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Asociacijos BASNET Forumas ataskaita 
 2022 m. 

 
 
2022m. BASNET Forumas aktyviai įgyvendino užsibrėžtus tikslus, siekdamas lyčių lygybės moksle 
Baltijos šalių regione. 
 

Projektinė veikla 

2022 m. BASNET Forumas:   
 

1. Laimėjo ir įgyvendino 2022 m. LMT paramos asociacijoms projektą (sutarties Nr S‐
ACO‐22‐28).   

2. BASNET Forumas nariai aktyviai dalyvavo COST Action CA20137: "Making Young 
Researchers' Voices Heard for Gender Equality" (VOICES) veikloje: Valdymo 
komiteto narė D. Šatkovskienė buvo išrinkta Valdymo komiteto grupės nare, 
koordinuojančia dotacijų skyrimo procesą. Jos sudaryta VU grupė dalyvauja visose 6 
VOICES veiklos darbo grupėse . D. Šatkovskienė ženkliai prisidėjo organizuojant projekto 
dalyvių susitikimą Vilniuje bei dalyvavo Krokuvoje organizuotoje vasaros mokykloje, 
skirtoje tarpsekcionalumui (intersectinality) moksle, tai yra įvairių žmogaus tapatybę 
charakterizuojančių faktorių (lyties, rasės, socialinės padėties, religijos ir t.t.) sukeliamą 
persiklojančią diskriminaciją. Grupės narės S. Pralgauskaitė ir I. Matijošytė surinko ir 
pateikė viešai skelbiamą informaciją apie jaunųjų mokslininkų situaciją VU FF ir VU 
Gyvybės mokslų centre. 

3. Asociacija aktyviai prisideda prie VU vykdomo EK Horizon 2020 programos projekto 
SPEAR įgyvendinimo. Asociacijos valdybos pirmininkė Doc. Dr. Sandra Pralgauskaitė 
dalyvavo VU Lyčių lygybės planą rengusios darbo grupės veikloje. Parengtas planas buvo 
patvirtintas VU Senate.  

 
BASNET Forumas asociacijos organizuoti renginiai 

 
1. 2022 m. vasario 11 d. BASNET Forumas kartu su partneriais: ŠMSM, VU FF ir VU 

Gyvybės centru, FTMC, KTU, NSK, KU ir LBTA organizavo nuotolinį renginį 
Tarptautinei moterų ir mergaičių moksle dienai paminėti. Renginys buvo skirtas 
Lietuvos aukštesniųjų klasių gimnazistams ir jų mokytojams. Jo tikslas – pabrėžti 
Tarptautinės moterų ir mergaičių moksle dienos svarbą, siekiant užtikrinti lyčių lygybę 
moksle ir pristatyti  Lietuvos mokslininkių pasiekimus STEM srityje. Renginį atidarė 
BASNET Forumas prezidentė Doc. dr. Dalia Šatkovskienė. Dalyvius sveikino ŠMSM 
viceministrė Agnė Kudarauskienė. Apie savo tyrimus trumpai, aiškiai ir uždegančiai 
moksleiviams ir jų mokytojams pasakojo VU Gyvybės mokslų centro mokslininkė Joana 
Smirnovienė, VU Fizikos fakulteto Prof. Habil. dr. Gražina Tautvaišienė, VU 
Matematikos ir informatikos fakulteto Prof. dr. Valentina Dagienė, Dr. Marija Kataržytė 
iš KU Jūros tyrimų instituto, Fizinių ir technologijos mokslų centro darbuotoja Dr. 
Renata Butkutė ir KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Doc. dr. Loreta 
Saunorienė. Renginyje dalyvavo daugiau nei 200 moksleivių ir mokytojų. Renginį vedė 
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doc. dr. Sandra Pralgauskaitė. Renginio pabaigoje gimnazistams buvo surengtas  
intelektinis žaidimas-protmūšis „Mokslas visiems“. Geriausiai atsakę į klausimus apie 
mokslą ir žymių pasaulio mokslininkių pasiekimus moksleiviai buvo apdovanoti 
renginio partnerių dovanomis, o daugiausia balų surinkę dar turėjo galimybę su savo 
klase 2022 m. pavasarį aplankyti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų 
centro, Kauno technikos universiteto ir Klaipėdos universiteto mokslines laboratorijas.  

2. Birželio mėn. Doc. dr. Sandra Pralgauskaitė organizavo ekskursijas moksleiviams, 
laimėjusiems 2022 vasario 11 d. renginio protmūšį. Fizikos fakulteto mokslinėse 
laboratorijose lankėsi devintokai ir dešimtokai iš Kėdainių Atžalyno bei Nemenčinės 
Gedimino gimnazijų.  

3. 2022 m. liepos 8-10 d. Vilniuje BASNET Forumas organizavo COST Action CA20137: 
"Making Young Researchers' Voices Heard for Gender Equality" Valdymo 
komiteto posėdį, 6 darbo grupių susitikimus ir Valdymo komiteto valdymo grupės 
posėdžius Vilniuje. Susitikimas buvo hibridinis, tai yra buvo suteikta galimybė dalyvauti 
ir nuotoloniu būdu. Viso renginyje dalyvavo virš 80 žmonių iš daugiau nei 20 šalių. 
Renginio metu taip pat buvo organizuotas susitikimas su VU bendruomene. 

 

Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ir kituose renginiuose 
 

1. 2022 kovo 9 d. D. Šatkovskienė dalyvavo Europos Fizikų tinklo organizuotame 
internetiniame seminare „Women in Physics – celebration day”. Savo pranešime ji 
išryškino ir aptarė svarbiausius fizikių gyvenimo momentus. 

2. 2022 birželio 22-23 d. D. Šatkovskienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje  GeDiMIRT- 
skirtoje aptarti lyčių dimensiją fundamentinėje fizikoje ir kituose matematiką intensyviai 
naudojančiuose (kaip mokslinę kalbą) moksluose ir studijose. Savo pranešime ji pristatė 
COST veiklą “Voices– Making young Researchers’ Voices Heard for Gender Equality”.   

3. 2022 m. lapkričio 22 d. D. Šatkovskienė dalyvavo EPWS organizuotoje konferencijoje 
„Gender, intersectionality, and inclusion in the EU research context”, kur perskaitė 
pranešimą “Intersectionality - an urgent issue in promoting positive social change in 
research”. 

4. 2022 lapkričio 24-25 d. D. Šatkovskienė dalyvavo kviestinio svečio statusu hibridinėje 
tarptautinėje Čekijos prezidentavimo konferencijoje „Ending gender based violence in 
academia: Toward gender-equal, safe and inclusive research and higher education”, 
vykusioje Prahoje, Čekija. 

 
 

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. BASNET 
Forumas prezidentė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė yra EPWS vykdomosios tarybos narė, o 
asociacijos valdybos pirmininkė Dr. Sandra Pralgauskaitė - ją pavaduojančioji narė 
vykdomojoje taryboje. D. Šatkovskienės iniciatyva EPWS portale sukurtos rubrikos „Šio 
mėnesio mokslininkė“ ir „Interviu su mokslo politikais“ yra sėkmingai tęsiamos.  

2. BASNET Forumas nariai yra vertinami Europos Komisijos ir kitų institucijų, kaip aukštai 
kvalifikuoti ekspertai, ženkliai prisidedantys formuojant lyčių lygybės politiką ES. Jie 
kviečiami EIGE ekspertais, HORIZON 2020 programos projektų patariamųjų tarybų bei 
eilės tarptautinių konferencijų organizacinių komitetų nariais. Dalyvauja Horizon 2020 
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ACT projekto sukurtų, skirtų lyčių lygybei įtvirtinti, praktikų bendruomenių darbe. 
D. Šatkovskienė dirba praktikų bendruomenės GENERA sudėtyje. 

 
Asociacijos vystymo ir valdymo klausimai 

 
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 ir yra jos organizuojamų konferencijų 
atstove Lietuvoje, Europos fizikos tyrimus vykdančių organizacijų tinklu GENERA, 
NordForsk agentūra, EIGE bei tokiomis tarptautinėmis organizacijomis kaip CBSS ir kt. 
 

Asociacijos valdymas  
 

 2022 m. įvyko BASNET Forumas asamblėjos posėdis ir keturi BASNET Forumas 
Vykdomosios tarybos posėdžiai; 

 Sumokėtas EPWS kasmetinis nario mokestis; 
 Atliktas kasmetinis finansinės apskaitos patikrinimas (už 2021 m.); 
 Periodiškai atnaujinamas BASNET Forumas internetinio tinklapio turinys. 

 
Numatomos BASNET Forumas veiklos 2023 m. 
 
Planuojama: 
 

 kartu su EPWS organizuoti specialiąją sesiją, skirtą IYBSSD 2022, COST VOICES 
kasmetinėje konferencijoje „Voicing young researchers for the future of Europe: Trends, 
challenges and policies”, kuri vyks 2023 vasario 14-15 d. Valetoje, Malta. 

 Siekiant asociacijos tikslų įgyvendinimo, bus stengiamąsi inicijuoti ir dalyvauti naujuose 
nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. 

 Aktyviai bus ir toliau  dalyvaujama prestižinės skėtinės Europos mokslininkių asociacijos 
(EPWS) darbe. 

 Siekiams didinti asociacijos BASNET Forumas individualių ir institucinių narių skaičių; 
 Aktyviai viešinama asociacijos veiklas internetiniame BASNET Forumas portale 

https://www.basnetforumas.eu bei plečiamas informacinių veiklų ratas. 
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BASNET Forumas prezidentė                                                Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė  

           
 
Vilnius, 2022 11 29 
       
 
 
 


