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Šios COST veiklos atstovas S. Japertas š.m. kovo 22d. dalyvavo pirmame CA15104 (IRACON) 

susitikime Briuselyje. Susitikime buvo svarstomi techninio pobūdžio klausimai, iš kurių 

pagrindiniai buvo vedančiosios institucijos (The Grant Holder institution) veiklos pirmininko ir 

vicepirmininko rinkimai, darbo grupių laikinų vadovų rinkimai, biudžeto svarstymas bei veiklos 

planavimas 2016-2017 m. 

Kadangi susitikimas vyko tą dieną, kai Briuselyje įvykdyti teroristiniai aktai, ne visų šalių 

atstovai galėjo atvykti į susitikimą ir buvo grėsmė, kad nesusirinks kvorumas. Iš 33 šalių atstovų 

susitikime 22 šalių atstovai dalyvavo realiai ir 1 (Ispanijos) atstovas dalyvavo nuotoliniu būdu 

per „Skype“. 

Susitikimą pradėjo COST atstovas dr. Ralph Stuebner, supažindinęs susirinkusius su COST 

veiklos pagrindiniais aspektais, finansavimo ir kompensavimo tvarka.  

Taip pat buvome instruktuoti apie saugią elgseną atsižvelgiant į teroristinius aktus.  

Kadangi dalyvauti negalėjo daug atstovų, tai prieš renkant darbo grupių vadovus buvo nuspręsta 

juos rinkti tik laikinai iki sekančios valdymo komiteto susitikimo.  

Balsavimo keliu nuspręsta: 

1. Vedančiąja institucija paskirti Lilio (Prancūzija) universitetas; 

2. Veiklos pirmininku išrinktas prof. Claude Oestges (Belgija); 

3. Veiklos pirmininko pavaduotoju išrinktas prof. Narcis Cardona; 

4. Išrinkti tokie darbo grupių laikinieji vadovai: 

a. WG1 – dr. Wim Kotterman; 

b. WG2 – dr. Thomas Zemen; 

c. WG3 – dr. Symeon Chatzinotas; 

d. WG4 – prof. Roberto Verdone; 

e. WG5 – prof. Frederik Tufvesson; 

f. WG6 – mr. Per Hjalmar Lehne; 

g. WG7 – dr. Raffaele D‘Errico; 

5. Patvirtintas 2016-2017 m. biudžetas, kurį sudaro 122608,65 Eu: 

a. Numatytiems 3 susitikimas – 97910 Eu, 1 mokyklai (training school) 12500 Eu, 

viešinimui (veiklos internetinio puslapio įkūrimas ir palaikymas) – 4500 Eu, 

trumpiems vizitams (STSMs) – 7200 Eu, kitai veiklai – 498,65 Eu. 



6. 2016-2017 metams numatyti 3 susitikimai Lilyje (Prancūzija), Durham (D. Britanija) ir 

Lisabonoje (Portugalija) bei 2 seminarai/konferencijos Atėnuose (Graikija) ir Valencijoje 

(Ispanijoje). 

7. Artimiausias susitikimas vyks š.m. gegužės 30 – birželio 1d. Lilio universitete, kuriame 

be kitų klausimų (dienotvarkė bus atsiųsta vėliau) bus galutinai patvirtinti darbo grupių 

vadovai. 
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