VILNIAUS LICĖJAUS ALUMNI TARYBOS
POSĖDŽIO NR. 12 (43) PROTOKOLAS
2010-12-30, 18.00 – 20.00
Dalyvavo: Nariai: Justinas Archipovas, Aurimas Račas, Gabrielius Glemža, Vytautas Butkus, Ieva
Rainytė; Svečiai: Viktorija Gečytė, Vytis Jurkonis, Inga Stasiulionytė

1. Anksčiau įvykusio LA aktyvistų susitikimo apibendrinimas
Viktorija apibendrino mintis iš įvykusio LA aktyvistų susirinkimo. Pagrindinė išvada, jog
reiktų koncentruoti LA tarybos dėmesį ir darbą į Licėjų, nes ten lengviausia pasiekti
efektyviausio poveikį.
Aurimas paoponavo, jog dauguma alumnų pasako, jog organizacija per daug
koncentruojasi į Licėjų ir jie norėtų, kad daugiau dėmesio būtų skiriama jiems ir būtų
skatinamas ryšių užmezgimas.
Justinas pasakė, jog reikia formuoti licėistų nuomonę apie LA ir tada jie ateityje
suformuotų savo ‘koralinį rifą’.
2. Sąskrydis 2011
Svarstyta: Po ne visiškai sėkmingo paskutinio sąskrydžio tarybos nariai ir svečiai
nusprendė, kad reiktų kažkaip permąstyti klaidas ir gal būt šiek tiek permąstyti
sąskrydžio formatą ir pradėti ruoštis kuo anksčiau.
Vitorija pasiūlė, kad reikia dėti užsiregistravusių žmonių sąrašą intertnete ir taip
atsirastų daugiau registruojančių.
Indrė pasiūlė daryti rinkimus „veikliausių, šauniausių“ ir t.t. alumnų rinkimus per
sąskrydį.
Nutarta: Justinas artimiausiu metu suorganizuos susitikimą su žmonėmis, norinčiais
prisidėti prie sąskrydžio organizavimo, kad būtų nustatytos tolimesnės gairės ir
svarbiausia – data, kuri turėtų būti per daug nedelsiant iškomunikuota turimais
kanalais.
3. LA logotipas
Svarstyta: Paaiškėjus, jog pegasas Licėjaus Alumni logotipe yra nuplagijuotas
nuspręsta, jog iki sekančių rinkimų reikėtų sukurti naują logotipą.
Nutarta: Justinas nieko per daug nelaukęs nusprendė paskirti Vytautą atsakingu už šitą
projektą, kuris, su Ievos ir Viktorijos kontaktų pagalba, suras žmonių, kurie galėtų
papaišyti ir sausio gale tarybai pateiks keletą variantų.
4. Reakcija į dvidešimtmetį
Svarstyta ir nutarta: Aurimas susisieks su Jurkevičiumi ir išsiaiškins kiek dalyvavo
alumnų renginyje, kiek buvo surinkta pinigų ir kur jie nukeliavo.

5. Rinkimai 2011
Svarstyta: Dalyviai nusprendė, jog reikėtų kurti tam tikras pareigas/pozicijas, į kurias
galėtų orientuotis kandidatai ir kurios suteiktų tarybai aiškumo dėl atsakomybių.
Nutarta: Aurimas artimiausiu metu paruoš pozicijas ir sukurs skiltį LA puslapyje
rinkimams.
6. Ataskaita
Svarstyta ir nutarta: Taryba nusprendė, kad reikia pradėti ruošti tekstus ataskaitai.
Ieva paskirta surinkti temas, apie kurias reikia parašyti. Aurimas kuruoja darbą.
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