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Gerbiamieji LBD nariai,
vykstant gyventojų pajamų deklaravimui turite puikią progą paremti mūsų draugiją ir
paskirti iki 2% savo sumokėtų pajamų. Paramos prašymai priimami iki gegužės 2 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/

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.
Esant ribotam vietų skaičiui ankstyvoji registracija ir
santraukų pateikimas žodiniams pranešimam vyks iki
gegužės 15 d.
Stendinių pranešimų santraukos priimamos iki gegužės 31 d.
Registruotis galima čia http://bit.ly/24l3j5X.
Nuo gegužės 16 d. vyks reguliarioji registracija. Pasiekus dalyvių limitą registracija
gali būti uždaryta bet kuriuo metu.
Į registracijos mokęstį įskaičiuota dalyvio kortelė, dalyvio krepšelis, kavos
pertraukėlės, pietūs, dalyvavimas atidarymo vakarienėje, vyksiančioje Snow Arenos
kalno viršūnėje esančiame restorane "Aero Gallery", bei Gala vakarienėje, kuri vyks
Grand Spa Lietuva viešbučio restorane "Keturi vėjai".
Detalesnę informaciją sekite http://www.biochemistry.lt/veikla/lbd-konferencija2016/.
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FEBS edukacijos ambasadorių susitikimas

2016 m. balandžio 8-9 dd. FEBS
edukacijos komitetas surengė pirmąjį
FEBS edukacijos ambasadorių
susitikimą, kuris įvyko Karlo universitete
Prahoje. Atstovus į susitikimą delegavo
22 šalių biochemikų draugijos. LBD
atstovavo valdybos narė prof. Vida
Mildažienė (VDU).

Pirmojo susitikimo dienotvarkė buvo skirta biochemijos dėstymo I ir II studijų
pakopų programose problemoms aptarti ir sudaryti bendradarbiavimo tinklą, kuris
galėtų būti svarbus įvairiems projektams, tarp jų ir Erasmus+.

Daug dėmesio buvo skirta studijų kokybės užtikrinimo klausimams, bazinei
biochemijos dėstymo programai nustatyti. Ši problema itin aktuali šalims, turinčioms
daug biochemijos programas įgyvendinančių, tačiau nesuderintų studijų programų.
Buvo nuspręsta sukurti FEBS edukacijos ambasadorių facebook’ą, bus sudaroma
duomenų bazė, kurioje turėtų būtų galima rasti ir palyginti įvairių šalių universitetų
studijų biochemijos ir kitų molekulinių gyvybės mokslų programas. Kitas susitikimas
numatytas 41-ojo FEBS kongreso Kudasasi (Turkija) metu, 2016 m. rugsėjo 3-8 dd.
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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 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/.
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 mokslininkai gali dalyvauti konkurse dėl dalinio finansavimo, tezes ir
paraiškas galima teikti iki 2016 m. gegužės 1d.
Daugiau informacijos https://www.febs2016.org/bursaries.
Lietuvos mikrobiologų draugija kviečia registruotis į tarptautinę konferenciją „3rd
Congress of Baltic Microbiologists“ (3-sis Baltijos mikrobiologų suvažiavimas
CBM2016), kuri vyks spalio 18-21 dienomis Vilniuje. Iki birželio 1 d. visiems
dalyviams yra taikomas mažesnis registracijos mokestis.
Daugiau informacijos http://www.cbm2016.gf.vu.lt/.

Naujienlaiškį parengė: Valeryia Mikalayeva.
Informaciją taip pat pateikė: D.Matulis, V.Mildažienė.

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
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