
COST veiklos ES1403 

“Nauji iššūkiai ir galimybės pakartotinai naudojant nuotekas“/ 

“New and emerging challenges and opportunities in wastewater reuse” (NEREUS) 

1-ojo valdymo komiteto posėdžio, vykusio 2014 m. lapkričio mėn. 7 d. Briuselyje (Belgija) 

Ataskaita 

 

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. 

 

COST ES1403 veikloje norą dalyvauti pareiškė jau 61 mokslo ir pramonės institucijos iš 29 COST 

valstybių narių ir 5 COST nepriklausančių šalių. Valdymo komiteto veikloje dalyvauja ir savo šalis 

atstovauja 54 asmenys 

Pirmasis COST veiklos ES1403 susitikimas ir valdymo komiteto posėdis įvyko 2014-11-07 

Briuselyje, COST asociacijos būstinėje. Pasėdžio eiga, svarstyti klausimai ir priimti nutarimai: 

 

1. Apie COST veiklos idėjas, asociaciją ir veiklas pranešimą padarė COST veiklos mokslo pareigūnė 

dr. Deniz Karaca. ES1403 veikla oficialiai prasideda 2014-11-07 ir pasibaigia 2018-11-06. 

2. Susitikimo dalyviai (nacionaliniai atstovai) prisistatė ir supažindino su atstovaujamomis 

institucijomis, mokslinės veiklos kryptimis ir idėjomis. 

3. COST veiklos finansavimo klausimus aptarė COST veiklos administravimo pareigūnas Christophe 

Peeters. 

4. Įvyko veiklos ES1403 pirmininko ir vicepirmininko rinkimai. Veiklos pirmininke išrinkta dr. 

Despo Fatta-Kassinos iš Kipro, pavaduotoja – dr. Celia Manaia iš Portugalijos. Pirmininkė pristatė 

pagrindines veiklos gaires. 

5. Patvirtintos penkios darbo grupės ir jų vadovai. Darbo grupių vadovai pristatė pagrindines veiklos 

idėjas. KTU Cheminės technologijos fakulteto Polimerų chemijos ir technologijos katedros 

mokslininkė dr. R. Rutkaitė numato dalyvauti WG4 darbo grupės veikloje. 

6. Nutarta, kad kitas valdymo komiteto posėdis vyks 2015 m. gegužės mėn. Barselonoje (Ispanija), 

derinant su tarptautine konferencija SETAC Europe 2015. 

 

 

Atstovė COST veiklos ES1403 valdymo komitete  dr. Ramunė Rutkaitė 

       

 Kauno technologijos universitetas 

 
Priedai: 

1. COST veiklos ES1403 valdymo komiteto posėdžio dienotvarkė. 

  



 



 


