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PATVIRTINTA 

MČTAU rektorato posėdžio Protokolo Nr.1 nutarimu 

2016 m. vasario 4 d 

 

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO KULTŪROS 

FAKULTETO KNYGŲ KLUBO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (MČTAU) Kultūros fakulteto Knygų klubas 

(toliau – Klubas) yra Kultūros fakulteto padalinys, savanoriškumo principu vienijantis visus, kurie 

skaito, kaupia, tarpusavyje keičiasi, dovanoja knygas, dalyvauja Lietuvos rašytojų sąjungos,   

Lietuvos rašytojų klubo, Vilniaus miesto bibliotekų, teatrų, kitų švietimo bei mokslo institucijų 

organizuojamuose renginiuose, individualiuose susitikimuose su rašytojais, kultūros, meno 

darbuotojais, įvairios tematikos knygų autoriais, organizuoja temines literatūrines išvykas, 

puoselėja, skleidžia ir saugo šalies literatūrinį paveldą, reglamentuojantis knygų mylėtojų tikslus, 

teises, pareigas. 

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

valdybos nutarimais, Klubo vadovo pavedimais. 

3. Klubo buveinė – MČTAU buveinė. 

4. Klubo pavadinimas – Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto Kultūros fakulteto Knygų 

klubas. 

 

II. KLUBO VEIKLOS SRITIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

 

5. Klubo veiklos sritis – domėjimasis išleistų knygų naujovėmis, jų sklaidos užtikrinimas, 

perskaitytų knygų mainai, galimybės naudotis atvirais informacijos šaltiniais knygų mugėse, 

parodose, minėjimuose bei kituose renginiuose. 

 

6. Klubo tikslai – skatinti domėtis aukšto meistriškumo, laisva literatūros kūryba, jos stilių ir žanrų 

įvairove, ugdyti pagarbą gimtajai kalbai, įsijungti į aktyvią Klubo veiklą, tenkinti savo dvasinius 

poreikius, susijusius su knygų skaitymu, jų turinio aptarimu, diskusijomis, dalyvauti susitikimuose 

su knygų autoriais, lankyti spektaklius bei kino filmus, sukurtus pagal literatūros kūrinius, 

organizuoti tarpusavyje perskaitytų knygų mainus, dovanoti knygas vaikų namams, senelių 

pensionatams. 

7. Siekdamas užtikrinti savo tikslus, Klubas atlieka šias funkcijas: 

7.1. Kartą per mėnesį (reikalui esant dažniau ar rečiau) antrą mėnesio pirmadienį organizuoja savo 

Klubo narių ir bičiulių pasitarimus. 

7.2. Pristato išleistų knygų naujienas, praneša populiariausių, skaitomiausių ir kt. knygų interneto 

nuorodas. 

7.3. Praneša įvairiomis komunikavimo priemonėmis apie Klubo renginius. 

7.4. Dalyvauja Metų knygos rinkimuose internetu. 

7.5. Dalyvauja programose ir projektuose, susijusiuose su Klubo veikla. 

7.6. Propaguoja kultūrinius, šviečiamuosius renginius, dalyvauja edukacinėse programose, 

informuoja Klubo narius bei MČTAU bendruomenę apie viešus literatūros renginius. 

7.7. Bendradarbiauja su bibliotekomis, universitetais, muziejais, kitomis kultūros ir švietimo 

įstaigomis. 

7.8. Organizuoja (pagal galimybę) literatūrines išvykas po Lietuvos rašytojų ir poetų gimtines. 

7.9. Sudaro sąlygas Klubo lankytojams plėsti akiratį pagal savo pomėgius. 

7.10. Organizuoja pasirinktų literatūros šaltinių ir pagal juos sukurtų filmų bei spektaklių viešus 

aptarimus. 
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III. KLUBO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

8. Klubas turi teisę: 

8.1. Neatlygintinai perduoti kitoms istaigoms savo narių padovanotas knygas. 

8.2. Teikti skaitymo pagalbą Klubo nariams, turintiems regėjimo sutrikimų. 

8.3. Klubas, įgyvendindamas savo funkcijas, privalo: 

8.3.1. Vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą. 

8.3.2. MČTAU interneto svetainėje ir kitose žiniasklaidos priemonėse viešinti savo veiklą. 

8.3.3. Sudaryti salygas nariams susipažinti su veiklos planais, knygų naujienomis, numatomais 

renginiais. 

8.3.4. Užtikrinti savo narių asmens duomenų apsaugą. 

8.3.5. Baigęs veiklą, Klubas visus dokumentus pateikia MČTAU Kultūros fakultetui. 

8.4. Klubas gali turėti kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas. 

 

IV. NARYSTĖ KLUBE 

 

9. Klubo nariai skirstomi į narius ir bičiulius. 

10. Klubo nariais gali būti Kultūros fakulteto klausytojai, pripažįstantys Klubo nuostatus, pareiškę 

norą dalyvauti Klubo veikloje ir Klubo vadovo įrašyti į narių sąrašą. Nariai turi pirmumo teisę 

naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis, nuolaidomis bei dalyvaujant Klubo renginiuose. 

11. Klubo bičiuliais gali būti Kultūros fakulteto klausytojai, išreiškę norą dalyvauti tik atskiruose 

klubo renginiuose. Bičiuliai neturi pirmumo teisių, priskirtų Klubo nariams. 

12. Klubo narių teisės ir pareigos: 

12.1. Klubo nariai turi teisę: 

12.1.1. balsuoti sprendžiant klausimus balsavimu; 

12.1.2. pirmumo teise naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis, Klubo valdybos numatytomis 

nuolaidomis bei dalyvaujant renginiuose; 

12.1.3 dalyvauti visuose Klubo renginiuose; 

12.1.4. būti Klubo valdymo organo nariais; 

12.1.5. teikti pasiūlymus ir pageidavimus Klubo valdybai bei vadovui; 

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

12.1.7. bet kada išstoti iš klubo. 

12.2. Klubo nariai privalo: 

12.2.1. vykdyti Kultūros fakulteto tarybos, Klubo valdybos bei Klubo vadovo nutarimus, 

pavedimus, dalyvauti įgyvendinant juose numatytas priemones; 

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

12.2.3. laikytis Klubo nuostatų; 

12.2.4. padėti įgyvendinti Klubo tikslus; 

12.3. Klubo bičiuliai  turi teisę: 

12.3.1. dalyvauti Klubo renginiuose. Esant ribotam renginio dalyvių skaičiui, bičiuliui 

negarantuojama galimybė dalyvauti renginyje; 

12.3.2. tapti Klubo nariu; 

12.3.3. teikti pasiūlymus ir pageidavimus Klubo valdybai ar  Klubo vadovui; 

12.3.4. siūlyti veiklos planus, programas ir projektus. 

12.4. Klubo bičiuliai privalo: 

12.4.1. laikytis šių Klubo nuostatų; 

12.4.2. ne vėliau kaip prieš septynias kalendorines dienas pranešti Klubo valdovui apie planuojamą 

dalyvavimą Klubo renginyje ir gauti patvirtinimą apie tokio dalyvavimo galimybes; 

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

 

V. KLUBO VALDYMAS 
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13. Klubo valdymo organai yra: 

13.1. Klubo valdyba: 

13.1.1. Klubo valdybą sudaro penki nariai, renkami Klubo narių; 

13.1.2. Klubo valdyba renka Klubo iždininką;  

13.1.3. Klubo valdybos nariai renkami trejų (3) metų laikotarpiui;   

13.1.4. Klubo valdybos nariai gali būti perrenkami jų prašymu; 

13.1.5. Klubo vadovas įeina į valdybos sudėtį; 

13.1.6. Klubo valdyba renkasi ne rečiau kaip aštuonis (8) kartus per metus; 

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

13.2. Klubo vadovas: 

13.2.1. Valdyba renka kadencijos laikotarpiui Klubo vadovą ir jo pavaduotoją; 

13.2.2. Kai Klubo vadovas laikinai negali eiti savo pareigų, šias pareigas laikinai eina jo 

pavaduotojas. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Klubo veiklą organizuoja ir veiklos dokumentus tvarko Klubo valdybos narių pasitarime 

išrinktas atsakingas asmuo arba Klubo vadovas.  

15. Klubo veiklos priežiūrą vykdo MČTAU Kultūros fakulteto taryba. 

 

______________________________ 


