
Vaidoto Lygio ataskaita apie 5-ąjį COST Veiklos FP0701 Valdymo komiteto (Management 

Committee, MC) susitikimą, vykusį 2011 m. gegužės 10 d. COST būstinėje Briuselyje 

(Belgija) 

 

Susitikime dalyvavo 16-a ES šalių atstovaujantys Valdymo komiteto nariai, COST Veiklos FP0701 

reporteris António Guerrero, baigiamojo Veiklos dalyvių susitikimo (konferencijos) organizatorius 

Gabriel Spyroglou ir atskirų Veiklos uždavinių koordinatoriai Anna Barbati, Leonor Calvo bei 

Josep Espelta.  

 

Darbotvarkė: 

1. Darbotvarkės tvirtinimas- 

Patvirtinta visuotinu sutarimu. 

2. Praeito susitikimo užrašų tvirtinimas- 

Patvirtinta visuotinu MC sutarimu. 

3. Aktualūs klausimai -  

Susitikimo pirmininkas Dr. Francisco Moreira pristatė Veiklos progresą po paskutinio MC 

susitikimo 2010 m. balandžio mėn. Valensijoje (Ispanija), atkreipė dėmesį į Veiklos biudžeto ir jo 

administravimo pasikeitimus, trumpai papasakojo apie Kipre organizuotus tarptautinius kursus 

(Training School) Veiklos dalyviams ir partneriams, paviešino sprendimą organizuoti baigiamąją 

Veiklos konferenciją Graikijoje, pristatė Veiklos pagrindu rašomos knygos ir elektroninio vadovo 

kūrimo progresą. 

4. COST srities “Forests, their Products and Services (FPS)” komiteto (Domain Committee, DC) 

Veiklos FP0701 vertinimo išvadų pristatymas -  

Susitikimo pirmininkas Dr. F. Moreira informavo MC narius, kad DC yra iš esmės patenkinti 

Veiklos pasiekimais; tuo, kad vykdant šią Veiklą buvo užmegzti kontaktai su miško gaisrų tyrimo 

centrais: (i) IUFRO Division 8.01.10 – Forest fires, (ii) FAO Silva Mediterranea, (iii) Fire 

Management Actions Alliance, bei (iv) EFIMED, pasiūlytos bendradarbiavimo galimybės. DC taip 

pat rekomendavo, kad didesnis dėmesys būtų skiriamas Veiklos rezultatų sklaidai, o baigiamosios 

konferencijos metu būtų užtikrinamas rezultatų viešinimas, prieinamumas suinteresuotoms pusėms, 

būtų pagal galimybes keičiamasi informacija tarp atskirų COST veiklų ir stengiamasi pritraukti kuo 

platesnę auditoriją. DC išvados buvo aptartos susitikimo dalyvių, ypač didelį dėmesį skiriant 

baigiamajai konferencijai.  

5. Lyčių lygybės ir jaunųjų mokslininkų prioretizavimo klausimai –  

MC susitikimo dalyviai buvo informuoti, kad lyčių lygybės aspektas buvo įtrauktas domėn 

atrenkant kandidatus į organizuojamus kursus (Training Schools) bei trumpalaikes mokslines 

stažuotes. Pirmenybė skirta taip pat ir jauniesiems mokslininkams. 

6. Veiklos tinklapio administravimas –  

Susitikimo pirmininkas Dr. F. Moreira informavo apie Atėnų Universiteto užtikrinimą, jog Veiklos 

tinklapio administravimą vykdys dar penkerius metus pasibaigus Veiklai. MC nariai pasiūlė, kad 

per šį tinklapį būtų užtikrinta prieiga prie ruošiamo elektroninio vadovo. 

7. Veiklos biudžeto administratoriaus pranešimas –  

Piermaria Corona ir Anna Barbati pristatė šios dienos biudžeto balansą, pabrėždamos galimą lėšų 

sutaupymą dėl mažesnio nei planuota pastarojo susitikimo bei organizuotų kursų (Training School) 

dalyvių skaičiaus. COST administracijos atstovų prašyta leisti peržiūrėti 2011 metų biudžetą, 

skiriant papildomų lėšų trumpalaikėms mokslinėms stažuotėms, Veiklos tinklapio administravimui 

ir jo pritaikymui, el. vadovo publikavimui, Veiklos rezultatus susisteminančios knygos "Post-fire 

management and restoration of Southern European Forests" redagavimui ir leidybai, deja pritarta tik 

papildomų lėšų skyrimui trumpalaikėms mokslinėms stažuotėms (STSM) organizuoti. 

8. Sekančių metų biudžeto svarstymas -  

Po diskusijų MC pasiūlė teikti svarstymui sekančių metų (1.07.2011 – 22.05.2012) Veiklos 

biudžetą, kur paskirstyta COST administracijos nurodyta suma - apie 74 000 EUR. Į biudžetą 

įtraukta: Veiklos vykdomojo ir valdymo komitetų jungtinio susitikimo bei baigiamosios 



konferencijos organizavimo išlaidos, keturių trumpalaikių mokslinių stažuočių organizavimo 

išlaidos, Veiklos rezultatų sklaidos (viešinimo) išlaidos bei mokesčiai. COST administracijos 

atstovas ir susitikimo pirmininkas Dr. F. Moreira priminė MC nariams būtinybę ruošti finansinę 

projekto ataskaitą. 

9. Informacija apie trumpalaikių mokslinių stažuočių (STSM) organizavimo eigą -  

Susitikimo pirmininkas trumpai pateikė aktualią informaciją. 

10. Ataskaita apie Kipre organizuotus tarptautinius kursus (Training School) -  

Atsakingas asmuo Dr. Ramon Vallejo MC nariams pristatė 2011 m. balandžio 13-15 d. vykusių 

kursų programą, veiklas ir rezultatus, pabrėždamas, kad kursai buvo labai gerai įvertinti juos 

lankiusių specialistų ir studentų. 

11. COST Veiklos darbo grupių (Working Groups – WG) veiklos rezultatai -  

Susitikimo pirmininkas ir WG lyderiai pristatė darbo grupių veiklos progresą. Pabrėžta, kad iš 

esmės yra laikomasi numatyto darbo plano. MC nariai sutarė, kad prioritetas turėtų būti suteiktas 4-

os darbo grupės (WG 4) užduotims: gaisrų nuniokotų teritorijų atkūrimo priemonių duomenų bazės 

kūrimui.  

12. Informacija apie Veiklos rezultatus susisteminančios knygos "Post-fire management and 

restoration of Southern European Forests" publikavimo progresą ir sprendimą pasirinkti leidėją – 

Dr. Jorge de las Heras MC narius informavo apie knygos publikavimo procesą. Išklausius 

potencialaus leidėjo “Springer” pasiūlymą, visuotinu MC narių sutarimu pasirinkta būtent ši 

leidykla. Taip pat MC nariai pritarė pasiūlytam knygos pavadinimui - "Post-fire management and 

restoration of Southern European Forests", kuri būtų išleista “Springer” cikle “Miško ekosistemų 

valdymas” (Managing Forest Ecosystems). 

13. Elektroninio vadovo kūrimo progresas -  

Dr. J. de las Heras pasiūlė sudaryti el. vadovo redakcinę kolegiją. Nutarta į ją įtraukti Dr. J. de las 

Heras, dr. F. Moreira, dr. Margarita Arianoutsou ir dr. Vittorio Leone. MC nariai aptarė keletą 

galimų būsimo el. vadovo struktūros variantų; nutarta, kad vadovą turėtų sudaryti rodyklė (index) 

su nuorodomis į atitinkamus dokumentus bei duomenų bazes. Taip pat sutarta, kad el. vadovo 

sudarymo darbai turėtų prasidėti “Springer” išleidus knygą "Post-fire management and restoration 

of Southern European Forests", tačiau vadovas turėtų būti parengtas iki baigiamosios Veiklos 

konferencijos, vyksiančios 2012 metais Salonikuose (Graikija). 

14. Informacija apie progresą ruošiantis baigiamajai Veiklos konferencijai Graikijoje-  

Konferencijos organizacinio komiteto nariai Dr. Nick Grigoriadis ir Dr. Gavriil Spyroglou pristatė 

preliminarią programą (idėjas) ir galimų išlaidų sąmatą. Susitikimo pirmininkas Dr. F. Moreira MC 

nariams priminė COST administracijos rekomendacijas dėl konferencijos organizavimo, kuriomis 

remiantis MC nutarė, kad ji turėtų vykti 2012 m. kovo 27 ir 28 dienomis, kurių pirmoji būtų skirta 

Veiklos rezultatų sklaidai miško savininkams ir atsakingoms tarnyboms, o antroji – mokslinei daliai 

(paralelinės sesijos) bei uždaram posėdžiui su Veiklos vertinimo komisija. Konferencijos 

organizatoriai buvo įpareigoti rasti optimaliausią variantą konferencijos vietai ir paskaičiuoti 

galimas išlaidas, kad, remiantis Veiklos biudžetu, būtų galima orientuotis, keliems dalyviams būtų 

galima padengti konferencijos išlaidas. 

 

 

Dr. Vaidotas Lygis, 

Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas, 

COST Veiklos FP0701 “Post-Fire Forest Managament in Southen Europe” Valdymo komiteto 

(MC) narys. 


