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Granted course report form 
 
ESC Central Office only 
Date of sending out the form: 31 December 2013 
Contact person/applicant: Birute Zilaitiene, PhD, M.D, professor, endocrinologist 
Country: Lithuania 
Email: zilaitiene@gmail.com 
Title of the course: CONTRACEPTION AND FEMALE FERTILITY  
Amount granted by the ESC (in euro): 2000 EURO 
 
Course number:         C-2014-B-03                                      Allocated mentor:  

 
Your granted course/meeting/event 
Title of the course: CONTRACEPTION AND FEMALE FERTILITY 
Date(s) of the course: 15 of OCTOBER 2015/ 15 of OCTOBER 2016 
Place (venue): Lithuania, Kaunas, "Park Inn Kaunas" Hotel, Conference centre, 
Donelaičio str. 27, LT-44240. 
Organisation hosting the course : Lithuanian Society of Contraception. 
Amount you received from the ESC (in euro): 2000 EURO 
 
Report 

ü Did the course go ahead? Yes / No 
ü If not, why not? 

 
If yes, please give details of the course as follows. 

ü Learning objectives : Hormonal contraception and female fertility; Reproductive 
health after cancer treatment; Contraceptive use and the risk of ectopic 
pregnancy ; Turner’s syndrome and fertility control. 

ü Were all objectives met (Yes/No- if No why not?) 
ü Numbers who attended : 446 
ü Did as many attend as planned? YES 

 
Audience type (ie doctors / nurses) : obstetricians, gynecologists, general practitioners, 
endocrinologists, other specialties of physicians, residents, students, midwives, nurses. 
 
Evaluation of the course from your (the Director / Organiser’s) point of view to 
include:  
 

a. Speakers’ knowledge regarding subject.   scored on a 1 to 4  with 4 best for 
each item:4 
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b. Speakers’ communication skills scored on a 1 to 4  with 4 best for each item: 
4 

c. Images or handouts quality and readability scored on a 1 to 4  with 4 best for 
each item: 4 

d. Was their any bias regarding  any presentation or discussion on a product or 
procedure ; if any-  Yes/No 

 
Evaluation of the course by the participants : 

a. Did you use an evaluation form : if so please attach results. Yes, we send 
evaluation form via internet. 48 % of participants responded evaluation form. 

b. If no form used, how did you evaluate the participants’ views ? 
 
Budget – how did you use the ESC grant ? Please give a detailed breakdown of costs 
and supply receipts if requested.  
 
1 st lecturer’s expenses (dr. Kai Haldre, Talin, Estonia) 

1. Airline tickets from to Vilnius (8 of April 2015 ) and from Vilnius back home (10 
April 2015) 300 euro. 

2. 2 nights in a 4 star hotel 2x100 euro=200 euro 
3. Honorarium for lecture 500 euro 

Total: 1000 euro 
2nd lecturer’s expenses (gynaecologist Rita Jakubcionyte, Bilund, Denmark) 

1. Airline tickets from to Vilnius (8 of April 2015 ) and from Vilnius back home (10 
April 2015) 300 euro. 

2. 2 nights in a 4 star hotel 2x100 euro= 200 euro 
3. Honorarium for lecture 500 euro 

Total: 1000 euro  
1 st lector’s expencies+2nd lector’s expencies= 1000 euro+1000 euro= 2000 euro 
 

-    if your course did not go ahead, what is planned with regard to the money you 
received. The Conference was organized and held. 

 
Was the ESC acknowledged for the financial support ? Was it mentioned in the 
promotion or any kind of information provided to the participants :  
YES. European Society of Contraception and Reproductive Health has been mentioned as 
one one of the organizers. 
 
Any other information you feel important to report : 
 
Please attach the final programme of the course to your report (not a problem if not in 
English). 
 
Signed – Name: Birute Zilaitiene 
Date: 8 August, 2016 
 
Please return this form (by email) to: 
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ESC Central Office 
Opalfeneweg 3 
B-1740 Ternat, Belgium 
Tel +32 2 582 08 52 
Fax +32 2 582 55 15     
info@escrh.eu 

. 

 

International conference  
„CONTRACEPTION AND FEMALE FERTILITY” 

Lithuanian Society of Contraception 
Lithuanian University of Health Sciences, Department of Obstetrics and Gynecology 

Lithuanian University of Health Sciences, Institute of Endocrinology and Department of 
Endocrinology  

European Society of Contraception and Reproductive Health 
15th of October 2015 

"Park Inn Kaunas" Hotel, Conference center 
Donelaičio str. 27, Kaunas 

11:00 – 12:00 Registration of participants 
Session 1 

Chairs: prof. R. Nadišauskienė & prof. L.Maleckienė 
12.00-12.30 „Impact of rapid socio-economic changes on sexual and reproductive health 
in Estonia during 1992-2014” 
K. Haldre, The Centre for Reproductive Medicine in West Tallinn Central Hospital 
Women's Clinic in Tallinn, Estonia. 
 
12.30-12.50 „Contraception and the risk of ectopic pregnancy“ 

V. Krūminis, Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kauno Klinikos, 
Department of Obstetrics and Gynecology 
 
12.50-13.10 „Reproductive function of obese women and contraception“ 
H. Stankevičius, Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kauno Klinikos, 
Department of Obstetrics and Gynecology 
 
13.10-13.30 “Consensus on hormone replacement therapy in menopause” 
V. Klimas, Vilnius University Hospital, Santariskiu Klinikos 
 
13.30-13.50 „Polycystic ovary sindrome: fertility issues“ 
E. Drejerienė, Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kauno Klinikos, 
Department of Obstetrics and Gynecology 
13:50-14:00 Discussion 
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14:00-15.00 Coffe break 

Session 2 

Chairs: med. dr. V. Vanagienė & prof.  B. Žilaitienė 

15.00-15.30 „Estrogens and progestagens in infertility treatment" 

R. J. Laursen, Fertility Clinic, Sives Regional Hospital, Denmark 

15.30-15.50 „New data on the oppinion of Lithuanian women about contraception“ 

R. Žiobakas, Vilnius Maternity Hospital.

15.50-16.10 „Hormone replacement therapy and women‘s sexual function“ 
B. Žilaitienė, Lithuanian University of Health Sciences, Institute of Endocrinology and
Department of Endocrinology
16.10- 16.30 „Reproductive function of  women with Turner syndrome” 
R. Krikščiūnienė, Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kauno Klinikos,
Department of Endocrinology

16.30-16.50 „Micronized progesterone in obstetrics and gynaecology“ 

L. Čiaplinskienė, Lithuanian University of Health Sciences,  Institute of Endocrinology

16.50-17.00 Closing remarks. Discussions. 
Certificates of attendance. 



Tarptautinės konferencijos „Kontracepcija ir 
moters vaisingumas“ 

dalyvių apklausos rezultatai 
 

2015 10 15 



Anketos	  sta*s*ka	  

	  
• 	  Anketą	  peržiūrėjo	  –	  	  286	  
	  
• 	  Anketą	  atsakė	  –	  137	  	  (48	  %)	  
	  
	  



Kaip	  ver*nate	  konferencijos	  turinį?	  



Kaip	  ver*nate	  konferencijos	  eigą?	  



Kaip	  ver*nate	  lektorių	  kompetenciją	  ir	  
pasiruošimą?	  



Kaip	  lektoriai	  atsakė	  į	  Jūsų	  pateiktus	  klausimus?	  



Kaip	  ver*nate	  konferencijos	  vietą?	  



Kaip	  Jums	  pa*ko	  mai*nimas?	  



Kaip	  Jums	  pa*ko	  konferencijos	  sekretoriato	  
darbas?	  



Kaip	  ši	  konferencija	  a**ko	  Jūsų	  lūkesčius?	  



Ar	  rekomenduotumėte	  šią	  konferenciją	  savo	  
kolegoms?	  



Kokios	  konferencijos	  temos	  Jums	  būtų	  aktualios	  
kitose	  konferencijose?	  (1)	  

•  Endometriozė,	  gimdos	  kaklelio	  patologija	  
•  Patologiniai	  gimdymai	  
•  Uždegiminiai	  procesai	  gimdos	  prieduose	  
•  Ginekologinis	  UG	  ištyrimas	  
•  Temos	  susijusios	  su	  IVF,	  IUI	  
•  Ankstyvo	  nėštumo	  komplikacijos,	  tyrimai	  nėštumo	  pradžioje	  (	  UG	  

11-‐14	  sav.)	  
•  Laparoskopinės	  operacijos	  
•  Vulvovaginito	  gydymas	  
•  Neaktualių	  temų	  nėra,	  visos	  aktualios	  
•  Endometriozė	  



Kokios	  konferencijos	  temos	  Jums	  būtų	  aktualios	  
kitose	  konferencijose?	  (2)	  

•  Labai	  svarbūs	  psichologiniai	  aspektai,	  bendraujant	  su	  pacientais,	  	  
kraujavimai	  ginekologijoje	  

•  Nevaisingumas	  
•  Ultragarso,	  infekcija	  
•  Onkologiniai	  susirgimai	  
•  Norėtųsi	  daugiau	  prak*nės	  informacijos	  
•  Nevaisingumo	  gydymo	  naujovės	  
•  Bet	  kokios	  
•  Onkoginekologija,	  ūmios	  būklės	  infekcijos	  nėštumo	  metu	  
•  Gimdos	  gleivinės	  patologija,	  gydymas	  
•  Echoskopiniai	  tyrimai,	  endokrinologija,	  nėščiųjų	  problemos	  

	  



Kokios	  konferencijos	  temos	  Jums	  būtų	  aktualios	  
kitose	  konferencijose?	  (3)	  

•  Moterų	  šlapimo	  nelaikymas	  kasdienėje	  prak*koje	  -‐	  diferencija,	  
medikamen*nis	  gydymas,	  paruošimas	  operacijai,	  operacijų	  
efektyvumas	  

•  Endometriozė	  
•  Ly*nio	  švie*mo	  tema,	  ly*škumo	  temos	  
•  Gimdos	  kaklelio	  patologija	  
•  Hormoninio	  gydymo	  schemos	  ir	  komplikacijos.	  Įdomūs	  atvejai	  
•  Vaisingumo	  diagnos*kos	  ir	  gydymo	  aktualijos	  
•  Vaisingumo	  klausimai	  
•  Paauglių	  ir	  jaunų	  moterų	  kontracepcija,	  saugus	  laikas	  pasto*	  

nutraukus	  SKT	  ir	  pan.	  
	  

	  



Kokios	  konferencijos	  temos	  Jums	  būtų	  aktualios	  
kitose	  konferencijose?	  (4)	  

•  Cezario	  pjūvio	  operacija	  
•  Akušerinė	  tak*ka,	  esant	  priešlaikiniam	  gimdymui,	  

onkoginekologijos	  naujienos	  
•  Infekcija	  ir	  gydymas	  akušerijoje	  
•  Nevaisingumas,	  hirsu*zmas	  -‐	  diagnos*ka	  ir	  gydymas	  
•  Nevaisingumo	  dažniausios	  egzogeninės	  ir	  endogeninės	  priežastys	  
•  Endometro	  patologija.	  Kiaušidžių	  cis*niai	  ir	  ki*	  gerybiniai	  augliai,	  

diagnos*ka	  ir	  gydymas	  
•  Nėščiųjų	  diagnos*kos	  ypatumai	  
•  Operacinė	  ginekologija	  
•  Ankstyva	  patologijos	  UG	  diagnos*ka	  nėštume	  iki	  12	  savaičių	  
	  

	  



Kokios	  konferencijos	  temos	  Jums	  būtų	  aktualios	  
kitose	  konferencijose?	  (5)	  

•  Policis*nių	  kiaušidžių	  sindromas	  
•  Nėščiųjų	  echoskopijos	  ypatumai.	  Endome*ozės	  diagnos*kos	  ir	  

gydymo	  naujovės	  
•  Kiaušidžių	  darinių	  diagnos*ka	  ir	  gydymas	  
•  Iš	  esmės	  turinys	  pa*ko,	  bet	  nepa*ko,	  kaip	  buvo	  pasiruošta	  

pranešimams.	  Man	  atrodo,	  kad	  skaitovai	  turėjo	  pasiruoš*	  s*priau	  

	  

	  



Komentarai	  ir	  pastabos:	  (1)	  

•  Ser*fikatų	  a*davimas	  *krai	  vertas	  Jūsų	  organizacinio	  dėmesio	  
•  Sekretoriato	  darbą	  įver*nau	  “vidu*niškai”,	  nes	  merginos	  nekaip	  

susitvarkė	  su	  ser*fikatų	  dalinimu.	  Visa	  kita	  –	  gerai	  
•  Viskas	  ok	  
•  Ačiū	  už	  anketą	  ir	  gerus	  darbus	  
•  Blogai	  organizuotas	  ser*fikatų	  išdavimas	  
•  Būtų	  puiku,	  jei	  organizatoriai	  pasirūpintų	  reikiamu	  kiekiu	  ser*fikatų	  

konferencijos	  dalyviams	  
•  Nepa*ko,	  kad	  ser*fikatų	  reikėjo	  lauk*	  iki	  konferencijos	  pabaigos	  ir	  

dar	  po	  jos	  beveik	  1	  val.	  laiko.	  Ser*fikatai	  turi	  bū*	  jau	  paruoš*	  ir	  
pasirašy*.	  Per	  skubėjimą	  buvo	  net	  iškraipyta	  pavardė	  

	  



Komentarai	  ir	  pastabos:	  (2)	  

•  Atvykus	  registruo*s	  11:15	  negauta	  jokio	  dalyvio	  krepšelio,	  nors	  
pinigai	  perves*	  iš	  anksto.	  16:30,	  pasiteiravus	  apie	  ser*fikatą,	  jo	  
gau*	  neįmanoma.	  Konferencija	  ne	  kalėjimas,	  o	  galiausia	  paaiškėja,	  
kad	  ser*fikatas	  išrašytas	  neteisinga	  pavarde	  

•  Ser*fikatų	  išdavimą	  reikėtų	  organizuo*	  kažkaip	  greičiau	  
•  Pa*ko	  Stankevičiaus	  paskaita,	  dr.	  Klimo	  paskaita	  prieštaravo	  prof.	  

Žilai*enės	  paskaitai	  
•  Atsiimant	  atestatus	  reikėjo	  stovė*	  ilgą	  eilę	  
•  Negavau	  dalyvio	  ser*fikato,	  nebuvo	  išrašytas.	  Prašau	  nepamirš*	  

išrašy*	  ir	  man	  persiųs*.	  Ačiū	  
•  Lektoriai	  nelabai	  laikėsi	  reglamento.	  Trukdis	  buvo	  a*duodant	  

ser*fikatus	  



Komentarai	  ir	  pastabos:	  (3)	  

•  Pranešimų	  medžiaga	  galėjo	  bū*	  įdomiau	  pateikta,	  labiau	  
struktūruota,	  pasitelkiant	  video	  ir	  kt.	  

•  Mano	  nuomone	  prastai	  buvo	  organizuotas	  ser*fikatų	  išdavimas,	  
nes	  45	  min.	  reikėjo	  lauk*,	  kol	  sekretorės	  suras	  ser*fikatą	  

•  Konferencijos	  laikui	  pasibaigus	  buvo	  vėluojama	  išduo*	  ser*fikatus	  
apie	  30	  min.	  

•  Kitą	  kartą	  būtų	  gerai,	  jei	  apie	  mokesčio	  už	  konferenciją	  pakei*mus	  
praneštumėte	  iš	  anksto.	  Mes	  *k	  atvažiavę	  iš	  Vilniaus	  sužinojome,	  
kad	  ir	  rezidentams,	  ir	  visiems	  gydytojams,	  neužsiregistravusiems	  iš	  
anksto,	  mokes*s	  vienodas,	  20	  Eur.	  Arba,	  aišku,	  geriau	  būtų,	  jei	  
nekeistumėt	  kainos	  (kad	  rezidentams	  būtų	  pigiau)	  

•  Visiška	  nekordinacija	  visuose	  klausymuose	  



Komentarai	  ir	  pastabos:	  (4)	  

•  Kai	  kurie	  pranešimai	  buvo	  vien	  *k	  teorinio	  pobūdžio,	  pvz.	  
Nutukimas	  ir	  vaisingumas.	  Norėtųsi,	  kad	  tokie	  pranešimai	  turėtų	  
didesnę	  prak*nę	  reikšmę,	  analizuotų	  gydymo	  pa*rm	  

•  Konferencija	  kiek	  užsitęsė,	  dalyviai	  nebuvo	  stabdomi	  po	  jiems	  skirto	  
laiko,	  pasku*nis	  pranešimas	  truko	  per	  ilgai,	  manau	  nors	  lektorė	  
buvo	  pasiruošusi,	  bet	  ne*nkama	  kalbė*	  prieš	  didelę	  auditoriją,	  taip	  
pat	  labai	  ilga	  eilė	  prie	  ser*fikatų	  pasiėmimo,	  galbūt	  reikėtų	  daugiau	  
stalų	  

•  Ilgokai	  po	  registracijos	  teko	  lauk*	  patvir*nimo	  konferencijai.	  
Sudė*nga	  ser*fikatų	  atsiėmimo	  tvarka	  po	  konferencijos	  

•  Neturiu	  pastabų	  



Komentarai	  ir	  pastabos:	  (5)	  

•  Visą	  konferencijos	  nuotaiką	  sugadino	  ser*fikatų	  laukimas	  -‐	  
konferencija	  užsitęsė,	  ser*fikatų	  negauname,	  o	  mašina	  stovi	  
mokamoje	  vietoje,	  sumokėta	  iki	  teorinės	  konferencijos	  pabaigos,	  
kuri	  nurodyta	  programoje.	  Tai	  -‐	  arba	  laiky*s	  programos,	  arba	  
ser*fikatus	  dalin*	  pagal	  nurodytą	  laiką	  

•  Ser*fikaruose	  nėra	  įrašo,	  jog	  konferencija	  tarptau*nė,	  o	  vardas	  
jame	  išbraukytas	  ir	  perrašytas	  siaubingai.	  Jų	  dalinimas	  visiškai	  
neorganizuotas	  

•  Reikėtų	  geriau	  organizuo*	  ser*fikatų	  išdavimą	  
•  Pirmą	  dalį	  ver*nčiau	  puikiai,	  antrą	  dalį	  prastokai,	  silpnokos	  temos	  
•  Labai	  sudė*ngas	  pažymėjimų	  atsiėmimas.	  Eilėje	  dar	  vienos	  

paskaitos	  laikas	  praėjo	  



Komentarai	  ir	  pastabos:	  (6)	  

•  Konferencijos	  sekretorės	  elgėsi	  su	  susirinkusiais	  medikais	  kaip	  su	  
pirmokais,	  nepagarba,	  nes	  ser*fikatų	  reikėjo	  stumdy*s	  eilėse,	  
lauk*.	  Daugumos	  dalyvių	  laukė	  darbas	  ligoninėse	  ar	  poliklinikose.	  
Dalis	  turėjo	  vyk*	  namo	  už	  300	  km.	  Dalyvavau	  daugelyje	  
konferencijų	  Europoje,	  tokios	  netvarkos	  nemačiau	  

•  Blogai	  yra	  tai,	  kad	  ir	  iš	  anksto	  užsiregistravus,	  nėra	  paruoš*	  
ser*fikatai.	  Kodėl	  mes	  dar	  turime	  gaišin*	  laiką	  ir	  ieško*	  ser*fikatų.	  
Sekretoriatas	  net	  nežino,	  kada	  ir	  kur	  jie	  bus.	  Manau,	  kad	  ser*fikatų	  
gali	  trūk*	  *k	  *ems,	  kurie	  registruojasi	  konferencijos	  dieną.	  Taip	  pat	  
negavau	  knygos	  apie	  kontracepciją	  -‐	  jų	  taip	  pat	  neužteko.	  Taigi,	  
organizatorių	  darbą	  ver*nu	  labai	  blogai	  

•  Galėtų	  dirb*	  daugiau	  žmonių,	  kuomet	  yra	  išduodami	  ser*fikatai	  



Komentarai	  ir	  pastabos:	  (7)	  

•  Konferencijos	  organizatoriams	  geriau	  planuo*	  dalyvių	  skaičių,	  
registracijos	  ir	  ser*fikatų	  išdavimo	  procesus.	  Lektoriai	  -‐	  be	  abejo,	  
pasirinkimas	  Lietuvoje	  nedidelis,	  bet	  galėtų	  ir	  nesikarto*	  kasmet.	  
Organizatoriams	  linkėčiau	  daugiau	  bendradarbiau*	  su	  mokslinėmis	  
specialistų	  draugijomis	  ir	  dary*	  geriau	  mažesnes,	  bet	  labiau	  
specializuotas	  konferencijas.	  Organizatoriai	  taip	  pat	  turėtų	  geriau	  
susipažin*	  su	  Lietuvoje	  galiojančiais	  teisės	  aktais	  ir	  ne	  kvies*	  
rėmėjus	  organizuo*	  akcijas	  ir	  žaidimus,	  bet,	  priešingai,	  įspė*	  ir	  
neleis*	  to	  dary*,	  neleis*	  reklamuo*	  neregistruotų	  preparatų,	  nes	  
skundo	  gali	  susilauk*	  ir	  jie	  patys	  

•  Nors	  visur	  buvo	  minima,	  kad	  konferencija	  yra	  tarptau*nė,	  bet	  
ser*fikate	  tai	  neparašyta.	  Organizatoriai	  apgavo	  



Komentarai	  ir	  pastabos:	  (8)	  

•  Pastaba	  dėl	  dalyvio	  pažymėjimo.	  Internete,	  konferencijos	  
programoje	  ir	  konferencijos	  metu	  afišose,	  buvo	  skelbiama,	  kad	  tai	  
tarptau*nė	  konferencija,	  tačiau	  dalyvio	  pažymėjime	  tai	  neatsispindi	  
(nerašoma	  tarptau*nė	  mokslinė	  prak*nė	  konferencija).	  Taigi,	  ar	  
pažymėjimas	  yra	  galiojan*s	  ir	  užsiskaitan*s	  kaip	  tarptau*nės	  
konferencijos?	  Ir	  ar	  būtų	  galima	  tai	  ištaisy*?	  

•  Išduodamuose	  ser*fikatuose	  turėtų	  bū*	  paminėta,	  jog	  tai	  
tarptau*nė	  konferencija	  

•  Viskas	  buvo	  gerai	  suorganizuota.	  Reikėtų	  pasvarsty*	  dėl	  ser*fikatų	  
a*davimo	  (*esiog	  buvo	  grūs*s	  prie	  stalo,	  galbūt	  reikėtų	  keletos	  
stalų?)	  



Komentarai	  ir	  pastabos:	  (9)	  

•  Manau	  jeigu	  buvo	  iškart	  aišku,	  kad	  konferencijoje	  dalyvauja	  daug	  
žmonių,	  tai	  ir	  pažymėjimų	  blankų	  *ek	  reikėjo	  užpirk*,	  o	  tai	  dabar	  ne	  
visiems	  užteko.	  Nemanau,	  kad	  tai	  teisinga.	  Norisi	  atvykt,	  sudalyvaut	  
ir	  iškart	  gau*	  tai	  kas	  priklauso	  

•  Ser*fikatų	  teko	  lauk*	  valandą	  laiko	  ir	  stovė*	  prie	  jų	  milžiniškoje	  
eilėje.	  O	  konferencijoje	  dalyvavo	  kolegos	  ne	  *k	  iš	  Kauno,	  tad	  dar	  jų	  
laukė	  ne	  trumpas	  kelias	  namo.	  Teko	  žiūrė*	  į	  nepatenkintus	  
organizatorių	  veidus	  ir	  pasijus*	  kaltu,	  kad	  reikalingas	  ser*fikatas	  

•  Nuotaiką	  gadino	  didelės	  eilės	  prie	  pažymėjimų	  gavimo.	  Studentai	  
džiaugėsi	  pažymėjimais,	  nors	  jie	  jiems	  mažai	  reikalingi,	  o	  gydytojai	  
ilgai	  stovėjo	  eilėje	  



Komentarai	  ir	  pastabos:	  (10)	  

•  Užtruko	  ser*fikatų	  dalybos,	  reikėjo	  išdėlio*	  ant	  stalų	  pagal	  
pavardes	  ir	  patys	  atsiimtume	  greičiau	  

•  Ser*fikatų	  atsiėmimas	  užtruko	  apie	  1,5	  val.	  Manau,	  išduo*	  
ser*fikatą	  *k	  dalyviui	  arba	  sekretorei	  pasirašius,	  yra	  labai	  
neracionalu.	  Galima	  būtų	  ser*fikatus	  išdėlio*	  ant	  stalo	  pagal	  
pavardes,	  kaip	  daro	  kitose	  konferencijose.	  Taip	  pat	  nesuprantu	  
ser*fikatų	  išdavimo	  *k	  pasibaigus	  pasku*niam	  pranešimui,	  jeigu	  
konferencijos	  programa	  nea**ko	  *krovės	  -‐	  pranešimai	  vėlavo	  
(ser*fikatai	  buvo	  pradedami	  išduo*	  *k	  nuo	  17.10	  val.).	  Juk	  
konferencijos	  dalyviai	  taip	  pat	  planuoja	  savo	  laiką,	  turi	  mažų	  vaikų,	  
kuriuos	  pvz.	  reikia	  laiku	  atsiim*	  iš	  darželio	  ir	  pan.	  Manyčiau,	  
dalyviams	  buvo	  parodyta	  didelė	  nepagarba,	  todėl	  šios	  konferencijos	  
ki*ems	  kolegoms	  nerekomenduočiau	  



Komentarai	  ir	  pastabos:	  (11)	  

•  Laba	  diena,	  konferencija	  pa*ko,	  tačiau	  manau,	  kad	  nereikėtų	  vers*	  
dalyvių	  lauk*	  40	  minučių,	  kad	  atsiim*	  ser*fikatų.	  Daugelis	  žmonių	  
išėjo	  iš	  konferencijos	  keliomis	  minutėmis	  anksčiau,	  dėl	  asmeninių	  
priežasčių.	  Vietoj	  to,	  kad	  iš	  karto	  pasiimtume	  ser*fikatus,	  turėjome	  
lauk*	  kol	  juos	  atneš,	  po	  to	  susidarė	  didelė	  eilė.	  Būtų	  malonu,	  jei	  
tokių	  problemų	  neiškiltų.	  Dėkoju	  

•  Ser*fikatuose	  kai	  kurių	  dalyvių,	  jų	  tarpe	  ir	  mano,	  vardas	  užrašytas	  
klaidingai	  

•  Labai	  bloga	  organizacija	  ser*fikatų	  išdavimo	  metu,	  sugaišome	  daug	  
brangaus	  laiko	  atsiimant	  ser*fikatus.	  Manau,	  patys	  turime	  
nuspręs*,	  kas	  įdomu,	  o	  kas	  ne	  



Komentarai	  ir	  pastabos:	  (12)	  

•  Prieš	  konferenciją	  buvo	  skelbiama	  kad	  ji	  tarptau*nė	  ir	  *k	  atvykus	  
paaiškėjo	  kad	  ne,	  būtų	  malonu,	  jog	  informacija	  būtų	  teisinga	  

•  Negavau	  knygos.	  Prastai	  buvo	  su	  ser*fikatų	  atsiėmimu,	  labai	  
neapgalvota.	  Pa*ko,	  kad	  buvo	  daug	  remėjų	  stendų.	  Taip	  pat,	  
mai*nimas	  buvo	  skanus,	  bet	  nebuvo	  pakankamai	  vietos	  papietau*	  
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