
COST veiklos TextLink Nr. IS1312 valdymo komiteto posėdžio įvykusio 

Edinburge (Jungtinėje karalystėje) 2017 m. vasario 3 d.  

ATASKAITA 

Parengė Lietuvos atstovė į COST IS1312 veiklos valdymo komitetą Giedrė Valūnaitė 

Oleškevičienė, Mykolo Romerio universiteto, Humanitarinių mokslų instituto lektorė 

 

Dalyvių kvorumo patikrinimas: pirmininkė:   

 

Dalyvauja atstovai iš šalių: Belgijos, Kipro, Čekijos Respublikos, Danijos, Suomijos, Prancūzijos, 

Vengrijos, Italijos, Lietuvos, Portugalijos, Lenkijos, Rumunijos, Ispanijos, Šveicarijos, Turkijos, 

Jungtinės Karalystės. 

 

Nedalyvauja atstovai iš šalių: Kroatijos, Vokietijos, Graikijos, Islandijos, Israelio, Olandijos, 

Norvegijos, Slovėnijos, Švedijos. 

 

Taip pat dalyvauja: komiteto pirmininkė prof. dr. Liesbeth Degand ir projekto fondų administratorė 

Mrs Nicky Thrupp. 

 

Posėdį pradėjo veiklos komiteto pirmininkė prof. dr. Liesbeth Degand pasakydama sveikinimo žodį 

susirinkimo dalyviams ir pristatydama darbotvarkę, į kurią buvo itraukti diskusiniai klausimai iškilę 

praėjusio susirinkimo metu. Veiklos komiteto pirmininkė patikrino ar susirinko 

COST IS1312 veiklos valdymo komiteto kvorumas, tada posėdžio darbotvarkė ir praėjusio 

posėdžio protokolas buvo patvirtinti posėdžio dalyvių vienbalsiu pritarimu. 

Prof. dr. Liesbeth Degand pristatė, kad ji dalyvaus COST asociacijos susirinkime Briuselyje 

gegužės mėnesį ir pristatys COST IS1312 veiklą. Taigi veiklos komiteto pirmininkė pristatė 

parengtą pažangos stebėsenos ataskaitą ir veiklos valdymo komitetas patvirtino pažangos 

stebėsenos ataskaitą pateikti COST veiklos asociacijos vertinimui vasario 6d.   

Projekto sklaida 

Veiklos sklaidos vadovas pristatė, kad veiklos sklaidos tinklalapis nuolat atnaujinamas veiklos 

sklaidos komandos viso veiklos periodo metu. Taip pat buvo pažymėta, kad veiklos nariai, kurie dar 

neprisiregistravo tinklalapyje, turi kuo skubiau užsiregistruoti. 

Priemonė: Veiklos sklaidos vadovas išsiunčia kvietimą visiems veiklos nariams užsiregistruoti 

veiklos tinklalapyje ir susikurti profilius. 

Taip pat buvo pasiūlyta publikuoti veiklos aprašymą ResearchGate tam kad pagerinti projekto 

sklaidą ir žinomumą ir tam kad visi projekto nariai galėtų viešinti sąsajas su projektu. 

Priemonė: Veiklos sklaidos vadovas publikuoja veiklos aprašymą ResearchGate. 

Veiklos komiteto pirmininkė pažymėjo, kad planuojama publikuoti mokslinių tyrimų rinkinį 

pagrįstą TextLink veiklos moksliniais rezultatais. 

Mokomoji mokykla Prahoje 

Jiri Mirovsky (mokomosios mokyklos organizatorius) trumpai pristatė veiklas planuojamas 

įvykdytio mokomosios mokyklos metu Prahoje. Jis pabrėžė, kad mokymuose planuoja dalyvauti 40 

dalyvių (7 vietiniai), 30 dalyvių iš užsienio, gaunančių dotaciją mokymams ir 10 instruktorių. Jis 

taip pat pažymėjo, kad mokymų dalyviai atsvyksta iš daugelio Europos šalių ir apima 20 skirtingų 

kalbų. 

Trumpalaikės mokslinės misijos 

Trumpalaikių mokslinių misijų vadovė pristatė, kad kvietimas į trumpalaikes mokslines misijas 

buvo sėkmingas ir kad dalis aplikuojančiųjų prašymų nebuvo patenkinta dėl lėšų stokos. 



Priimančios organizacijos pristatė detalius darbo planus, kurie stimuliavo aplikuojančiųjų skaičiaus 

augimą. 

Ji pristatė, kad per sekantį TextLink veiklos periodą bus vykdomi du šaukimai į trumpalaikes 

mokslines misijas – vienas bendras šaukimas ir vienas veiklos dalyviams atsakingiems už veiklos 

portalo kūrimą. Šis šaukimas bus vadinamas “Portalo stažuotė“, kuri bus vykdoma bet kurioje iš 

išvardintų mokslininkų grupių: Prahoje, Potsdame, Tulūzoje, Bukarešte, Varšuvoje ar Edinburge. 

Specialus šaukimas portalo kūrimo stažuotėms bus siunčiamas, tam kad surasti potencialias galimas 

priimančias organizacijas.    

 

Taip pat veiklos komiteto pimininkė kalbėjo, pastangos pasiekti gerą šalių, lyčių, religijų ir patirčių 

balansą mokymuose, susirinkimuose, trumpalaikėse mokslinėse misijose, veiklos vykdymo vietose 

atsipirko ir  šiuo metu visose veiklos srityse nusistovėjęs geras šalių lyčių, religijų ir patirčių 

balansas. 

Projekto fondų administratorė pristatė dabartines ir numatomas išlaidas šiam dotacijos periodui. 

Esamos išlaidos ir numatytas biudžetas buvo patvirtinti valdymo komiteto vienbalsiai. Taip pat 

valdymo komitetas patvirtino pasiūlymą perskirtyti neišnautas dotacijos lėšas trumpalaikėms 

mokslinėms misijoms, kurios buvo anksčiau atmestos dėl lėšų stokos. 

Priemonė: Projekto fondų administratorė kartu su trumpalaikių mokslinių misijų vadove perskirsto 

neišnaudotas lėšas trumpalaikėms mokslinėms misijoms, kurios buvo anksčiau atmestos dėl lėšų 

stokos. 

Darbo planas periodui 4 (Gegužė 2017 – Balandis 2018) 

Sudarytas darbo planas 4-am dotacijos periodui. Šiuo periodu bus vykdoma veiklos konferencija 

(Madride, Sausis 2018) ir vertimo seminaras (Lietuvoje, periodu Rugsėjis 2017 – Gruodis 2017). 

Jacqueline Visconti pažymėjo, kad ji turi kontaktus Europos komisijoje žmonių, kuriuos domintų 

vertimo seminaras. Taip pat buvo nuspręsta neskirti biudžeto sklaidos susirinkimams ir geriau 

paskirti lėšas trumpalaikėms mokslinėms misijoms. 

 

Veiklos komiteto pimininkė pažymėjo, kad paskutiniuoju veiklos periodu nebuvo prašymų 

prisijungti prie veiklos.  

Sekantis valdymo komiteto posėdis 
Sekančio valdymo komiteto susirinkimo numatoma data turi būti susijusi su planuojama baigiamąja 

veiklos konferencija Madride sausio 2018. 

Valdymo komiteto priimti nutarimai: 

Veiklos valdymo komitetas patvirtino sąrašą ankstesnių „raštiškų procedūrų“ valdymo komiteto 

sprendimų. 

 Patvirtintas praėjusio susirinkimo protokolas 

 Patvirtinta pažangos stebėsenos ataskaita pateikti COST veiklos asociacijos vertinimui 

vasario 6d.  

 Patvirtintas  pasiūlymas perskirtyti neišnautas dotacijos lėšas trumpalaikėms mokslinėms 

misijoms, kurios buvo anksčiau atmestos dėl lėšų stokos  

 Patvirtintas sąrašas ankstesnių „raštiškų procedūrų“ Valdymo komiteto sprendimų. 

 

Valdymo komiteto veiksmai: 

 Veiklos komiteto pirmininkė pateikia ataskaitą pateikti COST veiklos asociacijai  

 Veiklos sklaidos vadovas išsiunčia kvietimą visiems veiklos nariams užsiregistruoti veiklos 

tinklalapyje ir susikurti profilius 

 Veiklos sklaidos vadovas publikuoja veiklos aprašymą ResearchGate  

 Projekto fondų administratorė kartu su trumpalaikių mokslinių misijų vadove perskirsto 

neišnaudotas lėšas trumpalaikėms mokslinėms misijoms, kurios buvo anksčiau atmestos dėl 

lėšų stokos.  


