VILNIAUS LICĖJAUS ALUMNI TARYBOS
POSĖDŽIO NR. 13 (31) PROTOKOLAS
2010-03-03, 20.00 – 21.30
Dalyvavo:
Liudas Jurkonis, Justinas Archipovas, Aurimas Račas, Rusnė Didžiulytė, Monika Merkytė,
Ugnė Griniūtė, Povilas Joniškis
1. LA Tarybos Rinkimai
Aptarta rinkimų eiga. Rinkimai vyksta sklandžiai, balsuojančių alumni aktyvumas išlieka
panašus į buvusį pernai. Aptarti galimi data, laikas ir vieta pirmajam naujai išrinktos LA
Tarybos posėdžiui.
Nutarta: Pirmasis naujai išrinktos LA Tarybos posėdis vyks pirmąją balandžio savaitę. Tikslūs
laikas ir vieta bus patikslinti vėliau.
2. LA Sąskrydis
Svarstytos sąskrydžio data ir vieta.
Nutarta: Sąskrydis vyks Joninių arba Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo savaitgaliais
(birželio 24-27 arba liepos 3-6 dienomis), priklausomai nuo tinkamų sąskrydžiui rengti vietų
pasiūlos. Iki kovo 17 d. Ugnė ir Justinas susisieks su posėdžio metu aptartų sodybų ir
poilsiaviečių administratoriais ir išsiaiškins, kuriomis dienomis galima atlikti rezervacijas.
3. LA Tarybos Ataskaita
Aptartos techninės ataskaitos rašymos smulkmenos.
Nutarta: Povilas artimiausiu metu pabaigs formatuoti ataskaitą, kurios elektroninė versija
bus patalpinta LA tinklapyje. Taip pat bus atspausdintos kelios popierinės ataskaitos kopijos,
kurių viena bus atiduota Licėjaus mokytojams, kita – pakabinta Licėjaus moksleivių skelbimų
lentoje.
4. Stipendijų projektas
Aptarta projekto investuotojų paieškos eiga.
Nutarta: Kovo pabaigoje Liudas praneš derybų su Teo ir Omnitel rezultatus.
5. Marškinėliai
Povilas pasiūlė galimybę sukurti LA marškinėlių šabloną naudojantis internetinės kompanijos
paslaugomis ir leisti susidomėjusiems alumni patiems užsisakyti norimo dydžio ir spalvos
marškinėlius internetu.
Nutarta: Iki kito LA Tarybos posėdžio Povilas ir Ugnė surinks informaciją apie paslaugos
kaštus ir technines paslaugos įgyvendinimo detales. Prie klausimo Taryba sugrįš kito
posėdžio metu.
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6. LA Tarybos Struktūra
Svarstyta galimybė keisti dabar galiojančią LA Tarybos struktūrą, nes dabartinė Tarybos narių
veikla dažnai nesutampa su komitetais ir pareigybėm, apibrėžtais oficialiuose susitarimuose.
Nutarta: Klausimą bus išsamiai aptartas kito posėdžio metu, dalyvaujant naujai išrinktiems
LA Tarybos nariams.
7. Darbo praktikos liceistams
Justinas pasiūlė galimybę skatinti liceistų ir alumni bendravimą siūlant dirbantiems alumni
organizuoti „šešėlių dieną“ dabartiniams licėjaus mokiniams. Dienos metu liceistas,
besidomintis studijomis ir karjera tam tikroje srityje, leistų laiką kaip alumno šešėlis jo darbo
vietoje taip įgaudamas patirties jį dominančioje srityje. Ši galimybė leistų liceistams geriau
suprasti įvairių sričių siūlomas karjeros galimybes ir padėtų jiems legviau apsispręsti dėl savo
ateities planų.
Nutarta: Dirbantys Tarybos nariai pasitars su savo pažįstamais alumni ir įvertins galimybes
tokio projekto įgyvendinimui. Prie klausimo Taryba sugrįš artimiausio posėdžio metu.

