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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. MČTAU Garbės narių klubas (toliau – Klubas) yra MČTAU (toliau – Universiteto) padalinys,
savanoriškumo principu jungiantis Universiteto Garbės narius.
1.2. Klubas savo veikloje vadovaujasi Universiteto įstatais, Rektorato nutarimais, šiais nuostatais bei
Klubo vadovo parėdymais.
1.3. Klubo buveinė – Universiteto buveinė.
1.4. Klubo pavadinimas – MČTAU Garbės narių klubas.
2. KLUBO VEIKLOS SRITIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS
2.1. Klubo veiklos sritis ir tikslai yra Universiteto Garbės narių susivienijimas bendrai veiklai,
siekiant paskleisti Universitete įgytą patirtį, organizuoti įvairiapusiškas bendravimo ir veiklos
formas: spektaklių, renginių lankymas, švenčių organizavimas ir kitos priemonės pagal narių
pageidavimus ir siūlymus.
2.2. Siekiant užtikrinti savo tikslus, Klubas atlieka šias funkcijas:
2.2.1. Klubo vadovo nustatytais terminais organizuoja Klubo narių susitikimus;
2.2.2. dalyvauja renginiuose, programose ir projektuose, susijusiuose su Klubo veikla;
2.2.3. esant galimybei, rengia arba dalyvauja MČTAU projektuose;
2.2.4. bendradarbiauja su kitais Universiteto klubais.
3. NARYSTĖ KLUBE
3.1. Klubo nariais gali būti MČTAU Garbės nariai, pareiškę norą dalyvauti Klubo veikloje.
3.2. Klubo nariai turi teisę:
3.2.1. balsuoti, jeigu klausimai sprendžiami balsavimu;
3.2.2. dalyvauti visuose renginiuose;
3.2.3. teikti pasiūlymus ar pageidavimus Klubo vadovybei;
3.2.4. išstoti iš Klubo.
3.3. Klubo nariai privalo:
3.3.1. laikytis Klubo nuostatų;
3.3.2. padėti įgyvendinti Klubo tikslus.
4. KLUBO VALDYMAS
4.1. Klubo valdymo organai yra Klubo vadovas(ė) ir seniūnas(ė).
4.2. Klubo vadovą skiria Rektoratas.
4.3. Klubo seniūną pasirenka ir skiria Klubo vadovas.
4.4. Klubo vadovas vadovaujasi Klubo narių pasiūlymais bei savo iniciatyva, planuoja ir organizuoja
Klubo veiklą, vykdo Rektorato pavedimus, atsiskaito Rektoratui už Klubo veiklą.
4.5. Klubo seniūnas pavaduoja Klubo vadovą bei padeda organizuoti darbą.
5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Šie nuostatai įsigalioja juos patvirtinus Universiteto Rektorato nutarimu ir gali būti keičiami
Rektorato iniciatyva arba Klubo vadovui pasiūlius.
5.2. Klubo veikla gali būti nutraukta Rektorato nutarimu.
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