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1. BENDROS NUOSTATOS 
 

1.1. MČTAU Patirties Laboratorijos (toliau - PL) veiklos reglamentas nustato PL veiklos tvarką. 
1.2. PL yra MČTAU informacijos ir idėjų klubas pavaldus Rektoratui. PL steigiama, pertvarkoma 

ir likviduojama Rektorato sprendimu. 

1.3. Vykdydama savo veiklą, PL vadovaujasi MČTAU įstatais, MČTAU veiklos reglamentu, 

Rektorato sprendimais ir savo veiklos reglamento nustatyta tvarka.  

1.4. PL veikloje dalyvauja MČTAU klausytojai. Jų priėmimą, dalyvavimą bei pašalinimą nustato 

MČTAU veiklos reglamento XII sk. nuostatos. 
1.5. PL vadovauja PL vadovas, padedant seniūnui. PL vadovui nesant jo funkcijas atlieka seniūnas. 

1.6. PL vadovas renkamas dvejiems metams mokslo metu pradžioje bendrame susirinkime 

paprasta balsų dauguma. Seniūną skiria vadovas pritarus PL nariams. 

1.7. PL vadovas teikia, o PL nariai paprasta balsų dauguma  pritaria siūlomų PL narių delegavimui 

į komisijas, komitetus, tarybas ar kitas institucijų kuriamas struktūras, nagrinėjančias 

MČTAU aktualias temas.  

 
2. VEIKLA 

 

2.1. PL vadovas derina darbą su MČTAU Rektoratu. 

2.2. PL vadovas  organizuoja susitikimus, sudaro susitikimų dienotvarkę ir juos moderuoja.  

2.3. PL seniūnas skelbia susitikimų dienotvarkę, esant reikalui, pildo protokolus, prisideda prie 

projektų rengimo, tvarko Facebook grupės puslapį ir nuolat atnaujina joje skelbiamą 
informaciją. 

2.4. PL temas aptarimui siūlo ir pasirenka patys dalyviai. Temas aptarimui ir nagrinėjimui gali 

siūlyti ir Rektoratas. Pasirinktos temos turi atitikti pozityvaus senėjimo principus ir būti 
aktualios plačiajai senjorų bendruomenei.  

2.5. PL dalyviams, paprasta balsų dauguma pritarus pasirinktai temai, ją kuruoja  vienas ar keli 

dalyviai. 

2.6. Pasirinktos nagrinėjimui temos skelbiamos MČTAU interneto svetainės ir PL puslapyje. 

Informaciją skelbimui parengia atsakingas už atitinkamą temą grupės narys. Pastabas, 

pasiūlymus ir komentarus visais svarstomais klausimais gali teikti visi MČTAU klausytojai. 

Atsakingas narys surenka ir apibendrina visas gautas pastabas ir pristato jas PL grupei. 

2.7. PL gali į grupės susirinkimus kviesti atitinkamų sričių ekspertus ar specialistus. 

2.9. PL parengti pasiūlymai, rekomendacijos  ar kiti dokumentai, prieš teikiant institucijoms ar 

skelbiant juos viešai, derinami su Rektoratu. 

 

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS. 
 

3.1. Susitikimų eigą, trukmę, periodiškumą siūlo PL vadovas. 
3.2. PL susitikimai vyksta vieną kartą per savaitę, jei PL vadovas nenumato kitaip.  

3.3. Užsiėmimų vieta ir laikas skelbiami PL Facebook svetainėje. 

3.4. PL veiklos reglamentas įsigalioja nuo jų patvirtinimo MČTAU Rektorato posėdyje ir galioja 

iki jų pakeitimo ar likvidavimo. 
 
2021 gegužės mėn. 7d. Patirties laboratorijos veiklos reglamentą apsvarstė ir jam pritarė PL 

nariai. 


