
COST Veiklos FP1401 
 

Tarptautinis medelynų tinklas, skirtas išankstiniam įspėjimui apie svetimkraščius medžių 
kenkėjus ir ligos sukėlėjus 

(A global network of nurseries as early warning system against alien tree pests)  
(akronimas: Global Warning) 

 
Valdymo komiteto (angl. Management Committee, MC) narės Daivos Burokienės ataskaita 

apie MC ir darbo grupių (angl. working group, WG) susitikimą, vykusį 2015 m. kovo 24–25 dienomis 
Trabzone, Turkijoje.  

 
Susitikime dalyvavo 64 mokslininkai, atstovaujantys 30 COST ir 2 ne – COST šalis.  
Veiklos Valdymo komiteto vadovas (angl. Action & MC Chair) Dr. Rene Eschen (Šveicarija) 

atidarė susitikimą, susirinkusius vietos organizatorių vardu pasveikino ir Trabzono Karadeniz 
Technikos universiteto (KTÜ) Miškininkystės fakulteto dekanas prof. Dr. Zeki Baskent.  

Dr. R. Eschen pristatė dienos darbotvarkę, kuriai buvo vienbalsiai pritarta. 
Trumpai pristatyti pirmo susitikimo, vykusio 2014 m. gruodžio 2 d., metu svarstyti klausimai ir 

šių metų biudžetas. Pažymėta, kad šiais metais numatytos 5–6 trumpalaikės mokslinės komandiruotės 
(angl. short-term scientific mission, STSM); aptarti artimiausi darbo grupių (angl. working group, 
WG) susitikimai (vyksiantys š. m. rugsėjo mėn.) bei studentų, doktorantų ir pradedančiųjų 
mokslininkų (angl. early stage researches, ESR) mokymų tema bei laikas (š. m. liepos mėn.); 
preliminariai numatytas MC susitikimas 2016 m. (balandžio mėn.), kuris turėtų būti organizuotas 
Malmėje (Švedijoje); pateikta informacija apie projekto dalyvių pasiskirstymą pagal lytį bei suteikta 
informacija apie pradedančiųjų mokslininkų galimybes įsitraukti bei dalyvauti Veikloje: jauni tyrėjai 
buvo skatinami aktyviai dalyvauti STSM ir WG veiklose.  

Susitikimo metu buvo pristatyti COST Veikloje dalyvaujančių šalių Valdymo komiteto nariai.  
Peržiūrėtas susitarimo įgyvendinimo memorandumas (angl. memorandum of understanding for 

the implementation, MoU), COST Veiklos tikslai ir uždaviniai apsvarstyti kiekvienoje darbo grupėje. 
Dalyvauta WG 2 pasitarime, kuriame daugiausia dėmesio buvo skiriama diskusijai: kokia 

strategija turėtų būti remiamasi, kokie protokolai turėtų būti taikomi kenkėjų rizikos analizei (angl. 
pest risk analysis, PRA), numatyta sudaryti vadovą – raktą įvertinant dauginimo medžiagą daigynams 
ir sodinukams prieš eksportuojant į šalis, nepriklausančias ES, aptartas tyrimų dizainas, metodai, jų 
eiliškumas. 

Pristatyti kitų darbo grupių aptarimo rezultatai:  
WG 1: aptarta, koks turėtų būti klausimynas įvertinant/ pasirenkant kiekvienai šaliai 

svarbiausias (ekonomiškai, socialiai, ir pan.) medžių rūšis, numatyta, kokie klausimai/ reikalavimai 
turėtų būti įtraukti į klausimyną.   

WG 3: turėtų būti sudarytas klausimynas apie fitosanitarines priemones, kurios turėtų būti 
naudojamos importuojamų sėklų ir iš tokių sėklų išaugintų sodinukų patikrai. 

WG 4: aptarti informacijos apie būsimus Veiklos rezultatus sklaidos būdai (konferencijos, 
seminarai, tinklapis) bei jų įgyvendinimo galimybės; aptarta, kaip pagerinti informacijos perdavimą 
tarp pačių Veikloje dalyvaujančių mokslininkų bei tarp galutinių vartotojų (augalų apsaugos tarnybų, 
miškininkų), aptarta, kaip tai bus pristatoma plačiai visuomenei.  

Po MC susitikimo buvo skaityti informaciniai, moksliniai pranešimai apie tai, kokie 
reikalavimai taikomi eksportuojant ir/ ar importuojant sėklas, augalus, augalinę medžiagą į ES šalis ar/ 
ir iš jų eksportuojant (į, pvz., Kiniją, JAV). 

Kitas WG 1 ir/ ar WG 2 susitikimas yra numatytas š. m. rugsėjo mėnesį.  
Baigiant susitikimą, Dr. R. Eschen padėkojo MC nariams už aktyvų dalyvavimą, atsakė į 

susirinkusiųjų klausimus. 
 
Dr. Daiva Burokienė 
Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas 
COST Veiklos FP1401 „A global network of nurseries as early warning system against alien tree pests 
(Global Warning)“ Valdymo komiteto (MC) narė  



                                            
Draft Agenda 

Management Committee Meeting  
 

COST Action no. FP1401 

Action Title: A global network of nurseries as early warning system against alien tree pests 
(Global Warning) 

Venue Trabzon, Country Turkey from 24 to 25 March 2015                         
    
 

1. Welcome to participants 

2. Adoption of agenda 

3. Approval of minutes and matters arising of last meeting 

4. Update from the Action Chair 

    a. Status of Action, including participating countries 

    b. Action budget status 

    c. STSM status and new applications 

5. Promotion of gender balance and of Early Stage Researchers (ESR) 

6. Update from the Grant Holder                 

7. Update from the COST Association  

8. Update from the DC Rapporteur 

9. Annual Progress Conference (preparation and/or feedback from DC) 

10. Follow-up of MoU objectives 

    a. Progress report of working groups 

11. Scientific planning  

    a. Scientific strategy 

    b. Action Budget Planning 

    c. Long-term planning (including anticipated locations and dates of future activities) 

    d. Dissemination planning (Publications and outreach activities) 

12. Requests for new members 

13. Non-COST applications to the Actions 

14. AOB 

15. Location and date of next meeting 

16. Summary of MC decisions 

17. Closing 

              

 




