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ATASKAITA 

Trečiasis COST ES  veiklos  – „ New and emerging challenges and opportunities in  

wastewatwer reuse (NEREUS)“  („ Nauji iššūkiai ir galimybės pakartotinai naudojant  nuotekas“),  

susirinkimas įvyko  2015 m. spalio 29-30d. Liuksemburge (Luxemborg Istitute of Science and 

Technology (LIST), Belval). 

Spalio 29 dieną, įvyko COST ES 1403 veiklos  – „ New and emerging challenges and opportunities 

in  wastewatwer reuse ( NEREUS)“ plenarinė sesija. Jos metu išklausėme  veiklos pirmininkės Dr. 

Despo Fatta-Kassinos informaciją. Dr. Thomas Berendok  supažindino su rezultatais gautais 

NORMAN projekte. Dr. Robert Kase iš Šveicarijos skaitė pranešimą „ New developments in 

esterogen and EDC monitoring and regulatory options for waste and surface water quality 

management“. Dr. Tong Zhang iš Honkongo  skaitė pranešimą „Fate of antibiotics and resistance 

genes in municipal wastewater treatment plants“. Dr. Benny Chefetz pranešimas – „ Current 

knowledge on the crop uptake durng wastewater reuse for irrigation“. 

 Po plenarinės sesijos vyko bendras darbo grupių WG1  „ Identification of the microbiome and 

mobile antibiotic resistome  in treated  wastewater“  ir WG4 „Technologies 

efficient/economically viable to meet the current wastewater reuse challenges” susirinkimas. Jo 

metu išklausėme jungtinių  darbo grupių atstovų pranešimus. Vyko diskusija apie  bakterijų  

atsparumą antimikrobinėms medžiagoms ir jų  paplitimą nuotekose. 

Spalio 30 dieną įvyko WG1darbo grupės „Identification of the microbiome and mobile 

antibiotic resistome  in treated  wastewater“ susirinkimas. Buvo aptarti tolimesni  darbo grupės 

tikslai ir uždaviniai. Vyko diskusijos „ q PCR techiniques for sourse tracking of antibiotic resistance 

genes in the environment“ ir „ Where ARG source tracking can go  in the metagenome era“ 

 Spalio 30 d. įvyko ir valdymo komiteto susirinkimas. Jo metu veiklos komiteto pirmininkė  Dr. D. 

Fatta-Kassinos supažindino su einamaisiais  reikalais. Valdymo komiteto nariai pritarė biudžeto 

planavimo strategijai.   

Numatyta, kad kitas susirinkimas vyks 2016 metais kovo mėn. Maltoje.  

 


