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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (toliau – MČTAU) Šokių studija (toliau –
Studija) yra neakademinis universiteto padalinys, savanoriškumo principu vienijantis
universiteto klausytojus, siekiančius lavinti kūrybingumą ir kūno plastiką, išreikšti ir tobulinti
turimus choreografinius meninius sugebėjimus bei sceninę patirtį ir koncertuoti.
2. Šie nuostatai reglamentuoja Studijos tikslus, uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimą,
dalyvių pareigas ir atsakomybę.
3. Studija savo veikloje vadovaujasi MČTAU įstatais, MČTAU veiklos reglamentu, Rektorato
nutarimais ir šiais nuostatais.
4. Studijos veikloje gali dalyvauti visi MČTAU klausytojai.
5. Studija yra tiesiogiai pavaldi universiteto Rektoriui.
6. Studija naudojasi universiteto nustatyta tvarka priskirtu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu.
II. STUDIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
7. Pagrindinis Studijos veiklos tikslas yra teikti paslaugas MČTAU bendruomenei – kurti ir
palaikyti MČTAU bendruomenės kultūrinę edukacinę erdvę, MČTAU klausytojams suteikti
meninės saviraiškos ugdymo galimybes.
8. Studijos uždaviniai:
8.1. sudaryti sąlygas MČTAU klausytojų meninei saviraiškai;
8.2. reprezentuoti MČTAU šalyje ir užsienyje.
9. Studija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
9.1. organizuoja ir vykdo koncertus, festivalius ir kitus renginius MČTAU bendruomenei,
visuomenei;
9.2. užtikrina Studijos kolektyvų koncertinių programų ir repertuarų atnaujinimą;
9.3. suderinus su MČTAU vadovybe teikia, rengia paraiškas ir vykdo/dalyvauja vykdant
nacionalinių bei tarptautinių programų lėšomis finansuojamus projektus;
9.4. vykdo aktyvią rėmėjų paiešką kultūros programoms įgyvendinti, organizuoti renginius bei
sceninių rūbų įsigijimui;
9.5. pagal savo kompetenciją atlieka kitas funkcijas, reikalingas pasiekti Studijos tikslus bei
įgyvendinti uždavinius.
III. STUDIJOS STRUKTŪRA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
10. Studijai vadovauja Vadovas, turintis choreografo išsilavinimą, padedant Studijos seniūnui.
Vadovas ir seniūnas skiriami ir atleidžiami iš pareigų MČTAU Rektorato posėdžio nutarimu.
11. Studiją sudaro 3 šokėjų grupės:
11.1. 1-oji šokių grupė Nonna Dance, koncertuojanti MČTAU renginiuose, atstovaujanti
universitetą respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, festivaliuose bei konkursuose;
11.2. 2-oji šokių grupė, galinti koncertuoti MČTAU renginiuose;
11.3. 3-ioji šokių grupė – nekoncertuojanti (dalyviai gauna pradinius šokio pagrindus). Ši grupė
formuojama vieneriems mokslo metams.
12. Studijos vadovas:
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12.1. organizuoja Studijos veiklą: moko Studijos dalyvius šokio pagrindų, kuria ir stato šokių
kompozicijas, sudaro/atnaujina koncertuojančių šokių grupių repertuarą;
12.2. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus Rektoriui dėl Studijos veiklos tobulinimo;
12.3. pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja MČTAU kitose Lietuvos, užsienio ir tarptautinėse
institucijose, vietiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.
13. Studijos seniūnas:
13.1. padeda Vadovui organizuoti Studijos veiklą;
13.2. kuruoja Studijos grupių veiklą;
13.3. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus Vadovui dėl Studijos veiklos tobulinimo.
14. Kiekvienoje grupėje renkamas (skiriamas) grupės seniūnas, kuris:
14.1. tvarko grupės narių apskaitą ir lankomumą;
14.2. renka kasmetinį MČTAU klausytojo mokestį;
14.3. išklauso ir teikia narių pasiūlymus ir pageidavimus Vadovui bei Studijos seniūnui;
14.4. nepriima į šokių grupę naujų narių nesuderinus su Vadovu ir Studijos seniūnu bei negavus
jų pritarimo (leidimo).
15. Naujų narių priėmimas (atranka) į Studiją vykdomas spalio mėn. Konkreti 1-ojo užsiėmimo
(atrankos) data, laikas ir vieta skelbiama MČTAU interneto svetainėje. Naujų narių atrankai
sudaroma komisija iš 5 asm. (Studijos vadovė, Studijos seniūnė ir Nonna Dance dalyvės).
Mokslo metų bėgyje nauji nariai nepriimami.
16. Naujų narių priėmimo tvarka:
16.1. visi norintys lankyti Studiją užsiregistruoja skelbime (MČTAU interneto svetainėje)
nurodytu el.p. adresu iki nustatytos datos;
16.2. 1-ojo užsiėmimo (atrankos) metu atrenkama iki 20 narių į 2-ąją ir/ar 3-iąją šokių grupę
bei 10 kandidatų, kurie bus pakviesti, tik atsiradus laisvoms vietoms.
17. Dėl narių tinkamumo šokti pagrindinėse koncertuojančiose šokių grupėse sprendžia (vertina)
Vadovas kartu su Studijos seniūnu. Dalyviui, pakviestam į koncertuojančią Nonna Dance
grupę, nustatomas 2 mėn. bandomasis laikotarpis.
18. Šokių grupių užsiėmimų periodiškumas priklauso nuo galimybių (turimų patalpų, Vadovo
užimtumo ir pan.). Šokių grupės Nonna Dance užsiėmimų laikas ir periodiškumas yra didesnis.
Neįvykus šokių grupių užsiėmimams dėl Vadovo užimtumo, ligos, negavus patalpų ar kt.
priežasčių, už juos nėra atidirbama.
IV. STUDIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
19. Studijos pareigos:
19.1. organizuoti ir vykdyti savo veiklą taip, kad būtų siekiama šiuose nuostatuose numatytų
tikslų bei būtų įgyvendinti iškelti uždaviniai;
19.2. viešinti MČTAU vardą bei jo kultūros tradicijas.
20. Studija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę:
20.1. pagal kompetenciją nustatyta tvarka gauti iš MČTAU padalinių informaciją bei
pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti Studijos uždavinius ir funkcijas;
20.2. organizuoti ir dalyvauti organizuojant MČTAU šventes, renginius;
20.3. gauti finansinę paramą, reikalingą įgyvendinant Studijos uždavinius ir funkcijas.
V. STUDIJOS DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
21. Teikti pasiūlymus ir pageidavimus Studijos veiklai gerinti.
22. Informuoti grupės seniūną, negalint dalyvauti užsiėmime. Nelankant užsiėmimų daugiau kaip
2 savaites iš eilės be pateisinančios priežasties, dalyvis gali būti šalinamas iš bet kurios šokių
grupės.
23. Informuoti Vadovą, Studijos seniūną ir aptarti tolesnę galimybę dalyvauti šokių užsiėmimuose,
iškilus sveikatos problemoms, sumažėjus fiziniam pajėgumui. Vadovas turi teisę neleisti
dalyvauti koncertinės grupės veikloje, pastebėjus dalyvio sveikatos sutrikimus.
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24. Vykdyti Vadovo nurodymus/sprendimus.
25. Koncertuojančios Nonna Dance grupės narių pareigos:
25.1. lankyti šokių užsiėmimus ir dalyvauti MČTAU organizuojamuose renginiuose, atstovauti
universitetą kitų institucijų renginiuose. Atsisakius dalyvauti renginiuose 3 kartus, be
pateisinančios priežasties, gali būti šalinamas iš koncertuojančios grupės;
25.2. nelankyti/nešokti kituose šokių kolektyvuose;
25.3. paskolinti koncertinius rūbus kitam, neturinčiam rūbų šokėjui, negalint dalyvauti
koncerte;
25.4. palikti koncertinius rūbus ir atributiką MČTAU neatlygintinai, išėjus iš šokių grupės
Nonna Dance;
25.5. nauji grupės nariai turi sumokėti kompensaciją už gaunamus rūbus, kuri bus naudojama
grupės veiklai. Jos dydis ir panaudojimas nustatomas bendru grupės narių sutarimu.
26. Šokių grupės Nonna Dance dalyvės, dėl sveikatos problemų, sumažėjus fiziniam pajėgumui,
gali rinktis lankyti 2-ą arba 3-ą grupę.
27. 2-oji šokių grupė koncertinius rūbus gali įsigyti tik suderinus ir gavus Studijos vadovo
pritarimą.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. Nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo MČTAU Rektorato posėdyje ir galioja iki jų pakeitimo
(dalinio pakeitimo) datos.
29. Nuo šių nuostatų įsigaliojimo netenka galios MČTAU Meninės saviraiškos fakulteto Šokių
studijos nuostatai, patvirtinti Rektorato posėdžio 2018 m. rugpjūčio 21 d. protokolo Nr. 7
nutarimu.
30. Su šiais nuostatai Studijos dalyviai supažindinami pasirašytinai.
______________________________

3

