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NAUJIENLAIŠKIS  

2022 m. vasario 5 d.  

Nr.16 

 
Svarbūs įvykiai 

 

LBD konferencija vyks FEBS 3+ formatu Taline, Estijoje 

 

Šiemet birželio 15-17 d.d. LBD kartu su Estijos biochemikų draugija ir Latvijos 

biochemikų draugiją surengs Baltijos konferenciją Taline. Daugiau informacijos ir 

registracija netrukus bus paskelbti tinklalapyje www.biokeemiaselts.ee. 

 

  

 

In memoria 

Dr. Paulius Čižas (1974-2022) 

Žmogus nemirtingas tiek, kiek save išdalija kitiems... Kiekviename mūsų gyvuos Paulius 

ir jo atminimas, prisiminimai, kuriuos mums kiekvienam Jis išdalino. Paulius Čižas – gamtos 
vaikas, mylintis mokslą, visur ieškantis atsakymų, pagalbininkas, visada pasiryžęs ištiesti 
pagalbos ranką. Jo mokslinė veikla – dėstymas ir eksperimentinis darbas, dalyvavimas 

universiteto profesinės sąjungos ir įvairiose mokslinių organizacijų veiklose. Jis buvo žmogaus 
kovotojo, teisybės ieškotojo, savo darbą mylinčio ir jam atsidavusio kolegos, bičiulio pavyzdys. 

Pauliaus atminimas visada bus su mumis, visada gyvuos mūsų prisiminimuose, daug šiltų 
emocijų ir patirčių pilnose laboratorijų sienose, nuostabias akimirkose įamžinusiose 

nuotraukose, mūsų visų atmintyje. 

Visada liksi mūsų širdyse. 

Su ilgesiu, Tavęs gedintys LSMU kolegos biochemikai 
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Kvietimai dalyvauti konferencijose 

LBD nariai kviečiami dalyvauti konferencijoje "The Biochemistry Global Summit", kurio metu 
vyks 25th IUBMB Congress, 46th FEBS Congress ir 15th PABMB Congress. Renginys vyks 

liepos 9-14 dienomis Lisabonoje, Portugalijoje. Pranešimų santraukos priimamos iki 2022 m. 
kovo 10 d. Jaunieji mokslininkai turi galimybę gauti finansavimą (Bursary), pateikę paraišką 
su pranešimo santrauka iki šių kovo 10 d. Daugiau informacijos https://2022congress.febs-

iubmb-pabmb.org/. 

Jaunieji mokslininkai kviečiami registruotis į FEBS Advanced Courses, informacija apie 
finansavimo sąlygas bei renginių kalendorius pateikti 
https://www.febs.org/ouractivities/advanced-courses/2022-advanced-courses/. 
 

 

LBD kontaktai: 

http://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@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 

 

 

Naujienlaiškį parengė: Valeryia Mikalayeva.  

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

Narystė draugijoje 

Metinį LBD nario mokestį galima pervesti į draugijos „Swedbank“ banko sąskaitą 

LT637300010002482995, paskirtyje nurodant už kuriuos narius bei metus sumokama. 

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/. 
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