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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 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”.

Svarbūs įvykiai
Valdybos posėdis
2016 m. sausio 26 d. įvyko LBD valdybos posėdis, kuriame patvirtinti galutiniai oficialaus
LBD logotipo variantai įvairiems dokumentams.

Kviečiame dalyvauti Lietuvos biochemikų draugijos XIV-oje tarptautinėje
konferencijoje
Konferencija vyks 2016 m. birželio 28-30 d.d. Druskininkuose, „Grand Spa Lietuva“
komplekse. 2016 m. birželio 27 d. vyks jaunųjų mokslinkų sekcija.
Registracija ir santraukų priėmimas prasidės nuo kovo 1 d. Ankstyvosios registracijos kaina
€40 (studentams €20) iki gegužės 31 d. Santraukos žodiniams pranešimams priimamos tik
iki gegužės 15 d. Nuo birželio 1 d. reguliarios registracijos kaina be galimybės pateikti
pranešimą €50 (studentams €25).
Detalesnę informaciją sekite http://www.biochemistry.lt/veikla/lbd-konferencija-2016/
LBD buvo „Vita Scientia 2016“ konferencijos partnerė
2016 m. sausio 4 d. VU Jungtinis gyvybės mokslų centre vyko gyvybės mokslų konferencija
„Vita Scientia 2016“, kurioje Lietuvos biochemikų draugija dalyvavo kaip organizatorių
partnerė.
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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 biochemikų "41st FEBS Congress – Molecular and Systems
Biology for a Better Life ", kuris vyks 2016 m. rugsėjo 3-8 dienomis Kuşadası, Turkijoje.
Ankstyvoji registracija jau atidaryta. LBD nariai moka sumažintą mokestį.
Daugiau informacijos http://www.febs2016.org/.
Jaunieji biochemikai kviečiami į 16-jį FEBS jaunųjų mokslininkų forumą (FEBS YSF), kuris
vyks 2016 m. rugpjūčio 31 – rugsėjo 3 dienomis Kuşadası, Turkijoje. Forumo dalyviai taip
pat turės galimybę su stendiniu pranešimu dalyvauti pagrindiniame FEBS kongrese. Tezes ir
paraiškas dėl finansavimo galima teikti iki 2016 m. kovo 11 d. Daugiau informacijos
http://www.febs.org/news/febs-young-scientists-forum-2016-apply-now/. Taip pat vyksta
konkursas dėl jaunųjų mokslininkų dalinio finansavimo, tezes ir paraiškas galima teikti iki
2016 m. gegužės 1d. Daugiau informacijos https://www.febs2016.org/bursaries.
EBTNA organizuoja Europos biotechnologijos kongresą ( ‘European biotechnology congress
2016‘), kuris vyks 2016 m. gegužės 5-7 d.d. Rygoje. Lietuvos Biochemikų Draugija suderėjo
30% sumažintą registracijos mokestį LDB nariams (kurie nėra EBTNA nariai) registruojantis
iki 2016 m. kovo 1 d. Daugiau informacijos http://eurobiotech2016.eu/?p=home.

Naujienlaiškį parengė: Valeryia Mikalayeva.
Informaciją taip pat pateikė: D.Matulis, A. Kašauskas, A.Kaselis.
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