
Gintauto Daunio, Lietuvos atstovo COST veiklos IC1202 valdymo komitete,
dalyvavimo steigiamajame  posėdyje ataskaita

 Posėdžio vieta: Thon Hotel Bristol Stephanie (adresas: Avenue Louise 91-93, Briuselis), 
data: 2012-11-07

Posėdžio darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Darbotvarkės patvirtinimas.
3. COST veiklos statusas.
4. Delegacijų prisistatymas.
5. Informacija apie COST veiklos vykdymą.
6. COST veiklos valdymo komiteto darbo taisyklės.
7. IC1202 veiklos valdymo komiteto pirmininko ir vicepirmininko rinkimai.
8. Grantų valdytojo ir atsakingų asmenų už finansines ataskaitas rinkimai.
9. IC1202 veiklos planas.
10. Pirmųjų finansinių metų biudžetas.
11. Kito susirinkimo vieta ir data.
12. Kiti reikalai.
13. Susirinkimo uždarymas.

1. Posėdžio atidarymas. Posėdį pradėjo COST Office atstovas Ralph Stuebner savo 
prisistatymu bei  pristatydamas  šios veiklos administracinę  darbuotoją iš  COST Office 
Aranzazu Sanchez.

2. Darbotvarkės patvirtinimas. Susirinkusieji vienbalsiai patvirtino COST Office 
atstovų pasiūlytą susirinkimo darbotvarkę.

3. COST  veiklos  statusas.   Ralph  Stuebner  paaiškino,  kad  prie  veiklos  jau 
prisijungė 12 valstybių.  10-ies  valstybių  atstovai  veiklą  inicijavo.  Po jos  patvirtinimo 
prisijungė Lietuva ir Graikija.

4. Delegacijų  prisistatymas.  Prisistatė  9  dalyvaujančių  valstybių  atstovai.  Visi 
trumpai papasakojo apie savo tyrimų sritis, ryšį su šia veikla.

5. Informacija  apie  COST veiklų  vykdymą.  Ralph  Stuebner  padarė  pranešimą 
apie dalyvavimo COST veiklose taisykles.

6. COST veiklos valdymo komiteto darbo taisyklės. Ralph Stuebner ir Arazanzu 
Sanchez papasakojo apie COST veiklos valdymo komiteto darbo taisykles.

7. IC1202  veiklos  valdymo komiteto  pirmininko  ir  vicepirmininko  rinkimai. 
Veiklos  pirmininku  išrinktas  profesorius  Björn  Lisper  (Švedija,  Mälardalen 
universitetas), vicepirmininku - profesorius Heiko Falk (Vokietija, Ulmo universitetas).

8. Grantų  valdytojo  ir  atsakingų  asmenų  už  finansines  ataskaitas  rinkimai. 
Mälardalen  universitetas  išrinktas  granto  valdytoju.  Profesorius  Kevin  Hammond 
(Jungtinė  Karalystė)  ir  profesorius  Peter  Puschner  (Austrija)  išrinkti  atsakingais  už 
finansinių ataskaitų pateikimą.

9. IC1202  veiklos  planas.  Björn  Lisper  pristatė  darbo  planą,  paremtą  veiklos 
memorendumu. Aptartas Pramonės patarėjų tarybos organizavimas. Į ją nutartą pakviesti: 



Arne Hamann  (Bosch),  Franck Wartel  (Airbus),  Stuart  G.  Hutchesson (Rolls-Royce), 
Pascal Montag (Daimler). 

Kaip ir yra parašyta veiklos memorandume, nutarta organizuoti 4 darbų grupes:
WG1:  Vykdymo  trukmių  keleto  branduolių  sistemose  modeliai  ir  trukmių 

dedamosios dalys;
WG2: Įrankių aspektai;
WG3: Laiko trukmių analizė ankstyvoje projektavimo stadijoje;
WG4: Kitų išteklių kontrolė.
Išrinkti darbo grupių vadovai:
WG1 - Christine Rochange (Prancūzija) 
WG2 - Martin Schoeberl (Danija) 
WG3 - Tullio Vardanega (Italija) 
WG4 - Stefan Petters (Portugalija) 
Išrinktas trumpalaikių misijų komitetas. Į jį išrinkti: Stefan Petters (Portugalija), Vesa 

Hirvisalo (Suomija), Isabelle Puaut (Prancūzija, komiteto pirmininkė) 
Narystės sekretoriumi išrinktas  Raimund Kirner (Jungtinė Karalystė).
Nutarta kviesti veiklose dalyvauti daugiau moterų, tuo užtikrinant lyčių lygybę.
10. Pirmųjų finansinių metų biudžetas. Susirinkimo dalyviai aptarė pirmųjų metų 

biudžetą. Ralph Stuebner paaiškino, kad veiklos finansavimas prasidės 2013 metų kovo 
mėnesį ir rekomendavo renginius planuoti tik nuo tos datos.

Buvo nutarta  metų periode organizuoti  tris  susirinkimus:  pirmąjį  jungtinį valdymo 
komiteto ir darbo grupių posėdį organizuoti Barselonoje 2013 metų kovo mėnesį (2 dienų 
trukmės), antrąjį posėdį organizuoti 2013 metų liepos mėnesį Paryžiuje, trečiąjį dviejų 
dienų  posėdį  organizuoti  2014  sausio  mėnesį,  derinant  jį  prie  HiPEAC  2014 
konferencijos.   Taip  pat  nutarta  pirmaisiais  veiklos  metais  organizuoti  du  tikslinius 
susirinkimus. Pagal šiuos renginius veiklos pirmininkui pavesta sudaryti veiklos pirmųjų 
metų biudžetą ir pateikti gruodžio mėnesį elektroniniu paštu patvirtinimui.

11. Kito susirinkimo vieta ir data.  Nutarta  kitą  susirinkimą,  derinant  jį  su darbo 
grupių susirinkimais, organizuoti 2013 metų kovo mėnesį Barselonoje. Nutarta konkrečią 
datą suderinti vėliau internetinėmis priemonėmis.

12. Kiti reikalai. Susirinkimo  dalyviams  buvo  paskelbta.  kad  prie  veiklos  nori 
prisijungti Singapūro nacionalinio universiteto profesorius Abhik Roychoudhury. Nutarta 
pritarti Singapūro dalyvavimui veikloje.

Aptartas  specialios  sesijos  organizavimas  HIPEAC susirinkime Paryžiuje  2013 
metų  gegužės  2-3  dienomis.  Nutarta,  kad  šią  sesiją  organizuos  Kevin  Hammond, 
Francisco Cazorla  ir Stefan Petters.

Aptartas  bendradarbiavimas  su  COST  veiklos   IC1103  "Manufacturable  and 
Dependable Multicore Architectures at Nanoscale" vykdytojais.

13.  Susirinkimo  uždarymas.  Nesant  daugiau  klausimų,  Bjorn  Lisper  paskelbė 
posėdžio pabaigą.

Šiaulių universiteto Elektronikos katedros profesorius Gintautas Daunys

2012-12-07


