
Vaidoto Lygio ataskaita apie COST Veiklos FP1103 “Fraxinus dieback in Europe: 
elaborating guidelines and strategies for sustainable management; FRAXBACK)” 
Valdymo komiteto (Management Committee, MC) susitikimą, vykusį 2012 m. lapkričio 14 
d. Vilniuje. 
 
 
Valdymo komiteto (Management Committee, MC) Susitikime dalyvavo 27 Europos šalis (tame 
tarpe ir vieną ne COST šalį,- Ukrainą) atstovaujantys Valdymo komiteto (Management 
Committee, MC) nariai ir šios COST Veiklos administratorė Cassia Azevedo. 

Veiklos Valdymo komiteto vadovas (MC Chair) Dr. Rimvydas Vasaitis (Švedija) atidarė 
susitikimą, pasveikindamas Veiklos Valdymo komitetą atstovaujančių šalių bei COST 
administracijos atstovus ir pristatydamas dienos darbotvarkę (prisegta atskirame faile). Taip pat 
trumpai išdėstė paskutiniame Vykdomosios grupės (Core Group, CG: darbo grupių lyderių) 
susitikime svarstytus klausimus (ypač – dėl pastarojo susitikimo Vilniuje) ir priimtus nutarimus. 
Veiklos administratorė C. Azevedo pristatė naujienas iš COST Būstinės, vykdomos 
FRAXBACK veiklos progresą, metinio biudžeto ir Trumpalaikių mokslinių stažuočių (Short-
Term Scientific Missions, STSMs) vykdymą ir šių veiklų atitikimą patvirtintam planui. Iš 
principo daug pastabų nepateikta, tačiau C. Azevedo pabrėžė, kad būtina aktyviau skatinti tyrėjų 
mobilumą inicijuojant daugiau STSM stažuočių (šiek tiek atsiliekama nuo prisiimtų 
įsipareigojimų). 

Toliau susitikime visų keturių Veiklos Darbo grupių (Woking Groups, WGs) lyderiai 
pristatė atitinkamų grupių darbo progresą, pasidžiaugė aktyviomis diskusijomis ir naujomis 
idėjomis siekiant užtikrinti konstruktyvų grupių darbą. Pasidalinta kiekvienos darbo grupės ką tik 
vykusių pasitarimų rezultatais, aptartos ataskaitų rengimo formos. 

Veiklos Valdymo komiteto vadovas Dr. R.Vasaitis vedė diskusiją apie tolimesnį 
FRAXBACK Veiklos planavimą: biudžeto sandarą ir paskirstymą atitinkamoms veikloms; 
ateinančiais metais numatomų Veiklos Vykdomosios grupės (SC), Valdymo komiteto (MC) ir 
Darbo grupių (WGs) susitikimų vietą ir datas. Diskutuota dėl planuojamų susitikimų detalių – 
galimo dalyvių skaičiaus, biudžeto. Nutarta sekantį CG/MC komitetų posėdį organizuoti 
Braunšveig‘e (Braunschweig, Vokietija) 2013 m. kovo mėnesio pradžioje, datas tikslinant vėliau 
pateikiamos apklausos metu. Atsakinguoju asmeniu paskirta Prof. Barbara Schulz (Vokietija). 
Sekantį MC/WGs susitikimą nutarta rengti 2013 m. birželio pradžioje Malmėje (Švedija), datas 
tikslinant vėliau pateikiamos apklausos metu. Atsakinguoju asmeniu paskirtas prof. Jens Peter 
Skovsgaard (Švedija).  

Toliau kalbėta apie Trumpalaikių mokslinių stažuočių (STSMs) organizavimą, jaunimo 
mobilumo skatinimo perspektyvas; pabrėžta, kad susidomėjimas šiomis stažuotėmis auga ir 
sulaukiama vis daugiau naujų paraiškų. Diskutuojant apie FRAXBACK Veiklos viešinimą 
pasidžiaugta, kad Vilniaus susitikime lankėsi BBC žurnalistai, kurie aktyviai domėjosi uosių 
džiūties problemomis, ėmė interviu iš susitikimo dalyvių, pabrėždami globalinę problemos 
svarbą. Be to, sukurtas plačiajai visuomenei patrauklus, informatyvus ir funkcionalus 
FRAXBACK veiklos tinklapis http://www.fraxback.com (autorius – dr. Arnaud Dowkiw 
(Prancūzija)). Kalbėta apie naujų narių paraiškas prisijungti į Veiklą (gautos Albanijos ir 
Ukrainos paraiškos); šios paraiškos patenkintos visuotiniu pritarimu. Siūlyta į Veiklą pakviesti 
taip pat ekspertus iš Japonijos (japonų paraiška taip pat neseniai gauta) ir JAV. Pasiūlymui 
pritarta.  

Pažymėta, kad lyčių balansas veikloje yra užtikrintas, ir kad pakankamai aktyviai dalyvauja 
jaunieji mokslininkai (Early Stage Researchers, ESR). Ne COST šalių dalyvavimas veikloje taip 
pat užtikrintas: dalyvauja Rusijos, Ukrainos, Naujosios Zelandijos, Kinijos, Turkijos, Albanijos 
mokslo institucijos. FRAXBACK veiklos tinklapio autorius dr. A. Dowkiw trumpai pristatė šį 
tinklapį bei jo funkcijas, paragino aktyviau dalyvauti teikiant ir atnaujinant informaciją, siūlyti 

http://www.fraxback.com/


priemones tinklapio tobulinimui. Tarp kitų klausimų daug dėmesio skirta kelionių išlaidų 
apmokėjimui: MC nariai domėjosi pasikeitusia tvarka, aptarti konkretūs atvejai. 

Susitikimo pirmininkas Dr. R. Vasaitis uždarė susitikimą padėkodamas MC nariams už 
aktyvų dalyvavimą bei COST administracijai už teiktą pagalbą organizuojant pastarąjį 
susitikimą. 
 
 
Dr. Vaidotas Lygis, 
Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas, 
COST Veiklos FP1103 “Fraxinus dieback in Europe: elaborating guidelines and strategies for 
sustainable management; FRAXBACK)” Valdymo komiteto (MC) narys. 



 

 

Draft Agenda 
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COST Action FP1103 FRAXBACK 

1st MC Meeting, Radisson Blu Hotel, Vilnius, 2012-11-14 
 
 

 
0.   Welcome to participants 
1.   Adoption of agenda 
2.   Minutes of last meeting 
3.   Matters arising 
4.   Report from the COST Office 

- News from the COST Office 
- Status of Action, including participating countries 
- Budget Status, budget planning and allocation process 

5.   Progress report of working groups 
6.   Action planning 

6.1 Annual Progress Conference (preparation and/or feedback from DC) 
6.2 Action Budget Planning 
6.3 Action Planning (including meetings) 

6.3.1 Location and date of next meeting 
6.3.2 Long-term planning (including anticipated locations and dates of future meetings) 

7.   STSM status, applications 
8.   Publications, dissemination and outreach activities 
9.   Request for new members 
10. Promotion of gender balance and of Early Stage Researchers (ESR) 
11. Non-COST country participations 
12. Web news 
13. AOB 
14. Closing 
 
 
 


