 
vedimas Vilnius 1 

Mokymų vedimas"Motyvacinis interviu" 
Mokymų 
vedimas Vilnius 1 

Mokymų vedimas"Motyvacinis interviu" 
Mokymų 
vedimas Kaunas 1 

Mokymų vedimas"Motyvacinis interviu" 
Mokymų 
vedimas Klaipėda 1 

Mokymų vedimas"Motyvacinis interviu" 
Mokymų 
vedimas Vilnius 1 

Mokymų vedimas"Motyvacinis interviu" 
Mokymų 
vedimas Vilnius 1 

Mokymų vedimas"Motyvacinis interviu" 
Mokymų 
vedimas Klaipėda 1 

Konferencija "3 Vilniaus savižudybių 
intervencijos metodų konferencija"   Vilnius 1 

Dalyvauti HA-REACT konferencijoje   
Bukareštas 
(Rumunija) 1 

Konferencija "Priklausomybių konsultantai 
Lietuvoje"   Kaunas 1 
Mokymai "Egzistencinė terapija"   Birštonas 1 
Konferencija "Asmenų, kurie kreipiasi į 
asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl 
psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant 
narkotines ir psichotropines medžiagas, 
stebėsena ir aktualijos Lietuvoje"   Birštonas 1 
Dialektinės elgesio terapijos mokymai   Vilnius 3 
Savižudybių intervencijos įgūdžių 
mokymai ASIST   Vilnius 1 
Psichoterapijos įgūdžių lavinimo 
seminaras    Vilnius 1 

 
RPLC VILNIAUS FILIALAS 
SOCIALINIAI DARBUOTOJAI 



Mokymai "Psichoaktyviųjų medžiagų 
vartotojų motyvacinis interviu" Vedė mokymus Ignalina 1 

Psichikos sveikatos centro organizuojami 
mokymai soc. darbuotojams   Vilnius 1 
Seminaras "Integruotos paslaugos 
savivaldybėse - iššūkiai ir gerosios 
praktikos pavyzdžiai"   Vilnius 1 
Konferencija "Sveikimas ir atsistatymas: 
psichikos sutrikimai sergančiųjų, 
specialistų ir bendruomenės trialogas"   Vilnius 1 
Dalyvauti HA-REACT projeko vykdytojų 
susitikime   Nyderlandai 1 
Dialektinės elgesio terapijos mokymai   Vilnius 1 
Savižudybių intervencijos įgūdžių 
mokymai ASIST   Vilnius 2 
Konferencija "Ankstyvoji priklausomybių 
prevencija. Darbas su priklausomybių 
turinčiais asmenimis" 

Skaitytas 
pranešimas Jurbarkas 1 

Mokomasis vizitas susipažinti su ŽIV, 
hepatito C ir žemo slenksčio kabinetų 
duomenų stebėsenos ir monitoringo 
sistema   Helsinkis (Suomija) 1 
Mokymų vedimas socialiniams 
darbuotojams "Atvejo vadybos metodo 
taikymas, dirbant su priklausomais ar 
žalingai vartojančiais psichoaktyvias 
mediagas asmenimis" 

Mokymų 
vedimas Vilnius 2 

Mokymų vedimas socialiniams 
darbuotojams "Atvejo vadybos metodo 
taikymas, dirbant su priklausomais ar 
žalingai vartojančiais psichoaktyvias 
mediagas asmenimis" 

Mokymų 
vedimas Kaunas 2 

Mokymų vedimas socialiniams 
darbuotojams "Atvejo vadybos metodo 
taikymas, dirbant su priklausomais ar 
žalingai vartojančiais psichoaktyvias 
mediagas asmenimis" 

Mokymų 
vedimas Klaipėda 2 

Mokymų vedimas socialiniams 
darbuotojams "Atvejo vadybos metodo 
taikymas, dirbant su priklausomais ar 
žalingai vartojančiais psichoaktyvias 
mediagas asmenimis" 

Mokymų 
vedimas Kaunas 3 

Mokymai "Savižudybių intervencijos 
įgūdžiai"   Vilnius 1 
Konferencija "Socialinio darbuotjo 
profesinis tapatumas kintančioje 
visumenėje"   Vilnius 1 



Dalyvauti HA-REACT konferencijoje   
Bukareštas 
(Rumunija) 1 

Konferencija "3 Vilniaus savižudybių 
intervencijos metodų konferencija"   Vilnius 1 

Dalyvauti HA-REACT konferencijoje   
Bukareštas 
(Rumunija) 1 

Mokymų vedimas "Intervizija darbe su 
rizikos grupės asmenimis" 

Mokymų 
vedimas Vilnius 1 

Konferencija "Asmenų, kurie kreipiasi į 
asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl 
psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant 
narkotines ir psichotropines medžiagas, 
stebėsena ir aktualijos Lietuvoje"   Birštonas 2 

Konferencija "Vaikų elgesio ir emocijų 
sutrikimai. Kaip galėtume padėti?"   Vilnius 1 
Dialektinės elgesio terapijos mokymai   Vilnius   

 
RPLC VILNIAUS FILIALAS SLAUGOS SPECIALISTAI 

Tobulinimosi kursai " Ambulatorinės 
slaugos paslaugos namuose"   Vilnius 1 
Specializacijos kursai "Psichikos sveikatos 
slauga"   Vilnius 1 
Psichikos sveikatos slaugos specializacijos 
praktika    Vilnius 1 
Psichikos sveikatos slaugos specializacijos 
praktika    Vilnius 1 
Psichikos sveikatos slaugos specializacijos 
praktika    Vilnius 1 
Kvalifikacijos kėlimo kursai "Skiepijimo 
pagrindai"   Vilnius 1 
Mokymai "Pirmoji medicinos pagalba"   Vilnius 1 
Mokymai "Psichikos sveikatos slauga"   Klaipėda 1 

 
RPLC VILNIAUS FILIALAS 
KITI DARBUOTOJAI 

Mokomasis vizitas susipažinti su ŽIV, 
hepatito C ir žemo slenksčio kabinetų 
duomenų stebėsenos ir monitoringo 
sistema   Helsinkis (Suomija) 1 
Mokymai "Praktiniai žingsniai 
įgyvendinant ES Bendrąjį duomenų 
apsaugos reglamentą"   Vilnius 1 
Mokymai "Duomenų apsaugos pareigūnų 
mokymai: reglamento įgyvendinimas, 
dokumentacija ir atskaitomybė"   Vilnius 1 



Kuro moduliai "Bendrieji privalomojo 
sveikatos mokymo organizavimo 
klausimai" ir "Alkoholio, narkotikų ir 
psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo teisines pasekmes ir 
atsakomybė, poveikis sveikatai bei 
pagalba ir prevencijos galimybės"   Trakai 1 

Festivalis "Yaga Gathering 2018"   
Valkininkai, Varėnos 
raj. 1 

Seminaras "Įstaigos dokumentų valdymas 
- elektroniniai dokumentai"  Vilnius 1 

 
RPLC VILNIAUS FILIALAS 
GRUPĖS DARBUOTOJŲ 

Tartptautinė mokslinė-praktinė 
konferencija "Priklausomybių 
kompleksinis gydymas ir pacientų 
motyvavimas" - gydytojai,  psichologai, 
socialiniai darbuotojai   Kaunas 18 
Kursai "Skubios medicininės pagalbos 
teikimas vaikams ir suaugusiems. 
Reanimacinės pagalbos teikimo principai 
traumos ir kritinių būklių metu" - 
gydytojai, slaugos specialistai   Kaunas 7 

 
 
 
 
 
RPLC KAUNO FILIALAS 
GYDYTOJAI 

Dalyvauti HA-REACT 2 
tarptautiniameseminare   Nyderlandai 1 
Tarptautinė mokslinė-praktinė 
konferencija "Priklausomybių 
kompleksinis gydymas ir pacientų 
motyvavimas"   Kaunas 1 
Tobulinimosi kursai "Priklausomybės ligų 
gydymas, reabilitacija, prevencija 
benduomenėje"   Vilnius 2 
Tobulinimosi kursai "Priklausomybės ligų 
gydymas, reabilitacija, prevencija 
benduomenėje", skaityti paskaitas   Vilnius 1 
Skaityti pranešmą tobulinimosi kursuose 
"Priklausomybės ligų gydymas, 
reabilitacija, prevencija benduomenėje"   Vilnius 1 



Skaityti pranešmą tobulinimosi kursuose 
"Priklausomybės ligų gydymas, 
reabilitacija, prevencija benduomenėje"   Vilnius 1 
Konferencija "Aktualūs klausimai teismo 
medicinos praktikoje. Naujos narkotinės ir 
psichotropinės medžiagos"   Vilnius 1 
Konferencija "Psichikos sutrikimų 
diagnostika ir gydymas šeimos gydytojo 
praktikoje"   Vilnius 2 

 
RPLC KAUNO FILAILAS 
MEDICINOS PSICHOLOGAI 

Lietuvos psichlogų sąjungos bei LPS 
klinikinės ir sveikatos psichologijos 
komiteto organizuojamas klinikinių ir 
sveikatos psichologų konferencija   Birštonas 1 

Šiaurės alkoholio ir narkotikų politikos 
tinklo NordAN konferencija   Stokholmas (Švedija) 1 
Konferencija "Priklausomybių 
kompleksinis gydymas ir pacientų 
motyvavimas"   Kaunas 2 

Konferencija "Savižudybių prevencijos 
pamokos Lietuvos savivaldybėse"   Kaunas 1 

Mokymai "Psichoaktyvių medžiagų 
vartojimų motyvacinis interviu"   Kaunas 1 

Podiplominių studijų mokymo programa 
"Įvadinis psichoterapijos kursas"   Kaunas 1 

Kognityvinės ir elgesio terapijos kursai 
"Vaikų ir paauglių psichoterapija"   Vilnius 1 

Kognityvinės ir elgesio terapijos kursai 
"Vaikų ir paauglių psichoterapija"   Vilnius 1 

 
RPLC KAUNO FILIALAS 
SOCIALINIAI DARBUOTOJAI 

Mokymai Plungės technologijų ir verslo 
mokyklos studentams priklausomybių 
klausimais 

Skaityti 
pranešimą Plungė 1 

Seminaras "Integruotos paslaugos 
savivaldybėse - iššūkiai ir gerosios 
praktikos pavyzdžiai"   Vilnius 2 
Tarptautinė mokslinė-praktinė 
konferencija "Priklausomybių 
kompleksinis gydymas ir pacientų 
motyvavimas"   Kaunas 1 



Mokymai "Atvejo vadybos metodo 
taikymas, dirbant su priklausomais ar 
žalingai vartojančiais psichoaktyvias 
medžiagas asmenimis"   Kaunas 3 
Konferencija "Minimalias priežiūros 
priemones gaunančių paauglių 
psichosocialinis funkcionavimas ir 
mentalizacija"   Vilnius 1 

 
RPLC KAUNO FILIALAS 
SLAUGOS SPECIALISTAI 

Konferencija "Slaugos aktualijos. 2018 
metų rudens sesija"   Vilnius 4 

Mokymai "Psichoaktyvių medžiagų 
vartojimų motyvacinis interviu"   Kaunas 1 

 
RPLC KAUNO FILIALAS 
KITI SPECIALISTAI 

Projekto "Žodžiai kaip akmenys" 
kordinacinis pasitarimas  

Skaitytas 
pranešimas Barselona (Ispanija) 1 

Darbuotojų atvežimas į konferenciją   Vilnius 1 
Gaisrinės saugos mokymai   Kaunas 1 
Paskaitų skaitymas VU MF ir RPLC 
organizuojamuose tobulinimosi kursuose 
"Priklausomybės ligų gydymas, 
reabilitacija, prevencija bendruomenėje"   Vilnius 1 

Mokymų vedimas "Intervizija darbe su 
rizikos grupės asmenimis" 

Mokymų 
vedimas Kaunas 1 

Mokymų vedimas "Intervizija darbe su 
rizikos grupės asmenimis" 

Mokymų 
vedimas Kaunas 1 

Konferencija "Minimalias priežiūros 
priemones gaunančių paauglių 
psichosocialinis funkcionavimas ir 
mentalizacija"   Vilnius 1 

 
RPLC KAUNO FILIALAS 
GRUPĖS DARBUOTOJŲ 

Tartptautinė mokslinė-praktinė 
konferencija "Priklausomybių 
kompleksinis gydymas ir pacientų 
motyvavimas" - gydytojai, psichologai, 
slaugytojos   Kaunas 11 

Kursai "Skubios medicininės pagalbos 
teikimas vaikams ir suaugusiems. 
Reanimacinės pagalbos teikimo principai   Kaunas 6 



traumos ir kritinių būklių metu" - 
gydytojai, slaugytojos 

Elektroninės dokumentų valdymo 
sistemos KONTORA mokymai   

Vilnius 4 

 
RPLC KLAIPĖDOS FILIALAS 
GYDYTOJAI 

Tarptautinė mokslinė-praktinė 
konferencija "Priklausomybių 
kompleksinis gydymas ir pacientų 
motyvavimas"   Kaunas 2 

22 Šiaurės šalių psichiatrų kongresas   Reikjavikas (Islandija) 1 
31 ECNP kongresas   Barselona (Ispanija) 1 
Mokymai "Individuali psichodinaminė 
psichoterapija"   Vilnius 1 
Mokymai "Individuali psichodinaminė 
psichoterapija"   Vilnius 1 

Mokymai "Psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimų motyvacinis interviu"   Klaipėda 2 
Konferencija "Savižudybės krizę 
išgyvenančių asmenų savižudybės rizikos - 
psichosocialinio vertinimo organizavimas 
ir atlikimas: galimybės ir iššūkiai"   Klaipėda 1 
Mokymai "Individuali psichodinaminė 
psichoterapija"   Vilnius 1 

 
RPLC KLAIPĖDOS FILIALAS 
MEDICINOS PSICHOLOGAI 

Tarptautinė mokslinė-praktinė 
konferencija "Priklausomybių 
kompleksinis gydymas ir pacientų 
motyvavimas"   Kaunas 1 

 
RPLC KLAIPĖDOS FILIALAS 
SOCIALINIAI DARBUOTOJAI 

Seminaras "Integruotos paslaugos 
savivaldybėse - iššūkiai ir gerosios 
praktikos pavyzdžiai"   Vilnius 2 

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 
"Priklausomybių kompleksinis gydymas ir 
pacientų motyvavimas"   Kaunas 5 



Konferencija "Socialinio darbo tvarumas ir 
įgalinimas - efektyvios pagalbos žmogui 
įvykdymas"   Telšiai 1 
Paskaita "Ką turi žinoti atvejo 
vadybininkas/specialistas apie ŽIV ir virusinį 
hepatitą C"   Vilnius 2 
Mokymai "Atvejo vadybos metodo 
taikymas dirban su priklausomais nuo 
psichoaktyviųjų medžiagų ar jas žalingai 
vartojančiais asmenimis"   Klaipėda 1 

Konferencija "Menas, perdegimo sindromo 
prevencija ir socialinis virsmas"   Vilnius 2 
Priklausomybės ligų konsultantų mokymų 
seminaras   Vilnius 1 

RPLC KLAIPĖDOS FILIALAS 
SLAUGOS PERSONALAS 

Mokymai "Klinikinės farmakologijos 
aktualijos"   Klaipėda 1 
Gaisrinės saugos mokymai   Klaipėda 1 
Mokymai "Motyvacinio interviu įgūdžių 
stiprinimas"   Klaipėda 1 

Mokymai "Atvejo vadybos darbo įgūdžių 
stiprinimas teikiant pirminės ambulatorinės 
psichikos sveikatos priežiūros paslaugas"   Klaipėda 1 

Konferencija "Sveikatos priežiūros vadyba: 
teoriniai ir praktiniai aspektai"   Klaipėda 1 

 
RPLC KLAIPĖDOS FILIALAS 
KITI DARBUOTOJAI 

Slaugytojų padėjėjų specializacijos kursai   Klaipėda 1 
Slaugytojų padėjėjų specializacijos kursai   Klaipėda 1 
Mokymai "Atvejo vadybos metodo 
taikymas dirbant su priklausomais ar 
žalingai vartojančiais asmenimis"   Klaipėda 1 

Konferencija "Sveikatos priežiūros vadyba: 
teoriniai ir praktiniai aspektai"   Klaipėda 1 

 
RPLC KLAIPĖDOS FILIALAS 
GRUPĖS DARBUOTOJŲ 

E-sveikata mokymai   
Vilnius 1 

Tartptautinė mokslinė-praktinė 
konferencija "Priklausomybių kompleksinis 
gydymas ir pacientų motyvavimas"  Kaunas 8 



Kursai "Skubios medicininės pagalbos 
teikimas vaikams ir suaugusiems. 
Reanimacinės pagalbos teikimo principai 
traumos ir kritinių būklių metu   Kaunas 3 

Elektroninės dokumentų valdymo sistemos 
KONTORA mokymai   

Vilnius 3 

 
RPLC PANEVĖŽIO FILIALAS 
GYDYTOJAI 

Konferencija "Lietuvos vaikų ir paauglių 
fizinės ir emocinės sveikatos aktualijos: 
šaltojo metų laikotarpio ypatumai"   Kaunas 1 

Konferencija "Įrodymais pagrįsta medicina 
psichiatrijoje"   Kaunas 1 

 
RPLC PANEVĖŽIO FILIALAS 
MEDICINOS PSICHOLOGAI 
 

PSC organizuotame seminare   Vilnius 1 
Seminaras"Individuali psichologija"   Vilnius 1 
Analitinės psichoterapijos mokymų 
seminaras   Vilnius 1 

Konferencija "Kultūros ir psichoterapijos 
tyrimai: tapatumo naratyvai ir jų studijos"   Vilnius 1 
Mokymai "Kaip organizuoti ir atlikti 
savižudybės krizę išgyvenusių asmenų 
psichosocialinį vertinimą"   Panevėžys 1 

Seminaras "Motyvacinio interviu įgūdžių 
stiprinimas"   Panevėžys 1 

 
RPLC PANEVĖŽIO FILIALAS 
SOCIALINIAI DARBUOTOJAI 
 

Seminaras "Integruotos paslaugos 
savivaldybėse - iššūkiai ir gerosios praktikos 
pavyzdžiai"   Vilnius 1 
Dalyvauti HA-REACT 2 tarptautiniame 
seminare   Nyderlandai 1 

Mokymai "Psichoaktyvių medžiagų 
vartojimų motyvacinis interviu"   Kaunas 2 



Tarptautinė konferencija "Menas, 
perdegimo sindromo prevencija ir socialinis 
virsmas"   Vilnius 2 

 
RPLC PANEVĖŽIO FILIALAS 
SLAUGOS PERSONALAS 
 

Seminaras "Pirmos emocinės pagalbos 
teikimas ir tęstinės pagalbos užtikrinimas 
savižudybės grėsmės atveju"   Panevėžys 2 

Seminaras "Motyvacinio interviu įgūdžių 
stiprinimas"   Panevėžys 1 

 
RPLC PANEVĖŽIO FILIALAS 
KITAS PERSONALAS 
 

Dalyvauti RPLC vadovų susitikime   Klaipėdos filialas 1 
Kuro moduliai "Bendrieji privalomojo 
sveikatos mokymo organizavimo klausimai" 
ir "Alkoholio, narkotikų ir psichotropinių ar 
kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 
teisines pasekmes ir atsakomybė, poveikis 
sveikatai bei pagalba ir prevencijos 
galimybės"   Trakai 1 
Gaisrinės saugos mokymai   Panevėžys 1 

 
RPLC PANEVĖŽIO FILIALAS 
GRUPĖS DARBUOTOJŲ 

E-sveikata mokymai   

Vilnius 2 

Tartptautinė mokslinė-praktinė konferencija 
"Priklausomybių kompleksinis gydymas ir 
pacientų motyvavimas" - gydytojai, psichologai, 
soc. darbuotojai   Kaunas 5 

Kursai "Skubios medicininės pagalbos teikimas 
vaikams ir suaugusiems. Reanimacinės pagalbos 
teikimo principai traumos ir kritinių būklių metu" 
- gydytojai, slaugytojos   Kaunas 3 

Elektroninės dokumentų valdymo sistemos 
KONTORA mokymai   

Vilnius 3 



RPLC ŠIAULIŲ FILIALAS 
GYDYTOJAI 

Humanistinės ir egzistencinės psichologijos 
instituto mokymuose "Kričių įveikimas"   Birštonas 1 
Mokymai. Intervencijų įsisavinimas   Vilnius 1 

Konferencija "Psichiatrija besikeičiančiame 
pasaulyje"   Kaunas 1 

 
RPLC ŠIAULIŲ FILIALAS 
SOCIALINIAI DARBUOTOJAI 

Seminaras "Integruotos paslaugos 
savivaldybėse - iššūkiai ir gerosios praktikos 
pavyzdžiai"   Vilnius 2 

Mokymai "Integravimas į ŽIV ligos gydymą - 
atvejų vadyba savivaldybėse"   Kėdainiai 1 

Kvalifikacijos kėlimo mokymai 
"Psichoaktyvių medžiagų vartojimų 
motyvacinis interviu"   Klaipėda 2 

Tarptautinė konferencija "Menas, 
perdegimo sindromo prevencija ir socialinis 
virsmas"   Vilnius 1 

 
 
RPLC ŠIAULIŲ FILIALAS 
SLAUGOS PERSONALAS 

RPLC Tarybos rinkimų komisijos narių 
posėdis   Kaunas 1 

Mokymai "Integravimas į ŽIV ligos gydymą - 
atvejų vadyba savivaldybėse"   Kėdainiai 1 

Kvalifikacijos mokymia "Pirmoji medicinos 
pagalba"   Šiauliai 1 

Konferencija "Asmenų, kurie kreipiasi į 
asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl 
psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant 
narkotines ir psichotropines medžiagas, 
stebėsena ir aktualijos Lietuvoje"   Birštonas 1 

 
 
 
 
 
 



RPLC ŠIAULIŲ FILIALAS 
KITI DARBUOTOJAI 

Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai   Šiauliai 1 

Seminaras "Integruotos paslaugos 
savivaldybėse - iššūkiai ir gerosios praktikos 
pavyzdžiai"   Vilnius 1 

Dalyvauti HA-REACT 2 tarptautiniame 
seminare   Nyderlandai 1 
Mokymai "Ugdomasis vadovavimas"   Šiauliai 1 

Mokymai "Įmonių, įstaigų ir organizacijų 
vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės 
saugos mokymai"   Šiauliai 1 

Priklausomybės konsultantų mokymų 
seminaras   Vilnius 1 

 
RPLC ŠIAULIŲ FILIALAS 
GRUPĖS DARBUOTOJŲ 

E - sveikata mokymai   
Vilnius 3 

Tartptautinė mokslinė-praktinė konferencija 
"Priklausomybių kompleksinis gydymas ir 
pacientų motyvavimas" - gydytojai, 
psichologai, soc. darbuotojai   Kaunas 3 

Kursai "Skubios medicininės pagalbos 
teikimas vaikams ir suaugusiems. 
Reanimacinės pagalbos teikimo principai 
traumos ir kritinių būklių metu" - gydytojai, 
slaugytojos   Kaunas 3 

Dalyvauti LR Seimo priklausomybių 
prevencijos komisijos posėdyje   Vilnius 2 

Elektroninės dokumentų valdymo sistemos 
KONTORA mokymai   

Vilnius 3 

 
 
 


