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GARBĖS NARIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (toliau – MČTAU) Garbės nario vardo suteikimo 

nuostatai reglamentuoja jo suteikimo tvarką, narių sąrašo sudarymą ir šį vardą turinčių asmenų teises 

bei pareigas. 

2. MČTAU Garbės nario vardo nominacija yra garbingas MČTAU įvertinimas už savanorišką ir 

neatlygintiną senjorų darbą, įgyvendinant ne pelno siekiančios visuomeninės organizacijos veiklos 

programą, tikslus ir uždavinius. 

 

II. MČTAU GARBĖS NARIO VARDO SUTEIKIMO TVARKA 

 

3. Asmenį MČTAU Garbės nario vardui gauti siūlo rektorato nariai. 

4. MČTAU rektoratas apsvarsto ir įvertina pasiūlyto asmens kandidatūrą. 

5. Siūlyme turi būti nurodyta: 

 5.1. Asmens vardas, pavardė ir gimimo data; 

 5.2. Asmens kontaktinė informacija (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas); 

 5.3. Asmens narystė universitete – kiek metų (rekomenduojama ne mažiau kaip 10 metų) 

dalyvauja (dalyvavo) MČTAU, trumpas veiklos ir nuopelnų aprašymas; 

 5.4. Nuotrauka. 

6. MČTAU rektorato nariai atsako už siūlomo narystei kandidato asmens duomenų tikslumą. 

7. Prieš pateikiant svarstymui kandidatūrą, MČTAU rektorato nariai informuoja asmenį apie ketinimą 

jam suteikti MČTAU Garbės nario vardą. 

8. MČTAU Garbės nario vardo galima diferenciacija: 

  8.1. Garbės rektorius(ė); 

  8.2. Garbės prorektorius(ė); 

  8.3. Garbės dekanas(ė); 

  8.4. Garbės lektorius(ė); 

  8.5. Garbės narys(ė); 

  8.6. Garbės mecenatas(ė). 

9. Suteikus 8.1, 8.2, 8.3 punktuose paminėtą Garbės nario vardo statusą, asmuo atsisako vadovaujančių 

pareigų. Rektorato nariai turi teisę pasiūlyti Garbės nario vardo suteikimui 80-ties ir daugiau metų 

sulaukusius MČTAU klausytojus. MČTAU Garbės nario vardo galiojimo laikas neterminuotas.  

10. Suteikus MČTAU Garbės nario vardą, asmeniui įteikiamas vardinis apdovanojimas. 

Apdovanojimas iškilmingai įteikiamas MČTAU rektoriaus(ės) iškilmingų MČTAU renginių metu.  

11. MČTAU Garbės nario vardą gavęs asmuo atleidžiamas nuo metinio klausytojo mokesčio. 

12. Informacija apie MČTAU Garbės nario vardą turinčius asmenis skelbiama MČTAU interneto 

svetainėje. 

 

III. MČTAU GARBĖS NARIŲ KNYGA 

 

13. Suteikus MČTAU Garbės nario vardą, asmuo įrašomas į MČTAU Garbės narių knygą. 

14. MČTAU Garbės narių knygoje kaupiami šie duomenys: 

14.1. Vardas, pavardė, nuotrauka; 

14.2. MČTAU Garbės nario vardo suteikimo data; 

14.3. Trumpas Garbės nario aprašymas. 
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14.4. MČTAU Garbės narių knygą tvarko MČTAU rektorato posėdžio nutarimu 

paskirtas asmuo. 

 

IV. MČTAU GARBĖS NARIO VARDĄ TURINČIŲ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

15. MČTAU Garbės nariai turi šias teises: 

 15.1. Stebėtojo teisėmis kviečiami dalyvauti ir pasisakyti MČTAU rektorato posėdžiuose 

arba kaip garbės svečiai kviečiami į MČTAU renginius; 

15.2. MČTAU Garbės nario vardo statusą turintis asmuo privalo gerbti ir nežeminti šio 

apdovanojimo. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Šiuose Nuostatuose neaptartus organizacinius klausimus dėl MČTAU Garbės nario vardo 

sprendžia MČTAU rektoratas. 

17. MČTAU Garbės nario vardo nuostatai įsigalioja ir pradeda veikti nuo jų patvirtinimo datos. 


