VILNIAUS LICĖJAUS ALUMNI TARYBOS
POSĖDŽIO NR. 1 (32) PROTOKOLAS
2010-04-01, 18.00 – 20.30
Dalyvavo: Justinas Archipovas, Rusnė Didžiulytė, Ugnė Griniūtė, Povilas Joniškis, Liudas Jurkonis,
Monika Merkytė, Aurimas Račas, Gabrielius Glemža, Aivaras Gasiūnas, Vytautas Butkus

1. Pareigybių rinkimai
Svarstyta: Pasikeitus LA tarybos nariams, buvo renkami naujieji prezidentas bei finansininkas.
Reikalavimai, keliami kandidatams: pagrindinė gyvenamoji būtų Lietuvoje, o prezidentas jau
antrus metus būtų Tarybos narys.

Nutarta: Visų Tarybos narių sprendimu anksčiau pareigas ėjusį Liudą Jurkonį pakeitė Aurimas
Račas. Absoliuti dauguma taip pat pritarė, jog Justinas Archipovas liktų LA finansininku.

2. Licėjaus dvidešimtmetis
Svarstyta: preliminariais duomenimis licėjaus dvidešimtmečio proga licėjaus administracija
numato organizuoti oficialų šventinį renginį bei išleisti proginį leidinį. Posėdžio metu kalbėta,
kaip LA galėtų prisidėti prie dvidešimtmečio minėjimo.

Nutarta: skelbti antrą susitikimą balandžio 5d., kuriam Tarybos nariai paruoš savo idėjas
dvidešimtmečio klausimu bei kurio metu bus konkrečiai aptarti naujosios Tarybos veiklos
planas, atsakomybių pasiskirstymas, naujų ir senų projektų, renginių įgyvendinimas.

3. LA Asociacijos plėtros vizija
Svarstyta: kaip LA veiklą padaryti kuo patrauklesnę licėjaus alumnams bei kaip efektyviai ir
aiškiai pritatyti Tarybos nuveiktus ir atliekamus darbus.

Nutarta: pirmieji žingsniai – nuolat atnaujinti LA Facebook puslapį, jame skelbiant atliktus
bei atliekamus darbus. Taip tikimasi paskatinti alumnus, norinčius prisidėti prie LA Tarybos
veiklos neoficialiai ir šitaip įsitraukti į tam tikrų renginių ar projektų organizavimą. LA
tinklalapyje patalpinti skiltį, kurioje būtų informuojama, kokia savanoriška pagalba praverstų
organizuojant LA renginius.

4. Tarybos struktūra
Svarstyta: diskutuota ar tinklalapyje esanti Tarybos struktūra yra funkcionali ir pateikia
efektyvią informaciją apie Tarybos narių veiklą.

Nutarta: struktūra turi būti keičiama, kad geriau atspindėtų Tarybos darbą. Tam Tarybos
nariai turi kiekvienas atskirai pasiruošti iki balandžio 5d. Šio susitikimo metu bus galutinai
nuspręsta, kaip Taryba pristatys save LA tinklalapyje.

5. Kitas susirinkimas
Nutarta: Kadangi pirmasis naujosios Tarybos susitikimas vyko neformalioje aplinkoje, nutarta
balandžio 5d. organizuoti dienos trukmės posėdį, kurio metu bus nuspręsta:
1. Tarybos struktūra
2. Atsakomybių paskirstymas
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3. Naujų idėjų ir pasiūlymų pristatymas bei nutarimas dėl jų įgyvendinimo būdų
4. Kiti darbai, kuriuos Tarybos nariai sunčia elektroniniu paštu Aurimui Račui

Protokolavo Ugnė Griniūtė
2010-04-02

