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COST veiklos „IS1204 Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services“ (,,Turizmas, gerovė ir 

ekosistemų paslaugos“) valdymo komiteto ir darbo grupių susitikimai vyko 2015 m. rugsėjo mėn. 8 - 

11 d. Joensuu mieste, Suomijoje.  

 

Susitikimo pirmos dienos pradžioje buvo patvirtinta darbotvarkė ir pristatyti du nauji valdymo 

komiteto nariai – dr. I. Misiūnė iš Lietuvos ir dr. P. Gultekin iš Turkijos. Taigi, iš viso šioje veikloje 

dalyvauja 30 šalių atstovai.  

 

Pirmąją susitikimo dieną vyko valdymo komiteto susitikimas, kur buvo aptarti einamieji 

valdymo komiteto klausimai, patvirtintas biudžeto pakeitimas. Kartu pristatytas ateinančių, jau 

paskutinių šios COST veiklos metų planas, susitarta dėl mokslinių veiklų įgyvendinimo (straipsnių, 

knygos rašymo) ir sekančio susitikimo vietos. 

Pirmos dienos antroje pusėje vyko darbo grupių susitikimai. I. Misiūnė dalyvauja antros darbo 

grupės veikloje. Čia buvo aptarta iškilusios problemos dėl darbo grupės vadovo pasikeitimo, aptarti jau 

atlikti ir susitarta dėl sekančių darbų. Tolimesnės diskusijos dėl konkrečių darbų (tam tikrų empirinių 

duomenų surinkimo iš visų šalių-veiklos narių, jų apdorojimo būdo ir straipsnio rengimo) buvo 

nukeltos į sekančios dienos darbo grupės susitikimą.  

Pirmos dienos antroje pusėje šeši veiklos dalyviai pristatė šiuo metu vykdomus tyrimus jų 

mokslo įstaigose, kurie yra susiję su šios COST veiklos tematika. Vyko diskusijos ir aptarimai.  

 

Antrą ir trečią susitikimo dieną vyko tolimesni darbo grupių susitikimai. Antrąją dieną taip pat 

buvo susitikimą rengusių vietinių atstovų prisistatymas. Prof. Liisa Tyrvainen iš Suomijos gamtos 

išteklių instituto (Natural Resources Institute Finland) pristatė šios įstaigos, kuri jungia virš 2000 

mokslininkų ir yra išsidėsčiusi visoje Suomijoje, veiklą ir vykdomus projektus. Liisa Kajala iš Gamtos 

paveldo departamento pristatė jų atliktą studiją apie nacionalinių parkų lankytojų gamtos vertinimą, o 

kartu papasakojo, kaip bendradarbiauja Suomijos mokslo įstaiga (konkrečiai minėtas Gamtos išteklių 

institutas) ir jų departamentas: kaip mokslas įtakoja sprendimų priėmimą ir šalies aplinkosaugos bei 

gerovės politikos formavimą.  

 

 

 

 

 

Pridedama: Priedas 1. Susitikimo programa, 2 lapai. 
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