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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (MČTAU) kultūros fakulteto Atminties klubas 

(toliau – Klubas) yra Kultūros fakulteto padalinys, šių nuostatų nustatyta tvarka vienijantis 

fakulteto narius, siekiančius išsaugoti Rasų kapinėse palaidotų Lietuvai nusipelniusių žmonių 
atminimą bei jų kapaviečių priežiūrą. 

2. Klubas savo veikloje vadovaujasi MČTAU rektorato nutarimais, šiais nuostatais, Klubo 

valdybos nutarimais, Kultūros fakulteto dekano, Klubo vadovo pavedimais. 

3. Klubo buveinė – MČTAU buveinė. 
4. Klubo pavadinimas – Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto kultūros fakulteto 

Atminties klubas 

 

II. KLUBO VEIKLOS SRITIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS 
 
5. Klubo veiklos sritis yra istorinė, pažintinė bei kultūrinė veikla. 

6. Klubo tikslai – išsaugoti, nuolat prižiūrėti, tvarkyti  kapavietes bei jų aplinką Rasų kapinėse 

palaidotų rašytojų, kunigų, istorikų, kompozitorių, aktorių ir kitų žymių žmonių, neturinčių 
artimųjų. 

7. Siekdamas užtikrinti savo tikslus Klubas atlieka šias funkcijas: 

7.1. kiekvienas klubo narys prižiūri nors vieną apleistą kapavietę; 
7.2. organizuoja kapinių teritorijos priežiūrą, kviečia  viso kultūros fakulteto klausytojų talkas; 

7.3. skleidžia informaciją apie prižiūrimoje kapavietėje palaidoto asmens nuveiktus darbus 

socialiniuose tinkluose, tiesiog kapinėse arba išvykose į tų asmenų gimtąsias ar  gyventas 

vietas;  

7.4. teikia informaciją apie planuojamus renginius MČTAU svetainei; 

7.5. dalyvauja programose ar projektuose, susijusiuose su Klubo veikla; 

8. Klubas turi teisę: 
8.1 vykdyti šiuose nuostatuose numatytą veiklą; 
8.2. MČTAU interneto svetainėje ar kitose žiniasklaidos  priemonėse viešinti savo veiklą; 
8.3. Klubas, įgyvendindamas savo funkcijas, privalo: 

8.3.1 sudaryti sąlygas klubo nariams susipažinti su veiklos planais, numatomais renginiais; 

8.3.2 užtikrinti savo narių asmens duomenų apsaugą; 
8.3.3 baigti veiklą Klubo valdybos sprendimu; 

8.3.4 pateikti dokumentus MČTAU kultūros fakulteto dekanui Klubui baigus veiklą; 
8.4. Klubas gali turėti ir kitas teises bei pareigas, neprieštaraujančias MČTAU įstatams bei 

šiems nuostatams.  

 

IV. NARYSTĖ KLUBE 
 

9. Klubo nariais gali tapti MČTAU  nariai, pareiškę norą tapti Klubo nariu ir Klubo vadovo įrašyti 

į narių sąrašą. Klubo narių skaičių apsprendžia Klubo valdyba. Atsisakius priimti naują narį, 
klubo valdyba privalo informuoti jį apie atsisakymo priimti priežastis. 

10. Klubo narių teisės ir pareigos: 

10.1. Klubo nariai turi teisę: 



10.1.1. balsuoti, kai klausimai sprendžiami balsavimu; 

10.1.2. naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis; 

10.1.3. dalyvauti visuose Klubo renginiuose; 

10.1.4. būti Klubo valdymo organo nariais; 

10.1.5. teikti pasiūlymus ir pageidavimus Klubo valdybai bei vadovui; 

10.1.6. kurti ir siūlyti veiklos planus, programas ir projektus; 

10.1.7. bet kada išstoti iš klubo, apie tai pranešus Klubo vadovui. 

10.2. Klubo nariai privalo: 

10.2.1. tinkamai prižiūrėti pasirinktas kapavietes; 

10.2.2. vykdyti Kultūros fakulteto tarybos, Kultūros fakulteto dekano bei Klubo vadovo 

nutarimus ir pavedimus, dalyvauti įgyvendinant juose numatytas priemones; 

10.2.3. laikytis Klubo nuostatų. 
 

V. KLUBO VALDYMAS 
 
11. Klubo valdymo organas yra klubo valdyba. 

11.1. Klubo valdybą sudaro 3(trys) nariai, renkami Klubo narių. 
11.1.1. Klubo valdybos nariai renkami 3(trijų) metų laikotarpiui, tačiau bet kada gali būti 

perrenkami jų pačių prašymu; 

11.1.2. Klubo valdybos nutarimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė jos 

narių. 
11.2. Klubo valdyba kadencijos laikotarpiui renka Klubo vadovą ir pasiskirsto pareigas. 

11.2.2. Jeigu Klubo vadovas laikinai negali eiti savo pareigų, jį pavaduoja vienas iš Klubo 

valdybos narių. 
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
12. Klubo veiklą organizuoja ir veiklos dokumentus tvarko Klubo valdybos vadovas arba jo 

įgaliotas asmuo. Klubo veiklos priežiūrą vykdo MČTAU kultūros fakulteto taryba. 

 

_____________________________________ 


