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PIRMOJO SUSITIKIMO ATASKAITA 

Pirmasis įžanginis COST veiklos CA15125 valdymo komiteto narių susitikimas vyko 

2016-03-09 COST asociacijos (COST ASSOCIATION) būstinėje Bruselyje, Belgijoje. Šiame 

susitikime dalyvavo 35 valdymo komiteto (MC) nariai iš 24 prie šios COST veiklos prisijungusių 

valstybių (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15125?parties).  

Kiekvienas iš valdymo komiteto narių padarė trumpus prisistatymus. Šiai COST veiklai 

koordinuoti ir prižiūrėti paskirtos COST asociacijos atstovės dr. Fatima Bouchma ir Tania Gonzale 

Ovin pristatė kas yra COST, ką veikia, kokie tikslai ir uždaviniai, kokios yra dalyvavimo ir 

finansavimo taisyklės, kaip organizuojamos COST veiklos, kaip COST veiklos vykdymos ir 

įgyvendinimos bei pateikė kitą svarbią informaciją. Vyko COST veiklos CA15125 vadovų rinkimai. 

Pirmininku išrinktas Jean-Philippe Groby, o vice pirmininke – dr. Olga Umnova. Buvo paskirta už 

COST veiklos finansus atsakinga institucija bei jos atstovė – Pauline Rasera.  

Išrinktas COST veiklos pirmininkas padarė pranešimą, kurio metu pristatė COST veiklą 

CA15125 ir kodėl ji organizuojama, koks jos pagrindinis tikslas bei uždaviniai, pristatė veiklos darbo 

grupes: WG1 - Garso sąveikos modeliavimas su triukšmą mažinančiomis medžiagomis ir 

konstrukcijomis (Modelling of sound interaction with noise reducing materials and structures); WG2 - 

Eksperimentinės metodikos (Experimental techniques); WG3 - Pritaikymas pramonėje (Industrial 

applications) ir aptarė darbo grupių veiklos organizavimą. Tai pat pirmininkas pristatė planuojamų 

darbų kalendorinį planą, kuriame numatyta suorganizuoti 4 mokymus (Training schools), 8 dirbtuves 

(Workshops), 30 trumpalaikių stažuočių (STSM) bei parengti 100 mokslinių straipsnių. Buvo išrinkti 

darbo grupių vadovai: WG1 – dr. Anton Krynkin, WG2 – dr. Monika Rychtarikova ir WG3 – Arnaud 

Duval. Taip pat išrinkti veiklos atsakingi asmenys kaip, kad trumpalaikių stažuočių (STSM) 

koordinatorė  – prof. Oksana Stalnov, veiklos viešinimo koordinatorius – prof. Kristian Jambrosic bei 

koordinatorius atsakingas už lyčių lygybės užtikrinimą vykdant šią COST veiklą - Vojtech Chmelik. 

Buvo aptarti kiti su COST veiklos vykdymu susiję klausimai bei pristatytas pirmasis COST 

veiklos CA15125 vykdymo laikotarpis (2016-05-01 – 2017-04-31), numatyti darbai ir finansavimas. 

Susitikime buvo nuspręsta, kad sekantys susitikimai vyks šių metų rugsėjo mėnesį Prahoje (Čekijoje) ir 

kitų metų sausį Romoje (Italijoje). Taip pat Prahoje planuojama suorganizuoti mokymus (Training 

school), kurių tikslas pateikti teorinius pagrindus apie metamedžiagas ir įprastines medžiagas ir atlikti 

modeliavimą su šiomis medžiagomis. 
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