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Lietuvos atstovė COST veiklos CA15127 valdymo komitete doc. dr. Rasa Brūzgienė 2016 m. 
rugsėjo 12-13 d. dalyvavo 2-jų dienų susitikimuose Halmstad mieste (Švedija), kurių metu vyko 2-asis 
valdymo komiteto posėdis ir WG1-WG5 darbinių grupių susirinkimai.  

CA15127 veiklos valdymo komiteto pirmininkas dr. Jacek Rak pasveikino visus posėdžio dalyvius 
bei supažindino su 2-ojo valdymo komiteto posėdžio darbotvarke. Valdymo komiteto posėdžio metu 
bei WG1-WG5 darbinių grupių susirinkimų metu buvo spręsti šie klausimai: 

1. Šalys-narės. Patikrintas posėdyje dalyvavusių šalių-narių skaičius ir kvorumas. Dalyvavo 28 
šalių atstovai. 

2. Nauji nariai. Prisistatė atstovai iš naujai įsijungusių į COST veiklą šalių – Islandijos, Lietuvos, 
Slovakijos, Šveicarijos, Slovėnijos ir Turkijos. 

3. COST administracijos atstovės Ms. Carmencita Malimban pristatymas. Atstovė paaiškino 
dalyvavimo COST veikloje taisykles, išlaidų kompensavimo metodiką, reikiamus dokumentus, 
laukiamus COST veiklos rezultatus. 

4. COST veiklos tinklalapis. RECODIS veiklos valdymo komiteto pirmininkas dr. Jacek Rak 
pateikė informaciją apie sukurtą ir veikiantį COST veiklos tinklalapį (http://www.cost-recodis.eu). 

5. RECODIS struktūra, tikslas ir uždaviniai. Veiklos valdymo komiteto pirmininkas pateikė 
informaciją apie pagrindinį RECODIS tikslą -  sukurti naujus metodus elektroninių ryšių paslaugų 
teikimui telekomunikacijų tinklais, siekiant efektyvesnio tinklų atsparumo nelaimės metu sukeltiems 
sutrikimams. Tikslo įgyvendinimui iškelti darbo uždaviniai, kurių vykdymas paskirtas 5 darbinėms 
grupėms (WG1-WG5). Kiekvienos šalies atstovai gali įsijungti į dvi darbines grupes, kurių vienoje 
būtų pagrindinė veikla, o kitoje – papildoma.  Šiuo metu darbines grupes sudaro: 

 WG1 - 31 narys pagrindinei veiklai ir 35 nariai papildomai veiklai; 
 WG2 - 14 narių pagrindinei veiklai ir 24 nariai papildomai veiklai; 
 WG3 - 45 nariai pagrindinei veiklai ir 26 nariai papildomai veiklai; 
 WG4 - 31 narys pagrindinei veiklai ir 27 nariai papildomai veiklai; 
 WG5 - 8 nariai pagrindinei veiklai ir 9 darbinių grupių vadovai. 

Lietuvos atstovai įsijungė į WG2 ir WG3 grupių veiklas. 
6. RECODIS pirmojo pusmečio veiklos analizė. Kiekvienos darbinės grupės vadovas pateikė 

informaciją apie nuveiktus darbus per pirmąjį pusmetį RECODIS veikloje. Pagrindinis uždavinys 
kiekvienai WG buvo atlikti esamų sprendimų, metodų, kurie padidintų telekomunikacijų tinklų 
atsparumą nelaimių metu, analizę. Analizės rezultatas – bendri moksliniai apžvalginiai straipsniai, 
pristatyti RNDM‘2016 konferencijoje Švedijoje rugsėjo mėn. Iš viso buvo išanalizuoti 231 moksliniai 
straipsniai. 



7. RECODIS publikacijos, padėkos naudojimas. RECODIS atstovai nuo vasario mėn. iki 
rugsėjo mėn. pradžios publikavo 11 mokslinių publikacijų, dalyvauta 2 tarptautinėse konferencijose. 
Dr. Jacek Rak supažindino ir su RECODIS padėkos publikacijose naudojimo taisyklėmis. 

8. Balsavimai. COST veiklos šalių atstovai teigiama linkme balsavo už: 
 WG2 vadovo pavaduotoją – Austrijos atstovas Artemios Voyiatzis; 
 WG4 vadovės pakeitimą – patvirtinta Švedijos atstovė Marija Furdek; 
 RECODIS knygos (~2020 m.) išleidimą, kurį vykdys SPRINGER leidykla. 

9. Trumpalaikės mokslinės stažuotės (STSM). Kiekvienai WG skirta 3 STSM laikotarpyje nuo 
rugsėjo mėn. pabaigos iki vasario mėn. pradžios. 8 dienų trumpalaikės mokslinės stažuotės maksimalus 
finansavimas - 1340 Eur (380 Eur kelionės išlaidoms ir 960 Eur pragyvenimo išlaidoms). Iš viso 
numatyta 15 STSM pirmojo periodo metu (Spalio 16, 2016 – Vasario 11, 2017) ir 10 STSM antrojo 
periodo metu (Kovo 1, 2017-Balandžio 15, 2017) per pirmuosius RECODIS finansavimo metus. 

10. Darbinių grupių susirinkimai. WG1-WG5 darbinių grupių atstovai buvo informuoti apie 
susirinkimų vykdymo eigą, galimą darbotvarkę. Kviestinis pranešėjas Biswanath Mukherjee pristatė 
pranešimą tema “Network Resilience for Massive Failures and Attacks”. Atsižvelgiant į Lietuvos 
atstovų mokslinius interesus ir vykdomus mokslinius tyrimus, Lietuvos atstovai valdymo komitete 
prisijungė prie WG2 „Weather-based disruptions“ ir WG3 „Technology-related disasters“ darbo 
grupių. WG2 ir WG3 darbo grupių posėdžiuose Lietuvos atstovai susipažino su kitų grupės narių 
vykdomais tyrimais, pristatė savo tyrimų sritis ir apsvarstė tolimesnius darbo grupių veiklos vykdymo 
klausimus.  

Kitas COST CA15127 veiklos valdymo komiteto posėdis vyks Wroclaw (Lenkijoje) 2017 m. 
vasario mėn. 13-14 d., kartu organizuojant ir veiklos darbo grupių susirinkimus. 
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