
     PATVIRTINTA:    

Neringos socialinių paslaugų centro 

                                                                                           Direktoriaus 2019 m. kovo 22 d.  

                                                              įsakymu Nr. PC2-6 

 

NERINGOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Neringos Trečiojo amžiaus universiteto (toliau tekste – Neringos TAU) nuostatai 

reglamentuoja Neringos TAU veiklos organizavimą ir koordinavimą, tikslą, uždavinius, diplomų 

išdavimą, valdymo struktūrą, Neringos TAU klausytojų teises ir pareigas. 

2. TAU savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Švietimo bei Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Neringos savivaldybės 

sprendimais, Neringos socialinių paslaugų centro (toliau tekste – Centras) nuostatais ir kitais 

teisės aktais. 

3. Neringos TAU buveinės adresas  Taikos g. 11/2, LT-93121, Neringa. 

4. Neringos TAU veiklą organizuoja ir koordinuoja Centras. 

5. Neringos TAU – Centro programa, savo veikla užtikrinanti vyresnio amžiaus žmonių 

geresnę socialinę integraciją į visuomenę, skatinanti jų efektyvų, produktyvų ir turiningą 

gyvenimą, palaikanti jų darbingumą, fizinį aktyvumą, kelinti žinių bei kultūros lygį, praturtinanti 

gyvenimo patirtimi, palaikanti sveikatą ir veikianti švietimo, socialinėje, kultūros, turizmo ir 

kitose srityse. 

6. Neringos TAU nuostatus tvirtina Neringos socialinių paslaugų centro direktorius 

 

II. NERINGOS TAU TIKSLAS FUNKCIJOS IR UŽDAVINIAI 

 

7. Neringos TAU veiklos tikslas – padėti klausytojams prisitaikyti prie visuomenės 

pokyčių, skatinant juos bendravimui, saviraiškai, aktyvaus gyvenimo būdo pasirinkimui, 

mokymuisi visą gyvenimą, atsižvelgiant į jų poreikius ir galimybes. 

8. Neringos TAU veiklos uždaviniai: 

8.1.  skatinti vyresnio amžiaus žmonių socialinę integraciją į visuomenę; 

8.2.  propaguoti kultūrinę ir visuomeninę patirtį; 

8.3.  skatinti bendravimą tarp kartų, paremtą solidarumo ir kooperacijos principais; 

8.4.  organizuoti klausytojams paskaitas, mokymus, keliones, susitikimus su dėstytojais, 

pedagogais, gydytojais, meno žmonėmis; 

8.5.  palaikyti ryšius su kitais Trečiojo amžiaus universitetais, su užsienio 

visuomeninėmis, nevyriausybinėmis ir vyriausybinėmis organizacijomis; 

8.6.  dalyvauti labdaringose akcijose; 



8.7.  visokeriopai remti vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į 

visuomenę, galimybių realizavimą ir jų aktyvų dalyvavimą visuomenės nuomonės formavimo ir 

sprendimų priėmimo procesuose; 

8.8.  bendradarbiauti su Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių ir neįgaliųjų draugijomis, 

bendrijomis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, su vyriausybinėmis organizacijomis 

ir įmonėmis, besirūpinančiomis vyresnio amžiaus žmonių poreikiais; 

 

III. NERINGOS TAU ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

 

9. Centras priima klausytojus į Neringos TAU universitetą pagal pateikiamus prašymus iki 

nurodytos datos. 

10. Neringos TAU klausytojai gali būti Neringos savivaldybės gyventojai nuo 50 metų, 

neribojant jų išsilavinimo, kurie savo noru sutinka dalyvauti Neringos TAU veikloje. Asmenims 

su negalia amžius neribojamas. 

11. Neringos TAU klausytojai, parašę prašymą, įtraukiami į Neringos TAU registrą. 

12. Neringos TAU mokslo metų trukmė – dveji metai. Mokslo metų pradžia rugsėjo 1 d., 

pabaiga – gegužės 31 d. 

13. Neringos TAU organizuojamos paskaitos ir renginiai nemokami. 

14. Centras kas pusmetį peržiūri klausytojų sąrašus, tikslina juos, tvarko visą 

dokumentaciją. 

15. Neringos TAU klausytojai, išklausę 2 metų studijų programą, gauna baigimo diplomą. 

16. Centras apie Neringos TAU veiklą informuoja klausytojus dienraštyje „Vakarų 

ekspresas“, internetinėje svetainėje www.neringosspc.lt ir Facebook paskyroje: Neringos 

socialinių paslaugų centras. 

 

IV. NERINGOS TAU VALDYMO STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS 

 

17. Neringos TAU aukščiausias valdymo organas – Taryba. 

18. Neringos TAU visuotinis klausytojų susirinkimas teisėtas, kai dalyvauja pusė jo 

klausytojų. 

19. Neringos TAU tarybą sudaro 5 asmenys: keturi Neringos TAU klausytojai ir Centro 

priskirtas darbuotojas, kuris koordinuoja Neringos TAU veiklą. 

20. Neringos TAU klausytojai renka Neringos TAU pirmininką, kuris išsirenka 3 

pavaduotojus. 

21. Neringos TAU taryba renkama 2 metams. 

22. Neringos TAU klausytojų susirinkimą organizuoja Neringos TAU taryba. 

23. Neringos TAU taryba: 

23.1. pasiskirsto pareigomis; 

23.2. įgyvendina Neringos TAU nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius; 

http://www.neringosspc.lt/


23.3. palaiko ryšius su Neringos TAU klausytojais, visuomeninėmis organizacijomis, 

Centru, vietos savivalda; 

23.4. keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitais Trečiojo amžiaus universitetais; 

23.5. nustato klausytojų stojimo ir metinio mokesčio dydį; 

23.6. vykdo kitas funkcijas. 

 

V. NERINGOS TAU KLAUSYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

24. Neringos TAU klausytojai: 

24.1. dalyvauja organizuojamuose renginiuose: paskaitose, susitikimuose, labdaringose 

akcijose ir kituose renginiuose; 

24.2. renka ir gali būti išrinkti į tarybą; 

24.3. aktyviai dalyvauja Neringos TAU veikloje; 

24.4. išsako savo nuomonę ir teikia pasiūlymus; 

24.5. dalinasi gerąja profesinės, kultūrinės, socialinės veiklos patirtimi; 

24.6. išstoti iš Neringos TAU gali savo noru, laisvai, savanoriškai nusprendę ir informavę 

Centrą; 

24.7. laikosi Neringos TAU nuostatų; 

24.8. dalyvauja Neringos TAU veikloje; 

24.9. Neringos TAU klausytojų pareiga pagarbiai, laikantis etikos normų elgtis su 

kolegomis, lektoriais ir Centro darbuotojais; 

24.10. Neringos TAU klausytojai, nesilaikantys šių nuostatų ar per pusmetį be pateisinamos 

priežasties praleidę daugiau kaip 50 procentų užsiėmimų, gali būti išbraukti iš TAU sąrašų (be 

galimybės vykti į keliones). 

 

VI. NERINGOS TAU LĖŠOS 

 

25. Neringos TAU lėšos yra šios: 

25.1. Neringos savivaldybės lėšos; 

25.2. projektų lėšos; 

25.3. rėmėjų lėšos; 

25.4. kitos lėšos. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

26. Nuostatai gali būti keičiami ir papildomi TAU tarybos iniciatyva. 

27. Naują nuostatų redakciją ir pataisas tvirtina Centro direktorius. 

 

_____________________ 


