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sveikatą („Epigenetics and Periconception Environment - Periconception environment as 
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EPICONCEPT valdymo komiteto posėdžio  

ATASKAITA 

Antroji Cost veiklos EPICONCEPT metinė konferencija įvyko 2014 metų spalio 1-3 

dienomis Vilamoura, Portugalijoje. Ją organizavo COST veiklos (FA1201) EPICONCEPT 

konferencijos organizacinis komitetas (Gento universitetas, Belgija, Šefildo universitetas, 

Jungtinė karalystė, Algarvės universiteto Jūros mokslų centras). Konferencijoje dalyvavo 94 

dalyviai iš 21 Europos Sąjungos bei Kanados, JAV, Izraelio, Turkijos. Buvo pristatyti 57 

stendiniai ir 22 žodiniai pranešimai. Lietuvos mokslininkų darbams pristatyti buvo paruoštas 

vienas pranešimas.  

Cost veikla EPICONCEPT organizuota suburiant mokslininkus į 4 darbo grupes: WG1 

(Epigenominiai įrankiai). WG2 (Pastojimo aplinka), WG3 (Tarprūšinė epigenetika, 

gametogenezė ir embriogenezė), WG 4 (Visuomenė, pastojimo aplinka ir epigenomas). 

Konferencijos metu kiekviena darbo grupė suorganizavo po seminarą, skirtą spręsti specifinėms 

problemoms, taip pat buvo surengtos 2 jaunųjų mokslininkų pranešimų sesijos. 

Cost veiklos Valdymo komiteto posėdis įvyko antrąją metinės konferencijos dieną. 

Posėdį vedė Cost veiklos FA1201 pirmininko pavaduotojas dr. Alireza Fazeli iš Šefildo 

universiteto. Šiuo metu veikloje dalyvauja 29 Cost šalys ir Serbija. A. Fazeli informavo, trumpai 

apžvelgė pirmais veiklos metais nuveiktus darbus. Buvo pasidžiaugta, kad jau paskelbta 15 

bendrų, EPICONCEPT veikloje dalyvaujančių, mokslininkų straipsnių. Atskiras darbotvarkės 

klausimas buvo skirtas lyčių balanso, atskirose veiklos srityse, aptarimui. Konferencijoje 

dalyvavusių vyrų ir moterų santykis yra  atitinkamai yra 46/48. 

Buvo trumpai apžvelgtas 2014 metų veiklos biudžetas, pateikta informacija kiek lėšų 

panaudota konferencijai ir seminarams organizuoti, trumpalaikėms mokslinėms misijoms bei 

veiklos viešinimui. Veiklos metu numatoma išleisti informacinį lapelį, jau išleisti 2 

naujienlaiškiai, konferencijų ir seminarų pranešimų leidiniai, nuolatos atnaujinamas ir 

papildomas internetinis puslapis. Buvo supažindinta su 2015 metų planuojamu biudžetu. 

Darbo grupių vadovai trumpai pristatė nuveiktus darbus atskirose srityse, gerai įvertinti 

seminarai įvykę Ispanijoje 2013 m. rudenį ir 2014 m.pavasarį. Buvo aptartas preliminarus 

konferencijų ir seminarų organizavimo planas: 2015 m. planuojama surengti seminarą Kroatijoje, 

o metinę konferenciją - Graikijoje. Planuojama suorganizuoti dvi lavinimo mokyklas.  
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