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NAUJIENLAIŠKIS  

2020 m. gegužės 29 d.  

Nr.14 

 

Gerbiamieji LBD nariai, 

vykstant gyventojų pajamų deklaravimui turite puikią progą paremti mūsų draugiją ir paskirti 

iki 1,2% savo sumokėto pajamų mokesčio. Paramos prašymai priimami iki liepos 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/ 

 

Taip pat, Prof. Martin Bachmann (Šveicarija) 

skaitys FEBS apdovanotą Nacionalinę lekciją 

„Therapeutic vaccination against chronic 

diseases based on virus-like particles“. 

 

Mokslinių renginių nukėlimas 

 

Gerbiamieji, 

 

dėl šiuo metu vykstančios pandemijos apribojimų daugelis mokslinių renginių šiais metais 

neįvyks. 

 

Informuojame, kad planuota XVI LBD konferencija nukeliama į 2021 m. birželio 16-18 d.d. 

Daugiau informacijos bus pateikta vėliau. 

 

Taip pat yra nukeliamas 45-is FEBS kongresas, kuris vyks 2021 m. liepos 3-8 d.d. Daugiau 

informacijos rasite https://2021.febscongress.org/. 

 

http://www.biochemistry.lt/2-parama-lbd-veiklai/
https://2021.febscongress.org/
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 „Thermo Fisher Scientific“: naujausios atviros pozicijos chemiko/ės karjerai 
 

Mūsų Draugijos rėmėjas  – moderniųjų biotechnologijų bendrovė „Thermo Fisher Scientific“ 

sėkmingai plečia veiklą ir prie šaunios, daugiau 1000 specialistų komandos Vilniuje kviečia 

prisijungti chemikus/es. 

 Šiuo metu yra atviros  6 skirtingos chemikų pozicijos. 

 Kviečiame nedelsti, susipažinti ir, jeigu susidomėjote karjeros galimybėmis, siųsti savo CV 

(galite siųsti CV į daugiau nei vieną poziciją): 

 Chemikas – analitikas: https://www.cvonline.lt/darbo-skelbimas/thermo-fisher-

scientific/chemikas-e-analitikas-e-d4153888.html?client=31809 

 Chemikas: https://www.cvonline.lt/darbo-skelbimas/thermo-fisher-scientific/chemikas-e-

dideles-skales-nukleotidu-gamybos-grupeje-d4154708.html?client=31809 
 Chemikas: https://www.cvonline.lt/darbo-skelbimas/thermo-fisher-scientific/chemikas-e-

sorbentu-gamybos-padalinyje-d4153878.html?client=31809 

 Jaunesnysis chemikas: https://www.cvonline.lt/darbo-skelbimas/thermo-fisher-
scientific/jaunesnysis-ioji-chemikas-e-terminuota-iki-2020-12-31-

d4154696.html?client=31809 
 Jaunesnysis chemikas: https://www.cvonline.lt/darbo-skelbimas/thermo-fisher-

scientific/jaunesnysis-ioji-chemikas-e-modifikuotu-nukleotidu-gamybos-grupeje-

d4145324.html?client=31809 
 Mokslo darbuotojas – chemikas: https://www.cvonline.lt/darbo-skelbimas/thermo-fisher-

scientific/mokslo-darbuotojas-a-chemikas-e-iki-2021-12-31-d4154812.html?client=31809 

 Jeigu turite klausimų, prašom rašyti adresu: ltvil.ta@thermofisher.com 

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. 
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