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Asociacijos BASNET Forumas ataskaita 
 2019 m 

 

 

2019 m BASNET Forumas aktyviai įgyvendino užsibrėžtus tikslus, siekdamas užtikrinti lyčių lygybe 

moksle Baltijos šalių regione. 

 

 Projektinė veikla: 

2019 m. BASNET Forumas:   

1. Tęsiamas  projektas “Lyčių lygybė moksle. Ant pažinimo ribos”, kurio tikslas yra 

visuomenės sąmoningumo lyčių lygybės moksle klausimais didinimas ir žinių sklaida 

apie fundamentalų mokslininkių indėlį tiksliųjų mokslų plėtrai. Pasirašytas kontraktas 

su Prancūzijos leidykla GRUND dėl autorinių teisių knygos “Marie Curie. Une femme 

dans son siècle“išleidimui lietuvių kalba pirkimo. 

2. Pateikta paraiška Prancūzijos instituto O. Milošo fondo programai ir laimėta dalinė 

parama. 

3. Pateikta projekto „Autorių kolektyvo Hélène Langevin-Joliot, Marion Augustin ir 

Musée Curie knygos "Marija Curie – savo laikmečio moteris" („ Marie Curie - Une 

femme dans son siècle“) vertimas iš prancūzų kalbos ir išleidimas lietuvių 

kalba“ paraiška Lietuvos kultūros fondui dėl paramos knygos vertimui ir spausinimui. 

Projektas šiuo metu yra vertinimo stadijoje. 

4. Įgyvendintas 2019 m programos LMT paramos asociacijoms projektas, sutarties Nr S-

ACO-19-2.  

5. Antrojo pareiškėjo statusu BASNET Forumas dalyvavo inicijuojant, ruošiant  ir 

teikiant COST Action OC- OC-2019-1-23662 projekto " Networking Efforts in Physics 

Education and Research: Transference Innovation and Transversal 

Initiatives“ (NEPhERTITI) paraišką. Pagrindinis pareiškėjas Universidad del País 

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Ispanija). Projektas šiuo metu yra vertinimo 

stadijoje. 

6. Įgyvendinama BASNET Forumo iniciatyva lyčių lygybei užtikrinti VU FF. Asociacijos 

BASNET Forumas narėms (S. Pralgauskaitė, G. Tautvaišienė) pasiūlius VU Fizikos 

fakultete sukurta darbo grupė, skirta identifikuoti Fizikos fakultetui svarbias problemas, 

susijusias su VU strateginiu prioritetu „Darbo ir studijų sąlygų gerinimas“ ir VU 

strategine kryptimi „Atvirumo lygybei ir įvairovei kūrimas“. Įgyvendinus pirminį 

uždavinį - identifikuoti problemas, šios darbo grupės tikslas yra aktyviai dalyvauti kuriant 

VU Lyčių lygybės planą, siekiant, kad jame atsispindėtų problemos, būdingos VU Fizikos 

fakultetui, ir būtų įtrauktos  reikiamos priemonės skatinančias moteris siekti mokslinės 

karjeros Fizikos fakultete. 

 

BASNET Forumas asociacijos organizuoti renginiai:  

 

1. BASNET Forumas 2019 kovo 18-19 d. LR Seime iniciavo ir kartu su partneriais Vilniaus 

Universitetu, Kauno technologijos universitetu ir Lietuvos biochemikų draugija 

organizavo tarptautinę konferenciją „Lyčių lygybė tiksliuosiuose moksluose, 

http://www.basnetforumas.eu/
mailto:dalia.satkovskiene@ff.vu.lt
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technologijose ir inovacijose: progresas ir iššūkiai“.  Konferenciją globojo LR Seimo 

narė Aušrinė Armonaitė. Tarptautinė konferencija buvo skirta Baltijos šalių asociacijos 

BASNET Forumas 10-mečiui pažymėti. Įvykusioje konferencijoje buvo įvertintos 

pastangos, siekiant lyčių lygybės moksle Baltijos šalių regione, apžvelgtas pasiektas 

progresas šiame kelyje bei aptarti spartaus mokslo vystymosi ir naujų technologijų 

nulemti iššūkiai mokslo visuomenei. Konferencijos metu buvo pristatytos naujos 

tendencijos ES lyčių lygybės užtikrinimo moksle politikoje bei aptartas šiuolaikinis 

požiūris į nevyriausybinių organizacijų svarbą mokslo politikos kūrime, viešinime ir 

įgyvendinime. Konferencijoje dalyvavo ir asociaciją BASNET Forumas sveikino Europos 

Parlamento narė dr. Laima Liucija Andrikienė, Europos Komisijos Mokslo ir inovacijų 

generalinio direktorato „Įtrauklios visuomenės“ skyriaus atstovė p. Roberta Pattono, 

Baltijos parlamentinės asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė p. 

Irena Šiaulienė, LR Prezidentūros, LR Seimo, Baltijos šalių Švietimo ir mokslo 

ministerijų ir Mokslo tarybų atstovai, glaudžiai bendradarbiaujančių su mokslininkių 

asociacija BASNET Forumas šalių - Prancūzijos, Norvegijos ir Latvijos, ambasadoriai ir 

ambasadų atstovai, Baltijos šalių mokslininkai, vykdantys šiai tematikai skirtus Horizon 

2020 programos projektus, ir kiti garbūs konferencijos dalyviai. Konferencijos diskusijose 

buvo atskleistas dalyvių ir jų atstovaujamų institucijų požiūris į lyčių lygybės moksle 

įgyvendinimą. Pasisakę įvairių šalių mokslininkai pateikė siūlymus, kaip reikėtų skatinti 

lyčių lygybės įgyvendinimo moksle procesą. Bendru dalyviu sutarimu priimta 

konferencijos Rezoliucija buvo išplatinta Baltijos Šalių regiono mokslinę veiklą 

reguliuojančioms organizacijoms, mokslo produkciją kuriančioms intitucijoms ir Europos 

Mokslo ir Inovacijų Komisarui. Konferencija buvo viešinama LR Seimo turimomis 

priemonėmis: Buvo organizuota Spaudos konferencija Seimo spaudos centre, kurioje 

dalyvavo asociacijoa prezidentė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė ir VU FF Teorinės fizikos ir 

astronomijos instituto direktorė Habil. Dr. Gražina Tautvaišienė; Konferencijos eiga  

buvo transliuojama per Seimo TV kanalą; VU internetiniame naujienų puslapyje 

publikuotas pranešimas apie 2019 kovo 18–19 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusią 

tarptautinę konferenciją „Lyčių lygybė tiksliuosiuose moksluose, technologijose ir 

inovacijose: progresas ir iššūkiai“ (https://naujienos.vu.lt/konferencijoje-atkreiptas-

demesys-i-lyciu-lygybes-igyvendinimo-tiksliuosiuose-moksluose-problemas/); 

Informacija apie konferenciją buvo pateikta EPWS portale, bei Lietuvos žiniasklaidoje 

(žurnalistė Audronė Urbonaitė atspausdino straipsnį 15min.lt portale 15min. 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/audrone-urbonaite-moterys-eikite-ten-

kur-moka-daugiausiai-500-

1120302?fbclid=IwAR3hVGvFRf8_8r4U66fvUqwzgwReRTHQ3b56Pc4V8MjKUY8np

X1rm67bYw0&copied). 

 

Dalyvavimas tarptautinėse  konferencijose ir kituose renginiuose 

 

1. 2019.02.25 Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė dalyvavo Horizon 2020 projekto ACT 

tarptautinėje sinergijos konferencijoje „Building Communities of Practice for gender 

equality in ERA“, vykusioje Briuselyje ir pasisakė „GENERA Community of 

Practice“ konsultacinėje sesijoje, kurią koordinavo ACT parneris DESY (Vokietija).   

2. 2019.04.04 Vilniaus universiteto 440 jubiliejui paminėti skirtame  renginyje -

tarptautiniame Forume  “WORLD AFTER UNIVERSITY VU dalyvavo BASNET 

Forumas prezidentė Dalia Šatkovskienė.  

http://www.basnetforumas.eu/
mailto:dalia.satkovskiene@ff.vu.lt
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/audrone-urbonaite-moterys-eikite-ten-kur-moka-daugiausiai-500-1120302?fbclid=IwAR3hVGvFRf8_8r4U66fvUqwzgwReRTHQ3b56Pc4V8MjKUY8npX1rm67bYw0&copied
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/audrone-urbonaite-moterys-eikite-ten-kur-moka-daugiausiai-500-1120302?fbclid=IwAR3hVGvFRf8_8r4U66fvUqwzgwReRTHQ3b56Pc4V8MjKUY8npX1rm67bYw0&copied
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/audrone-urbonaite-moterys-eikite-ten-kur-moka-daugiausiai-500-1120302?fbclid=IwAR3hVGvFRf8_8r4U66fvUqwzgwReRTHQ3b56Pc4V8MjKUY8npX1rm67bYw0&copied
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/audrone-urbonaite-moterys-eikite-ten-kur-moka-daugiausiai-500-1120302?fbclid=IwAR3hVGvFRf8_8r4U66fvUqwzgwReRTHQ3b56Pc4V8MjKUY8npX1rm67bYw0&copied
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3. 2019.05.14-16 Dr. Šatkovskienė dalyvavo Horizon 2020 projekto Baltic Gender 

Patariamosios Tarybos posėdyje ir kasmetiniame projekto dalyvių susitikime, vykusiame 

Klaipėdos universiteto Jūrų institute.  

4. 2019.05. 21- 22 D. Šatkovskienė kviestinio eksperto statusu  dalyvavo Horizon 2020 

projekto EFFORTI baigiamąjame renginyje “Evaluation Framework for Promoting 

Gender Equality in Research and Innovation”, vykusiame Briuselyje.  

5. 2019.09.18-19 D. Šatkovskienė atstovavo Vilniaus universitetą fizikų bendradarbiavimo 

tinklo GENERA Generalinėje Asamblėjoje, vykusioje DESY centre (Hamburgas, 

Vokietija). Ji dalyvavo diskusijose ir perskaitė kviestinį pranešimą „10 Years’ 

Experience of BASNET Forumas: Learning’s for GENERA“ 

6. 2019. 09.24 -25 BASNET Forumas valdybos pirmininkė Doc. Dr. Sandra Pralgauskaitė ir 

asociacijos prezidentė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė dalyvavo EPWS Asamblėjoje ir 

kasmetinėje tarptautinėje EPWS konferencijoje „Alone is not enough. Shared 

challenges, joint achievements, mutual dialogue for future actions in the fields of 

Gender Equality and the Gender Dimension in EU Research and Innovation“.  D. 

Šatkovskienė konferencijoje perskaitė  pranešimą „The Role of EPWS in the European 

Science Gender Equality Policy - A Baltic States Perspective“. 

7. 2019.10.3-5 vykusioje 42-joje Nacionalinėje fizikų konferencijoje D. Šatkovskienė 

perskaitė žodinį pranešimą „ Europos Sąjungos lyčių lygybės politika moksle: Tikslieji 

gamtos mokslai, inžinerija ir matematika“ 

8. 2019.11.20d. dr. S. Pralgauskaitė dalyvavo LSTC ir #ACTonGender projekto 

(https://www.act-on-gender.eu/project) praktikos bendruomenės „Gender Equality in 

Central and Eastern Europe“ organizuotame seminare tema „Mainstreaming gender 

in academia and research”. Seminare buvo pristatytas GEAR įrankis, padedantis 

praktiškai įgyvendinti institucinius pokyčius siekiant lyčių lygybės akademinėse ir 

mokslinių tyrimų organizacijose: nuo lyčių lygybės plano sudarymo iki jo poveikio 

įvertinimo. 

9. 2019.11. 21–23. Dalia Šatkovskienė kviestinio svečio statusu dalyvavo tarptautinėje 

konferencijoje “Gender Studies and Research in 2019: Centenary Achievements and 

Perspectives” vykusioje Vilniuje.  

 

Narystė  tarptautinėse organizacijose, dalyvavimas tarptautiniuose komitetuose  

 

1. BASNET Forumas yra prestižinės Europos mokslininkių asociacijos Europos 

mokslininkių platformos (EPWS)  tikruoju nariu. Asociacija aktyviai dalyvauja  EPWS 

darbe. 2019m rugsėjo 24 vykusios EWPS Generalinėje asamblėjoje BASNET Forumas 

prezidentė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė buvo išrinkta  EPWS vykdomosios tarybos nare, 

o valdybos asociacijos pirmininkė Dr. Sandra Pralgauskaitė- ją pavaduojančiąja nare.  D. 

Šatkovskienės iniciatyva EPWS pradėjo ir tęsia naują rubriką portale „Šio mėnesio 

mokslininkė“. 2019m. BASNET Forumas siūlymu minėtoje rubrikoje buvo pateikti 2  

interviu su dviem Baltijos šalių  mokslininkėmis-  Estijos mokslininke Prof. Anne Kahru,  

dirbančia Talino Nacionaliniame cheminės fzikos ir biofizikos institute ir jauna Latvijos 

chemike Dr. Ilva Nakurte, 2018 apdovanota L’Oréal Baltic prizu. BASNET Forumas 

pasiūlymu šioje rubrikoje EPWS interviu davė ir žinoma Jungtinės Karalystės 

mokslininkė, pulsarų atradėja Prof. Jocelyn Bell Burnell. Ji 2018 metais buvo apdovanota 

Specialiu prizu už proveržį fundamentinėje fizikoje. BASNET Forumas taip pat ženkliai 

prisidėjo formuluojant EPWS pasiūlymus  Europos Komisijos pateiktoje viešam 

svarstymui naujojoje Mokslo ir inovacijų programoje Horizon 2020 Europe (2021-2027). 

http://www.basnetforumas.eu/
mailto:dalia.satkovskiene@ff.vu.lt
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2. BASNET Forumas nariai yra vertinami Europos Komisijos ir kitų institucijų, kaip aukštai 

kvalifikuoti kspertai, ženkliai  prisidedantys formuojant lyčių lygybės politiką ES. Jie  

kviečiami EIGE ekspertais, HORIZON 2020 programos projektų patariamųjų  tarybų (D. 

Šakovskienė yra Horizon 2020 projekto BALTIC GENDER patariamosios tarybos narė)  

bei eilės tarptautinių konferencijų organizacinių komitetų nariais  (D. Šakovskienė buvo 

tarptautinės konferencijos „Femininity and Masculinity towards complementarity - the 

interdisciplinary approach“, kuri vyko 2019m. balandžio 9 Varšuvoje Kardinolo St. 

Vyšinkskio Universitete programinio komiteto narė).  

 

Asociacijos vystymo ir valdymo klausimai 

 

a. Bendradarbiavimo plėtra. 

 

Šiuo metu BASNET Forumas  lyčių lygybės moksle užtikrinimo klausimais bendradarbiauja 

su Lietuvos, Estijos, Latvijos, Suomijos ,Norvegijos ir  Lenkijos švietimo ir mokslo 

ministerijomis,  Baltijos šalių Mokslo tarybomis ir Rektorių konferencijomis,  Latvijos ir 

Tartu  universitetais, Lenkijos  Torunės ir   Kielce universitetais, Varšuvos Kardinolo Stefano 

Wyszyńskiego universitetu, Norvegijos Trondhaimo Technikos universitetu, Stokholmo 

Karališkuoju Technologijos universitetu, Islandijos ir Lichtenšteino universitetais, Belgijos 

Karališkuoju gamtos mokslų institutu, Švedijos Sodertorno universitetu (Sodertorns 

Hogskola),  Strasbūro universitetu,  Prancūzijos Nacionaliniu mokslinių tyrimų centru 

(CNRS) ir Sorbonos universitetu, Vokietijos greitintuvų centru DESY, Vokietijos 

Helmholtso Okeanų tyrimų centru (GEOMAR), IUPAP mokslininkių darbo grupe, Europos 

fizikos tyrimus vykdančių organizacijų  tinklu GENERA, NordForsk agentūra, EIGE bei 

tokiomis tarptautinėmis organizacijomis kaip CBSS ir kt. 

 

b. Asociacijos valdymas  

 

• Įvyko BASNET Forumas asamblėjos posėdis ir trys BASNET Forumas Vykdomosios 

tarybos posėdžiai; 

• Sumokėtas EPWS kasmetinis nario mokestis 

• Atliktas kasmetinis finansinės apskaitos patikrinima (už 2018m) 

• Periodiškai atnaujinamas BASNET Forumas internetinio portalo turinys. 

 

 

Numatomos BASNET Forumas veiklos 2019 m 

 

• Tęsti “Lyčių lygybė moksle. Ant pažinimo ribos” projektą, kurio tikslas yra visuomenės 

sąmoningumo lyčių lygybę moksle klausimais didinimas ir žinių apie fundamentalų  

mokslininkių indėlį tiksliuosiuose sklaida, išverčiant ir išleidžiant knygą apie Marie Ciurie: 

une femme dans son siesle (Marija Kiuri: savo laikmečio moteris). 

• Organizuoti knygos „Marija Kiuri: savo laikmečio moteris“ pristatymo renginį-konferenciją 

Vilniuje“ ir jos platinimo kampaniją.  

• Prisidėti kuriant  Lyčių lygybės planą sukūrimo VU FF ir prie kuriamo SPEAR projekte  VU 

Lyčių lygybės plano bei jo įtraukimo į universiteto strateginius planus.  

• Tęsti darbus inicijuojant LR Mokslo ir studijų įstatymo keitimą, įtraukiant į jį su lyčių 

lygybės įtvirtinimu moksle susijusius klausimus. 

http://www.basnetforumas.eu/
mailto:dalia.satkovskiene@ff.vu.lt
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• Siekiant asociacijos tikslų įgyvendinimo, inicijuoti ir dalyvauti naujuose nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose projektuose. 

• Aktyviai dalyvauti prestižinės skėtinės Europos mokslininkių asociacijos darbe. 

• Didinti BASNET Forumas individualių ir institucinių asociacijos narių skaičių; 

• Aktyviai dalyvauti viešinant asociacijos veiklas atnaujintame internetiniame BASNET 

Forumas portale https://www.basnetforumas.eu   bei  plečiant informacinių veiklų ratą. 

 

 

 

 

 

BASNET Forumas prezidentė                                                Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė  

           
      

 

 

Vilnius, 2019.11.27  
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