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Veikloje dalyvauja 22 šalys: Jungtinė Karalystė, Turkija, Ispanija, Serbija, Portugalija, Lenkija, 

Nyderlandai, Malta, Lietuva, Italija, Izraelis, Airija, Graikija, Vokietija, Prancūzija, Danija, Kipras, 

Bulgarija, Belgija, Austrija, Vengrija ir Rumunija. 

2015 m. balandžio 16-17 dienomis Belfaste (Jungtinė Karalystė) įvyko 5-tasis jungtinis COST 

veiklos TU1205 “Building Integration of Solar Thermal Systems (BISTS)” valdymo komiteto ir  darbo 

grupių susitikimas. Susitikime dalyvavo 41 atstovas.  

Pirmąją susitikimo dieną buvo patvirtintas 2014 m. rugsėjo mėn. vykusio susitikimo Freiburge 

(Vokietija) protokolas, pristatyti nauji veiklos dalyviai iš Vengrijos ir Izraelio.  

Veiklos pirmininkas prof. Kalogirou pateikė sekančių susitikimų planus, mokslinių išvykų bei 

mokyklų (training school) biudžetus. Buvo pristatytas TU1205 Veiklos dalyvių paruoštas straipsnių 

rinkinys - COST Action TU1205 - Overview of BISTS state of art, models and applications. ISBN: 

978-9963-697-16-8. 2015, p. 246. 

Darbo grupėse buvo svarstomi ateinančių metų planai, stažuočių klausimai, darbų 

pasiskirstymas. Vyko diskusija apie vadovėlio, kuriame bus aptarti pastatai su integruotais kolektoriais, 

jų integravimą modernizuojant ar perstatant pastatus, rengimą. Vadovėlyje taip pat numatoma pateikti 

integruotų sistemų prototipus, naujus technologinius sprendimus, šių sistemų tyrimus. Pagrindinis 

projekto tikslas - sudaryti bendradarbiavimo sąlygas, surasti ir įgyvendinti efektyvesnius sprendimus 

karšto vandens ruošimo ir namo šildymo poreikiams rinkoje. Tai būtina siekiant užtikrinti ES 

užsibrėžtus planus mažinti CO2 emisijas ir užtikrinant nebrangius atsinaujinančių išteklių panaudojimo 

sprendimus.  

Veiklos pirmininkas pažymėjo, kad 2015 m. liepos mėn. bus organizuojamas Veiklos 

simpoziumas, kuris bus organizuojamas kartu su Euro-ELECS 2015 konferencija Portugalijoje. 

Lietuvos atstovai R.Tamašauskas ir R.Norvaišienė šiai konferencijai paruošė straipsnį „Towards the 

effective solar energy use in buildings in Lithuania“. 

Buvo pristatyti projektai „Saulės šiluminės fasadinės sistemos“, „Hibridinės PV/T/saulės 

šiluminiai fasadiniai moduliai“ ir „Koncentruotas PV/T stiklinimas“, kuriuose dirbs visų dalyvaujančių 

šalių mokslininkai. Veiklos dalyviai buvo pakviesti aplankyti Ulsterio Universiteto CST laboratorijas. 

 

COST TU1205 Veiklos viešinimas: 

1. KTU Architektūros ir statybos instituto mokslininkai atstovauja Lietuvą COST veiklose. 

STATYBA. 2014-12-18, nr. 12(384). 

2. C. Cristofari, R. Norvaišienė. J.L. Canaletti. Operating experience and Technical developments of an 

innovative integrated solar collector. 40th IAHS World Congress on Housing. Sustainable Housing 

Construction. December 16-19, 2014: 69p. Funchal, Madeira, Portugal. Book of Abstracts. ISBN:978-

989-98949-0-7, el. laikmena - ISBN: 978-989-98949-1-4. 
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