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2015 m. ataskaita 

 

1) valdymo komiteto (MC) ir darbo grupių (WG) 5-oji plenarinė sesija, kovo 19 – 22 d. 2015 

m.,    Nikozija, Kipras  

                   

COST TU1201 veiklos 5-asis MC susitikimas (2014 kovo 19
-
22) vyko Nikozijoje, organizuojant 

Frederiko universitetui.  

Plenariniuose posėdžiuose sveikinimo žodį tarė Nikozijos meras Constantinos Yorkadjis. Posėdžiuose   

buvo pristatyta projekto rengiama knyga apie Europos bendruomenių sodus, jų planavimo, 

socialinius, ekologinius bei tvarkymo aspektus. Buvo pristatyti kai kurie dalyvaujančių šalių veiklos 

rezultatai. Veiklos pirmininkė Runrid Fox-Kämper pateikė bendruomenių sodų naujos koncepcijos 

formavimo gaires. McGill universiteto prof. Vikram Bhatt (Monrealis, Kanada) pristatė šiaurės ir 

pietų miestų bendruomenių sodų problemas ir perspektyvas.  

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. Stephanie Polycarpou, Constantinos Georgio 

skaitė pranešimą „A Collective Garden by Utopia Collectiva“ ir Hervé Bonnavaud pristatė 

Prancūzijos  šeimos ir bendruomenių sodus. 

Darbo grupėse buvo toliau 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. Patvirtinta Joint Training School 

2015 Varšuvos gyvybės mokslų universitete. 

Dalyvaujant 3 veiklos grupėje, pateikiau pasiūlymus rengiamoms knygos suvestinėms.  3 veiklos 

grupės diskusijose aptarta ir įvertinta ekologinė miesto sodininkystės reikšmė. Buvo pristatyti keli 

pranešimai. 

 

2) jungtinis valdymo komiteto (MC) ir darbo grupių (WG) susitikimas, vykęs rugsėjo 3-5 

2015, Birmingemo miesto universitete,  Birmingemas, JK. 

 

COST veiklos TU1201 susitikimas vyko Birmingemo miesto universitete, organizuojant dr. Sandra Costa. 

Birmingemo prorekt. Cliff Allan pasveikino veiklos dalyvius. Plenariniame posėdyje miesto landšafto 

specialistas Chris Blythe ir David Tittle nagrinėjo  SB reikšmę auginant maistą miestuose; Martin 

Sondermann – miesto sodininkavimo ir planavimo vietines kultūras Vokietijoje; Andre Viljoen (University 

of Brighton) apžvelgė kelius miesto SB valdyme. Aptartas ankstesnis susitikimas, vykęs Nikozijoje. 

Baigiantis šiai COST veiklai, buvo pristatyta finansinė ataskaita ir numatytos baigiamųjų susitikimų vietos. 

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

3 veiklos grupėje buvo rengiamos miesto sodininkystės ekologinių funkcijų faktų suvestinės rengiamai 

knygai. Taip pat buvo pristatyti keli pranešimai: 



M. J. Latkowska (project leader), A. Rutecka (M.Sc. student). Garden usage, horticultural practices and ecological 

awareness of the users in selected Warsaw allotment gardens – analysis of the methodology and results from the studies, 

directions for the future research. 

Paulo Brito da Luz, INIAV, Portugal. UAG and Water Governance Issues 
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