VILNIAUS LICĖJAUS ALUMNI TARYBOS
POSĖDŽIO NR. 8 (51) PROTOKOLAS
2012-02-01, 19.00 – 20.30
Dalyvavo:
LA tarybos nariai: Gabrielius Glemža, Vidmantas Šiugždinis, Adomas Malaiška, Jogilė Repečkaitė,
Vytautas Miežys
Svečiai: Žilvinas Lešinskas

1. Artėjantys LA Tarybos rinkimai
Svarstyta: Aptarta, kaip reiktų organizuoti naujų narių rinkimą į LA Tarybą.
Nutarta: Paklausti, ar iš esančių Tarybos narių kas nors norėtų prieš laiką baigti kadenciją.
Startuoti viešųjų ryšių kampaniją, kuri kviestų naujus žmones prisijungti prie LA Tarybos
veiklos (atsakingas Vytautas Miežys). Rinkimai turi startuoti 2012-02-16 d. Už naujų tai, kad
startuotų internetinė balsavimo sistema atsakinga Jogilė Repečkaitė.

2. LA metinė veiklos ataskaita
Svarstyta: 2011-2012 metinės veiklos ataskaita.
Nutarta: Iki 2012-03-11 paruošti metinę ataskaitą. Žilvinas Lešinskas pasisiūlė redaguoti
ataskaitą.
Nuspręsta pasidalinti atskiromis temomis (atsakingas žmogus) ir jas užpildyti iki 2012-0216













Prezidento žodis (Vidmantas Šiugždinis)
Mokytojo žodis (Vidmantas Šiugždinis)
LA sąskrydis (Vytautas Miežys)
LA susitikimas Paryžiuje (Viktorija Gečytė)
Mokytojų apklausos (Gabrielius Glemža)
LA susitikimas Londone (Adomas Malaiška)
LA stipendija (Skaistė Aleksandravičiūtė)
Licėjaus spragtukai: LA Kalėdos, kino festivalio apdovanojimai, „Licėjaus“ stotelė
(Žilvinas Lešinskas)
Licėjaus logotipo ir internetinio puslapio keitimo projektas (Vidmantas Šiugždinis)
Metų finansinė ataskaita (Skaistė Aleksandravičiūtė)
Dvi studijų mugės (Jogilė Repečkaitė)
LA Tarybos narių aprašymas (kiekvienas apie draugą: Adomas Malaiška ->
Gabrielius Glemža -> Jogilė Repečkaitė -> Karolis Adlis -> Paulius Mieželis -> Skaistė
Aleksandravičiūtė -> Vidmantas Šiugždinis -> Vytautas Butkus -> Vytautas Miežys ->
Adomas Malaiška)

3. Paramos paieška
Svarstyta: Paramos LA paieška.
Nutarta: Vidmantas Šiugždinis paruoš tekstą, kurį asmeniškai siuntinėsim žmonėms pagal
turimus el. pašto adresus. Žmones pasidalinsime kartomis.
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4. Kino festivalis, protmūšis
Svarstyta: Naujienos dėl licėjuje vykstančių projektų: kino festivalis ir protmūšis.
Nutarta: Vidmantas Šiugždinis papasakojo, kad su projektais viskas gerai, bet kol kas
veiksmo mažai. Kilus klausimams, ar viskas tikrai bus gerai, Vidmantas patikino, kad viskas
tikrai bus gerai.

5. Licėjaus logotipo, internetinės svetainės naujienos
Svarstyta: Licėjaus logotipo ir internetinės svetainės naujienos.
Nutarta: Vidmantas Šiugždinis papasakojo naujienas iš 2012-02-01 licėjuje vykusio darbo
grupės pasitarimo dėl licėjaus logotipo. Pasitarime buvo nuspręsta, jog Vilniaus licėjaus
simbolis išliks stilizuotas pegasas, mokyklos pavadinimas bus rašoma mažosiomis raidėmis.
Galutinis verdiktas dėl Vilniaus licėjaus logotipo bus priimtas Vilniaus licėjaus moksleivių
balsavimu.
Dėl internetinės svetainės Vidmantas paminėjo tiek, kad šiuo metu laukiama norima
svetainės struktūra, kurią paruošti turėtų licėjaus mokytojų ir mokinių komanda.
Planuojama svetainės paleidimo data – 2012-09-01.

6. LA internetinės svetainės pavadinimai
Svarstyta: LA internetinės svetainės adresai. Domantas Jankauskas iškėlė klausimą, ar
verta palikti internetinės svetainės adresą licejusalumni.lt.

Nutarta: Tokį internetinės svetainės adresą naikinti.

Protokolavo Vytautas Miežys
2012-02-01

