VILNIAUS LICĖJAUS ALUMNI TARYBOS
POSĖDŽIO NR. 4 (47) PROTOKOLAS
2011-05-13, 18.00–21.00
Dalyvavo: Gabrielius Glemža, Vidmantas Šiugždinis, Skaistė Aleksandravičiūtė, Vytautas Butkus,
Ieva Rainytė, Žilvinas Lešinskas

1. LA nariams skirta stipendija
Svarstyta: Skaistė Aleksandravičiūtė pristatė LA nariams skirtos stipendijos
kriterijų ir prašymo formos darbinį variantą ir pakvietė visus surašyti savo
pasiūlymus ir pastabas.
Nutarta: Šiais metais stipendijai skirti 2000 Lt, kvietimą teikti paraiškas paskelbti
birželio 1 d., iki to laiko parengti prašymo formą ir galutinį stipendijos skyrimo
procedūros aprašymą, darbinis dokumentas – čia.

2. LA dalyvavimas Licėjaus sąskrydyje
Svarstyta: LA komanda galėtų dalyvauti Licėjaus sąskrydžio futbolo varžybose ir
padaryti trumpą pristatymą apie savo veiklą. Buvo suabejota pristatymo
reikalingumu, nes ir taip kuriama LA narių duomenų bazė.
Nutarta: Žilvinas Lešinskas pasisiūlė per LA FB puslapį surinkti LA futbolo komandą
ir pasakyti trumpą kalbą LA vardu.

3. Kontaktų rinkimas duomenų bazei
Svarstyta: Reikėtų suskubti surinkti dabartinių dvyliktokų kontaktus LA duomenų
bazei. Licėjaus prezidentas turi tik klasių seniūnų kontaktus. Kilo klausimų, kokius
duomenis reikėtų surinkti, ar pakanka tik el. pašto. Papildomus duomenis LA nariai
savo noru pateikia duomenų bazėje, o pradiniam neaktyviam ir neviešinamam
naudotojo profiliui sukurti naudojamas tik vardas, pavardė, el. pašto adresas ir
karta.
Nutarta: Gabrielius Glemža per seniūnus surinks kitų dvyliktokų duomenis.

4. Dvyliktokų išleistuvės
Svarstyta: Kas galėtų dalyvauti išleistuvėse ir viešai pasveikinti dvyliktokus LA
tarybos vardu. Išleistuvės vyks liepos 16 d. 16 val. Kongresų rūmuose.
Nutarta: Išleistuvėse dalyvaus Vidmantas Šiugždinis ir LA vardu pasakys
sveikinamąją kalbą, dalyvavimo detales suderins su direktoriumi Sauliumi
Jurkevičiumi, kartu paklaus jo nuomonės apie įvykusį studijų seminarą (žr. 7
klausimą) ir pasitars dėl tinklapio atnaujinimo finansavimo (žr. 5 klausimą).
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5. Licėjaus ir LA tinklapių atnaujinimas
Svarstyta: Tolesnis Licėjaus ir LA tinklapių atnaujinimo veiksmų planas. Kalbėta su
UAB „Gaumina“, iš esmės jie apsiimtų, tačiau visai už dyką daryti nenori. Kadangi
kalbama ir apie Licėjaus tinklapio atnaujinimą, galbūt Licėjus galėtų padengti
išlaidas iš sukaupto fondo. Ieva Rainytė pasiūlė dėl tinklapio pasikalbėti ir su UAB
„Synergia“.
Nutarta: Vidmantas Šiugždinis toliau tęs derybas su „Gaumina“ ir pasikalbės su
Licėjaus direktoriumi dėl tinklapių atnaujinimo finansavimo. Ieva Rainytė susisieks
su „Synergia“.

6. Logotipo atnaujinimas
Svarstyta: Tolesni veiksmai dėl LA, o kartu ir Licėjaus, logotipo atnaujinimo.
Vidmantas Šiugždinis šiuo klausimu bendrauja su Antanu Jonušu
(www.brandworks.lt), kuris galėtų peržiūrėti ir įvertinti mokinių pasiūlytus logotipo
variantus, patarti logotipų autoriams kur ką patobulinti ir pats pasiūlytų keletą savo
variantų.
Nutarta: Kitame posėdyje pristatyti keletą logotipo variantų.

7. Studijų seminaro aptarimas
Svarstyta: Seminaras dėl studijų pasirinkimo praėjo gerai – dalyvavo 14 kalbėtojų,
susirinko pakankamai klausytojų. Kitais metais galbūt reikėtų keisti renginio
formatą ir pakviesti ką nors pasakyti įžanginę kalbą, tada pristatyti ar pakviesti
kalbėtojus pačius prisistatyti ir tolesnes diskusijas perkelti į grupeles. Atsižvelgiant į
šiemet išgirstų mokinių klausimų pobūdį, reikėtų pagalvoti, kaip per ateinančius
seminarus galima būtų orientuotis ne tik į skirtingų specialybių pristatymą, bet ir į
patį klausimą, kaip ir kuo vadovaujantis rinktis studijas.
Nutarta: Vidmantas Šiugždinis dar užklaus Licėjaus direktoriaus atsiliepimų apie
įvykusį studijų seminarą.

8. LA sąskrydžio komunikacija
Svarstyta: Kadangi laiko lieka vis mažiau, reikia artimiausiu metu pradėti
komunikuoti apie liepos 2–3 d. vyksiantį LA sąskrydį. Reikia susisiekti su Molėtų
astronomijos observatorija (MAO) dėl vietų svečių nameliuose ir galutinai patvirtinti
sąskrydžio vietą, kad galėtume skelbti informaciją.
Nutarta: Skaistė Aleksandravičiūtė pirmadienį pasikalba su MAO dėl svečių
namelių, LA sąskrydžio grupė susitinka antradienį 19 val. derinti programos.
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9. Kiti dalykai
Svarstyta: Paulius Mieželis neseniai buvo susitikęs su vienu iš Savivaldybės Tarybos
narių ir jam užsiminė apie Licėjaus stotelės klausimą. Idėja pervadinti stotelę
Licėjaus vardu buvo sutikta labai palankiai.

10. Kitas susitikimas
Svarstyta: Kitos susitikimo data.
Nutarta: Susitikti reikėtų paskutinę gegužės savaitę.

Protokolavo Skaistė Aleksandravičiūtė
2011-05-13

