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Dalyvauta COST veiklos valdymo komiteto posėdyje bei dviejų darbo grupių  

(DG2: Statistinių metodų skirtų potvynio dažnio nustatymui įvertinimas/Assessment of 

statistical methods for flood frequency estimation ir DG4: Aplinkos pokyčių įtaka potvynių 

dažnio vertinimui/Flood frequency estimation methods and environmental change) 

susitikimuose: 

2011/06/16-17 d. d. Budapešte, Vengrija ir 2011/11/25-26 d .d. Bratislavoje, Slovakija. 

 

FloodFreq veiklos tikslas yra atlikti skirtingų potvynio dažnio vertinimo metodų palyginimą ir 

įvertinimą įvairioms Europos šalių klimatinėms ir geografinėms sąlygoms, priklausomai nuo 

skirtingo duomenų prieinamumo lygio. Šiais metais baigiamos paruošti ataskaitos atspindinčios  

darbo grupių veiklą, t.y. susisteminama ir pateikiama informacija apie taikomus potvynių 

dažnio analizės metodus bei potvynio duomenų prieinamumą Europoje (2-oji darbo grupė) bei 

Europoje naudojamus metodus, skirtus hidrologinių ekstremumų trendų nustatymui ir 

nestacionarių ekstremalių verčių analizę (4-oji darbo grupė). 

 

COST veiklos Lietuvos atstovų darbo rezultatai paskelbti viename ISI sąrašo straipsnyje ir 

dviejose tarptautinėse konferencijose:  

1. Gailiušis B., Kriaučiūnienė J.,  Jakimavičius D., Šarauskienė D. The variability of long-

term runoff series in the Baltic Sea drainage basin // Baltica. ISSN 0067-3064. 2011. Vol. 

24. No. 1. 45-54. (Impact sąrašas)  

2. Šarauskienė, D., Kriaučiūnienė, J. Flood frequency analysis of Lithuanian rivers // 

Environmental engineering: the 8th international conference: selected papers: May 19-20, 

2011, Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288282. P. 666-

671. 
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3. Kriaučiūnienė, J., Šarauskienė, D. Spring flood frequency analysis of Lithuanian rivers // 

EGU Leonardo Conference Series on the Hydrological Cycle: Floods in 3D: Processes, 

Patterns, Predictions. 23-25 November, 2011, Bratislava, Slovakia. P. 89. 

 

 

 

Valdymo komiteto (VK) posėdyje (2011 06 17) svarstyta: 

 darbo grupių ataskaitų ruošimas,  

 tyrimų rezultatų viešinimas ir skleidimas (veiklos tinklalapyje, publikacijose, 

konferencijose), 

 naujų valstybių narių įsijungimas į veiklą, 

 veiklos biudžeto planavimas (atsižvelgiant ir į padidėjusį veiklos dalyvių skaičių), 

 sekančių veiklos VK posėdžių bei darbo grupių susitikimų planavimas (vieta, laikas), 

 trumpalaikių mokslinių stažuočių organizavimas ir kiti klausimai. 
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