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I. BENDROSIOS  NUOSTATOS 
 

1. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (MČTAU) Socialinės psichologijos fakulteto 

Saviugdos klubas „Mes“ (toliau – Klubas) yra Socialinės psichologijos fakulteto 
savanoriškumo principu veikiantis padalinys. 

2. Klubas savo veikloje vadovaujasi MČTAU Rektorato nutarimais, šiais nuostatais, Socialinės 

psichologijos fakulteto Dekano, Klubo vadovo pavedimais. 

3. Klubas steigiamas Socialinės psichologijos fakulteto Dekano teikimu, pritariant tarybos 

nariams. Klubo vadovas tvirtinamas Rektorato posėdžio metu. 

4. Klubo pavadinimas – Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto Socialinės psichologijos 

fakulteto saviugdos klubas „Mes“, buveinė – MČTAU. 

 
II. KLUBO VEIKLOS SRITIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

 

5. Klubo veiklos sritis yra saviugda. Saviugda – tai asmeninės atsakomybės už savo mokymąsi 

priėmimas, dalyvaujant nuolatinio domėjimosi, emocinio intelekto ugdymo, refleksijos ir 

praktinių veiksmų procese, vidinės ir išorinės harmonijos savyje atradimas, geranoriškumas ir 

empatija savo ir kitų atžvilgiu. 

6. Klubo tikslai: 

6.1. organizuoti ir vykdyti fakulteto iškeltus uždavinius: ugdyti asmens savimonę bei emocinį 
intelektą, užsiimti saviugda, spręsti susitaikymo su savimi klausimus; 

6.2. sudaryti sąlygas klausytojų įvairiai saviraiškai; 

6.3. inicijuoti ir dalyvauti MČTAU organizuojamuose projektuose, renginiuose, programose. 

7. Siekdamas užtikrinti savo tikslus Klubas atlieka šias funkcijas: 

7.1. rengia Klubo veiklos planus ir teikia juos Socialinės psichologijos fakulteto Dekanui;  

7.2. kartą per mėnesį organizuoja Klubo narių renginius; 

7.3. informuoja Klubo narius apie parengtą darbotvarkę;  
7.4. teikia informaciją apie planuojamus renginius MČTAU svetainei; 

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

7.6. organizuoja paskaitas, seminarus, diskusijas, ekskursijas, išvykas, plenerus, sveikatingumo 

bei sąmoningumo stovyklas, sporto šventes ir kt. 

 

III. KLUBO TEISĖS IR PAREIGOS 
 

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

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. 
8.4. Klubas gali turėti ir kitas teises bei pareigas, neprieštaraujančias MČTAU įstatams bei 

šiems nuostatams. 

 



IV. NARYSTĖ KLUBE 
 

9. Klubo nariais gali tapti MČTAU klausytojai, Socialinės psichologijos fakulteto nariai, pareiškę 
norą tapti Klubo nariais.  

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 renkami į Klubo valdymo organus; 

10.1.5. teikti pasiūlymus ir pageidavimus Klubo vadovui; 

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

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

10.2. Klubo nariai privalo: 

10.2.1. vykdyti Socialinės psichologijos fakulteto tarybos, Socialinės psichologijos 

fakulteto Dekano bei Klubo vadovo nutarimus, pavedimus, dalyvauti įgyvendinant 

juose numatytas priemones; 

10.2.2. vadovautis MČTAU reglamentu, įstatais, Rektorato nutarimais ir kt. 

10.2.3. įmokėti reikiamą sumą pinigų už dalyvavimą renginyje, kai renginys mokamas; 

10.2.4. laikytis Klubo nuostatų. 
 

V. KLUBO VALDYMAS 
 

11. Klubui vadovauja Klubo vadovas.  

11.1. Klubo nutarimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė jos narių. 
11.2. Klubo vadovui padeda seniūnas, kuris yra atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus Vadovui. 

Seniūnas renkamas bendrame Klubo susirinkime balsų dauguma.  

11.3. Jeigu Klubo vadovas laikinai negali eiti savo pareigų, jį pavaduoja seniūnas. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS 
 

12. Klubo veiklą organizuoja ir veiklos dokumentus tvarko Klubo vadovas arba jo įgaliotas asmuo. 

Klubo veiklos priežiūrą vykdo MČTAU Socialinės psichologijos fakulteto Dekanas ir fakulteto 

taryba. 

13. Klubo nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo Rektorato posėdyje ir galioja iki jų pakeitimo ar 

likvidavimo datos. 

____________________________________ 


