
                        

 

ŠIAULIŲ RAJONO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių r. Trečiojo amžiaus universiteto (toliau – TAU) nuostatai reglamentuoja TAU veiklos 

tikslą, uždavinius, veiklos organizavimą ir koordinavimą, lankytojų priėmimą ir išstojimą,  narių 

teises ir pareigas, struktūrą ir valdymą, visuotinio susirinkimo sušaukimo tvarką ir įgaliojimus, 

kitų valdymo vienetų, jų vadovų rinkimo tvarką, kompetenciją ir atsakomybę, turtą, 

finansavimo šaltinius, jų naudojimo tvarką, baigiamąsias nuostatas. 

2. Šiaulių r. TAU – neformalaus švietimo, pelno nesiekianti savanoriška švietėjiška organizacija, 

vienijanti Šiaulių rajono vyresnio amžiaus asmenis neribojant jų išsilavinimo.  

3. Šiaulių r. TAU veikia prie Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba), jo veiklą 

koordinuoja paskirtas metodininkas. Šiaulių r. TAU nėra juridinis asmuo. 

4. Šiaulių r. TAU buveinės adresas: V. Dambrausko g. 17-2, Kuršėnai Kuršėnų miesto sen., LT-

81184 Šiaulių r. 

5. Šiaulių r. TAU veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro įsakymais, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Tarnybos 

nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais. 

6. TAU studentas – įvairaus išsilavinimo, vyresnio amžiaus rajono gyventojas, pateikęs prašymą 

Tarnybai dėl įstojimo į Šiaulių r. TAU.  

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

7. Šiaulių r. TAU veiklos tikslas – padėti vyresnio amžiaus žmonėms prisitaikyti prie visuomenės 

pokyčių, išlikti aktyvia visuomenės dalimi, skatinant juos bendravimui, saviraiškai, kultūrinio ir 

pilietinio akiračio plėtimui, mokymuisi visą gyvenimą. 

8. Šiaulių r. TAU veiklos uždaviniai: 

8.1. skatinti vyresnio amžiaus žmonių socialinę integraciją į visuomenę, jų galimybių 

realizavimą; 

8.2.  propaguoti vyresnio amžiaus žmonių kultūrinę ir visuomeninę patirtį; 

8.3. skatinti kartų bendravimą, paremtą savanorystės, solidarumo ir bendradarbiavimo principais; 

8.4. organizuoti Šiaulių r. TAU lankytojams švietėjiškas veiklas jiems aktualiomis temomis; 

8.5. organizuoti kultūrinius renginius, sudarant sąlygas tikslingai praleisti laisvalaikį; 

8.6. skatinti domėjimąsi sveika gyvensena, propaguoti sportą bei kūno kultūrą; 

8.7. bendradarbiauti su kitais šalies Trečiojo amžiaus universitetais, vyriausybinėmis ir 

nevyriausybinėmis organizacijomis. 

  

 

III. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 
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9. Šiaulių r. TAU veiklą organizuoja ir koordinuoja Tarnyba. 

10. Tarnybos direktorius iki einamųjų metų lapkričio 1 d. įsakymu tvirtina TAU studentų sąrašus. 

11. Tarnybos metodininkas, atsakingas už TAU veiklos koordinavimą, du kartus per metus peržiūri 

TAU klausytojų sąrašus, juos tikslina, tvarko dokumentaciją. 

12. Šiaulių r. TAU mokslo metų trukmė – dveji metai. 

13. Šiaulių r. TAU mokslo metų pradžia – spalio 1 d., pabaiga – gegužės 31 d.1 

14. TAU studentai, baigę 2 metų neformaliojo ugdymo studijų programą, gauna Šiaulių r. TAU 

baigimo ženklelį. Studentai ženklelį gauna tik vieną kartą, nepriklausomai nuo to, kiek metų 

lankys TAU užsiėmimus. 

15. Tarnybos metodininkas, atsakingas už TAU veiklos koordinavimą, rengia TAU mėnesio veiklos 

planus atsižvelgdamas į studentų poreikius, galimybes, esamas aplinkybes ir pan. 

16. Informacija apie TAU veiklą talpinama Tarnybos internetinėje svetainėje http://www.srspt.eu, 

Šiaulių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.siauliuraj.lt/,  socialiniuose 

tinkluose.  

 

IV. STUDENTŲ PRIĖMIMAS IR IŠSTOJIMAS 

 

17. Šiaulių r. TAU studentu gali tapti kiekvienas Šiaulių rajono gyventojas, norintis dalyvauti 

Šiaulių r. TAU veikloje ir atitinkantis Nuostatų 2 punktą. 

18. Nauji studentai priimami gavus raštišką asmens prašymą (1 priedas), kuris pildomas vieną kartą. 

19. Narystę Šiaulių r. TAU galima nutraukti pateikus prašymą raštu Tarnybos metodininkui, 

koordinuojančiam TAU veiklą. Po pateikto prašymo asmuo bus išbraukiamas iš Šiaulių r. TAU 

lankytojų sąrašo (2 priedas). 

 

V. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

20. Kiekvienas Šiaulių r. TAU studentas turi teisę: 

20.1. rinkti ir būti renkamu į Šiaulių r. TAU tarybą; 

20.2. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime; 

20.3. susipažinti su Šiaulių r. TAU nuostatais, teikti siūlymus dėl jų keitimo, papildymo. 

20.4. teikti siūlymus, kaip gerinti Šiaulių r. TAU veiklą; 

20.5. Šiaulių r. TAU studentai nuostatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti turi 

teisę raštu ir žodžiu skleisti informaciją apie universiteto veiklą. 

20.5. bet kada išstoti iš Šiaulių r. TAU pateikus prašymą (2 priedas). 

21. Kiekvienas Šiaulių r. TAU studentas privalo: 

21.1. pagarbiai, laikydamiesi tolerancijos ir etikos normų, elgtis su kolegomis, lektoriais ir 

Tarnybos darbuotojais; 

21.2. dalyvauti TAU bent vieno fakulteto veikloje (dalyvavimas išvykose ar organizuojamose 

šventėse nėra priskiriami fakultetų veiklai). 

21.3. Renginių metu būti atsakingu už patalpų priežiūrą, jos inventorių ir švarą patalpose. 

 

                                                           
1 Mokslo metų trukmė gali kisti dėl nenumatytų situacijų. 

http://www.srspt.eu/
https://www.siauliuraj.lt/
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VI. STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

 

22. Aukščiausias Šiaulių r. TAU valdymo vienetas yra visuotinis studentų susirinkimas.  

23. Vienasmenis valdymo vienetas – Šiaulių r. TAU rektorius (toliau – Rektorius). 

24. Kolegialus Šiaulių r. TAU valdymo vienetas yra Taryba, kurią sudaro Rektorius, jo 

pavaduotojas, fakultetų dekanai, finansininkas, Tarnybos metodininkas, koordinuojantis Šiaulių 

r. TAU veiklą. 

 

VII. VISUOTINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO TVARKA, ĮGALIOJIMAI 

 

25. Visuotinis susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus ir pagal poreikį 

Tarybos sprendimu. Informacija apie visuotinį Šiaulių r. TAU narių susirinkimą skelbiama 

socialiniuose tinkluose ir kt. priemonėmis. Informacija apie visuotinius susirinkimus turi būti 

užfiksuota protokoluose. 

26. Visuotinis studentų susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Šiaulių r. 

TAU narių. Visi sprendimai priimami balsavimu balsų dauguma. Kiekvienas studentas turi 

vieną balsą. Nario balso teisė gali būti perleista pateikus raštišką prašymą (3 priedas). 

27. Visuotinio susirinkimo įgaliojimai: 

27.1. rinkti Šiaulių r. TAU Tarybos narius; 

27.2. priimti sprendimus, siekiančius efektyviau įgyvendinti Šiaulių r. TAU tikslus. 

 

 

VIII. KITI VALDYMO VIENETAI, JŲ VADOVŲ RINKIMO TVARKA, 

KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ 

 

28. Taryba yra kolegialus Šiaulių r. TAU valdymo vienetas, sudarytas iš ne mažiau kaip 5 asmenų, 

visuotinio susirinkimo metu renkamų paprastu balsavimu. 

29. Tarybos narius renka visuotinis narių susirinkimas 2 metų laikotarpiui. Tie patys nariai gali būti 

renkami ir kitai kadencijai. Kadencijų skaičius neribojamas. 

30. Taryba funkcijomis pasiskirsto pagal poreikį. 

31. Tarybos funkcijos: 

31.1. organizuoti Šiaulių r. TAU veiklą, teikti siūlymus dėl jos tobulinimo; 

31.2. vykdyti visuotiniame susirinkime priimtus sprendimus; 

31.3. sušaukti visuotinius susirinkimus; 

31.4. spręsti iškilusias problemas Šiaulių r. TAU bendruomenėje. 

32. Taryba sprendimus priima pasitarimuose. Pasitarimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne 

mažiau, kaip 5 tarybos nariai. Sprendimai priimami balsų dauguma. Tarybos nariai turi lygias 

balso teises, balso teisė gali būti perleista pateikus raštišką prašymą (3 priedas). 

33. Tarybos pasitarimus Rektorius ar Tarnybos metodininkas šaukia ne rečiau kaip 2 kartus per 

metus. 

34. Rektorius yra vienasmenis valdymo vienetas, renkamas visuotinio susirinkimo metu paprastu 

balsavimu. Rektorius renkamas susirinkimo metu balsų dauguma 3 metų laikotarpiui. Tas pats 

asmuo gali būti renkamas ir kitai kadencijai. Kadencijų skaičius neribojamas. 

35. Rektoriaus funkcijos: 
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35.1. organizuoti Šiaulių r. TAU veiklą remiantis Nuostatų 5 punktu; 

35.2. atstovauti Šiaulių r. TAU santykiuose su kitomis įvairiomis institucijomis, fiziniais ir 

juridiniais asmenimis; 

35.3. visuotiniame susirinkime teikti metinės veiklos ataskaitas; 

35.4. Šiaulių r. TAU lankytojus informuoti apie esminius TAU veiklos įvykius. 

 

IX. TURTAS, FINANSAVIMO ŠALTINIAI, JŲ NAUDOJIMO TVARKA 

 

36. Šiaulių r. TAU turtas: 

36.1. turtas, įgytas TAU veiklai organizuoti ar reprezentuoti (kaklaskarės, vėliava, sceniniai 

rūbai, suoleliai, smulkus inventorius ir kt.) priklauso TAU, nėra TAU studentų asmeninė 

nuosavybė. 

37. Šiaulių r. TAU finansavimo šaltiniai: 

37.1. Lietuvos Respublikos valstybės ir Šiaulių rajono savivaldybės lėšos, skirtos Šiaulių r. TAU 

veiklai vykdyti; 

37.2. Tarnybos lėšos; 

37.3. projektinės lėšos; 

37.4. kitos teisėtai gautos lėšos. 

38. Šiaulių r. TAU nuostatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams  įgyvendinti turi teisę gauti 

fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotas ar kitaip teisėtais būdais 

perduotas lėšas, tikslinės paskirties lėšas. 

39. Informacija apie gautas lėšas turi būti užfiksuota protokoluose. 

 

X BAIGIAMOSIOS NUOSATOS 

 

40. Nuostatai gali būti keičiami ir papildomi Rektoriaus, Tarybos ar Tarnybos iniciatyva. Nuostatų 

keitimus, naują nuostatų redakciją tvirtina Tarnybos direktorius. 

41. TAU dokumentai saugomi Tarnyboje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir 

kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir iki numatytų terminų. 

42.  Nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos. 

 

_______________________________________ 
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Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos 

„Šiaulių r. Trečiojo amžiaus universiteto tvarkos“ aprašo 

Priedas Nr. 1 

 

 

.................................................................................................................................................................. 

(vardas ir pavardė didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis) 

.................................................................................................................................................................... 

(gyvenamosios vietos adresas, telefonas) 

.............................................................. 

(gimimo data) 

 

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos 

Direktorei Rasai Piežienei 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ R. TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO 

STUDIJAS 

20... m. ......................... 

(data) 

 

Kuršėnai 

 

Prašau priimti mane į Šiaulių r. Trečiojo amžiaus universiteto ....... kursą. 

 

 

*sutinku būti fotografuojamas (a) ir (ar) filmuojamas (a) Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos 

atstovų viešų renginių metu, o vaizdo ir (ar) garso medžiaga būtų viešinama teikiant informaciją apie 

Šiaulių r. Trečiojo amžiaus universiteto veiklą. 

 

................................................................................................. 

                                               (parašas)                                                  (vardas ir pavardė) 
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Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos 

„Šiaulių r. Trečiojo amžiaus universiteto tvarkos“ aprašo 

Priedas Nr. 2 

 

 

.................................................................................................................................................................. 

(vardas ir pavardė didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis) 

.................................................................................................................................................................... 

(gyvenamosios vietos adresas, telefonas) 

.............................................................. 

(gimimo data) 

 

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos 

Direktorei Rasai Piežienei 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL IŠSTOJIMO IŠ ŠIAULIŲ R. TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO 

STUDIJŲ 

20... m. ......................... 

(data) 

 

Kuršėnai 

 

Prašau išbraukti mane iš Šiaulių r. Trečiojo amžiaus universiteto studijų. 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................. 

                                               (parašas)                                                  (vardas ir pavardė) 
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Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos 

„Šiaulių r. Trečiojo amžiaus universiteto tvarkos“ aprašo 

Priedas Nr. 3 

 

 

.................................................................................................................................................................. 

(vardas ir pavardė didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis) 

.................................................................................................................................................................... 

(gyvenamosios vietos adresas, telefonas) 

.............................................................. 

(gimimo data) 

 

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos 

Direktorei Rasai Piežienei 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL BALSAVIMO TEISĖS PERLEIDIMO 

20... m. ......................... 

(data) 

 

Kuršėnai 

 

Prašau leisti perleisti savo balsavimo teisę šiam asmeniui – _____________________. 

                                                                                        (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................. 

                                               (parašas)                                                  (vardas ir pavardė) 


