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LBD palaiko „Maršas už mokslą“iniciatyvą 
 

Kada: 2017 balandžio 22 d. Eisenos pradžia 14.00 val. 

 

Kur: Nuo Vašingtono aikštės Vilniuje, pagerbiant amerikiečių mokslininkų iniciatyvą, 

iki mokslo ir žinių simbolio Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. 

 

Pasaulinę Žemės dieną – 2017 m. balandžio 22 d. – pasaulio ir Lietuvos 

mokslininkai kyla į Žygį už mokslą (angl. March for Science). Ši taiki akcija yra 

pirmasis globalaus judėjimo, skelbiančio gyvybiškai svarbią mokslo reikšmę mūsų 

sveikatai, saugumui, ekonomikai ir valdymui, žingsnis. 

Akcija siekiama atkreipti dėmesį ne tik į gamtosaugos problemas, bet ir tiksliųjų 

bei humanitarinių mokslių įtaką visuomenės gerovei bei demokratiniams procesams. 

Lietuvoje Žygis už mokslą turi ir papildomą reikšmę – aukštojo mokslo finansavimo 

krizės bei sisteminės pertvarkos akivaizdoje pasisakome už mokslo finansavimo 

didinimą ir mokslininko profesijos prestižo atkūrimą. 

 

Kviečiami dalyvauti visi neabejingi mokslui žmonės, ne tik mokslininkai ir tyrėjai, 

bet ir studentai, mokytojai – visi, kurie suvokia mokslo vertę ir pasisako už 

atsakingą, mokslo tyrimų paisančią bei gamtinę ir kultūrinę aplinką tausojančią 

politiką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAUJIENLAIŠKIS  

2017 m. balandžio 19 d.  

Nr.8 

 

Gerbiamieji LBD nariai, 

vykstant gyventojų pajamų deklaravimui turite puikią progą paremti mūsų draugiją ir 

paskirti iki 2% savo sumokėto pajamų mokesčio. Paramos prašymai priimami iki 

gegužės 1 d. 

Prašymas pildomas labai paprastai. Prisijunkite prie savo interneto banko ir pasirinkite 

"e.paslaugos" → prisijungti prie EDS → 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".  

Pildymo instrukciją galima rasti čia http://www.biochemistry.lt/2-parama-lbd-veiklai/ 

 

http://www.biochemistry.lt/2-parama-lbd-veiklai/
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FEBS edukacijos ambasadorių susitikimas 

    2017 m. balandžio 7-8 dd. FEBS edukacijos komitetas surengė antrąjį FEBS 

edukacijos ambasadorių susitikimą, kuris įvyko Paryžiaus Descartes universitete. 

Atstovus į susitikimą delegavo 32 dalyvius iš 24 šalių biochemikų draugijos. LBD 

atstovavo valdybos narė prof. Vida Mildažienė (VDU), kuriai buvo įteiktas Edukacijos 

Ambasadoriaus medalis.  

 

 
 

Susitikimo dalyviai buvo suskirstyti į 4 darbo grupes: 

1) Key kowledge & skills expected from molecular life science graduate;   

2) Good practises on Education; 

3) Promotion of Ambassador's educational activities & communication with ministries; 

4) Learning resources. 

 

Prof. V.Mildažienė buvo įtraukta į 3 grupę, kuri rengs FEBS kreipimosi dėl biochemijos 

mokymo kokybės tekstą (skirtą ES ir nacionalinėms vyriausybėms ir politikos 

formuotojams). 

Formuojama bendra nuostata, kad kiekvienos šalies biochemiku draugija  

 turi turėti komandą edukacijos klausimams; 

 turėtų vienytis poveikio klausimais su kitų gyvybės mokslų draugijomis - 

kurti gyvybės mokslų draugijų federaciją, kuri formuotų "vieną balsą"; 

 turėtų nacionalinės konferencijos metu rengti pranešimų sekciją  biochemijos 

mokymo klausimais. 

 

Siekiant gerinti biochemijos dėstymą ir jo tobulinimui skirtus tyrimus, žurnalas Open 

Bio nuo gegužės mėnesio pradeda priimti publikavimui straipsnius biochemijos 

mokymo tema (Education section). 
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Skelbiamas LBD konkursas finansuoti išvykas, dalyvavimą konferencijose 

  

GERBIAMAS LBD NARY, 

  

Lietuvos Biochemikų draugija skelbia konkursą paraiškoms finansuoti 

darbines keliones ar dalyvavimą konferencijose. Finansuotume tik dalinai ir tik 

draugijos narių keliones, kurios būtų atrinktos LBD valdybos paskirto komiteto. 

Kelionės/konferencijos gali vykti 2017 metų birželio-gruodžio mėnesiais. Šiame 

pirmajame bandomajame kvietime visoms tinkamoms remti kelionėms 

planuojame išleisti iki 2000 Eur. Skiriamos sumos tik iš dalies padengtų kelionės 

išlaidas, suma būtų nuspręsta komiteto. Pirmenybę skiriant paramą teiksime 

jaunimui, tačiau gali būti finansuojamos bet kokio amžiaus narių išvykos. 

  

Paraišką sudaro iki 2 puslapių pdf dokumentas parašytas laisva forma, 

kuriame turi būti pateikta tokia informacija: 

- LBD nario pareiškėjo vardas, pavardė, mokslo/studijų įstaiga darbovietė, 

kontaktinė informacija; 

- motyvacinis laiškas su išvykos/konferencijos informacija, argumentais, 

kodėl ši išvyka yra svarbi, įvardinti kitus finansavimo šaltinius; 

- pareiškėjo trumpa CV, kur matytųsi karjeros etapas; 

- pagrindiniai straipsniai (sąrašas iki 10, iki 10 m. senumo), viso straipsnių, 

jų žurnalų IF, pareiškėjo h-indeksas, citavimų skaičius, konferencijų pranešimai; 

- savanoriška veikla draugijoje; 

- kita pareiškėjo nuomone svarbi informacija paraiškos vertinimui. 

  

Vertinimo rezultatus planuojame pranešti iki birželio 15 d. 

  

LBD pirmininkas Daumantas Matulis 

 

 

 

Laukiame paraiškų iki 2017 m. gegužės 20 d. el.paštu valeryia.mikalayeva@gmail.com 
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Kvietimai dalyvauti konferencijose 

 

LBD nariai kviečiami galyvauti Baltarusijos-Lenkijos-Lietuvos seminare 

"Posttranslational Modification of Proteins: Mechanisms, Physiological and 

Pathogenetic Role", kuris vyks kartu su 3-ja jaunųjų biochemikų ir molekulinių 

biologų konferencija "Current Problems in Biochemistry and Molecular 

Biology" 2017 m. gegužės 11-12 d.d. Gardine, Baltarusijoje. Daugiau informacijos ir 

dalyvio forma pridėta laiške. 
 

2017 m. birželio 26-27 d. Kaune vyks LBD ir Baltarusijos BD bendras Biochemijos 

mokymo praktinis seminaras FEBS Education Workshop. Detalesnė informacija bus 

pateikta vėliau. 

 

Kviečiame registruotis į konferenciją "New Horizons in Biochemistry & Molecular 

Biology Education", kurią organizuooja Weizmann Institute of Science. Renginys vyks 

2017 m. rugsėjo 6-8 d.d., Rehovoto mieste, Izraelyje. Registruotis galima čia 

http://www.weizmann.ac.il/conferences/NHBMB2017/ 

 

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 galima teikti iki 2017 m. gegužės 8 d.; LBD nariai moka sumažintą 

mokestį. Daugiau informacijos https://2017.febscongress.org/.  

Jaunieji mokslininkai gali dalyvauti konkurse dėl dalinio finansavimo (FEBS Bursary) 

iki gegužės 4 d. Daugiau informacijos https://2017.febscongress.org/febs-bursaries 

 

Jaunieji mokslininkai kviečiami dalyvauti konkurse dėl MAGI-EUROBIOTECH granto 

vienerių metų studijoms. Paraiškos priimamos iki 2017 m. birželio 30d. Daugiau 

informacijos http://eurobiotech2017.eu/?p=study-grant 

 

 
 

 

Jaunieji mokslininkai gali teikti paraiškas FEBS jaunimo kelionių fondui (YTF) dėl 

dalyvavimo kursuose pažengusiems (FEBS Advanced Courses 2017). Detalesnė 

informacija http://www.febs.org/news/summer-febs-advanced-courses-2017/ 

Informacija apie konferenciją  

www.bio-x.site 

http://www.weizmann.ac.il/conferences/NHBMB2017/
https://2017.febscongress.org/
https://2017.febscongress.org/febs-bursaries
http://eurobiotech2017.eu/?p=study-grant
http://www.febs.org/news/summer-febs-advanced-courses-2017/
www.bio-x.site
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Kvietimai dalyvauti konferencijose 

 

Kviečiame registruotis į 3-ją tarptautinę konferenciją "Current Trends in Cancer 
Theranostics (CTCT-2017)", vyksiančią 2017 m. birželio 25-29 d.d. Pakruojyje. 

Registracija vyksta iki gegužės 16 d., santraukos priimamos iki balandžio 29 d. 
Daugiau informacijos http://nanophoto.de/index.php?id=204 

 

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/. 

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.Mildažienė, S.Serva. 

http://nanophoto.de/index.php?id=204
http://www.biochemistry.lt/naryste/
http://www.biochemistry.lt/
https://www.facebook.com/biochemistry.lt

