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Cities 

     
 

 

2014 m. ataskaita 

 

1) valdymo komiteto (MC) ir darbo grupių (WG) 3-ioji plenarinė sesija, kovo 19 – 22 d. 2014 

m.     

                   

COST TU1201 veiklos 3-asis MC susitikimas (2014 kovo 19
-
22) vyko Nacionalinėje inžinerijos 

laboratorijoje.  

Plenariniuose posėdžiuose buvo pristatyta projekto veiklos tikslai ir tyrimo metodai bei kai kurie 

dalyvaujančių šalių nacionaliniai veiklos rezultatai. Veiklos pirmininkė Runrid Fox-Kämper pateikė 

bendruomenių sodų naujos koncepcijos formavimo gaires. Lisabonos  miesto tarybos narys ir 

kraštovaizdžio architektas Duarte d´Araújo Jorge Cardoso da Mata pristatė Lisabonos žaliojo plano 

įgyvendinimą, panaudojant veiksmingas miesto kraštovaizdžio priemones.  

Bendruose COST TU1201 veiklos ir projekto posėdžiuose tikslas buvo apsikeisti miesto 

sodininkystės plėtros bei reikšmingumo idėjomis ir  ekspertų pasiūlymais modeliavimo bendrųjų 

struktūrų, pritaikytų įvairiam modelių lygmeniui kurti: vietiniam, regioniniam ir europiniam.  Buvo 

apžvelgtos dabartinės miesto sodininkavimo tradicijos ir schemos, skirtumai bei iššūkiai, mieste 

auginant augalus, leidžiant laisvalaikį ir parduodant produkciją. Daug dėmesio skirta ekologiniam 

miesto sodininkystės aspektui, ypač megamiestuose. Dr. Teresa E. Leitão aptarė dirvožemio ir 

vandens kokybę Lisabonos bendruomenių soduose.  

Buvo diskutuota ir nutarta apibendrinti COST TU1201 veiklos dalyvių koncepcijas ir tyrimus, 

išleidžiant redaguojamą knygą “Urban Allotment Gardens In Europe” leidykloje Earthscan (Routledge / 

Taylor and Francis). Bendrose diskusijose aptarta knygos turinys, struktūra ir apimtis, kiekvienai veiklos 

grupei pateikiant  po 3 skyrius. 

Keturiose COST TU1201 veiklos grupėse vyko atskiri pasirinkta tematika posėdžiai, aptariant 

dabartinius miesto bendruomenių sodų modelius, įvertinant jų reikšmę miesto aplinkos gerinimui, 

socialinei gyventojų integracijai ir ekologijos įgūdžių formavimui.  

Dalyvaujant 3 veiklos grupėje, pateikiau pasiūlymą nustatyti sodų aplinkos ekologinio indikavimo 

rodiklius.  3 veiklos grupės diskusijose aptarta ir įvertinta ekologinė miesto sodininkystės reikšmė, 

numatant šias mokslinio bendradarbiavimo integravimo galimybes: 

Tarša kaskadinėse sistemose: dirva - vanduo - augalai: Teresa Leitão, Andrew Hursthouse, Béatrice Bechet, 

Uche Chukwura  

 Botaninės ir geobotaninės studijos: Laco Bakay, Ligita Baležentiene, Avigail Heller, Ari Jokinen, Monika 

Latkowska 

Bendruomenių sodų (BS) vieta miesto structūroje: Mart Kulvik, Andrzej Mizgajski  

BS kaip  ekosistemų tarnybų objektai: Jürgen Breuste, Johannes Langemeyer, Annette Voigt  

BS naudotojų ekologinis elgesys ir praktikos: Annette Voigt, Jelena Ristić Trajković, Andrzej Mizgajski 

3 veiklos grupėje buvo diskutuota ir nutarta, kokie skyriai bus rengiami, jų turinys ir numatyti jų 

autoriai. 

 

2) Rygos jungtinis valdymo komiteto (MC) ir darbo grupių (WG) susitikimas, rugsėjo 4 - 6, 

2014 m. 

 

COST veiklos TU1201 susitikimas vyko Rygos Technikos universitete, Architectūros ir miesto planavimo  

fakultete. 



Rektotius Leonids Ribickis pasveikino veiklos dalyvius. Bendruose posėdžiuose Elke Krasny pristatė  

auginamų sėklų apsikeitimo ir krizės  poveikį SB; Martin Sondermann – miesto sodininkavimo ir planavimo 

vietines kultūras Vokietijoje; Lauma Lidaka – pokyčius Latvijos miesto SB vystymesi. 

COST veiklos TU1201 dalyvaujančioms šalims numatyta doktorantų bei jaunų mokslininkų trumpų 

mokslinių stažuočių tematika ir galimybės dalyvauti tiriant Post-Earthquake Community Gardens in 

Christchurch, New Zealand. 

Veikos grupėse atitinkamai tematikai buvo aptariami pasiekimai bei keliamos tolesnės veiklos kryptys. 

3 veiklos grupėje buvo formuojama bendra miesto sodininkystės ekologinės funkcijos bei reikšmės miesto 

žaliojo koridoriaus formavime koncepcija.  
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