
Ataskaita apie 

dalyvavimą COST veiklos FA 1005 Maisto sveikatingumo savybių gerinimas dalijantis 

žiniomis apie virškinimo procesą (INFOGEST) Valdymo komiteto pirmajame susitikime, 

vykusiame 2011 metų balandžio 5-6 dienomis, COST ofise Briuselyje, Belgijoje 

 

Susitikime dalyvavo 28 dalyviai iš 18 šalių narių. KTU Maisto instituto atstovė dr. Gitana 

Alenčikienė dalyvavo pirmajame COST veiklos 1005 Maisto sveikatingumo savybių gerinimas 

dalijantis žiniomis apie virškinimo procesą (INFOGEST) / Improving health properties of food 

by sharing our knowledge on the digestive process (INFOGEST) valdymo komiteto susitikime, 

kaip valdymo komiteto narė, tačiau Lietuvos dalyvavimas šioje COST veikloje kol kas 

nepatvirtintas, nors paraiška pateikta pasirašymui. Taip pat susitikime dalyvavo Naujosios 

Zelandijos (Riddet institutas) atstovas. 

Pirmojo susitikimo darbotvarkės pagrindiniai klausimai buvo išrinkti veiklos koordinatorių, jo 

pavaduotoją, instituciją atsakingą už granto lėšų valdymą, sudaryti metų biudžetą, numatyti 

veiklos darbo grupių darbo planus pirmiesiems metams ir kiti. 

Susitikimą pradėjo Dr. Ioanna Stavridou, šios veiklos mokslo pareigūnė, kuri pirmininkavo 

posėdžiui, kol nebuvo išrinktas pirmininkas iš valdymo komiteto narių. Ji trumpai pristatė 

COST programos tikslą, veikimo mechanizmą, veiklų principus ir procedūras, galimybes gauti 

finansavimą. Paaiškino, kad aukšto lygio pareigūnų komitetas 2010 m. gruodžio 2 d. patvirtino 

COST veiklą FA 1005, kuri įsigaliojo nuo 2011 m. sausio mėn. 17 dienos, kai 5 šalių įgalioti 

atstovai pasirašė Memorandumą. Balandžio 5 d. 17 šalių buvo pasirašę Memorandumą, ir 3 

šalys buvo pateikę paraiškas dalyvauti (Danija, Lietuva, Liuksemburgas). 

Valdymo komitetas išrinko COST veiklos FA 1005 koordinatoriumi dr. Didier Dupont (INRA, 

Prancūzija), o dr.Alan Mackie (Institute of Food Research Norwich Research Park, JK) jo 

pavaduotoju. 

Granto valdytoju paskirta institucija INRA-Agrocampus Ouest Rennes (Prancūzija), kuriai 

nutarta skirti 10 % pridėtinių lėšų nuo bendrų išleistų granto lėšų, dr. Tanja Cirkovic 

Velickovic ir dr. Guy Vergeres paskirti atsakingais už veiklos finansines  ataskaitas.  

D. Dupont pristatė pagrindinius veiklos aspektus: tikslus, darbo programą, darbo metodus bei 

numatomą veiklos valdymą, numatomus darbo grupių pagrindinį tikslą ir uždavinius. Po 

aktyvių diskusijų darbo grupėse nutarta, kad  

 1 darbo grupei vadovaus prof. Francesco Capozzi (Italija), jam padės dr. Bruno De 

Meulenaer (Belgija). 

 2 grupei vadovaus dr. Andre Brodkorb (Airija), jam padės dr.  Isidra Recio (Ispanija), 

kurie po 2 metų pasikeis tarpusavyje pareigomis.  

 3 grupei vadovaus prof. Tor Lea (Norvegija), jam padės dr. Alessandra Bordoni 

(Italija), kurie taip pat 3-iaisiais veiklos metais pasikeis vietomis.  

Trumpų mokslinių misijų koordinatoriumi paskirtas prof. Peter Shewry, kuriam padės dr. 

Harry Wichers ir prof. Gerd Vegarud.  

Į vykdomąjį komitetą paskirti veiklos koordinatorius bei darbo grupių vadovai bei juos 

pavaduojantys asmenys, bei trumpų mokslinių misijų koordinatorius.  

Aptarti ir kiti organizaciniai klausimai. Nutarta institucijose surinkti informaciją apie 

pageidaujančius dalyvauti trumpose mokslinėse misijose studentus, INRA darbuotojai sukurs 

veiklos interneto tinklalapį ir pan. Aptarti ir kitų veiklos organizuojamų susitikimų 

finansavimo principai, bei preliminarios šių renginių datos, galimybės kviesti į šiuos 

susitikimus įmonių atstovus, siekiant maksimaliai juos pritraukti dalyvauti veikloje ar bent jau 

gauti naujausias žinias apie virškinimo proceso tyrimą bei panaudoti COST veikloje sukauptą 

mokslinį potencialą kuriant naujus sveikatai palankius produktus.  
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Valdymo komitetas išklausęs  Naujosios Zelandijos atstovo (Dr. Matt Golding ) pristatymą 

apie Riddet institute esančią įrangą bei atliekamus mokslinius tyrimus veiklos srityje, nutarė 

pritarti šio instituto, bei Guelph Universiteto (Kanada) ir LAVAL universiteto STELA Pieno 

tyrimo centro dalyvavimui veikloje. 

KTU Maisto institutas įsijungė į 1 darbo grupę, kuri charakterizuos žaliavas ir perdirbtas 

maisto matricas siekiant pagerinti maisto medžiagų bioprieinamumą.  

 

Dr. Gitana Alenčikienė    2011 05 09 

KTU Maisto institutas 

 


