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Lietuvos atstovo habil. dr. Gražinos Tautvaišienės ataskaita apie 
dalyvavima ̨ COST programos TD1308 veikloje 

2015 metai 

Programos pavadinimas: “Gyvybės Žemėje ir Visatoje kilmė ir 
evoliucija” (Origins and evolution of life on Earth and in the Universe)  

Achronimas: ORIGINS 

Vykdymo trukmė: 2014–2017 m.  

Svetainė: 

http://life-origins.com/content/project-origins-general-discription 

2015 m. COST TD1308  programos “Origins and evolution of life on Earth 
and in the Universe” (ORIGINS) valdymo komiteto posėdis įvyko Porte, 
Portugalijoje kovo 27 d. Posėdyje dalyvavo 19-os šalių atstovai iš 29-ių 
veikloje dalyvaujančių šalių. Kadangi 2/3 dalyvavimas nebuvo pasiektas, 
nutarimai buvo atidėti elektroniniam balsavimui. Susitikime buvo aptartas 
COST TD1308 programos vykdymas, visos darbo grupės pateikė savo 
veiklos ataskaitas. TD1308 veikloje dalyvauja 29 šalys ir 4 ne COST šalys 
(Australija, JAV, Kanada, Pietų Afrika). TD1308 veikla vyksta pagal planą.  
Buvo finansuoti 9 mainų vizitai, suorganizuota viena vasaros mokykla, dvi 
nedidelės konferencijos (Edinburge ir Bordo). Iš viso per laikotarpį nuo 
veiklos pradžios buvo išleista 145 tūkst. Eur. 

Posėdyje daug dėmesio buvo skirta ateities darbams aptarti. Lietuvos 
mokslininkų veikla koncentravosis darbo grupėje “WG1: Planetų sistemų ir 
gyvybei tinkamų planetų formavimasis ir evoliucija” (Understanding the 
formation and evolution of planetary systems and habitable planets) ir jos 
pogrupyje “Žvaigždžių formavimasis ir evoliucija” (Star formation and 
evolution). Taip pat buvo dirbama kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimo 
ir žiniasklaidos kolektyvinėse grupėse. Buvo aptarti vykdomos veiklos 
organizavimo klausimai, biudžetas ir numatomi organizuoti renginiai.  

2015 m. rugpjūčio 21–30 d. VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto 
Molėtų astronomijos observatorijoje (TFAI MAO) įvyko tarptautinė vasaros 
mokykla “Planetų sistemų ir gyvybei tinkamų planatų formavimasis ir 
evoliucija”. Šį kartą mokykla organizuota, vykdant COST TD1308, Europos 
Sąjungos ERASMUS+ programos projektą “Europos astrobiologijos slėnis” 
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bei bendradarbiaujant su Šiaurės astrobiologjos tinklu (Nordic Astrobiology 
Network). Mokyklą organizavo habil. dr. Gražina Tautvaišienė ir dr. Volfas 
Gepertas (Wolf Geppert) iš Stokholmo universiteto. Molėtų astronomijos 
observatorija yra pripažinta Europoje kaip jaunųjų astronomų mokymo 
centras. Čia nuo 1999 m. reguliariai vyksta tarptautinės vasaros mokyklos. Iš 
pradžių jos būdavo skirtos Šiaurės ir Baltijos šalių doktorantams ir 
magistrantams, nuo 2011 m. dalyviai susirenka iš visos Europos, o į 2015 
metų mokyklą atvyko ir iš Jungtinų Amerikos valstijų. Šį kartą 33 
astronomijos doktorantai ir podoktorantūros mokslininkai mokėsi stebėti ir 
interpretuoti žvaigždžių šviesio kitimus, susijusius su egzoplanetų tranzitais 
per žvaigždžių paviršių bei atlikti teorinį modeliavimą. Dėmesio sulaukė ir 
dar besimatanti Rosetta kosminės misijos lankoma P67/Čiuriumovo-
Gerasimenko kometa. Stebėjimai buvo atliekami su trimis teleskopais, 
aprūpintais šiuolaikine moksline įranga. Prie įprastai MAO naudojamų 1.65 
m ir 51 cm teleskopų prisijungė Open University PIRATE robotinės 
observatorijos teleskopas, esantis Maljorkos saloje. Stebėjimams ir 
pratyboms vadovavo dr. Erika Pakštienė, dr. Rimvydas Janulis, dr. 
Kazimieras Černis ir Rosita Kokonatekova (Open University). 
  Dalyviai buvo supažindinti su šiuolaikiniais pasiekimais, tiriant žvaigždžių 
ir planetų formavimąsi ir evoliuciją, egzoplanetų ir nežemiškos gyvybės 
paieškos metodais.  Paskaitas skaitė aukščiausios kvalifikacijos mokslininkai 
ir dėstytojai iš Danijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Švedijos ir 
Lietuvos (Uffe G. Jorgensen, Bertram Bitsch, Alexis Brandeker, Amara 
Graps, Francesco Fontani, Tom Milar, Hans Olofsson, Kazimieras Černis, 
Gražina Tautvaišienė). Mokyklos metu užsimezgė nauji bendradarbiavimo 
ryšiai. Užsienio kolegas sudomino egzoplanetų tranzitų stebėjimo galimybės 
Molėtų astronomijos observatorijoje.  
 
2015 m. buvo laimėtas 10 mln. Eurų vertės Europos Komisijos Horizon 
2020 programos finansuojamo projekto “Europlanet 2020 Mokslinių Tyrimų 
Infrastruktūra” (angl. Europlanet 2020 Research Infrastructure) veikloje. 
Projekto tikslas apjungti ir palaikyti mokslines planetų tyrimų veiklas visoje 
Europoje. Projekte dalyvauja 34 institucijos iš 19 Europos šalių. Europlanet 
2020 MTI spręs pagrindines mokslines ir technologines šiuolaikinių planetų 
tyrimų problemas suteikiant atvirą prieigą prie naujausių tyrimų duomenų, 
modelių ir įrenginių visoje Europos mokslinių tyrimų erdvėje. Taip pat 
dalyvavome Erasmus+ projekte “European Astrobiology Campus” (Europos 
astrobiologijos slėnis). 
 


