
 

 

 

 

 

Mieli logopedai ir būsimieji logopedai,  

 

Kadangi sulaukiame daug skirtingo pobūdžio Jūsų klausimų dėl 8-ojo Baltijos 
šalių logopedų kongreso Logopedinės pagalbos reikšmė įvairiais žmogaus 
gyvenimo tarpsniais, apibendrintus atsakymus pateikiame viešai: 

 Ar 8-asis Baltijos šalių logopedų kongresas vyks nuotoliniu būdu?  
Taip, 8-asis Baltijos šalių logopedų kongresas vyks nuotoliniu būdu, t. y. Zoom platformoje. 
Prisijungimo nuoroda užsiregistravusiems kongreso dalyviams bus išsiųsta kelias dienas prieš 
renginį.  

 
 Ar ankstyvoji registracija į kongresą jau baigėsi?  

Ankstyvoji registracija į kongresą pratęsta iki balandžio 10 d. Kviečiame 
užsiregistruoti bei apmokėti kongreso dalyvio mokestį iki nurodytos datos. Priešingu atveju, bus 
taikoma vėlyvosios registracijos dalyvio mokesčio kaina. Iki ankstyvosios registracijos pabaigos 
liko vos kelios dienos… 
Norėdami registruotis: užpildykite registracijos formą; banko pavedimu sumokėkite 
kongreso dalyvio mokestį (žr. lentelę registracijos mokestis) iki balandžio 10 d.  

 
 Ar kongrese galima dalyvauti tik vieną dieną?  

Taip, Kongrese galite dalyvauti vieną dieną (pasirinktinai) arba abi dienas. 
  

 Ar jau yra paskelbta galutinė kongreso programa? 
Galutinė kongreso programa bus paskelbta netrukus. Tačiau informuojame, jog kongreso 
programoje numatyti itin įdomūs pranešimai, kuriuos sutiko pristatyti mokslininkai iš įvairių 
pasaulio šalių: JAV, Jungtinės Karalystės, Kroatijos, Norvegijos, Švedijos, Islandijos, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos! Daugiau informacijos apie kongreso pranešėjus ir jų pranešimo temas rasite: 
https://www.sa.vu.lt/8th-congress-of-baltic-states-slts/lt/pranesejai 
   

 Ar kongreso pranešimai bus verčiami į lietuvių kalbą?  
Taip, sinchroninis vertimas į lietuvių, latvių ir estų kalbas. 

  
 Ar bus daromas kongreso pranešimų vaizdo įrašas? Jeigu taip, ar bus galima juos 

peržiūrėti vėliau?  
Taip, pranešimai bus įrašomi (anglų kalba, be vertimo į lietuvių kalbą), tačiau prieiga prie jų 
kongreso dalyviams bus suteikta tik gavus lektorių sutikimą dėl vaizdo įrašo viešinimo. Peržiūra 
bus galima ribotą laiką.  
  

 Ar bus išrašomos sąskaitos-faktūros už apmokėtą registracijos mokestį? 
Taip, sąskaitos faktūros bus išrašomos visiems kongreso dalyviams bei išsiunčiamos registracijos 
formoje nurodytu el. pašto adresu tik pasibaigus kongresui. Išankstinės sąskaitos-faktūros 
išrašomos tik tiems dalyviams, kurie registracijos formoje nurodys, jog ji reikalinga.  

 
 Daugiau informacijos apie Kongresą rasite čia:  
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