VILNIAUS LICĖJAUS ALUMNI TARYBOS
POSĖDŽIO NR. 9 (52) PROTOKOLAS
2012-03-07, 20.00 – 22.00
Dalyvavo:
LA tarybos nariai: Gabrielius Glemža, Vidmantas Šiugždinis, Skaistė Aleksandravičiūtė, Jogilė
Repečkaitė, Paulius Mieželis, Vytautas Butkus, Vytautas Miežys
Svečiai: Žilvinas Lešinskas

1. 2012-13 metų taryba.
Nutarta: Kovo 11 skelbiami rezultatai. Kovo 25 susitinka naujoji taryba.
2. 2011-12 ataskaita.
Nutarta: Žilvinas iki kovo 18 sumaketuos ataskaitą, kurios pavadinimas „Gyvenimas – tai
klausimas be atsakymo“.

3. PayPal sąskaita.
Svarstyta: Reiktų atsidaryt PayPal, su kuria būtų daugiau galimybių alumnams aukoti
pinigus stipendijoms ir kitiems geriems dalykams.

Nutarta: Žilvinas iki Balandžio pradžios pasidomės šia galimybe ir papasakos.
4. Liekantys tarybos nariai.
Svarstyta: Liekančių tarybos narių likimai.
Nutarta: Vidmantas išsiųs asmeninius laiškus tarybos nariams, kad jie pagalvotų ar turės
pakankamai laiko išlikti tarybos nariu. Niekas nebus spaudžiamas išeiti, kiekvienas turi pats
apsispręsti.

5. VytautasB ir Gabrielius.
Svarstyta: Ką daryt su šitais?
Nutarta: Neatstumti šių dviejų jaunuolių nuo LA veiklos. Jaunuoliai savo ruožtu pasižadėjo
būti lengvai pasiekiami ir pagal galimybes prisidėti prie bendro gėrio. Gabrielius pabrėžė
norintis toliau lavinti savo statistinius sugebėjimus ties mokytojų apklausomis, o Vytautas
paminėjo LA sąskrydį.

6. 2011-2012m. LA tarybos veikla
Svarstyta: trumpai aptarėme praėjusių metų tarybos veiklą, kuo turime pasidžiaugti
ir kokia patirtimi pasidalinti su naujaisiais tarybos nariais.
Nutarta: Pradėjome nuo svarstymo, kuriais iš savo darbų iš tikrųjų galime
didžiuotis. Šiais metais visiems labiausiai įstrigo LA sąskrydis, kurį dauguma
pripažino kaip vieną iš sėkmingiausių Tarybos darbų – tarybai net per žiemą išliko
įkvėpimas ir kitąmet įdėti daug darbo. Pasidžiaugėme, kad sąskrydyje jautėsi
bendrumas, gerai jautėsi ir tie, kurie atvažiavo po vieną, ir su draugais. Tikėkimės,
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sėkmingo sąskrydžio formulę pavyks pritaikyti ir ateinančią vasarą, apie kurią jau
visi nejučia galvojame.
Prie „gerųjų dalykų“ priskirti žmonės, netikėtai pasisiūlantys prisidėti prie mūsų
vykdomų veiklų. Tarybos senbuviai pripažino, kad tai gan naujas reiškinys, todėl
leidom sau tuo pasidžiaugti.
Visi vienbalsiai gyrė Vytautą, komunikacijos vadą, kuris taip nuoširdžiai ir sėkmingai
rūpinasi ir LA puslapiu, ir mūsų puslapiu Facebooke, o ir naujienlaiškiai taiklūs ir
smagūs.
Ir dar nebaigėm džiaugsmų: visus tarybos narius įkvėpė Vidmanto entuziazmas ir
vėliau aplankiusi sėkmė ieškant paramos, kuri vėliau buvo panaudota suteikiant
stipendijas to vertiems alumnams. Beje, stipendijos irgi buvo paminėtos prie
džiuginančių projektų praėjusiais metais, kurį tikrai norisi tęsti, o ypač malonu
prisiminti, kad stipendijos buvo šių metų tarybos inicijuotas projektas, taigi jo sėkmė
dar labiau džiugina.
Pagalvojome ir apie tai, kaip reikėtų organizuoti kitų metų darbą. Visi tikimės, kad
naujieji nariai turės entuziazmo dalyvauti LA tarybos veikloje aktyviai, atneš naujų
minčių, o oficialiai neišrinkti niekur nepabėgs ir dalyvaus taip pat noriai. Sutarėme,
kad būtų patogu, jei susitikimams surastume pastovų laiką. Buvo kalbėta ir klasikine
tema – kaip organizuoti ir pasidalinti darbus. Nuskambėjo pasiūlymas, kad reikėtų
pasidalinti projektais/veiklomis, nesakant, kad tas tarybos narys viską turės ir
suorganizuoti, bet jo atsakomybė, kad renginys įvyktų, laiku būtų pradėtas planuoti
ir atsirastų jo pagrindiniai organizatoriai, žodžiu, viską „sužiūrėti“. Taip pat kalbėta,
kad kai kurių renginių galbūt reikėtų atsisakyti, dirbtinai nepalaikyti tų, kurie
nesulaukia didesnio dėmesio. Visgi sutarėme, kad tai daugiau naujosios sudėties
tarybos susitikimo temos, o geroji patirtis tebūna perduota.

Protokolavo VytautasB ir Jogilė
2012-03-07

