VILNIAUS LICĖJAUS ALUMNI TARYBOS
POSĖDŽIO NR. 3 (46) PROTOKOLAS
2011-04-21, 19.00 – 22.00
Dalyvavo:
LA Tarybos nariai: Gabrielius Glemža, Vidmantas Šiugždinis, Adomas Malaiška, Karolis Adlis, Jogilė
Repečkaitė, Vytautas Butkus, Vytautas Miežys
Svečiai: Žilvinas Lešinskas, Ieva Rainytė

1. Atsakomybių pasidalijimas
Svarstyta: Iškelta idėja išrinkti žmones, kurie būtų atsakingas už (a) Vilniaus licėjaus
alumnų duomenų bazę, (b) licejausalumni.lt tinklalapį, (c) tarpininkavimą tarp LA Tarybos
ir LA narių. Vytautas Butkus taip pat pasisiūlė būti atsakingas už (d) sąrašo, kuriame būtų
surašytos visos LA Tarybos narių atsakomybės, sukūrimą ir priežiūrą.

Nutarta: Atsokymbes pasidalijome taip: (a) Vilniaus licėjaus alumnų duomenų bazė –
Gabrielius Glemža; (b) licejausalumni.lt tinklalapis – Jogilė Repečkaitė, (c) tarpininkavimas
tarp LA Tarybos ir LA narių – Adomas Malaiška, (d) sąrašo, kuriame būtų surašytos visos LA
Tarybos narių atsakomybės, sukūrimas ir priežiūra – Vytautas Butkus.

2. LA narių duomenų bazės
Svarstyta: Pastebėta, kad naujienlaiškį gauna nebūtinai tie asmenys, kurie savo el. pašto
adresą yra pateikę licejausalumni.lt tinklalapyje, narių skiltyje. Taip pat, šiuo metu nėra
galimybės asmeniui savanoriškai užsiregistruoti licejausalumni.lt. Norint užsiregistruoti,
administratoriai turi pirma sukurti nario profilį. Tai apsunkina registracijos procedūrą.

Nutarta: Gabrielius Glemža bandys sukurti sistemą, kuri leis naujienlaiškį išsiųsti tiems,
kurie savo el. pašto adresą yra pateikę licejausalumni.lt tinklalapyje. Taip pat Gabrielius
ieškos būdų, kaip supaprastinti registracijos į licejausalumni.lt procedūrą.

3. Atsakingų asmenų už LA sąskrydį 2011 išrinkimas
Svarstyta: Artėjant LA sąskrydžiui 2011, iškelta idėja išrinkti vyriausiąjį LA sąskrydžio
vadą, jam talkinančius padėjėjus. Į vyriausiojo vado postą siūlyti: Paulius Mieželis, Justinas
Archipovas.

Nutarta: Po trumpo pokalbio telefonu vyriausiuoju vadu išrinktas Justinas Archipovas. Jam
talkininkaus Paulius Mieželis, Vytautas Butkus ir Ieva Rainytė. Sąskrydžio vietos klausimais
konsultuos Skaistė Aleksandravičiūtė.

4. Naujienlaiškių dažnumas ir ten pateikiamos informacijos svarba
Svarstyta: Iškeltas klausimas, ar pakankamai dažnai šiuo metu yra siunčiami LA
naujienlaiškiai, svarstyta, kaip dažnai jie turėtų būti siunčiami, kokio svarbumo informaciją
juose reiktų pateikti.

Nutarta: Naujienlaiškiai šiuo metu siunčiami per retai – kartą per du mėnesius gaunant
naujienlaiškį susidaro įspūdis, kad organizacija yra neveiksni. Naujienlaiškių dažnumas
parinktas orientacinis – maždaug kas mėnesį. Taip pat nuspręsta neapsiriboti siunčiant tik
itin svarbią informaciją naujienlaiškiuose. Informacija turėtų būti šviežia ir glausta. Tad
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naujienlaiškius nuo šiol siųsime maždaug kas mėnesį, bet jei atsiras svarbių reikalų, glaustos
informacijos išsiųsime ir daugiau.

5. Skyrelio „Kuo mes užsiėmę?“ patalpinimas tinklalapyje
Svarstyta: Jogilė pasiūlė licejausalumni.lt tinklalapyje patalpinti skyrelį „Kuo mes
užsiėmę?“, kuriame itin glaustais punktais būtų atsakoma į klausimą, ką šiuo metu veikia LA
Taryba.

Nutarta: Idėja priimta su ovacijomis. Su dar didesnėmis ovacijomis Jogilė paskirta už idėjos
įgyvendinimą.

6. Seminarai liceistams dėl studijų užsienyje ir Lietuvoje
Svarstyta: Išklausius argumentuotą Vilniaus licėjaus administracijos nuomonę, jog
dabartiniai LA organizuojami atskiri seminarai apie studijas užsienyje ir Lietuvoje idėjiškai
priešina užsienio ir Lietuvos studijų sistemas, skatina studijuoti užsienyje.

Nutarta: Ieškoti alternatyvių seminaro formatų. Studijų Lietuvoje formatą ir pavadinimą
pakeisti į „Kaip pasirinkti profesiją?“ ir vykdyti šį pavasarį. Seminaro koordinatorė – Ieva
Rainytė. Studijų užsienyje seminarą vykdyti šį rudenį ir orientuoti į techninius dalykus,
kurie kyla stojant į užsienio universitetus, pvz.: motyvacinio laiško rašymas, el. formų
pildymas, universitetų reitingų patikimumas.

7. Licėjaus logotipo keitimas
Svarstyta: Apklausos dėl Licėjaus logotipo keitimo uždarymo data. Atsakingo asmens už
projektą paskyrimas.

Nutarta: Apklausa bus uždaroma 2011 m. gegužės 1 d. Už projektą atsakingas Vidmantas
Šiugždinis.

8. Vilniaus licėjaus ir LA tinklalapių keitimas
Svarstyta: Informacinėms technologijoms tobulėjant ir darant didelę įtaką visuomenei,
iškelta idėja inicijuoti Vilniaus licėjaus ir LA tinklalapių atnaujinimus juos apjungiant.

Nutarta: Idėjai pritarta. Tinklalapius nemokamai atnaujinti bus siūloma UAB „Gaumina“. Už
idėjos išjudinimą ir pradinį koordinavimą atsakingas Vidmantas Šiugždinis.

9. LA narių vedamos pamokos Vilniaus licėjuje
Svarstyta: LA narių vedamų pamokų Vilniaus licėjuje reikalingumas, formatas, dažnumas
ir duomenų bazės sukūrimas.

Nutarta: Pasitarus su Vilniaus Licėjaus Senatu nuspręsta, kad LA narių vedamų pamokų
Vilniaus licėjuje reikia. Formatą, dažnumą ir duomenų bazės sukūrimą koordinuoja Ieva
Rainytė. Planuojama projekto pradžia – 2011 m. rugsėjis.

10. LA nariams skirta stipendija
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Svarstyta: LA nariams skirta stipendija.
Nutarta: Paraginti Skaistę paruošti stipendijos pristatymą, dydį ir kriterijus, kuriuos reikia
išpildyti norint stipendiją gauti.

11. 2% nuo pajamų mokesčio paramos rinkimas 2012
Svarstyta: 2% nuo pajamų mokesčio paramos rinkimas kitais metais.
Nutarta: Apie paramos rinkimą pradėti galvoti 2012 m. sausį.
12. Vilniaus licėjaus ir LA paramos fondų apjungimas
Svarstyta: Remiantis užsienio universitetų alumni organizacijomis, iškelta idėja ateityje
apjungti Vilniaus licėjaus ir LA paramos fondus. Taip paramą būtų galima skirti tik Vilniaus
licėjui, kuris vėliau dalį surinktų lėšų skirtų LA. Padidėtų LA įplaukos.

Nutarta: Kol kas fondų apjungimo neinicijuoti, tam kad LA galėtų finansiškai
nepriklausomai vykdyti veiklą. Buvo pritarta ateityje ieškoti įvairių integracijos tarp
Vilniaus licėjaus ir LA būdų.

13. Kitų alumni organizacijų veikla
Svarstyta: Dažnai kylantys idėjiniai klausimai apie LA veiklą (ką turėtume veikti?; kokius
santykius su mokykla turėtume palaikyti?; ar didelį dėmesį kreipti mokyklai, ar orientuotis
tik į alumnus?) privedė prie noro pasidomėti kitų alumni organizacijų veikla.

Nutarta: Kitų alumni organizacijų veikla pasidomės ir informaciją pristatys Karolis Adlis.
14. „Širvintų“ stotelės pervadinimas
Svarstyta: „Širvintų“ stotelės pervadinimas į „Vilniaus licėjus“. Argumentas prieš –
pervadindami stotelę išreikštume nepagarbą šalia esančiai Vilniaus Senvagės vidurinei
mokyklai. Argumentai už: Vilniaus licėjaus pagerbimas, mokyklos garsinimas, kitų mokyklų
pavyzdžiai (Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Šv. Mato vidurinė mokykla).

Nutarta: Stotelės pervadinimą inicijuoti. Atsakingas Vidmantas Šiugždinis.
15. Darbo pasiūlymai LA tinklalapyje
Svarstyta: Darbo pasiūlymų talpinimas LA tinklalapyje.
Nutarta: Darbo pasiūlymų LA tinklalapyje netalpinti dėl jų retumo.
16. IT departamentas
Svarstyta: Dažnai kylant problemų dėl IT, nuspręsta įsteigti LA IT departamentą.
Nutarta: Bendradarbiaujant su Vilniaus licėjaus Senatu, IT departamente bus pasiūlyta
darbuotis IT besidomintiems liceistams. IT departamento vadovas bus Domantas
Jankauskas, o koordinatorė – Jogilė Repečkaitė.
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17. Kitas posėdis
Svarstyta: Kito posėdžio data.
Nutarta: Preliminari kito posėdžio data 2011 m. gegužės 6 d.

Protokolavo Vytautas Miežys
2011-04-21

