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NAUJIENLAIŠKIS  
2017 m. spalio 10 d.  
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Svarbūs įvykiai 
 

FEBS kongresas Jeruzalėje  

Rugsėjo 10-14 dienomis Jeruzalėje vyko "42nd FEBS Congress – From molecules to cells 
and back", kuriame dalyvavo biochemikų delegacija iš Lietuvos. 

LBD Valdybos narė Inga Songailienė laimėjo FEBS konkursą dalyvauti Jaunųjų 
mokslininkų forume. 

 

 

LBD bendradarbiauja su Baltarusijos biochemikų draugija 

Šių metų gegužės 11-12 d. Lietuvos biochemikų draugijos delegacija dalyvavo 
Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos biochemikų draugijų bendroje konferencijoje 
"Contemporary problems of biochemistry and molecular biology", kuri vyko Gardine, 
Baltarusijoje. LBD Valdybos narė prof. Vida Mildažienė pristatė konferencijos dalyviams 
Lietuvos biochemikų draugijos veiklą. 
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FEBS Workshop on Molecular Life Science Education 

Birželio 26–27 dienomis Vytauto Didžiojo universitete Kaune vyko mokymai „FEBS 
Workshop on Molecular Life Science Education“, kuriuos organizavo LBD ir FEBS 
Edukacijos komitetas. Į mokymus atvyko nemažai dalyvių iš Baltarusijos, kurių 
dalyvavimą koordinavo BBD pirmininkė Prof. Liliya Nadolnik.  
 

 
 

Paskaitas ir praktinius seminarus vedė svečiai Keith Elliott (Manchester, JK), Ferhan 
Sağın (Izmir, Turkija), Gül Güner Akdoğan (Izmir, Turkija). 
 

 

 

 

Visą mokymų medžiagą galima rasti LDB puslapyje adresu: 

http://www.biochemistry.lt/workshop-materials 
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  LBD konkursas išvykoms rezultatai  

Džiugu pranešti, kad LBD sėkmingai finansavo jau 3 doktorantų išvykas: 

 VU GMC Biotechnologijos instituto doktorantė Milda Mickutė gavo 150 eurų 
paramą dalyvauti EMBO/EMBL organizuojamame „The Non-Coding Genome“ 
simpoziume (Heidelbergas, Vokietija); 

 VDU GMF Biochemijos katedros doktorantė Giedrė Šilkūnienė gavo 150 eurų 
paramą dalyvauti University Centre Obergurgl organizuojamoje tarptautinėje 
doktorantų mokykloje MiPschool (Obergurgl, Austrija); 

 Vilniaus Universiteto GMC Biomokslų instituto doktorantė Lina Aitmanaitė gavo 
300 eurų paramą dalyvauti EMBL rengiamuose kursuose „Whole Transcriptome 
Data Analysis“ (Heidelbergas, Vokietija). 

 

Skelbiamas antras LBD konkursas finansuoti išvykas, dalyvavimą 
konferencijose  

Lietuvos Biochemikų draugija skelbia jau antrą konkursą paraiškoms, skirtoms ko-
finansuoti darbines keliones ar dalyvavimą konferencijose. Finansuojame tik dalį 
išlaidų ir tik draugijos narių keliones, kurios atrenkamos LBD valdybos paskirto 
komiteto. Kelionės ar konferencijos gali vykti 2017-2018 metais. Šiame kvietime 
visos tinkamos kelionės bus remiamos, kol pakaks tam skirtų lėšų. Skiriamos sumos 
dydis nusprendžiamas komiteto. Pirmenybę skiriant paramą teiksime jaunimui, 
tačiau gali būti finansuojamos bet kokio amžiaus narių išvykos. 

Paraišką sudaro iki 2 puslapių laisvos formos dokumentas (pageidautina pdf 
formato), 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, ir įvardintais kitais finansavimo šaltiniais; 
– pareiškėjo trumpa CV, kur matytųsi dabartinis karjeros etapas; 
– pagrindiniai straipsniai (sąrašas iki 10, iki 10 m. senumo), viso straipsnių, jų 
žurnalų IF, pareiškėjo h-indeksas, citavimų skaičius. Gali būti nurodyti ir pranešimai 
konferencijose; 
– savanoriška veikla draugijoje; 
– kita pareiškėjo nuomone paraiškos vertinimui svarbi informacija. 

Vertinimo rezultatus planuojame pranešti iki lapkričio 30 d. 

Laukiame paraiškų iki 2017 m. spalio 31 d. el.paštu valeryia.mikalayeva@gmail.com 
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Narystė draugijoje 

Metinį LBD nario mokestį prašome pervesti į draugijos „Swedbank“ banko sąskaitą 
LT637300010002482995, paskirtyje nurodant, už kuriuos narius bei metus 
sumokama. 
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 adresu 
http://www.biochemistry.lt/naryste/. 

Kvietimai dalyvauti konferencijose 
 

Kviečiame dalyvauti gyvybės mokslų konferencijoje "Vita Scientia 2018", Vilniuje, 
Gyvybės mokslų centre, 2018 m. sausio 3 d. Daugiau informacijos ir registracija 
pasirodys tinklalapyje www.vitascientia.lt  
 
 

 

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

Valdybos posėdis 
 
2017 m. rugsėjo 28 d. vykusio posėdžio metu aptartos 2018 m. planuojamos 
tarptautinės XV LBD konferencijos galimybės. 
 
FEBS Advanced Cources 
 
Europos biochemikų draugijų federacija jaunuosius mokslininkus kviečia dalyvauti 
FEBS pažangumo kursuose, kurius apmoko FEBS jaunimo kelionių fondas. Visą 
2018 m. planuojamų kursų kalendorių galima rasti adresu 
http://www.febs.org/document-uploads/AdvancedCoursesPoster2018.pdf 
 

LBD kontaktai: 
http://www.biochemistry.lt/ 
https://www.facebook.com/biochemistry.lt  
Pirmininkas:                                      Daumantas Matulis daumantas.matulis@bti.vu.lt 
Sekretorius:                            Saulius Serva saulius.serva@gf.vu.lt  
Ryšiai su visuomene, naujienlaiškis:    Valeryia Mikalayeva valeryia.mikalayeva@gmail.com  
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 
 


