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2011 m. vasario 7-10 d. Vokietijoje, Potsdame esančiame Geomokslų tyrimų 

centre (German Research Centre for Geosciences (GFZ)) įvyko COST veiklos ES0907 

INTegrating Ice core, MArine and TErrestrial records - 60,000 to 8,000 years ago 

(INTIMATE) konferencija bei Valdymo Komiteto ir Darbo grupių posėdžiai. Valdymo 

Komiteto posėdyje dalyvavo dr. Miglė Stančikaitė, o konferencijoje bei darbo grupių 

veikloje – ir prof. habil. dr. Jonas Mažeika bei doktorantas Andrejus Gaidamavičius, 

kurių dalyvavimą finansavo COST veiklos ES0907 biudžetas. Paraleliai vykusioje 

konferencijoje INTegrating Ice core, MArine and TErrestrial records: towards high-

precision chronologies buvo akcentuojamos naujų tikslių geochronologinių tyrimų 

metodų kūrimo ir vystymo, jų taikymo bei gautų rezultatų regioninės bei globalios 

koreliacijos galimybės. Konferencijoje mūsų šalies mokslininkai pristatė du stendinius 

pranešimus: Lateglacial and early Holocene environment in Northern Lithuania: an 

approach from Talša Lake (Stančikaitė M., Kisielienė D., Šeirienė V., Šinkūnas P., 

Martma T., Zinkutė R., Mažeika J.) ir Lateglacial and early Holocene 

palaeoenvironmental pattern in the surroudings of Lake Lieporiai, North Lithuania 

(Gaidamavičius A., Kisielienė D., Stančikaitė M.). 

Darbo grupių Dating and chronological modelling (WG 1) bei Climate impacts 

(WG 4) posėdžiuose dalyvavo dr. Miglė Stančikaitė bei prof. habil. dr. Jonas Mažeika. 

Vasario 10 d. įvyko COST Veiklos ES0907 (INTIMATE) Valdymo Komiteto 

posėdis. Valdymo Komiteto posėdyje jos Pirmininkas trumpai apžvelgė konferencijos 

rezultatus, pateikė finansinę ataskaitą bei biudžeto planavimą kitiems metams, buvo 

aptartos galimybės finansuoti trumpas jaunųjų mokslininkų stažuotes, organizuoti 

tarptautines mokyklas. Posėdžio metu buvo suformuota paraiškų jaunųjų mokslininkų 

trumpalaikėms stažuotėms finansuoti vertinimo grupė, apibrėžtos jos darbo taisyklės. 

Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto doktorantė Gražyna 

Gryguč 2011 m. spalio mėn. dalyvavo COST veiklos ES0907 skelbtame jaunųjų 

mokslininkų trumpalaikių stažuočių finansavimo konkurse ir jį laimėjusi lapkričio mėn. 

7-18 d. stažavosi Helsinkio universitete, kur gilino iškastinių augalų makroliekanų 

analizės žinias vadovaujama dr. Minos Valirantos. 

Sekantis COST Veiklos ES0907 (INTIMATE) Valdymo Komiteto ir Darbo 

grupių posėdis bei juos lydinti konferencija įvyks 2012 metų kovo 25-29 d. 

Nyderlanduose.  
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