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COST ES 1402 valdymo komiteto susitikimo metu aptarti klausimai:  reikalavimai dėl kokybės ir 

prieinamumo vandenynas sintezės produktų, šių produktų  sąrašo sudarymas, derinant su galutiniu 

vartotoju. Planuojama pateikti specifikacijas vandenyno sintezės vertinimo sąrašui. Siekiama sukurti ir 

išlaikyti vandenyno sintezės tinklalapį su visa reikiama dokumentacija  internetiniame kataloge. Kurti ir 

palaikyti internetiniame kataloge duomenų rinkinius, pateitus ir sudarytus įvairių sintezės grupių, kaip 

nepriklausomų duomenų (įskaitant SEADATANET ir EMODNET), taip pat vykdomų projektų (kaip 

MyOcean, Copernicus, GODAE, CLIVAR / GSOP ir kt.). Siekti didinti informuotumą apie vandenynas 

sintezės produktus tarp galutinių vartotojų. Aptarti planuojami mokymai, vasaros mokyklos jauniems 

mokslininkams, doktorantams (2016 metais). Valdybos komiteto susitikimas sekantis planuojamas 

Exeter (Anglijoje) 2015 m. rugsėjo mėnesį, derinant su seminaru „CLIVAR CONCEPT-HEAT 

Workshop on energy flow through the climate system“. 

 

 

2015 m. gruodžio  2-4 d., Liege universitetas, Liege,  Belgija  

COST ES 1402 Konferencija/ valdybos susirinkimas 

  

COST ES 1402 valdymo komiteto susitikimo metu vyko pasitarimai, atitinkamai pagal COST ES 1402 

veiklos darbo dalis, susijusias su  vandenyno sintezės vertinimo aspektais, nuo (WG1) nustatymo 

duomenų ir metodų standartų, modelių pritaikymo (WG2),  trumpalaikio jūrų ir vandenyno parametrų  

prognozavimo, klimatinių indikatorių parinkimo (WG3) iki taikymo klausimų pasaulio ir regioniniu 

mastu (WG4). 

Peržvelgtas biudžetas, planai 2016 metams. Aptartos galimybės sukurti mokslinius straipsnius, 

siejančius EU jūrų tyrimus. Nutarta skatinti jaunus mokslininkus aktyviau dalyvauti vandenyno sintezės, 

duomenų sistemų sukūrimo ir naudojimo veiklose, seminaruose, vasaros mokyklose. 

Pristatytas nacionalinis ir dalykinis pranešimas (aut. I. Dailidienė): Studies of sea level variability by 

comparing the tide gauges and Reanalysis products (Discussion of possible applications of the regional 

marine research). 
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