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Gerbiamieji, 

netrukus prasidės gyventojų pajamų deklaravimas, taigi, turite puikią progą paremti mūsų 

draugiją ir paskirti iki 2% savo sumokėtų pajamų. Paramos prašymai priimami iki gegužės 1 d. 
Prašymas pildomas labai paprastai. Prisijunkite prie EDS per savo interneto banką → pateikti 

dokumentą → pildyti dokumentą → paieškos lauke "formos kodas" įveskite FR0512 → 

pasirinkite pildyti portale ir atskirame lange bus atverta forma. Užpildykite prašomus laukelius  

(Lietuvos biochemikų draugijos kodas 191795253) ir paspauskite “Pateikti”.  
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Svarbūs įvykiai 

FEBS3+ konferencija Rygoje 

Šių metų birželio 17-19 d.d. Latvijos universitete vyks konferencija, kurioje dalyvaus 

Latvijos, Lietuvos ir Estijos biochemikų draugijos. Dešimt pirmųjų pateikusių santraukas 

Daumantui Matuliui gavo nemokamą registraciją, tačiau dar ne visi užpildė registracijos 

formą ir pateikė santraukas. Prašome nedelsti ir užpildyti registracijos formą. Kiti 

susidomėję visą informaciją gali rasti http://www.biochemicalsociety.lv/ 

1-ji Baltarusijos-Lenkijos-Lietuvos konferencija 

   

mokslo istorijai skirtu renginiu: Europos chemikų asociacijos Chemijos istorijos sekcijos 

organizuojama 13-taja Chemijos istorijos konferencija (International Conference on 

History of chemistry ICHC), kurios pavadinimas “Educating in and through the history of 

chemistry” (vyks 2021 gegužės 18-21 d.d. Vilniuje). Numatoma, kad dalis tarptautinio 

biochemikų renginio sutaps su ICHC 2021 programa: įžanginė diena gegužės 18 ir pusė 

19 d. programos, kuri vyks VU CR. Šios dalies pranešimai bus susiję su chemijos ir 

biochemijos mokymo istorija. Kita dalis programos (gegužės 19-20 d.d.) vyks VU GMC, 

kur bus skaitomi pranešimai biochemijos temomis (2 arba 3 lygiagrečios sekcijos).  

Numatoma apjungti ir socialinę/pažintinę abiejų renginių programas. 

Aktuali informacija LBD nariams: kviečiame šiai konferencijai rengti ir teikti 

pranešimus, susijusius ne tik su biochemijos pasiekimais, bet ir su biochemijos mokymo 

istorija (ir ne tik Lietuvoje). 

Lietuvos biochemikų draugija kartu su Lenkijos ir 

Baltarusijos biochemikų draugijomis 2018 m. lapkričio 

mėn. Gardine surengė pirmąją trišalę konferenciją, skirtą 

prof. Andriaus Sniadeckio jubiliejui „Biochemijos mokslo 

pasiekimai“. Lietuvai atstovavo devyni mokslininkai iš 

įvairių institucijų. 

Renginio metu buvo susitarta, kad antroji tokia 

konferencija bus surengta 2021 m. Vilniuje. Atsižvelgiant 

į istorines (su prof. A. Sniadeckiu susijusias) renginio 

sąsajas, planuojama jį apjungti su kitu tarptautiniu  

http://www.biochemicalsociety.lv/
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LBD kontaktai: 

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:             Andrius Kaselis andrius.kaselis@gmail.com    

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 

 

FEBS Edukacijos Ambasadorių susitikimas 

2019 m. balandžio 4-6 d.d. įvyko ketvirtasis FEBS Edukacijos Ambasadoriu susitikimas, 

kurį organizavo FEBS Edukacijos komitetas ir Gruzijos (Sakartvelo) biochemikų draugija. 

Renginys vyko Ilia universitete, Tbilisyje. Dalyvavo FEBS Edukacijos komiteto nariai ir 30 

šalių biochemikų draugijų atstovai, iš viso apie 40 dalyvių. LBD atstovavo prof. Vida 

Mildažienė (VDU, Kaunas). 

 
 

 
 

Atsižvelgiant į tai, kad dėl Open Science iniciatyvų numatomas ženklus FEBS biudžeto 

mažėjimas, taip pat buvo ieškoma alternatyvių FEBS Edukacijos Ambasadorių grupės 

finansavimo galimybių, įskaitant paraiškas ES remiamoms projektų programoms. 

 

Aktuali naujiena LBD nariams: sekantis, 5-tasis FEBS Edukacijos Ambasadorių 

susitikimas bus rengiamas FEBS Edukacijos komiteto ir LBD Vilniuje, 2020 m. gegužės 9-

11 dienomis. 

Šio susitikimo metu buvo tikslinama 

Nacionalinių draugijų Edukacijos 
Ambasadoriaus sąvoka (apibrėžti reikalavimai 

tokiam atstovui, jo funkcijos ir atsakomybė. 
Nacionalinės draugijos, kurių valdybose iki šiol 

nebuvo Edukacijos sekcijos, raginamos tokias 

sekcijas įsteigti, skiriant/renkant į jas 
mažiausiai 3 valdybos narius. 
 

http://www.bchi.lt/LBD/
http://www.bchi.lt/LBD/
https://www.facebook.com/biochemistry.lt
https://www.facebook.com/biochemistry.lt
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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. 

Kvietimai dalyvauti konferencijose 
 
 

LBD nariai kviečiami dalyvauti konferencijoje "44th FEBS Congress – From Molecules To 

Living Systems", kuris vyks 2019 m. liepos 6-11 dienomis Krokuvoje, Lenkijoje. 
LBD nariai moka sumažintą mokestį. Daugiau informacijos https://2019.febscongress.org/. 
 
 

Lietuvos biochemikai yra kviečiami į FEBS pažangumo kursus “FEBS Advanced Lecture 
Course on Oncometabolism: From Conceptual Knowledge to Clinical Applications” , kurie 

vyks 2019 m. rugsėjo 1-6 dienomis Luso, Portugalijoje. Detalesnė informacija 
https://oncometabolism2019.febsevents.org/ 
 

 

 

 

 

  

 Naujienlaiškį parengė: Valeryia Mikalayeva.  

Informaciją taip pat pateikė: D. Matulis, V. Mildažienė 

 

Biochemijos praktikumas 

      
            

      

 Lietuvos Biochemikų draugija kartu su VDU 

organizavo teorinį/praktinį seminarą biologijos ir 

chemijos mokytojams, skirtą pagilinti ir atnaujinti 

gamtos mokslų mokytojų augalų biochemijos 

žinias ir suteikti jiems praktinių augalų tyrimo 

įgūdžių, taikant nesudėtingus tyrimo metodus, 

pritaikomus jiems dirbant su mokiniais. 

https://2019.febscongress.org/
https://oncometabolism2019.febsevents.org/

