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Susitikime dalyvavo apie 70 COST veiklos ES1105 valdymo komiteto narių ir kviestinių 
svečių iš 23 Europos šalių (viena ne COST šalis – JAV) ir šios veiklos administratorė D. Karaca. 

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

Esminiai klausimai buvo svarstomi ir aptariami Valdymo komiteto posėdyje: 
 1. Darbo grupių veiklos aptarimas. Veiklos rezultatus, progresą ir planavimą darbinėse 

grupėse (WG), ruošiamų spaudai monografijų ir straipsnių rinkinių, skirtų melsvabakterių, jų 
sintetinamų toksinų tyrimo, kontrolės ir apsaugos priemonių metodologinių aspektų 
apibendrinimui, bendrame susitikime apibendrino šių veiklų moderatoriai: 
 WG1 - J. Meriluoto, G. Codd, L. Spoon An overview of Handbook of Analyses. 
 WG1 - K. Sivonen, R. Kurmayer, A. Vilmotte. Handbook of molecular methods. 
 WG2 - P. Visser Special Issue on control of Cyanobacteria progress and plans. 
 WG3 - A. Hiskia, M. Antoniou Publication on Water Treatment for cyanotoxin removal. 
 WG4 - L. Blaha, A. Quesada, Duomenų bazė, Tinklalapis removal. 
Visų keturių veiklos darbo grupių lyderiai pažymėjo aktyvias dalyvių diskusijas siekiant 
užtikrinti konstruktyvų grupių darbą. 

2. Naujų šalių narystė, T. Kaloudis 
3. Praėjusio susitikimo (Madridas) metu priimti nutarimai ir iškilę klausimai, T. Kaloudis  
4. Aptarti rengiami moksliniai pranešimai Veiklos rezultatų pagrindu: ICCE 2013, 

Barselona, A. Quesada; ICTC9 Pietų Afrika, G. Codd. 
5. Surengtas specialus 2 dienų seminaras jauniems mokslininkams. Seminare ESR turėjo 

galimybę aptarti savo idėjas apie galimą bendradarbiavimą ir bendrus projektus. Jie taip pat 
pristatė stendinius pranešimus su jų darbu visiems susirinkimo (apie 70 asmenų) dalyviams. 

6. COST ESSEM veiklos administratorė D. Karaca pristatė naujienas iš COST būstinės, 
vykdomos CYANOCOST veiklos progresą, metinio biudžeto ir trumpalaikių stažuočių vykdymą 
ir šių veiklų atitikimą patvirtintam planui. 

7. Z. Svirceva aptarė trumpalaikių mokslinių stažuočių (STMS) organizavimą, jaunimo 
mobilumo skatinimo perspektyvas, finansavimo iš COST ES1105 lėšų galimybes, išdėstė vizitų 
finansavimui gauti atrankos kriterijus. Z. Svirceva pabrėžė, kad susidomėjimas šiomis 
stažuotėmis auga ir sulaukiama vis daugiau paraiškų. 

8. Aptarti 2013 ir 2014 metų projekto vykdymo planai, būsimų susitikimų preliminarios 
datos ir vietos bei projekto biudžetas. 

Kitas COST veiklos ES1105 valdymo komiteto ir keturių darbo grupių posėdis įvyks 
2013 m. lapkričio mėn. Sofijoje, Bulgarija. 
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