VILNIAUS LICĖJAUS ALUMNI TARYBOS
POSĖDŽIO NR. 1 (44) PROTOKOLAS
2011-03-24, 20.00 – 22.20
Dalyvavo: Nariai: Vidmantas Šiugždinis, Paulius Mieželis, Vytautas Butkus, Vytautas Miežys,
Jogilė Repečkaitė, Adomas Malaiška, Karolis Adlis, Gabrielius Glemža; Svečiai: Žilvinas Lešinskas

1. Naujojo LA Tarybos Prezidento rinkimai.
Svarstyta: Pasibaigus ankstesniosios LA Tarybos įgaliojimams pirmasis naujosios LA Tarybos
darbas buvo išsirinkti naują Prezidentą. Paulius Mieželis iškėlė Vidmanto Šiugždinio
kandidatūrą. Vidmantas Šiugždinis iškėlė Gabrieliaus Glemžos kandidatūra. Abu kandidatai savo
kandidatūrų neatsimėmė. Atsakinga už rinkimus – Jogilė Repečkaitė. Slapto balsavimo metu
Vidmantas Šiugždinis surinko 5 balsus, Gabrielius Glemža – 1 balsą.

Nutarta: Naujuoju LA Tarybos Prezidentu dviejų metų kadencijai išrinktas Vidmantas
Šiugždinis.

2. Komunkacija su licėjumi ir viešieji ryšiai.
Svarstyta: Posėdžio metu buvo iškelta idėja išsirinkti asmenis atsakingus už pastovaus
kontakto su Vilniaus licėjumi (įskaitant ir Vilniaus licėjaus savivaldą) palaikymą bei Asociacijos
viešuosius ryšius.

Nutarta: Šiųmetinėje LA Taryboje už komunikaciją su licėjumi yra atsakingas Paulius Mieželis,
o už LA asociacijos viešuosius ryšius – Vytautas Miežys. Vytautui Miežiui pažadėjo talkinti
savanoris Žilvinas Lešinskas.

3. Iždininko klausimas.
Svarstyta: Naujojo Licėjaus Alumni asociacijos iždininko klausimas.
Nutarta: Iždininko poziciją bus siūloma užimti Skaistei Aleksandravičiūtei.
4. Asociacijos ir mokyklos (Vilniaus licėjaus) bendradarbiavimas.
Svarstyta: Glaudesnio ryšio tarp Vilniaus licėjaus ir Licėjaus Alumni Asociacijos sukūrimas.
Buvo nuspręsta pasiūlyti Vilniaus licėjaus Tarybai į savo sudėtį įtraukti ir LA asociacijos
atstovą/-us.

Nutarta: Paulius Mieželis ir Vidmantas Šiugždinis artimiausiu metu suplanuos vizitą į Vilniaus
licėjų tam, kad būtų aptartas tolimesnis šių dviejų organizacijų bendradarbiavimas.

5. Asociacijos logotipo klausimas.
Svarstyta: Neblėstant aistroms dėl Asociacijos logotipo originalumo ir teisėtumo LA Taryba
nusprendė imtis toliau išvardintų veiksmų: 1) Kiek įmanoma greičiau atsisakyti dabartinio
logotipo (melsvos pegaso galvos) laikinam naudojimui paliekant tik stilizuotą tekstą “Licėjaus
Alumni” 2) Naują Asociacijos logotipą derinti prie licėjaus logotipo siekiant pabrėžti šių
organizacijų sąsają. Tai suponuoja esamo mokyklos logotipo keitimą. 3) Pristatyti bendro (su
mažais individualiais pakeitimais) logotipo idėją licėjaus administracijai. 4) Interneto svetainėse
alumni.lt ir licejus.lt sukurti apklausas apie licėjaus logotipo keitimą ir bendro mokyklos bei
Asociacijos logotipo idėją 5) Sulaukus mokyklos administracijos, o taip pat Asociacijos ir licėjaus

narių, pritarimo inicijuoti naujo logotipo kūrimą. Kaip pradinis išeities taškas gali būti
naudojamos LA Tarybai anksčiau pasiūlytos logotipų vizijos.

Nutarta: Nedelsiant nustoti naudoti dabartinį Asociacijos logotipą ir naująjį logotipą sukurti
išlaikant stiliaus ir temos vientisumą su Vilniaus licėjaus dabartiniu/būsimu logotipu.

6. LA prizas Licėjaus kino festivalyje ’11 (LKF ’11).
Svarstyta: Artėjant LKF ’11 LA Taryba nusprendė tęsti gražią tradiciją ir toliau steigti specialų
Licėjaus Alumni prizą festivalio dalyviams. Buvo iškelti keli galimų prizų variantai, jais
konkrečiau pasidomės žemiau išvardinti LA Tarybos nariai. Prizo likimas turėtų būti nuspręstas
kitame LA Tarybos posėdyje.

Nutarta: Vytautas Miežys, Paulius Mieželis ir Vidmantas Šiugždinis pasidomės įvairių
potencialų prizų kainomis ir galimybėmis tuos prizus įsteigti.

7. 2% parama.
Svarstyta: Artėjant gegužės 1-ajai – paskutiniajai dienai, iki kurios galima užpildyti gyventojų
pajamų mokesčių deklaravimo ir 2% paramos skyrimo formas, LA Taryba nusprendė aktyviau
informuoti galimus paramos teikėjus apie savo veiklą. Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad ne iki
galo įvardintas planuojamų pajamų paskirstymas dažnai atbaido potencialus paramos teikėjus.
Todėl buvo išreikšta nuomonė, kad Asociacija turėtų iškelti vieną konkretų tikslą, kurio
įgyvendimui būtų skirta didžioji dalis pajamų. Vienas iš pasiūlytų variantų – poilsio kambarys
licėjuje, kuriam per mokyklos dvidešimtmetį surinktų lėšų įrengti nepakanka.

Nutarta: Vidmantas Šiugždinis ir Paulius Mieželis savo vizito licėjuje metu pabandys geriau
išsiaiškinti galimus paramos objektus.

8. Kitas susirinkimas.
Svarstyta: Kitų susirinkimų datos.
Nutarta: Preliminarios kitų susitikimų datos – balandžio 4 d. (pirmadienis, audiokonferencija)
ir balandžio 22 d. (penktadienis, “gyvas susitikimas”). Jogilė Repečkaitė taip pat pasisiūlė
artimiausiu metu suorganizuoti neformalų buvusių ir esamų LA Tarybos narių susitikimą
Vilniuje.

Protokolavo Gabrielius Glemža
2011-03-24

