
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 (MC) narės dr. Daivos Burokienės ataskaita apie MC ir darbo grupių 

(WG) susitikimą, vykusį 2016 m. balandžio 28–29 dienomis Viterbo, Italijoje. 

 

COST FP1401 Veiklos vadovas Dr. Rene Eschen (Šveicarija) pradėjo susitikimą 

aptardamas ir suderindamas dienos darbotvarkę. Susirinkimo dalyviams trumpai pristatė 2015 

m. kovo 24 dieną vykusio susitikimo Trabzone, Turkijoje metu priimtus svarbiausius 

sprendimus.  

MC nariai aptarė Veiklos darbo planą, WG atstovai pristatė veiklą ir tyrėjų 

bendradarbiavimą. Susirinkimo dalyviai aptarė trumpalaikių mokslinių vizitų (STSM) 

ataskaitas. Veiklos koordinatorius priminė, kad STSM ataskaitų santraukas galima rasti Veiklos 

tinklapyje (https://www.ibles.pl/en/web/cost/globalwarning).  

Veiklos vadovas pristatė biudžetą, apibendrino paskutiniojo periodo veiklas ir padėkojo 

WG lyderiams už jų įsipareigojimų vykdymą. Buvo pažymėta, kad dauguma MoU tikslų ir 

uždavinių buvo pasiekta, taip pat priminta, kad veiklų ataskaitų santraukas galima rasti Veiklos 

tinklapyje.  

MC nariai pritarė pasiūlytam kito periodo biudžetui: 2016-ais metais nuspręsta lėšas 

panaudoti WG ir MC susitikimui Novi Sad, Serbijoje (spalio mėn.), mokymams (TS) „Grybų 

taksonomija, identifikavimas ir klasifikavimas“ Varšuvoje, Lenkijoje (lapkričio mėn.), 2017 m. 

– WG susitikimui Florencijoje, Italijoje (vasario mėn.). Numatyta 10 STSM, taip pat ir IPC 

institucijose (RSTSM).   

Ilgalaikio planavimo metu Veiklos vadovas: 

- pasiūlė idėją išplėtoti medelynų tyrimus derinant STSM kartu su TS, iki prasidės naujasis 

biudžetinis periodas pavasarį. Detaliau apie tai bus paskelbta artimiausiu metu, todėl 

sekančiame MC susitikime bus diskutuojama ir balsuojama dėl STSM ir TS derinimo 

galimybių; 

- pažymėjo, kad Veiklos uždavinių sėkmingam įgyvendinimui labai svarbu stiprinti 

bendravimą tarp nacionalinių ir tarptautinių reguliavimo institucijų; 

- kvietė siūlyti vietas susitikimams visos Veiklos vykdymo metu; 

- susitikimo dalyvius paragino informacijos sklaidai toliau naudoti internetinius puslapius, 

Facebook‘ą. Taip pat paprašė dalyvių pranešti naujausias žinias apie išėjusias publikacijas, 

veiklų pažangą ir kt. ir apie tai pateikti WG4 (Justyna, Leopold, Rene). 

Susitikimo dalyviai arboretume išbandė WG2 grupės paruoštą vadovą „Diagnozavimo 

protokolai“, skirtą augalų kenkėjams ir grybinių ligų sukėlėjams pažinti. Buvo diskutuota apie 

jo patogumą, turinį, formatą, pateiktos pastabos ir pasiūlymai jo tobulinimui. Pasiūlyta šį 

vadovą atspausdinti knygos formatu. Dėl tokio publikavimo WG lyderiai ir Veiklos vadovas 

apsvarstys galimybes ir peržiūrės biudžetą. 

MC nariai buvo supažindinti su į Veiklą norinčiomis įsitraukti institucijomis iš 

Jordanijos, Argentinos, Naujosios Zelandijos, Tanzanijos. Artimiausiu metu Veiklos vadovas 

inicijuos šių šalių dalyvavimo procesą ir balsavimą elektoriniu būdu. 

Kitas MC susitikimas numatytas š. m. spalio 18–19 d. Novi Sad, Serbijoje. 

Veiklos vadovas padėkojo už aktyvų dalyvavimą ir baigė susitikimą.  

 

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  

https://www.ibles.pl/en/web/cost/globalwarning


 

 

COST Action FP1401 

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

 

Draft Agenda 

Management Committee Meeting 

Viterbo, Italy 

From28 April 2016 to28 April 2016 

    
 
    
 

1. Welcome to participants 

2. Verification of the presence of two-thirds of the Participating COST Countries or, if applicable, a   
   quorum 

3. Adoption of agenda 

4. Approval of minutes and matters arising of last meeting 

5. Update from the Action Chair 

    a) Status of Action: start and end dates of Action, participating COST countries, participating NNC/  
       IPC institutions and Specific Organisations. 

    b) Short Term Scientific Missions (STSM): review of completed reports and new applications 

6. Update from the Grant Holder: Action budget status 

7. Update from the COST Association, if a representative is present 

8. Monitoring of the Action 

9. Implementation of COST policies on: 

    a) Promotion of gender balance and Early Career Investigators (ECI) 

    b) Inclusiveness and Excellence (see below list of Inclusiveness Target Countries) 

10. Follow-up of MoU objectives: progress report of working groups 

11. Scientific planning  

    a) Scientific strategy (MoU objectives, GP Goals, WG tasks and deliverables) 

    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 to join the Action from: 

    a) COST countries 

    b) Institutions in Near Neighbouring Countries, International Partner Countries, and/or Specific   
       Organisations: EU agencies, European RTD Organisation, International Organisations 

13. AOB 

14. Location and date of next meeting 

15. Summary of MC decisions 

16. Closing 

 

 




