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NAUJIENLAIŠKIS  
2016 m. gruodžio 1 d.  
Nr.7 

Svarbūs įvykiai 
 
LBD XIV tarptautinė konferencija Druskininkuose 
 
Šių metų birželio 27-30 d.d. Druskininkuose vyko XIV-oji tarptautinė Lietuvos 
biochemikų draugijos konferencija.  

 

Pranešimus skaitė kviestiniai svečiai, ilgametę 
patirtį biochemijos srityje sukaupę profesoriai, 
tokie kaip prof. Gerhard Klebe iš Vokietijos, 
kuris, buvo pakviestas skaityti svarbiausią 
konferencijos Nacionalinę paskaitą apie 
cheminių junginių sąveikos su baltymais 
struktūrą bei termodinamiką, prof. John 
Ladbury iš Didžiosios Britanijos, Prof. Andrea 
Cavalli iš Italijos, prof. Adriano Aguzzi iš 
Šveicarijos, kuris yra vienas žymiausių 
pasaulyje prionų specialistų.  

Taip pat pranešimus skaitė prof. Ludmilla Morozova-Roche iš Švedijos, dr. Ramūnas M. 
Vabulas iš Vokietijos, vienas iš nedaugelio lietuvių, gavusių ERC grantą, prof. Mathias 
Ziegler iš Norvegijos, kuris yra žymus metabolizmo biochemijos srities specialistas, 
prof. Jonas Cicėnas kilęs iš Lietuvos ir specializuojantis MAP ir kitų kinazių srityje 
Šveicarijoje, bei kiti žymūs mokslininkai iš Lietuvos ir užsienio šalių.  

Ši konferencija yra bene didžiausias Lietuvos biochemijos 
mokslininkų renginys, vykstantis kas dvejus metus. Konferencijoje 
dalyvavo apie 250 biochemijos srities mokslininkų ir studentų iš 
įvairių Lietuvos universitetų bei užsienio šalių.  

Už gautą paramą konferencijos organizatoriai dėkoja LMT ir 
kompanijoms, parėmusioms konferencijos organizavimą, taip 
sudariusioms sąlygas, kad registracijos mokestis būtų nedidelis.   



2 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Antrąjį konferencijos vakarą vyko UAB „Linea Libera“ organizuota „Raudonojo vyno 
sesija“, kurioje dalyvavo kviestiniai mokslininkai ir studentai. 

 

vyko jaunųjų biochemikų 
vienos dienos „Young 
Biochemistry“  simpoziumas, 
kuriame jaunieji biochemikai 
pristatė pranešimus apie 
vykdomus tyrimus. „Young 
Biochemistry“ simpoziume 
dalyvavo apie  80 jaunųjų 
biochemikų.  

Jaunimo dienos vakare vyko konferencijos atidarymo 
vakarienė  Snow Arenos kalno viršūnėje įsikūrusiame 
restorane „Aero Gallery“, į jį konferencijos dalyviai galėjo 
nemokamai pasikelti keltuvu ir iš aukštai pasigrožėti 
Druskininkų kraštovaizdžiu.  

Vakarienės nuotaiką kėlė saksofonistas 
Karolis Šarkus ir įspūdingos saksofono 
melodijos.  

 Pagrindinė konferencija vyko tris dienas, kurių metu vyko 
plenariniai, kviestiniai ir konkursiniu būdu iš siųstų tezių atrinkti 
pranešimai.  Antrąją ir trečiąją konferencijos dienas vyko 
stendinių pranešimų pristatymai. Šių pranešimų sesijų metu 
buvo pristatyta 100 stendinių pranešimų. Konferencijos 
pertraukų metų virė diskusijos, mokslininkai bei studentai 
dalijosi savo žiniomis ir pasiekimais.  
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LBD parengė rezoliuciją dėl Lietuvos mokslo finansavimo padėties 
 

Konferencijos metu įvykusiame visuotiniame narių suvažiavime birželio 29 d. 
diskutuota apie Lietuvos mokslo finansavimo problemas. Diskusijos metu nuspęsta LBD 
vardu parengti rezoliuciją dėl esamos padėties ir pateikti ją valdančiosioms 
institucijoms. Viešasis kreipimasis buvo išsiųstas LR Prezidentūrai, LR Švietimo ir 
mokslo bei Finansų ministerijoms. Dokumentas ir institucijų atsakymai pateikti 
naujienlaiškio pabaigoje. 
Taip pat išreikšta pozicija sulaukė atgarsių žiniasklaidoje:  

http://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/biochemikai-sunerime-tai-pakenks-lietuvos-mokslui.d?id=71847380 
 

http://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/ministerijos-stengiasi-nuraminti-lietuvos-biochemikus.d?id=71906302 
 

http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas/mokslininkus-peni-pazadais/226924 
 

http://it.lrytas.lt/laboratorija/mokslininku-galvosopis-pinigai-kuriu-dar-neturi.htm 

 

 

  

Konferencijos organizatoriai džiaugiasi galėdami pranešti, jog net 10 Lietuvos įmonių 
prisidėjo organizuojant vieną didžiausių biochemijos mokslo renginių. Už suteiktą 
paramą ir pagalbą rengiant konferenciją Lietuvos Biochemijos draugijos organizatoriai 
nori padėkoti UAB „Thermofisher Scientific Baltics“, kuri buvo ne tik pagrindinė 
konferencijos rėmėja, bet ir apdovanojo tris geriausius  pranešimus pristačiusius 
pranešėjus, UAB „Linea Libera“, suteikusi biochemijos mokslininkams vertingus 
apdovanojimus, UAB „Interlux“, UAB „Nanodiagnostika“, UAB „Labochema“, kuri 
apdovanojo konferencijos dalyvius skrydžiu oro balionu, UAB „Biotecha“, UAB 
„Amilina“, UAB „Diamedica“, UAB „Elymus“ ir UAB „Grida“. Šios įmonės padėjo 
surengti puikų renginį ir palikti neišdildomų įspūdžių kiekvienam konferencijos 
dalyviui. 

Trečiąjį vakarą vyko didžioji konferencijos vakarienė  „Grand SPA Lietuva“ aštuntame 
aukšte esančiame  „Keturių vėjų“ restorane. Prieš vakarienę kultūrinę programą 
pristatė Vilniaus Gedimino technikos universiteto tautinių šokių kolektyvas „Vingis“, 
kuris ne tik parodė profesionalią ir šaunią programą, bet ir linksmino vakarienės metu 
susirinkusius biochemikus, kėlė nuotaiką ir paliko neišdildomų įspūdžių.  
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Planuojami bendri renginiai 2017 ir 2018 metais: 
 

 

  

FEBS WGI veikla 

2016 m. liepos mėn. FEBS WGI grupė, kuriai atstovauja LBD valdybos narė prof. 
Vida Mildažienė, lankėsi Minske bei Gardine (Baltarusijoje). Jie dalyvavo I-jame 
Baltarusijos biochemikų kongrese, kurio metu buvo atkurta Baltarusijos biochemikų 
draugija, stojanti į FEBS ir siekianti integruotis į Europos biochemikų bendruomenę.  

         
FEBS delegatai pristatė Baltarusijos biochemikams informaciją apie įvairias FEBS 
veiklas ir programas, skatino stoti į FEBS ir pasinaudoti FEBS paramos galimybėmis, 
integruotis į Europos biochemikų bendruomenę. Vyko susitikimai ir diskusijos tiek su 
vyresniais mokslininkais, tiek su jaunais tyrėjais ir studentais.  
 

         
        

2016 m. lapkričio 3-4 d.d. Baltarusijos biochemikų draugijos pirmininkė prof. Liliya 
Nadolnik apsilankė Lietuvoje.  

G. Güner-Akdogan, J. Dumić, I.Pecht  
 

(1) FEBS finansuos LBD ir BBD bendrą Biochemijos mokymo praktinį seminarą FEBS 
Education Workshop 2017 m. birželio 26-27 d. Kaune 
(2) Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos BD bendra konferencija Gardine 2017 m. 
gegužės mėn. Baltymų potransliacinių modifikacijų tema; 
(3) Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos BD bendra konferencija Minske 2018 m. skirta 
prof. A. Sniadeckio 250 m. jubiliejui. 

Viešnia buvo supažindinta su VDU Gamtos mokslų 
fakulteto, LSMU Kardiologijos instituto, LSMU Neuromokslų 
instituto bei VU Jungtinio gyvybės mokslų centro veikla. 
Vilniuje įvyko susitikimas su LBD valdybos nariais, kurio 
metu buvo aptartos kaimyninių šalių biochemikų draugijų  
bendrabarbiavimo perspektyvos. 
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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 kasmetinis mokestis yra 3 eurai. 
 

Naujieji nariai turi parašyti prašymą tapti nariu bei sumokėti į sąskaitą stojamąjį 3 
eurų mokestį. Detalesnę informaciją apie stojimo tvarką ir būdus galima rasti čia 
http://www.biochemistry.lt/naryste/. 

Kvietimai dalyvauti konferencijose 
 

LBD nariai kviečiami dalyvauti biochemikų "42st FEBS Congress – From molecules to 
cells and back ", kuris vyks 2017 m. rugsėjo 10-14 dienomis Jeruzalėje, Izraelyje. 
Santraukas bus galima teikti nuo 2017 m. sausio 3 d.; LBD nariai moka sumažintą 
mokestį. Daugiau informacijos https://2017.febscongress.org/ 
  

 

Naujienlaiškį parengė: Valeryia Mikalayeva.  
Informaciją taip pat pateikė: D.Matulis, V.Mildažienė, J.Revuckienė. 

Valdybos posėdis 
 
2016 m. lapkričio 11 d. vykusio posėdžio metu apibendrinta konferencijos 
Druskininkuose situacija bei aptartos 2018 m. planuojamos konferencijos 
galimybės. 
 
FEBS News 
 
 Išleistas naujas „FEBS News“ numeris, kuriame rasite naujienų bei artėjančių 
mokymų ir konferencijų kvietimus. Leidinį peržiūrėti galima čia: 
http://www.febs.org/document-uploads/FEBSNewsNovember2016.pdf 
 

LBD kontaktai: 
http://www.biochemistry.lt/ 
https://www.facebook.com/biochemistry.lt  
Pirmininkas:                                      Daumantas Matulis daumantas.matulis@bti.vu.lt 
Sekretorius:                            Saulius Serva saulius.serva@gf.vu.lt  
Ryšiai su visuomene, naujienlaiškis:    Valeryia Mikalayeva valeryia.mikalayeva@gmail.com  
Iždininkas:                           Jaunius Urbonavičius jaunius.urbonavicius@bchi.vu.lt 
Interneto svetainės priežiūra:             Andrius Kaselis andrius.kaselis@lsmuni.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 
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LR Švietimo ir mokslo ministerijos komentaras: 

Naujų lėšų skyrimas moksliniams tyrimams nėra stabdomas. Švietimo ir mokslo ministerija rengia, 
derina ir tvirtina reikalingus dokumentus, vadovaudamasi 2014–2020 m. projektų administravimo ir 
finansavimo taisyklių nuostatomis. Taip pat šiuo metu atliekamas Lietuvos mokslo tarybos akreditacijos 
procesas, tai yra Finansų ministerija turi pripažinti šią įstaigą akredituota institucija. Nelaukiant šio 
proceso pabaigos, vyksta intensyvūs parengiamieji darbai bei rengiami veiklų, skirtų mokslui, 
finansavimo dokumentai. 

Švietimo ir mokslo ministerija suplanavo ženklią paramą mokslui: studentų praktikai, 
podoktorantūros stažuotėms, aukšto lygio mokslininkų grupių tyrimų vykdymui bei jų rezultatų sklaidai, 
tikslinių mokslinių tyrimų Sumanios specializacijos kryptyse vykdymui, tyrėjų bei mokslininkų 
mobilumui, akademinių bendruomenių veiklos plėtrai bei tinklaveikos skatinimui. 

Dalis valstybės projektų planavimo būdu įgyvendinamų projektų, skirtų mokslininkų ir kitų tyrėjų 
gebėjimų stiprinimui, jau pradėti įgyvendinti. Pasirašytos projektų finansavimo sutartys įgyvendinant 
priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ veiklas „Doktorantūros vietų finansavimas 
ir plėtra (jaunimo iš užsienio pritraukimas)“, „Tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“, 
kaupiančios ir skleidžiančios patikrintą, kokybišką informaciją apie Lietuvoje ir pasaulyje atliekamus 
lituanistinius mokslinius tyrimus, plėtotė“. 

ES struktūrinių fondų lėšų administravimo procesai niekuomet nebuvo lengvi ir nuolat reikalavo bei 
tebereikalauja didelio reglamentavimo. Nereiktų pamiršti, kad šiame ES struktūrinių fondų periode 
aktyviai įtraukta visuomenė – socialiniai partneriai, suformuotas Stebėsenos komitetas, naujai 
padalintos funkcijos tarp ministerijų bei įgyvendinančių institucijų.  Todėl natūralu, kad visi procesai 
užtrunka. 

Galima būtų nuraminti mokslo visuomenę dėl būgštavimo, kad iki periodo pabaigos nebus spėta 
efektyviai panaudoti lėšas, nes gegužės ir birželio mėsiais gauti Stebėsenos komiteto pritarimai 
daugelio priemonių projektų atrankos kriterijams, o šiuo metu jau parengtas ir paskelbtas viešam 
svarstymui projektų finansavimo sąlygų aprašas, skirtas mokslininkų kvalifikacijos tobulinimui vykdant 
aukšto lygio tarptautinius ir nacionalinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) 
plėtros projektus.  

Netrukus bus skelbiami aprašai, skirti podoktorantūros stažuočių skatinimui, tikslinių mokslinių 
tyrimų bei bendrų mokslo ir verslo projektų Sumanios specializacijos kryptyse vykdymui, mokslininkų 
judumui ir kitoms veikloms. Suprasdami situaciją ir mokslininkų norą vykdyti tyrimus, planuojame, kad 
kvietimai bus jau III–IV ketvirtyje. 

Tai pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad ES struktūrinių fondų lėšos nėra vienintelis mokslinių tyrimų 
finansavimo šaltinis Lietuvoje. 

Lietuvos mokslo taryba kiekvienais metais skelbia kvietimus teikti paraiškas mokslinių tyrimų 
vykdymui ir jų rezultatų sklaidai. Nereikia pamiršti ir mokslo ir studijų institucijų vykdomų ilgalaikių 
mokslinių tyrimų programų. 

2015 ir 2016 metais vyko kvietimai pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų 
programą; taip pat 2015 m. vyko kvietimai pagal nacionalines mokslo programas: ,,Link ateities 
technologijų“, „Agro, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“, „Sveikas senėjimas“ ir  „Gerovės 
visuomenė“; pagal pastarąsias dvi nacionalines mokslo programas kvietimai vyko ir 2016 m. Taip pat 
2015 m. vyko ir technologinės plėtros projektų konkursas, 2015 m ir 2016 m. reikminių tyrimų 
projektų konkursai, atviros partnerystės, Lietuvos–Japonijos, dvišalių–trišalių tarpvalstybinių susitarimų 
bei programų kvietimai.  

Kiekvienais metais teikiama parama doktorantų skatinamosioms stipendijoms bei išvykoms, mokslo 
rezultatų skelbimui, mokslo renginiams. 

2015–2016 metais Lietuvos mokslo taryba konkurso būdu mokslininkams paskirstė virš 30 mln. 
eurų. 

Šių metų rudenį taip pat bus skelbiami konkursai pagal nacionalines mokslo programas mokslininkų 
grupių projektų vykdymui, juos laimėjusių projektų mokslininkai galės vykdyti mokslinius tyrimus jau 
2017 metų pradžioje.  
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Džiugu, kad Lietuvoje yra pakankamai daug gabių mokslininkų, turinčių puikių idėjų. Juos ragintume 
būti ambicingais ir dalyvauti ne tik Lietuvoje vykstančiuose mokslinių tyrimų projektų konkursuose, 
aktyviai teikti paraiškas į programą „Horizontas 2020“ bei kitas tarptautines iniciatyvas. Lietuvos 
mokslas turi tapti konkurencingas tarptautinėje erdvėje. 

 

Švietimo ir mokslo viceministrė Svetlana Kauzonienė 
 
 
LR Finansų ministerijos komentaras: 
 
Dėl investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas 
2014-2020 m. periodu siekiama koncentruotis labiau į bendrus mokslo – verslo projektus, todėl 

kvietimai teikti paraiškas pirmiausiai yra paskelbti šioje srityje, ir vyksta paraiškų vertinimas. Turimais 
duomenimis, teikiant paraiškas pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“, 
sveikatos technologijų ir biotechnologijų krypties pareiškėjai buvo vieni aktyviausių. 

Iš viso pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioritetą „Mokslinių tyrimų, 
eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“, šiuo metu paskelbta kvietimų ar sudaryta valstybės 
projektų sąrašų už 143 mln. Eur, kas sudaro 21 proc. prioritetui skirtų lėšų. 

Taip pat mokslinei veiklai, mokslininkų kvalifikacijai ir mokslo populiarinimui yra numatytos Lietuvos 
mokslo tarybos vykdomos priemonės. 2014–2020 m. periodu Lietuvos mokslo taryba administruoja dvi 
ES investicijų priemones – „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityse“ (44,89 mln. 
Eur) ir „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę 
veiklą“ (68,35 mln. Eur).  

Abi šios priemonės ir jų projektų atrankos kriterijai yra patvirtinti. Šiuo metu Švietimo ir mokslo 
ministerija rengia projektų finansavimo sąlygų aprašus. Tai - paskutinis dokumentas iki kvietimo teikti 
paraiškas paskelbimo, kuriame apibrėžiamos tinkamos finansuoti veiklos, siekiami rodikliai ir išlaidų 
tinkamumo reikalavimai. Dėl projektų finansavimo sąlygų, paskelbtų ES investicijų svetainėje, 
suinteresuoti mokslininkai, partneriai ar institucijos yra kviečiami teikti siūlymus ir pastabas Švietimo ir 
mokslo ministerijai iki š. m. liepos 27 d.  

Siekiant mažinti administracinę naštą mokslo projektų vykdymui, minėtos priemonės bus 
įgyvendinamos taikant supaprastintą išlaidų apmokėjimą. Projektų administravimui rengiamos fiksuotų 
įkainių (pvz., darbo užmokesčio, studentų mokslinių stipendijų, kviestinių mokslininkų atvykimo ir t.t. ) 
metodikos, kurios leis sumažinti projektų dokumentacijos kiekį ir su projektų vykdytojais atsiskaityti už 
jų pasiektą rezultatą. Manome, kad tinkamas pasirengimas leis užtikrinti sklandesnį projektų 
įgyvendinimą bei pasiektų rezultatų kokybę. 

Finansų viceministrė Agnė Bagočiutė 
 
 

 
 
 


