VILNIAUS LICĖJAUS ALUMNI TARYBOS
POSĖDŽIO NR. 7 (50) PROTOKOLAS
2011-09-28, 19.00 – 22.00
Dalyvavo:
LA tarybos nariai: Gabrielius Glemža, Vidmantas Šiugždinis, Skaistė Aleksandravičiūtė, Jogilė
Repečkaitė, Vytautas Butkus
Svečiai: Žilvinas Lešinskas, Justinas Archipovas, Augustas Gornatkevičius

1. Paypal sąskaita
Svarstyta: Atsidarius Paypal sąskaitą būtų galima tikėtis didesnės paramos iš užsienyje
dirbančių bei gyvenančių asmenų. Justinas pasidomėjęs sužinojo, kad patogiausia tai būtų
padaryti turint kreditinę kortelę asociacijos vardu.

Nutarta: Iki Naujųjų Justinas pasirūpins šiuo reikalu.
2. Prezidento įregistravimas
Svarstyta: Kartkartėmis tvarkant įvairius dokumentus vis prisireikia Asociacijos
prezidento parašo. Šiuo metu oficialiai Licėjaus Alumni tarybai vis dar vadovauja Renata
Baublytė.

Nutarta: Vidmantas apsilankys registrų centre ir oficialiai taps Alumni prezidentu.
3. Laiškas licėjui
Svarstyta: Sulaukėme prašymo parašyti laišką licėjui, kuris būtų spausdinamas „Anduose“
(licėjaus laikraštyje).

Nutarta: Vytautas B. parašys laišką, o Žilvinas Facebook tinkle pasiūlys tai padaryti ir
kitiems alumnams.

4. Komunikacijos grupės susirinkimo aptarimas
Svarstyta: Vidmantas ir Žilvinas pasidalino įspūdžiais po pirmojo licėjaus komunikacijos
grupės susirinkimo. Šis naujas darinys skirtas kurti licėjaus viešajam įvaizdžiui, skleisti
naujienas apie mokyklą platesnėms auditorijoms bei ieškoti potencialių projektų remėjų.

Nutarta: Vidmantas ir Žilvinas nuolat informuos Tarybą apie atliktus bei planuojamus
darbus.

5. Licėjaus kino festivalis
Svarstyta: galimybė padėti liceistams LKF paversti visos Lietuvos ar Vilniaus mokinių kino
festivaliu.

Nutarta: Alumnai padės savo žiniomis bei žmogiškaisiais ištekliais. Taip pat mokinius
koordinuos bei konsultuos LA Tarybos nariai.

VILNIAUS LICĖJAUS ALUMNI TARYBOS
POSĖDŽIO NR. 7 (50) PROTOKOLAS
2011-09-28, 19.00 – 22.00
6. Sąskrydžio aptarimas
Svarstyta: Įvertinome sąskrydžio sėkmę bei perskaitėme po renginio dalyvių užpildytas
anketas. Buvo pastebėta, kad šįsyk sąskrydis pavyko žymiai geriau, nei praėjusiais metais.
Išskyrėme keletą problemų. Visų pirma, gana sunkiai sekėsi sekti numatytąją programą.
Negana to, kai kurie dalyviai pasigedo vakarinės dalies, muzikos ir sporto rungčių.

Nutarta: Kitų metų organizatoriams bus pateiktos šiųmetinės įžvalgos.
7. Gyvenimo džiazas
Svarstyta: Licėjaus alumni buvo pasiūlyta prisidėti prie Gyvenimo Džiazo projekto licėjuje
įgyvendinimo. Šio projekto esmė yra padėti mokiniams įgyvendinti netikėčiausias svajones
– nuo saldainių dalinimo bendramoksliams per tarptautinę šokolado dieną iki parasparnių
nusileidimo aikštelės vidiniame kiemelyje įrengimo.

Nutarta: Žilvinas įrašys reklaminius audio takelius, kuriuos vidinio licėjaus radijo
valdytojai reguliariai gros. Alumni Taryba lauks susidomėjusiųjų žmonių idėjų.

Protokolavo Žilvinas Lešinskas
2011-09-28

