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Dalyvavimo COST veiklos valdymo komitetų posėdžiuose ataskaitos 

Veiklos numeris: COST FP0703 Laukiama klimato kaita ir pasirinktys Europos miškų ūkyje 

Expected Climate Change and Options for European Silviculture ECHOES 

Mokslinių tyrimų sritis: Miškai, jų produktai ir paslaugos  

Vykdymo terminai: 2007/11/15- 2012/06/30, 4,5 m.  

Lietuvos dalyvavimas oficialiai patvirtintas 2008.06.10 

Dalyvauta jungtiniame valdymo komiteto ir darbo grupių pasitarime, vykusiame 2011 m. spalio 4-

7 d. Sankt-Peterburgo Valstybinėje miškų techninėje akademijoje Sankt-Peterburge Rusijoje. Vietiniai 

organizatoriai: Sankt-Peterburgo Valstybinė miškų techninė akademija.  

Pasitarimo tikslas: darbo grupių lygiagretūs pasitarimai, aptariant gautus rezultatus, darbo planus; 

kertinių klausimų akcentavimas išskiriant skirtingų grupių spendžiamų klausimų sankirtas; valdymo 

komiteto bei vadovų komiteto pasitarimai.  

Plenainiame posėdyje pristatyta ir diskutuota apie Rusijos miškus ir klimato katą. Lygegrečiose 

sesijose darbo grupėse aptartas esminis klausimas dėl Fukušimos įvykio reikšmės klimato kaitos įtakai, 

prisitaikymui ir poveikio sušvelninimui Europoje bei galimų rekomendacijų miškininkams ir politikams. 

Klausimas pateiktas plenariniam posėdžiui. Darbo grupės pristatė savo diskusijų rezultatus. Aptartos šio 

įvykio pasėkmės klimato kaitos poveikiams, prisitaikymui bei poveikio sušvelninimui, pateikiant 

atitinkamas rekomendacijas.  

Valdymo komiteto pasitarime aptarti klausimai: dienotvarkės tvirtinimas, COST valdybos mokslinio 

sekretoriaus pranešimas (Melae Langbeinb), pabrėžiant veiklos nūdienos būklę; tyrimų srities 

komiteto įvertinimas ir dalyvavimas joje; informacija apie biudžetą; Vadovų komiteto 

dienotvarkėje: 2012 metų planas, klausimai dėl galutinių rezultatų, baigiamosios konferencijos. 

Aptartas 2012 m. biudžetas; trumpalaikių mokslinių stažuočių rezultatai, galimybės kitiems metams 

ir grafikas; informacinių biuletenių platinimas (dviejų tipų: veiklos dalyviams ir sprendimus 

priimantiesiems) bei galutinės ataskaitos parengimas. Galutinė publikacija nustatyta 2012 m. 

Aptartas klausimas dėl šalies ataskaitų platinimo būdo, galutinės konferencijos vietos ir laiko (2012 

m. gegužės mėn., Prancūzija). 

 

Atstovas COST veiklos valdymo komitete    ……    ...........Olgirda Belova............. 

parašas vardas, pavardė 

 


