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TARPTAUTINĖ MIKROORGANIZMŲ DIENA 

Šiemet trečią kartą Lietuvos mikrobiologų draugija organizavo Tarptautinę mikroorganizmų dieną, 

kuri tradiciškai vyko rugsėjo 17 d. Šįkart dėl ypatingos situacijos šalyje ir pasaulyje renginys vyko 

internetu. Paskaitas skaitė pranešėjai iš Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, Vytauto Didžiojo 

universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir 

Vilniaus universiteto. Kaip ir ankstesniais metais renginys buvo įtrauktas į mokslo festivalio 

„Erdvėlaivis žemė“ programą. 

Vykusio renginio programą galite rasti čia: http://www.mikrobiologija.lt/wp-

content/uploads/2020/09/MO-dienos-2020-programa.pdf 

________________________________________________________________________________ 

FEMS DELEGATŲ SUSITIKIMAS 

LMD valdybos narys ir FEMS delegatas dr. Audrius Gegeckas atstovavo Lietuvos mikrobiologų 

draugiją kasmetiniame FEMS delegatų susitikime šių metų rugsėjo 4 d. Kaip ir daugelis šių metų 

renginių, taip ir delegatų susitikimas vyko nuotoliniu būdu. Šiemet turėjo įvykti naujų FEMS 

direktorių rinkimai, tačiau dėl COVID-19 situacijos direktorių valdyba pasiūlė pratęsti FEMS 

direktorių kadenciją dar 12 mėnesių. Šiam sprendimui buvo pritarta FEMS narių balsų dauguma. 

FEMS narių sąrašą papildė Kosovo mikrobiologų draugija. 

Susitikimo metu buvo pristatyta FEMS 2019 m. biudžeto apžvalga, didelė dalis 2020 metams 

numatytų lėšų perkeliamos į 2021 metus. LMD gautas finansavimas buvo taip pat perkeltas iš 2020 

į 2021 metus. Neaiški pasaulio ekonomikos padėtis kelia nerimą dėl 2021 ir 2022 metų biudžetų. 

Dėl detalesnės FEMS delegatų susitikimo informacijos galite kreiptis tiesiogiai į Audrių 

gegeckas.audrius@gmail.com. Norime priminti, kad visos naujienos, susijusios su FEMS, 

kiekvieną mėnesį yra įkeliamos į LMD tinklalapį: http://www.mikrobiologija.lt/ 

________________________________________________________________________________ 

2021 METAIS PLANUOJAMOS KONFERENCIJOS 

 

ASM ir FEMS bendradarbiavimas 

Amerikos mikrobiologų draugija (ASM) ir Europos mikrobiologų draugijų federacija (FEMS) 

drauge pristato naują iniciatyvą – Pasaulio mikrobų forumą (World Microbe Forum). Šio renginio 
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pagrindiniai partneriai yra American Society for Virology (ASV) ir African Society for Laboratory 

Medicine. Renginys vyks birželio 20–24 dienomis internetu. Daugiau informacijos galite rasti: 

https://www.worldmicrobeforum.org/  

 

FEMS 2021 

9-asis Europos mikrobiologų suvažiavimas (FEMS2021) vyks liepos 12–14 dienomis. Dėl 

pandemijos renginys vyks internetu. Daugiau informacijos ieškokite tinklapyje: 

https://fems2021.org/ 

 

EMBO EMBL 2021 SIMPOZIUMAS  

Liepos 6–9 dienomis vyks virtualus simpoziumas „New Approaches and Concepts in 

Microbiology“. Tai jau penktasis tokio tipo renginys, kuris organizuojamas nuo 2013 m. kas dvejus 

metus ir pirmąkart virtualiai. 

Daugiau informacijos: https://www.embo-embl-symposia.org/symposia/2021/EES21-07/index.html  

 

CBM2020 

5-asis Baltijos mikrobiologų suvažiavimas (CBM2020) turėjęs įvykti Rygoje, Latvijoje, buvo 

nukeltas dėl pandemijos į 2021 metus. Sekame informaciją, kai turėsime žinių, informuosime. 

________________________________________________________________________________ 

NARIO MOKESTIS 

Raginame susimokėti nario mokestį už 2020 metus. Informaciją, kaip tai padaryti, rasite čia: 

http://www.mikrobiologija.lt/naryste/ 

Primename, kad nario mokestis metams: 

fiziniams asmenims: 

5 € (ne studentams); 

3 € (studentams). 

juridiniams asmenims (priklauso nuo įmonės dydžio): 

30 € (iki 10 darbuotojų); 

50 € (10‒25 darbuotojai); 

100 € (daugiau kaip 25 darbuotojai). 

 

Mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite vardą, pavardę ir metus, už kuriuos mokate. 

Mokesčio sumokėti grynaisiais pinigais negalima. Atsiprašome už nepatogumus. 

Labai prašome tų, kurie vėluoja sumokėti nario mokestį už kelis metus, padaryti tai kuo 

greičiau. Jei nesate tikri ar esate susimokėję, galite tiesiogiai kreiptis į LMD iždininką Audrių 

Gegecką (gegeckas.audrius@gmail.com; +370 628 05948). 
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________________________________________________________________________________ 

Mieli LMD nariai, 

Sveikiname artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. 

Linkime vilties, tikėjimo šviesesniu rytojumi, ramybės 

širdyse, sėkmės darbuose ir, žinoma, sveikatos jums ir jūsų 

artimiesiems. 
 

LMD valdyba 
 

  
 

Piešiniai Petri lėkštelėse ir nuotraukos VU GMC doktorantės Justinos Jurgelevičiūtės. 

 

 

Naujienlaiškį paruošė: 

Lietuvos mikrobiologų draugijos valdyba 

 

 


