
KLINIKINIŲ IR SVEIKATOS PSICHOLOGŲ KONFERENCIJA – 2019 

 

Knygų keitykla 

Kiekvienas esame perskaitę įvairiausių knygų, kurios tikriausiai kėlė įvairiausius jausmus: 

įkvepiančių ir nuobodžių, raminančių ir keliančių pasipiktinimą, guodžiančių ir liūdinančių, įtraukiančių ar 

priverčiančių susimąstyti...  Gal Jūsų lentynoje yra perskaitytų knygų padariusių Jums kažkokį poveikį ir 

laukiančių kitų skaitytojų? Visus konferencijos dalyvius maloniai kviečiame prisijungti prie akcijos ir 

suteikti knygoms dar vieną gyvenimą! Konferencijos dalyvių prašome atsivežti vieną ar kelias vertingas, 

tačiau Jūsų jau nebeskaitomas knygas. Parašius trumpą rekomendaciją ar palinkėjimą, knygą palikti 

„Knygų keityklos“ stende, o į namus pasiimti kitą, kurios seniai ieškojote, bet neradote, ar naują, dar 

neskaitytą, tačiau sudominusią knygą. Laukiame jūsų aktyviai dalyvaujant!  

 

Ryto meditacija 

Išmokti nuraminti protą ir paruošti jį naujos informacijos priėmimui, bendravimui, diskusijoms ir 

malonumams kviečiame į ryto meditaciją. Prieš konferencijos atidarymą 9:00 vyks paraleliai trys 

meditacijos gamtoje. Visi norintys renkasi Kino-koncertų salėje, kur galėsime pasirinkti patinkančią 

meditacijos vietą. 

 

Maitinimasis 

Vieta  Laikas  

Švediško stalo tipo maitinimas “Eglės” sanatorijoje, Algirdo g. 14 0 min. 

Kavinė-baras „Žalia siena”, „Eglės“ sanatorija,  Algirdo g. 14 0 min. 

Restoranas “Audenis”, Lelijų g. 3 18 min 

“Skonių svetainė”, Jaunimo g. 3 13 min. 

Kultūros centro kavinė, Jaunimo g. 4 10 min. 

“Sušinė” Birutės g. 1 11 min. 

Picerija „Pizza Fun“, Birutės g. 3 11 min. 

Burgerių baras „Bir.Bur.Bar.“, S. Dariaus ir S. Girėno g. 24 8 min. 

Viešbutis – restoranas „Pušynė“, Tylioji g. 3 10 min. 

 

Pažymėjimai ir sąskaitos-faktūros 

✓ Elektroniniai dalyvio pažymėjimai bus išsiųsti dalyviams, pasirašiusiems dalyvių sąraše (iki 2019-10-

21). Dėl to prašome Jūsų būtinai pasirašyti registracijos lapuose! 

✓ Dalyviams, prašiusiems sąskaitų-faktūrų, elektroninės sąskaitos-faktūros bus išsiųstos į jų e-paštą (iki 

2019-10-21). 

✓ Jei e-pažymėjimai ar e-sąskaitos-faktūros iki 2019-10-21 neatkeliautų į Jūsų e-pašto dėžutę, maloniai 

prašome pirma patikrinti, ar mūsų laiškai nenukeliavo į Jūsų e-pašto dėžutės Šlamštą. Jei Šlamšte jų 

nerastumėte, prašome rašyti lps@psichologusajunga.lt. 

 

Erdvės ir patalpos 

✓ Nemokamas automobilių parkavimas – sanatorijos aikštelėse ir prieigose.  

✓ Įėjimas į sanatoriją nuo Algirdo g. per A, B korpusą bei  gydyklą ir nuo parkavimo aikštelės per FDRC 

„Nemunas“.  

✓ „Eglės“ sanatorijoje rūkoma tik tam skirtose vietose: pievelėje tarp A korpuso ir Nemuno bei prie FDRC 

„Nemunas“ įėjimo yra įrengtos pavėsinės.   

✓ Savitarnos rūbinė – A korpuso pirmame aukšte, prie centrinės registratūros. Bus budintis asmuo, aplinka 

stebima vaizdo kameromis.  

✓ Tualetus rasite:  

✓ A korpuso pirmame aukšte už rūbinės; 

✓ A korpuso pirmame aukšte prie valgyklos;  

✓ A korpuso antrame aukšte prie konferencijos salių; 

✓ B korpuso pirmame aukšte kairėje pusėje nuo registratūros; 

✓ B korpuso pirmame aukšte kairėje pusėje už registratūros; 

✓ C korpuso pirmame aukšte kairėje pusėje nuo įėjimo; 

✓ Gydyklų korpuso pirmame aukšte prie kineziterapijos salės; 

✓ Gydyklų korpuso trečiame aukšte už 343 salės. 

mailto:lps@psichologusajunga.lt

