VILNIAUS LICĖJAUS ALUMNI TARYBOS
POSĖDŽIŲ Nr. 5 (36) – 10 (41) SANTRAUKOS
Posėdis Nr. 5 (36)
Posėdžio data: 2010 06 04
Posėdžio dalyviai: Aurimas Račas, Gabrielius Glemža, Justinas Archipovas, Aivaras Gasiūnas,
Povilas Joniškis, Ugnė Griniūtė, Ieva Rainytė, Vytautas Butkus.
Posėdžio metu aptarti klausimai:
1. LA sąskrydžio organizavimas. Nutarta:
a. Artimiausiu metu pradėti sąskrydžio registraciją (Aurimas);
b. Surasti diskusijai apie licėjaus ateitį iš ŠMM (Ugnė), LA įkūrėjų (Aurimas),
kitur;
c. Muzika – toliau ieškomos potencialios grupės (Ripas, Gabrielius, Povilas);
d. Nutarta dėl programos, transporto, kitų aspektų (įgyvendina Ripas).
2. Mokytojų vertinimo apklausos licėjuje. Aurimas ir Gabrielius informavo Tarybą, kad
apklausos jau pradėtos, viskas einasi gerai, moksleiviai gana aktyviai pildo
vertinimus.
3. Šėšėlio diena. Buvo aptartos galimybės pradėti Šėšėlių dienos projektą. Nutarta, kad
Aivaras artimiausiu metu pasirūpins registracijos pradėjimu. Ieva pasirūpins tekstų
kūrimu.
4. Big Brother +. Aurimas informavo Tarybą, kad Rusnė planuoja artimiausiu metu
pasidalinti savo mintimis ir idėjomis apie Big Brother + (vyresni alumnai studentams)
su Taryba.

Posėdis Nr. 6 (37)
Posėdžio data: 2010 06 30
Posėdžio dalyviai: Aurimas Račas, Gabrielius Glemža, Vytautas Butkus, Justinas Archipovas,
Povilas Joniškis, Ugnė Griniūtė.
Posėdžio metu aptarti klausimai:
1. LA sąskrydis. Sudėlioti paskutiniai taškai dėl LA sąskrydžio:
a. Liudas Jurkonis padės surasti prizų (koordinuoja Ripas);
b. Sąskrydžio programoje bus „Idėja diena“ renginį organizavę alumni
(koordinuoja Aurimas);
c. Patvirtintos grojančios grupės, Ripas užsiima pasirūpinti jų koordinavimu.
d. Aptartas žemas užsiregistravusių dalyvių skaičius, įvertinti sąkrydžio kaštai.
Nutarta, kad didelių finansinių nuostolių neturėtų būti patirta.
e. Mokytojų dalyvavimas. Aurimas apsiima sukoordinuoti jų atvykimą.
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Posėdis Nr. 7 (38)
Posėdžio data: 2010 07 08
Posėdžio dalyviai: Justinas Archipovas, Aurimas Račas, Gabrielius Glemža, Vytautas Butkus,
Ugnė Griniūtė, Monika Jokimaitytė, Aivaras Gasiūnas.
Posėdžio metu aptarti klausimai:
1. Iniciatyva „Papietaukim“. Monika pristatė savo idėją „Papietaukim“, kurios esmė –
pasiūlyti alumnams susitikti papietauti ir pakalbėti mieste (networking tipo
susitikimai). Sutarta, kad Monika pagalvos, kaip tai galėtų būti tiksliai įgyvendinta, o
LA Taryba padės sukurdama reikiamus įrankius svetainėje, komunikuodama ir kt.
2. LA sąskrydžio rezultatai. Aptarti LA sąskrydžio rezultatai. Dalyvių iš viso buvo XX –
mažiausias skaičius per visą LA istoriją, tačiau didelių finansinių nuostolių nebuvo
patirta (finansinis rezultatas -89 Lt). Buvo nemažai diskutuota, kodėl LA sąskrydis
nebuvo sėkmingas, ir nuspręsta, kad tą iš dalies lėmė objektyvios priežastys (ilgieji
savaitgaliai, atstumas nuo Vilniaus, ir kt.), tačiau kartu lieka neaišku, ar pats renginio
formatas yra priimtinas alumnams. Tą nuspręsta išsiaiškinti apklausa (koordinuoja
Ripas).
3. Iniciatyva Alumni Alumnams (a.k.a. BB). Rusnė Tarybai pateikė savo viziją, kaip
projektas galėtų būti vykdomas, šiuo metu Taryba turėtų padėti Rusnei surinkti
daugiau alumnų kontaktų, kurie galėtų būti didiejo projekto broliai.
4. Licėjaus 20metis. Trumpai aptarta artėjančio licėjaus 20mečio tema, Aurimas
informavo, kad jau licėjuje jau vyksta pasiruošiamieji darbai ir vasaros pabaigoje LA
reikės pradėti glaudžiai bendradarbiauti su licėjumi šioje srityje. Jau įvyko bendras LA
ir licėjaus administracijos susitikimas, kuriame buvo pasidalinti pirmaisiais darbais ir
mintimis šioje srityje.

Posėdis Nr. 8 (39)
Posėdžio data: 2010 08 18
Posėdžio dalyviai: Vytautas Butkus, Gabrielius Glemža, Aurimas Račas, Justinas Archipovas,
Ieva Rainytė, Ugnė Griniūtė.
Posėdžio metu aptarti klausimai:
1. Licėjaus 20metis. Aptarti vykdomi darbai, susiję su licėjaus 20mečio švente,
planuojamas alumni pasirodymas 20mečio renginyje. Dar kartą sudėliotos visos narių
atsakomybės, artimiausius mėnesiu vykdomi darbai:
a. Ieva, Ripas, Aurimas – darbų koordinavimas;
b. Vytautas, Gabrielius, Ugnė – 20mečio vakarinės dalies organizavimas;
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c. Ripas- komunikacija;
d. Aurimas, Ieva, Ripas – finansai;
e. Ieva, Ugnė – 20mečio leidinio darbai;
2. Mokytojų apklausos. Aurimas ir Gabrielius informavo Tarybą, kad apklausos jau yra
baigtos, šiuo metu ruošiami rezultatai ir jie bus pateikti mokytojams rugsėjo
pradžioje.
3. Sąskrydžio apklausos rezultatai. Ripas trumpai apžvelgė sąskrydžio apklausos
rezultatus, tačiau kadangi apklausti buvo tik dalyvavę alumnai, rezultatai neleido
visiškai suprasti, kodėl sąskrydis nebuvo toks sėkmingas, kaip tikėtąsi. Ripas taip pat
pažadėjo pasidalinti visais rezultatais su visa Taryba.
4. Tarybos narių buvimas Lietuvoje. Aurimas informavo Tarybą, kad išvyksta iš Lietuvos
ir todėl gali kiek sumažėti jo galimybės vadovauti Tarybai. Taip pat buvo konstatuota,
kad Lietuvoje lieka tik 2 Tarybos nariai, todėl didžioji dalis veiklos turės būti vykdoma
el. paštu, o susirinkimų gali būti mažiau.

Posėdis Nr. 9 (40)
Posėdžio data: 2010 09 07
Posėdžio dalyviai: Aurimas Račas, Justinas Archipovas, Ugnė Griniūtė, Ieva Rainytė,
Gabrielius Glemža, Vytautas Butkus.
Posėdžio metu aptarti klausimai:
1. LA ir licėjaus administracijos susitikimas. Artėjant didžiąjam La ir licėjaus
administracijos susitikimui, buvo dar kartą aptarti LA tikslai, galimybės prisidėti, buvo
pasiūlyta organizacinės grupės struktūra, aptarta LA pozicija komunikacijos, bilieų
kainos rinkimo klausimais. Sutarta, kad į susitikimą eis Ripas, Ieva ir Gabrielius. Taip
pat sutarta nuolatos keistis el. laiškais apie 20mečio organizavimą.
2. LA darbai 20mečio srityje. Taip pat aptarti jau šiuo metu vykdomi LA darbai 20mečio
srityje, 20mečio leidinio progresas, galimybės tolygiau paskirstyti darbo krūvį tarp
Tarybos narių.
3. Mokytojų diena licėjuje. Nutarta, kad LA galėtų padėti suorganizuoti Mokytojų dieną
licėjuje, pakviesti žymių alumnų praesti pamokų. Tuo užsiims Ugnė ir Ieva.

VILNIAUS LICĖJAUS ALUMNI TARYBOS
POSĖDŽIŲ Nr. 5 (36) – 9 (40) SANTRAUKOS
Posėdis Nr. 10 (41)
Posėdžio data: 2010 11 20 – 2010 12 01 (virtualus posėdis)
Posėdžio dalyviai: Justinas Archipovas, Vytautas Butkus, Gabrielius Glemža, Aivaras
Gasiūnas, Rusnė Didžiulytė, Aurimas Račas, Povilas Joniškis, Ugnė Griniūtė, Ieva Rainytė,
Viktorija Gečytė, Domantas Jankauskas.
Posėdžio metu aptarti klausimai:
1. Licėjaus 20metis. Aptarti šie klausimai:
a. Licėjaus 20mečio leidinys: trūkstami tekstai, kita reikiama informacija (Ieva,
Ripas, Aurimas);
b. Oficialioji renginio dalis: bilietai, pasisakymai, kiti darbai (Ieva, Ripas,
Aurimas);
c. Vakarinė renginio dalis: planuojamas formatas, šiuo metu atliekami darbai
(Vytautas, Gabrielius, Ugnė).
2. Licėjaus Alumni logotipas. Aurimas informavo LA Tarybą, kad LA logotipas yra beveik
identiškas vienam iš JAV aukštųjų mokyklų logotipui. Nors dalis Tarybos narių apie tai
žinojo ir anksčiau, faktas, kad panašumai tokie dideli, nebuvo visiems žinomas. Buvo
nuspręsta, kad logotipo klausimą reikėtų spręsti, tačiau tai atidėta periodui po
licėjaus 20mečio.
3. IT infrastruktūra. Buvo aptarti šie klausimai:
a. Gabrieliaus ir Domanto iškelta idėja įsteigti LA IT departamentą;
b. Aurimo siūlymas pertvarkyti LA IT infrastrktūrą į tokią, kurioje IT
departamento nereikėtų;
c. Visi Tarybos nariai supažindinti su esama IT infrastruktūra, jos didžiausiais
trūkumais.
Nutarta, kad daugiau prasmės būtų bandyti atnaujinti IT infrastrūktūrą, tačiau
konkrečių sprendimų priėmimas atidėtas periodui po 20mečio.
4. Rinkimų organizavimas. Aurimas pastebėjo, kad šįmet bus renkami net 6 nauji
Tarybos nariai, ir kad tokį kandidatų skaičių surinkti gali būti sunku. Todėl Taryboje
buvo nuspręsta jau dabar pradėti agituoti alumnus dalyvauti rinkimuose, taip pat
išnaudoti 20mečio suteikiamas galimybes pritraukti daugiau alumnų.

