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Ataskaita 

 

COST ES1403 veikloje dalyvauja mokslo ir pramonės institucijos iš 30 COST valstybių narių ir 8 

COST nepriklausančių šalių. Valdymo komiteto veikloje dalyvauja ir savo šalis atstovauja 57 

asmenys. 

 

COST veiklos ES1403 pagrindinis tikslas yra sukurti Europos daugiadisciplininį bendradarbiavimo 

tinklą, kurio darbo grupės spręstų tokius esminius uždavinius: 1) mikrobiomų ir mobilių 

antimikrobinių medžiagų atsparumo genų išvalytose nuotekose identifikavimas; 2) galimo 

mikroteršalų ir antibiotikams atsparių bakterijų ir/ar jų genų paplitimo pasėliuose įvertinimas; 3) 

efektyvių bioanalizės metodų, reikalingų pakartotinai naudojant nuotekas, apibrėžimas; 4) efektyvių 

ir ekonomiškai pagrįstų technologijų pakartotinai naudojant nuotekas vystymas; 5) tinkamos rizikos 

vertinimo ir procedūrų sistemos sukūrimas. Tokiu būdu COST veikla apibrėš pagrindinius 

technologijų ir vertinimo metodų, taikomų pakartotinai naudojant nuotekas, kriterijus, bei leis 

pagerinti išvalyto vandens kokybę tuo pačiu užtikrinant saugų jo vartojimą. 

 

KTU Cheminės technologijos fakulteto Polimerų chemijos ir technologijos katedros mokslininkės R. 

Rutkaitė ir J. Bendoraitienė atstovauja Lietuvą veiklos valdymo komitete bei dalyvauja WG4 darbo 

grupės veiklose. 

 

2015 m. gegužės mėn. 8 d vykusio 2-ojo valdymo komiteto posėdžio eiga: 

 

1. Veiklos ES1403 pirmininkė dr. Despo Fatta-Kassinos pasveikino susitikimo dalyvius, pristatė 

veiklos eigą, informaciją apie dalyvių lyčių balansą, jaunųjų mokslininkų indėlį. 

2. Toumazis Toumazi (dotacijos turėtojas) padarė pranešimą apie veiklos biudžetą ir jo vykdymą. 

3. Dr. Fiona Walsh pateikė ataskaitą ir informaciją apie 1-ųjų veiklos metų trumpalaikes mokslines 

stažuotes. 

4. COST pareigūnė dr. Deniz Karaca pristatė informaciją iš COST asociacijos. Vyko diskusija COST 

veiklos klausimais. 

5. Veiklos ES1403 pirmininkė dr. Despo Fatta-Kassinos pateikė informaciją apie sekančių metų 

veiklų ir biudžeto planavimą. 

6. Nutarta 3-iąjį valdymo komiteto posėdį ir darbo grupių susitikimą 2015 m. splaio 29-30 d. surengti 

Liuksemburge. 

 

 

Atstovė COST veiklos ES1403 valdymo komitete  dr. Ramunė Rutkaitė 

       

 Kauno technologijos universitetas 

 
Priedai: 

1. COST veiklos ES1403 valdymo komiteto posėdžio ir darbo grupių susitikimo programa; 

2. COST veiklos ES1403 valdymo komiteto posėdžio (2015.05.07-08) dienotvarkė; 

3. COST veiklos ES1403 WG4 darbo grupės susitikimo (2015.05.07-08) dienotvarkė. 



 
  



 
  



 
  



 


