
COST veiklos ES1105 CYANOCOST “Melsvabakterių žydėjimas ir toksinai vandens 
ekosistemose: paplitimas, poveikis ir valdymas“ (Cyanobacterial blooms and toxins in water 
resources: occurrence, impacts and management CYANOCOST) valdymo komiteto posėdyje, 
kuris įvyko 2012 m. lapkričio 2-5 d. Madride, Ispanija valdymo komiteto Lietuvos atstovių 
 
Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto vyresn.m.d. dr. Jūratės Kasperovičienės 
Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto vyresn.m.d. dr. 
Renatos Pilkaitytės 
 
 
ATASKAITA 
 

Susitikime dalyvavo 23 Europos šalis (jų tarpe ir viena ne COST šalį – JAV) 
atstovaujantys COST veiklos ES1105 valdymo komiteto nariai ir šios veiklos administratorė 
Chandrasa Sjamsudin.  

COST veiklos ES1105 koordinatorius dr. Triantafyllos Kaloudis (Graikija) atidarė 
susitikimą, pasveikindamas veiklos valdymo komitetą atstovaujančius dalyvius ir pristatė 
susitikimo darbotvarkę (darbotvarkė pateikta ataskaitos pabaigoje).  

Posėdyje dalyvaujantys valdymo komiteto atstovai papasakojo apie savo vykdomas 
mokslinių tyrimų kryptis, profesinius interesus, įgūdžius ir tikslus, pasiektus rezultatus, išdėstė 
savo planus įgyvendinant CYANOCOST tikslus ir uždavinius. 

CYANOCOST keturių darbo grupių vadovai pristatė atitinkamų grupių darbo pirmųjų 
metų ir iki 2016 m. veiklos uždavinius ir jų įgyvendinimo kalendorinius planus. Iš jų svarbiausi 
yra parengti metodines medžiagas, kurių preliminarūs pavadinimai yra šie: Melsvabakterių 
toksinų nustatymo metodai, Melsvabakterių „žydėjimų“ vandens ekosistemose valdymo 
priemonės, Vandens telkinių priežiūra. 

Sukurtas CYANOCOST veikos tinklalapis http://cyanocost.univ-rennes1.fr/index.php. 
(atsakingas vykdytojas Luk Brient, Pracūzija). 

L. Blaha (Čekija) pristatė cianobakterijų-cianotoksinų kuriamos duomenų bazės modelį. 
J. Fustner (Vokietija) pristatė Vokietijoje aprobuotas toksinių cianobakterijų rizikos 

įvertinimo ir valdymo nuostatas. 
Veiklos koordinatorius dr. T. Kaloudis aptarė Framework 7 programos vykdomus ir 

numatomus naujų programų šaukimus, dalyvavimo juose galimybes, pateikė pirmojo pusmečio 
finansinę ataskaitą. Toliau svarstytas pirmųjų metų (2012 m. birželis – 2013 m. birželis) 
biudžetas.  

Posėdyje Z. Svirceva aptarė trumpalaikių mokslinių stažuočių (STMS) organizavimą, 
jaunimo mobilumo skatinimo perspektyvas, finansavimo iš COST ES1105 lėšų galimybes, 
išdėstė vizitų finansavimui gauti atrankos kriterijus. 

COST ESSEM srities administracijos atstovė C. Sjamsudin detalizavo COST veiklos 
procedūrų pakeitimus. 

Valdymo komitetui buvo pristatytas naujos COST ES1201 NetLake veiklos tikslai ir 
uždaviniai, tikslu pritraukti naujus COST šalių ir ne tik narius. 

 
Sekantis COST veiklos ES1105 valdymo komiteto ir keturių darbo grupių posėdis įvyks 

2013 m. balandžio mėn. Gdanske, Lenkija. 
 
 
 

Jūratė Kasperovičienė 
Renata Pilkaitytė 

2012-12-03 
 

http://cyanocost.univ-rennes1.fr/index.php


CYANOCOST 2nd WG‐MC Meeting 
2‐4 November 2012 
AUB, Madrid, Spain 

 

“INITIAL SITUATION ASSESSMENT” 
 

Day 1: Friday 2 November 

“INTERACTION – MOTIVATION ‐ GENERATION OF CREATIVE IDEAS” 

Agenda 
8:45 – 9:00    Reception 

9:00‐9:15  SG   Welcome of participants 
Current status of CYANOCOST 
Aims of the WG‐MC meeting 
Adoption of the Agenda 
 

9:15‐10:15  WG leaders  Presentations by WG leaders: 
Outline of WG aims, needs, plans 

  Lawton‐Sivonen  WG1 
 

  Codd‐Svircev  WG2 
 

  Visser‐Hiskia  WG3 
 

  Brient‐Quesada  WG4 
 

10:15‐11:00  9 speakers 
(5min each) 

Presentations by participants: Background, interests, 
capabilities, ideas, proposals, contributions. 
 

11:00‐11:15  Coffee break 

11:15‐13:00  21 speakers 
(5 min each) 

Presentations by participants: Background, interests, 
capabilities, ideas, proposals, contributions. 
 

13:00‐14:00  Lunch break 

14:00‐15:00  12 speakers 
(5 min each) 

Presentations by participants: Background, interests, 
capabilities, ideas, proposals, contributions. 
 

15:00‐18:00    Key presentations –Proposals  

(with coffee 
break) 

Codd‐Meriluoto  Handbook of analytical methods 

Blaha‐Codd and 
others 

Database of Cyanobacteria‐Cyanotoxins research 

Kaloudis & 

others 

FP7 and other calls and opportunities 

Fastner   Decision Support Tool for risk assessment and management of 
toxic cyanobacteria 

Participants  Upcoming conferences and events  

Proposal  ……….. 

Proposal  ……….. 

20:00‐    “Symposium” Dinner  



 

 

Day 2: Saturday 3 November 2012 

“WORKPLAN DEVELOPMENT” 

 
 

Working Groups 1‐4 

08:30‐10:00  WG1 (Lawton – Sivonen) 
The WG will discuss the strategy for the next 6 months and will make a detailed 
plan with tasks, timetables and responsibilities. 
 

10:00‐10:15  Coffee Break 

10:15‐11:45  WG2 (Codd – Svircev) 
The WG will discuss the strategy for the next 6 months and will make a detailed 
plan with tasks, timetables and responsibilities. 
 

11:45‐12:00  Coffee Break 

12:00‐13:30  WG3 (Visser – Hiskia) 
The WG will discuss the strategy for the next 6 months and will make a detailed 
plan with tasks, timetables and responsibilities. 
 

13:30‐15:00  Lunch Break 

15:00‐18:00 
 
(with coffee 
break) 

WG4 – Dissemination Workshop 

(Brient‐Quesada) 

Database of CB‐CT 

Website and networking 

Outreach materials 

 

18:30– 19:30  Steering Group meeting 
 

20:00‐  “Symposium” Dinner  

 

   



Day 3: Sunday 4 November 2012 

“FINALIZATION – APPROVAL OF PLANS” 

CYANOCOST Management Committee Meeting 
 

8:30     Reception 

  SG  Welcome of participants 
Adoption of the Agenda 
 

WG leaders  Presentations of finalized WG plans by WG leaders: 
Approval by MC. 
 

Svircev  STSMs: Current status 
 

Hiskia  Budget and financial reports 
 

MC  Expansion of network ‐ new members / countries 
 

MC  Joint publications policy 
 

MC  Upcoming events – CYANOCOST involvement 
 

MC  Next WG‐MC meeting 
 

Kaloudis  Scientific reporting to COST 
 

MC  AOB 
 

MC  Voting – Decisions 
 

14:00  MC  Closing of MC meeting 
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