VILNIAUS LICĖJAUS ALUMNI TARYBOS
POSĖDŽIO NR. 5 (35) PROTOKOLAS
2010-05-05, 18.00 – 19.00
Dalyvavo: Justinas Archipovas, Rusnė Didžiulytė, Ugnė Griniūtė, Povilas Joniškis, Aurimas Račas,
Gabrielius Glemža, Aivaras Gasiūnas, Vytautas Butkus, Ieva Rainytė, Monika Merkytė

1. Interviu licėjaus 20mečio leidiniui rengimas
Svarstyta: Svarstyta, kaip turėtų būti vykdomi interviu licėjaus 20mečio leidiniui: kokių sričių
atstovai turėtų būti įtraukti, kas galėtų būti preliminarūs kandidatai, koks turėtų būti interviu
formatas.

Nutarta: Struktūrizuoti, kokių sričių atstovai turi būti įtraukti artimiausiu metu, tai aptarti
Taryboje, o vėliau konkrečių žmonių parinkimą ir pačių interviu atlikimą palikti už projektą
atsakingų tarybos narių žinioje. Susijusios datos:
1. Ieva ir Ugnė iki 2010 05 12 (trečiadienio) parengia sričių, iš kurių bus renkami atstovai,
sąrašą. Iki 2010 05 16 (pirmadienio) Taryba aptars ir patvirtins galutinį sričių sąrašą.
2. Ieva, Ugnė ir Povilas iki 2010 05 31 parengia sąrašą žmonių, su kuriais planuojama atlikti
interviu ir atlieka bent vieną interviu. Aurimas sąrašą ir interviu pavyzdį nusineš į susitikimą
su licėjaus administracija 2010 06 01.
3. Visus interviu Ieva, Ugnė ir Povilas atliks ir parengs leidiniui iki 2010 08 15.

2. LA Sąskrydis
Svarstyta: sąskrydžio diskusijų dalyviai, sąskrydžio muzikinė programa
Nutarta: Dėl sąskrydžio diskusijų:
1. Pagrindinė sąskrydžio diskusija – licėjaus (mokyklos) vizija per ateinančius 20 metų;
2. Pagrindinės diskusijos dalyviai: Saulius Jurkevičius (už kontaktavimą atsakingas Aurimas),
vienas LA įkūrėjų (preliminariai – Gediminas Šiuškus, už kontaktavimą atsakingas Aurimas),
ŠMM atstovas (preliminariai – Birutė Bartaškaite, už kontaktavimą atsakinga Ieva). Taip pat
Ugnė atsakinga už išsiaiškinimą apie galimybes pakviesti G. Steponavičių / kitus ŠMM
atstovus.
3. Kita sąskrydžio diskusija / pristatymas – 1000-mečio odisėja. Už kontaktavimą su dalyviais
atsakingas Ripas.
4. Pirmasis deadline sužinoti, ar norimi dalyviai gali ir sutinka dalyvauti – gegužės 21 d.
Dėl sąskrydžio grupių:
1. Tarybos nariai dar kartą paraginti paieškoti pažįstamų, turinčių kontaktų dėl grupių;
2. Ripas atsakingas už kontaktavimą su folkloro ansambliais (kontaktai iš Liudo), VJ (Laimonas
Zakas & Co).

3. Kiti einamieji darbai
Svarstyta: resursų, susijusių su 20mečiu radimas / papildomos paieškos, apklausų rengimas
Nutarta:
1. Ieva atsakinga už nuotraukų rinkimą iš savo pažįstamų (Jurkoniai);
2. Gabrielius kontaktuoja su žmonėmis, galbūt galinčiais sukurti licėjaus logo;
3. Gabrielius ir Ripas užsiima papildoma tiesiogine komunikacija su atskirų kartų atstovais,
jiems dar kartą praneša apie renkamas nuotraukas ir kt;
4. Ugnė artimiausiu metu Tarybai išsiunčia apklausos licėjaus dvyliktokams variantą, iki
gegužės galo Taryba suformuos komandą, kuri turės su ja dirbti;
5. Aurimas ir Ugnė sukontaktuoja su Gyčiu / licėjaus administracija dėl apklausos apie
mokytojus, suderina veiksmus.
Protokolavo Aurimas Račas
2010-05-06

