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PATVIRTINTA 
Plungės suaugusiųjų švietimo  
centro direktoriaus 
2012 – 11 -20 įsakymu Nr.  
V1-118 
 

PLUNGĖS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO 
NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Plungės trečiojo amžiaus universitetas (toliau tekste TAU) - savarankiška visuomeninė 

organizacija prie Plungės suaugusiųjų švietimo centro, vienijanti vyresniojo amžiaus žmones, 

neturinti juridinio statuso ir veikianti švietimo, sveikatos, socialinėje, kultūros ir kitose srityse. 

2. TAU savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo, Asociacijų ir 

kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimas, teisės aktais. 

3. TAU – ne pelno siekianti organizacija. 

4. Universiteto pavadinimas – Plungės trečiojo amžiaus universitetas. Sutrumpintas 

pavadinimas – Plungės TAU. 

5. TAU būstinė – Plungės suaugusiųjų švietimo centras: V. Mačernio g. 29, Plungė. 

 

II. TAU TIKSLAI IR UŽDAVINAI 
 

6. TAU tikslai ir uždaviniai yra šie: 

6.1.  Sudaryti sąlygas vyresnio amžiaus žmonėms mokytis bendraujant ir endradarbiaujant, 

skleisti profesinės, kultūrinės bei visuomeninės veiklos patirtį; 

6.2.  Skatinti prasmingą skirtingų kartų žmonių bendravimą; 

6.3.  Bendrauti su kitomis draugijomis, bendrijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis; 

6.4.  Skatinti vyresnio amžiaus žmones aktyviam fiziniam ir dvasiniam gyvenimui, nuolat 

gaivinti, kelti žinių bei kultūros lygį. 

 
III. TAU NARIAI – KLAUSYTOJAI 

 
7. Narys: 

7.1.  TAU nariais – klausytojais gali tapti visi 55 –ų ir vyresnio amžiaus asmenys, parašę 

prašymą bei užpildę dalyvio anketą ir tuo pagrindų įtraukti į TAU registrą; 

7.2.  TAU nariai – klausytojais gali tapti ir kiti asmenys, neturintys galimybių lavintis kitu 

būdu dėl specialiųjų savo poreikių. TAU nariui – klausytojui išduodamas pažymėjimas; 

7.3.  TAU narys – klausytojas iš renginio išbraukiamas, kai pateikia prašymą dėl išėjimo; 

8. TAU narių – klausytojų teisės: 
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8.1.  dalyvauti TAU renginiuose; 

8.2.  išsakyti savo nuomonę ir teikti pasiūlymus; 

8.3.  dalyvauti TAU savivaldoje; 

8.4.  dalintis gerąja profesinės, kultūrinės, socialinės veiklos patirtimi. 

9. TAU narių – klausytojų pareigos: 

9.1.  laikytis TAU nuostatų; 

9.2.  dalyvauti TAU veikloje; 

9.3.  visokeriopai remti TAU veiklą; 

9.4.  puoselėti gerus tarpusavio santykius ir toleranciją. 

 
IV. TAU NARIŲ – KLAUSYTOJIŲ BAIGIMO DOKUMETAI 

 
10. Baigus dvejų metų studijų programą, TAU nariui – klausytojui išduodamas studijų 

baigimo diplomas. 
V.  TAU STRUKTŪRA, VALDYMAS 

 
11. TAU aukščiausias valdymo organas – visuotinis narių - klausytojų susirinkimas:  

11.2. TAU visuotinis narių – klausytojų susirinkimas kviečiamas ne rečiau kaip kartą per 
metus; 

11.2. TAU visuotinis narių – klausytojų susirinkimas teisėtas, kai dalyvauja ½ jo narių, 
nutarimai priimami1/2 + 1 nario balsų dauguma; 

11.3. pirmą TAU tarybą išrenka narių iniciatyvinė grupė, vėlesnes tarybas renka visuotinis 
narių susirinkimas; 

11.4. TAU visuotinis narių – klausytojų susirinkimas renka 7 narių Tarybą; 

11.5. TAU tarybą sudaro rektorius, prorektorius, fakultetų dekanai, nariai; 

11.6. pirmame TAU tarybos posėdyje išrenkamas rektorius ir prorektorius; 

11.7. rektorius paskirsto pareigas ir paskiria darbo funkcijas; 

11.8. Taryba renkama 2 metų laikotarpiui; 

11.9. esant reikalui po 1 metų taryba gali būti perrenkama; 

11.10. TAU visuotinis narių – klausytojų susirinkimas svarsto TAU veiklos klausimus, pritaria 
veiklos planams, Tarybos veiklos ataskaitai; 

11.11. TAU visuotinius narių – klausytojų susirinkimus kviečia TAU rektorius. Nariai – 
klausytojai apie būsimą susirinkimą informuojami prieš 15 dienų. 

12. TAU taryba: 

12.1. pasiskirsto pareigomis; 
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12.2. įgyvendina TAU nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius, organizuoja paskaitas, 

konferencijas, seminarus, diskusijas, išvykas ir kitus renginius; 

12.3. planuoja TAU veiklą metams; 

12.4. palaiko ryšius su TAU nariais – klausytojais, visuomeninėmis organizacijomis, vietos 

savivalda, žiniasklaida ir kitomis organizacijomis; 

12.5. rengia užsiėmimų programas; 

12.6. teikia paraiškas skelbiamiems projektams; 

12.7. bendradarbiauja su kitais respublikos TAU; 

12.8. TAU susirinkimuose nariams – klausytojams pateikia TAU veiklos planus, ataskaitas. 

 

VI. TAU LĖŠOS 
 

13. TAU lėšos yra šios: 

13.1. projektų lėšos; 

13.2. rėmėjų lėšos; 

13.3. kitos lėšos; 

 

VII. TAU VEIKLOS ĮTEISINIMAS, NUTRAUKIMAS 
 

14. TAU nuostatai priimami visuotiname narių – klausytojų susirinkime, juos tvirtina 

Plungės suaugusiųjų švietimo centro direktorius. 

15. TAU veikla nutraukiama, kai už tai susirinkime balsuoja 2/3 narių – klausytojų. 

_______________________________ 


