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NAUJIENLAIŠKIS  
2015 m. spalio 27  d.  
Nr.4  

Svarbūs įvykiai 

FEBS kongresas Berlyne 

Liepos 4-9 dienomis Berlyne vyko "40th FEBS Congress - The Biochemical Basis of 
Life", kuriame dalyvavo biochemikų delegacija iš Lietuvos. 

"Erdvėlaivis žemė" renginiai Kaune 

Rugsėjo 11-12 d.d. LBD komanda (nuotraukoje - draugijos nariai iš VDU GMF) 
populiarino LBD ir pristatė mokslo populiarinimo programą nacionalinio mokslo 
festivalio "Erdvėlaivis žemė" dalyviams Kauno VII forte. 

 

Čia buvo pristatytas stendas apie LBD ir jos veiklas, 
eksperimentų programa "Maisto mitologija" apie 
pavojingus ir nepavojingus sveikatai "E", tarp jų - 
apie maisto dažiklius. Kiekvienas norintysis galėjo 
pabūti mokslininku - pasinaudodamas pipetmanu, 
eppendorfo mėgintuvėlyje atlikti cheminę reakciją ir 
pasiimti savo bandymo rezultatą namo - kaip 
suvenyrą. 

Sveikiname VU Biotechnologijos institutą, minintį 40 metų sukaktį 

Institutas įkurtas 1975 m. kovo 1 d. Vilniaus bandomosios fermentų gamyklos 
Centrinės mokslo tyrimo laboratorijos pagrindu. 1991 m. jam buvo suteiktas 
valstybinio mokslo instituto statusas ir pavadinimas Biotechnologijos institutas 
“Fermentas”. 1995 m. institutui suteikiamas naujas pavadinimas – Biotechnologijos 
institutas.  
2010 m. spalio 1 d. Biotechnologijos institutas reorganizuotas prijungiant prie 
Vilniaus universiteto. 

Liepos 9-10 dienomis, pasibaigus FEBS kongresui, vyko 
FEBS  Tarybos posėdžiai. Šiame renginyje Lietuvos 
biochemikų draugiją atstovavo prof. Daumantas Matulis.  
Daugiau informacijos apie įvykusį kongresą, o taip pat 
apie būsimus renginius bei kitas naujienas galite 
sužinoti iš naujojo „FEBS News“ numerio 
http://www.febs.org/document-
uploads/FEBSNewsOctober2015.pdf. 
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Lietuva – EMBL perspektyvinė narė 

Šių metų rugsėjo 29 d. Lietuva tapo Europos Molekulinės Biologijos Laboratorijos 
(EMBL) perspektyvine nare: http://news.embl.de/lab-matters/1509-lithuania/. 

Europos Molekulinės Biologijos Laboratorija (EMBL) - 
pirmaujantis mokslinio tyrimo centras pasaulyje ir Europos 
gyvybės mokslų tyrimų ir technologinės plėtros lyderis 
(http://www.embl.de/). EMBL veikia tarpvyriausybinės 
sutarties pagrindu. EMBL tyrimo centruose yra sutelkta 
moderniausia gyvybės mokslų tyrimų įranga, kuria gali 
naudotis EMBL šalių-narių vizituojantys mokslininkai. 

 

EMBL jungia 5 tyrimų centrus (http://www.embl.de/research/units/other_sites/index.html), 
kurie yra Hinxton (Jungtinė Karalystė) , Heidelberg (Vokietija), Hamburg (Vokietija), 
Grenoble (Prancūzija) ir Monterotondo (Italija). Kiekviename centre yra sutelkti unikalūs 
instrumentai ir sukurta infrastruktūra, reikalinga tarptautiniu mastu konkurencingiems 
tyrimams ir inovacijoms. Pvz., EMBL pagrindiniame centre Heidelberge yra unikalūs 
šviesiniai ir elektroniniai mikroskopai, leidžiantys vystyti  Lietuvoje nesančias technologijas. 
Hinxton-EMBL-EBI filialas turi unikalius bioinformatinius resursus, o Monterotondo filialas 
specializuojasi pelių modelių, naudojamų biomediciniuose tyrimuose kūrimu. Šiame centre 
yra sutelkta infrastruktūra genetinėms modifikacijoms, transgeninėms manipuliacijoms 
bei  ląstelių ir audinių tyrimams. 

Sveikiname atkurtą Lietuvos mikrobiologų draugiją 

LMD atkurta 2015 m. rugsėjo 26 d. Jos pirmininke išrinkta prof. (HP) dr.  Lilija 
Kalėdienė. Valdybą sudaro nariai iš 11 skirtingų institucijų ar jų padalinių (VU GMF, 
VU BchI, VU BTI, VU MF, VDU, LSMU, VGTU, GTC, NVSPL, NMVRVI, KTU) ir 1 
įmonės (UAB "Laisva linija"). Iš jų - prof. dr. Nomeda Kuisienė (VU GMF) išrinkta 
pirmininko pavaduotoja, o dr. Rūta Stanislauskienė (VU BchI) - sekretore. 
 
Vienu iš pirmųjų LMD tikslų yra draugijos įstojimas į FEMS. Šiuo metu Lietuva yra 
viena iš 4 Europos valstybių, kuri neturi savo draugijos priklausančios FEMS. Todėl 
pirmieji darbai bus visų būtinų LMD įstojimui į šią tarptautinę organizaciją 
dokumentų paruošimas. 
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FEBS WGI atstovų vizitas Baltarusijoje 

Rugsėjo 29 - spalio 2 d.d. FEBS WGI (Working 
Group on Integration) narės prof. Vida Mildažienė 
(LBD) ir prof. Tatjana Borisova (Ukrainos BD) 
vyko į Gardiną (Baltarusija) ir dalyvavo 2 
tarptautiniame simpoziume "Metabolinis 
sindromas:  eksperimentai, klinika, terapija", kurį 
organizavo Baltarusijos MA Biologiškai aktyvių 
junginių biochemijos institutas.  

 

Vizito tikslas buvo susipažinti su Baltarusijos 
biochemikų draugijos veikla, pristatyti informaciją apie 
FEBS veiklas ir jos nariams teikiamas galimybes, 
daugiau sužinoti  apie simpoziumo tematika dirbančių 
Baltarusijos tyrėjų darbais. Simpoziumo dalyviai 
pripažino, kad pastaraisiais dešimtmečiais visai nevyko 
BBD veikla, draugija net nebuvo įregistruota kaip 
asociacija.  Todėl simpoziumo metu buvo sudaryta 
iniciatyvinė grupė, kurios tikslas yra įsteigti naują 
BBD, kurią sudarytų aktyviai dalyvaujantys 
visuomeninėje ir tarptautinėje veikloje mokslininkai. 

 

 

Kokia nauda yra Lietuvos gyvybės mokslų tyrėjams Lietuvai įsijungus į Europos 

Molekulinės Biologijos Laboratoriją (EMBL): 
  
● Įgyjama prieiga prie priešakinės įrangos ir technologijų, kurių viena šalis sukurti dėl 
milžiniškų kaštų nepajėgi (http://www.embl.de/services/core_facilities/index.html).  
● Rengiami specialistai, kurie yra įsisavinę priešakines eksperimentinių tyrimų technologijas. 
Visi EMBL filialai turi išplėstines mokymo programas, kurios leistų per palyginti trumpą 2-3 
metų laikotarpi užtikrinti Lietuvos tyrėjams sudėtingų technologijų ir eksperimentinių 
metodų įsisavinimą, įgyti praktinės patirties būtinos tokių instrumentų naudojimui.  
● Pritraukiami jauni tyrėjai (studentai/doktorantai/postdoc): EMBL iš savo narių įnašų 
konkurso keliu finansuoja tyrėjų rengimą: (http://www.embl.de/training/index.php).  
● Nacionalinėse mokslo institucijose perimami pažangiausių MTI valdymo modeliai: tai 
sudaro geras sąlygas parengti nacionalinius mokslo administratorius, kurie aktyviai 
dalyvaudami EMBL, kaip stažuotojai arba laikini darbuotojai, perimtų gerosios MTEP 
infrastruktūros valdymo praktikas ir perkeltų jas į Lietuvą.  
● Lietuvos mokslininkams atsiranda galimybės užmegzti betarpiškus ryšius su EMBL 
mokslininkais, padaugėja galimybių teikti tarptautines paraiškas mokslinių tyrimų 
finansavimui. o Lietuvoje sukuriama konkurencinga tarptautinė aplinka, palanki užsienio 
mokslininkų ir investicijų pritraukimui. 
 
Kviečiame Lietuvos biochemikus pasinaudoti EMBL teikiamoms galimybėmis. 
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Narystė draugijoje 

Metinį LBD nario mokestį galima pervesti į draugijos „Swedbank“ banko sąskaitą 
LT637300010002482995, paskirtyje nurodant už kuriuos narius sumokama bei už 
kuriuos metus. 
Primename, kad LBD narystės metinis mokestis yra 3 eurai. 

LBD kontaktai: 
http://www.bchi.lt/LBD/, htpp://www.biochemistry.lt  
https://www.facebook.com/biochemistry.lt  
Sekretorius:                            Saulius Serva saulius.serva@gf.vu.lt  
Ryšiai su visuomene, naujienlaiškis:    Valeryia Mikalayeva valeryia.mikalayeva@gmail.com  
Pirmininkas:                           Daumantas Matulis daumantas.matulis@bti.vu.lt  
Iždininkas:                           Jaunius Urbonavičius jaunius.urbonavicius@bchi.vu.lt 
Interneto svetainės priežiūra:             Kastis Krikštopaitis kastis.krikstopaitis@bchi.vu.lt    

LBD informacija iš Registrų centro: 
Pavadinimas:  Lietuvos biochemikų draugija 
Kodas:  191795253 
Buvęs kodas:  9179525 
Teisinė forma:  Asociacija 
Buveinės adresas:  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Mokslininkų g. 12. 
Įsteigimo data:  1960-10-26 
Įregistravimo data:  1995-01-10 
 

Kvietimai dalyvauti konferencijose 
 

Kviečiame dalyvauti Lietuvos biochemikų draugijos XIV-oje tarptautinėje konferencijoje, kuri 
vyks 2016 m. birželio 27-30 d.d. Druskininkuose, „Grand Spa Lietuva“ komplekse. 
 

LBD nariai kviečiami dalyvauti biochemikų "41st FEBS Congress – Molecular and Systems 
Biology for a Better Life ", kuris vyks 2016 m. rugsėjo 3-8 dienomis Kuşadası, Turkijoje. 
Registracija bus atidaryta artimiausiu metu. LBD nariai moka sumažintą mokestį. 
Daugiau informacijos http://www.febs2016.org/. 
 

Lietuvos mikrobiologų draugija organizuoja 3-jį Baltijos šalių mikrobiologų kongresą (3rd 
Congress of Baltic Microbiologists), kuris vyks 2016 m. spalio 18-21 d.  
Daugiau informacijos http://www.cbm2016.gf.vu.lt/. 

 

Naujienlaiškį parengė: Valeryia Mikalayeva.  
Informaciją taip pat pateikė: D.Matulis, V.Mildažienė, V.Šikšnys, A.Gegeckas. 

Nacionalinė moksleivių akademija (NMA) - projektas skirtas gabiems vaikams 

iš visos Lietuvos 

2015 rugsėjo 15 d. prasidėjo NMA 2015 m. rudens sesija. Biochemikų sekcija šiais 
metais sudarys 3 grupes: naujai priimtieji (kuruoja NMA absolventė Martyna Petrulytė), 
"antrakursiai" (Prof. Valdas Laurinavičius) ir vyresnieji (Prof. Vida Mildažienė). Jie 
sprendžia specialiai parengtas ir internetu siunčiamas užduotis, gali konsultuotis ir 
bendrauti su dėstytojais. Moksleivių atostogų metu planuojama surengti jiems praktiką 
mokslinėse laboratorijose. 
Labai kviečiame biochemikus, dirbančius įvairiose Lietuvos mokslo institucijose 
prisijungti prie šio darbo, padėti dirbti su gabiais, polinkį į biochemiją turinčiais vaikais. 
Šiuo klausimu kreiptis į Vidą Mildažienę (v.mildaziene@gmf.vdu.lt). 

 


