
Vaidoto Lygio ataskaita apie COST Veiklos FP1103 “Fraxinus dieback in Europe: elaborating 

guidelines and strategies for sustainable management; FRAXBACK)” Valdymo komiteto 

(Management Committee, MC) ketvirtąjį susitikimą, vykusį 2013 m. rugsėjo 6 d. Malmėje 

(Švedija). 

 

Susitikime dalyvavo 31-ą Europos šalį (COST) ir dvi ne Europos šalis (non-COST: Ukraina ir Rusija) 

atstovaujantys Valdymo komiteto (Management Committee, MC) nariai (iš viso 40 dalyvių), COST 

DC reporteris Prof. Kiril Sotirovski. 

Veiklos Valdymo komiteto vadovas (MC Chair) Dr. Rimvydas Vasaitis (Švedija) atidarė 

susitikimą, pasveikindamas Veiklos Valdymo komiteto narius ir pristatydamas dienos darbotvarkę 

(prisegta atskirame faile). Susitikimo pradžioje buvo pristatytos ir pakomentuotos naujienos iš COST 

ofiso (nauja COST Vademecum redakcija, nauja renginių organizavimo ir kelionės išlaidų 

apmokėjimo tvarka, keičiasi COST administratorius ‚FRAXBACK‘ veiklai). Trumpai buvo aptartas 

vykdomos ‚FRAXBACK‘ veiklos progresas antraisiais biudžetiniais metais (prasidėjo 2013 m. 

birželio 1 d.), pristatytas metinis biudžetas ir planuojamos veiklos. Antraisiais biudžetiniais veiklos 

metais planuojami 3 MC susitikimai, 12 Trumpalaikių mokslinių stažuočių (Short-Term Scientific 

Missions, STSMs), iš kurių šiai dienai 4 jau yra pilnai pabaigtos, 3 tebevyksta ir dar mažiausiai 3 jau 

yra suplanuotos. Buvo keliamas klausimas, ar dėl augančio jaunųjų tyrėjų susidomėjimo nevertėtų 

metams planuotą STSM skaičių padidinti iki 20-ies. Taip pat svarstytas pasiūlymas surengti (nors tai 

nebuvo planuota COST veiklos paraiškoje) savaitės trukmės mokomuosius kursus (Training Schools) 

jauniesiems tyrėjams. 

Pasidžiaugta augančiu visuomenės susidomėjimu ‚FRAXBACK‘ veikla: net 16-a veikloje 

dalyvaujančių mokslininkų-pranešėjų kviečiami į š.m. lapkričio 29 d. Londone vyksiantį susitikimą su 

Jungtinės Karalystės ir Airijos miško bei sanitarinės augalų apsaugos pareigūnais, tyrėjais ir 

specialistais. Svarstyta galimybė panašų renginį suorganizuoti ir kitose COST šalyse – pvz. 

Vokietijoje, Prancūzijoje ar Ispanijoje. ‚FRAXBACK‘ veiklos viešinimui ir rezultatų sklaidai 

užtikrinti taip pat pasitelkiamos masinės informavimo priemonės: net du kartus veiklos renginiuose 

dalyvavo ir interviu ėmė BBC radijo laidų kūrėjai, išspausdinta keletas populiarių publikacijų įvairių 

šioje veikloje dalyvaujančių COST šalių nacionalinėje spaudoje. 

Metinė COST veiklų progreso konferencija planuojama 2014 m. kovą Belgrade (Serbija), kur 

‚FRAXBACK‘ veiklos Valdymo komiteto vadovas (MC Chair) Dr. Rimvydas Vasaitis atsiskaitys už 

pastarųjų biudžetinių metų veiklų įgyvendinimą.  

2014 m. balandžio 10-11 dienomis planuojamas darbinis MC susitikimas (biudžetas skirtas apie 

60 dalyvių) Prahoje (Čekija). Susitikimą organizuoja Dr. Libor Jankovsky (Čekija). Renginio 

programa ruošiama, detalės bus pateiktos vėliau. 

Susitikimo pirmininkas Dr. R. Vasaitis uždarė susitikimą padėkodamas MC nariams už aktyvų 

dalyvavimą ir Švedijos agrarinių mokslų universiteto mokslo darbuotojams už pagalbą organizuojant 

šį renginį. 

 

 

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 
Management Committee Meeting 

 
COST Action FP1103 FRAXBACK 

4th MC Meeting, Sankt-Gertrud Konferens, Malmö, 2013-09-06 
 
 

 
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 
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