VILNIAUS LICĖJAUS ALUMNI TARYBOS
POSĖDŽIO NR. 5 (35) PROTOKOLAS
2010-04-04, 18.00 – 20.45
Dalyvavo:
LA tarybos nariai: Gabrielius Glemža, Vidmantas Šiugždinis, Adomas Malaiška, Skaistė
Aleksandravičiūtė, Jogilė Repečkaitė, Paulius Mieželis, Vytautas Miežys
Svečiai: Žilvinas Lešinskas, Justinas Archipovas, Ieva Rainytė

1. LA iždininkas
Licėjaus Alumni iždininke patvirtinta Skaistė Aleksandravičiūtė.

2. LA prizas Licėjaus kino festivalyje ’11 (LKF ’11).
Svarstyta: LA prizo LKF vertė, išraiška, įteikimas.
Nutarta: specialus LA prizas – Kino režisūros kursai organizuojami kino centre
„Skalvija“. Praktiniai 12 užsiėmimų kino kursai bus vykdomi 2011 m. rudenį,
kursų vertė 360 Lt. Prizą įteiks LKF dalyvaujantys LA tarybos nariai. Prizas
paviešinamas per LA facebook puslapį, Licėjaus puslapį, Licėjaus senatą
(dalyviams). Papildomas renginys visiems norintiems LKF dalyviams organizuojama ekskursija į LRT studiją (atsakingas Vytautas Miežys).

3. Licėjaus Alumni ryšių su Licėjumi stiprinimas
Svarstyta: Pauliui Mieželiui ir Vidmantui Šiugždiniui susitikus su Licėjaus
direktoriumi buvo aptartas ir vėliau LA tarybos patvirtintas siekis integruoti LA
atstovus į Licėjaus tarybą (šiuo metu susideda iš 5 moksleivių, 5 tėvų, 5 mokytojų
atstovų). Ši idėja jau preliminariai suderinta su tėvų ir mokytojų komitetais,
artimiausiu metu bus pateikta Licėjaus Senatui.
Nutarta: Į Licėjaus tarybą bus deleguojami 2 LA tarybos nariai. Artimiausioje
Licėjaus taryboje (birželio mėn.) bus inicijuotas LA narių prisistatymas ir jų
įtraukimo į Licėjaus tarybą tvirtinimas.

4. 2% parama ir aukojimas
Svarstyta: siekiant paskatinti paramos teikimą reikia pateikti galimiems
aukotojams ir konkrečius paramos panaudojimo variantus. Saulius Jurkevičius
išsakė Licėjaus galimybes patiems finansuoti reikiamus infrastruktūrinius
projektus (pvz laisvalaikio kambario įrengimas, dušų irengimas prie sporto salės,
etc) iš Licėjaus valdomų paramos fondo lėšų. Licėjui reikalinga tik pagalba
administruojant viešųjų pirkimų procesus (juridinis ir vadybinis darbas).
Nutarta:

4.1.

įsteigti kasmetinę LA stipendiją skirtą LA alumnams. Vienkartinė
metinė stipendija būtų skiriama pagal pateiktas alumnų paraiškas.

VILNIAUS LICĖJAUS ALUMNI TARYBOS
POSĖDŽIO NR. 5 (35) PROTOKOLAS
2010-04-04, 18.00 – 20.45

Stipendijos dydis galėtų būti procentinė surinktos 2% paramos
išraiška, tikslas – didinti buvimo alumnu tiesioginę naudą, padėti
alumnams įgyvendinti jų projektus arba padengti studijų universitete
kaštus. Kriterijus stipendijos teikimui parengs Skaistė
Aleksandravičiūtė.
4.2.

Inicijuoti alumnų galinčių padėti Licėjui organizuoti viešuosius pirkimus
atranką ir pritraukimą prie šių projektų. Atsakinga Ieva Rainytė.

4.3.

Detalizuoti “Spintelių projektą“ (spintelių Lietuvos mokyklose
įrengimo finansavimas, vėliau gaunant dalį jų nuomos pajamų), kaip
galimą nuolatinį LA pajamų šaltinį paramai, apsvarstyti jo legalumą bei
atitikimą LA asociacijos nuostatoms, rasti partnerius projekto
įgyvendinimui.

4.4.

Sukurti PayPal sąskaitą galimam paramos mokėjimui. Atsakinga
Skaistė Aleksandravičiūtė.

5. Licėjaus ir LA logotipas
Svarstyta: Licėjaus logotipo pakeitimas.
Nutarta: pradėti alumnų ir moksleivių apklausas dėl logotipo pakeitimo ir
norimo Licėjaus simbolio (dabar - Pegasas) pasitvirtinimo. Pritraukti grafinio
dizaino profesionalus, tiek kurti, tiek vertinti sukurtus variantus. Galimas
ekspertas vertinimui – UAB „Brandworks“ (www.brandworks.lt) kūrybos
direktorius Antanas Jonušas. Už apklausų organizavimą atsakingas Adomas
Malaiška.

6. LA sąskrydis
Svarstyta: sąskrydžio organizavimo detalės
Nutarta: LA sąskrydžio data – liepos 2-3 d. (šeštadienis-sekmadienis).
Parenkama vieta su galimybe nakvoti tiek namukuose, tiek palapinėse (vietos
variantą derina Skaistė Aleksandravičiūtė), dalyvavimo renginyje kaina keliomis
kainų kategorijomis. Renginiui sukuriama tema (tiek komunikacijai, tiek
turiniui), papildomos atraktyvios pramogos renginio vietoje (pvz galimybė
papildomai sumokėjus paskraidyti lėktuvu, etc). Detali informacija apie renginį
paskelbiama vėliausiai iki gegužės mėnesio vidurio.

7. Kitas LA tarybos susirinkimas
Kito susirinkimo data – balandžio 22 – 29 dienomis.
Protokolavo Vidmantas Šiugždinis / 2011-04-04

