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PANEVĖŽIO RAJONO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO PROGRAMOS 

NUOSTATAI 

 

1 SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Panevėžio rajono Trečiojo amžiaus universiteto (toliau – TAU) nuostatai reglamentuoja TAU 

veiklos tikslą, uždavinius, organizavimą ir koordinavimą, klausytojų teises ir pareigas, dekanų 

funkcijas, valdymo struktūrą, finansavimo šaltinius.  

2. TAU savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Panevėžio rajono savivaldybės sprendimais, Panevėžio 

rajono švietimo centro (toliau – PRŠC) nuostatais ir kitais teisės aktais. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 3. TAU veiklos tikslas – padėti vyresnio amžiaus žmonėms prisitaikyti prie visuomenės pokyčių 

skatinant juos saviraiškai, veiklumui, aktyviam gyvenimui atsižvelgiant į jų poreikius ir galimybes. 

4. TAU veiklos uždaviniai:  

4.1. sudaryti sąlygas vyresniojo amžiaus žmonėms gilinti bazines žinias ir įgyti bendrąsias 

kompetencijos bei formuoti jų teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas;  

4.2. teikiamų medicinos žinių pagrindu padėti žmonėms išvengti jų amžiui būdingų ligų, būti 

fiziškai aktyviems ir darbingiems; 

4.3. organizuoti išvykas ir keliones, laisvalaikio reginius, skatinančius vyresnio amžiaus žmonių 

aktyvumą ir bendravimą kaip priešpriešą pasyvumui, vienatvei ir susvetimėjimui;  

4.4. palaikyti ryšius su vietos savivaldos institucijomis ir atitinkamomis visuomeninėmis 

organizacijomis. 

 

III SKYRIUS 

 VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

 

5. TAU klausytojais gali būti įvairaus išsilavinimo Panevėžio rajono vyresnio amžiaus (nuo 55 

metų) asmenys, pageidaujantys dalyvauti šioje veikloje. 

6. TAU veikla organizuojama pagal bendruomenių mokymosi poreikius įvairiuose fakultetuose. 

7. TAU veiklas organizuoja direktoriaus įsakymu patvirtinti PRŠC darbuotojai bendradarbiaudami 

su fakultetų dekanais. 

8. Už TAU veiklą atsakingi PRŠC darbuotojai rengia programas, mėnesio planus, kviečia lektorius, 

rengia su veiklomis susijusius dokumentus, vykdo TAU sklaidą. 



9. Dekanai renkami atviru balsavimu fakulteto klausytojų susirinkime. Išskirtiniu atveju dekanu gali 

tapti  iniciatyvus, atsakingas bendruomenės  narys,  jaunesnis nei 55 metai. 

10. Pagrindinė dekanų funkcija – savanorystės pagrindais informuoti dalyvius apie užsiėmimų 

laiką, telkti klausytojus, žymėti lankomumą. 

11. TAU klausytojai priimami PRŠC pateikus prašymą, kuriame nurodoma, kurio fakulteto veikloje 

pageidauja dalyvauti.  

12. ŠC direktorius TAU mokslo metų pradžioje įsakymu tvirtina TAU klausytojų sąrašus.  

13. TAU studijų trukmė – treji mokslo metai. 

14. TAU mokslo metų pradžia spalio 1 d., pabaiga balandžio 30 d.  

15. TAU klausytojai, baigę 3 metų studijų programą, gauna Panevėžio r. TAU baigimo 

pažymėjimą. 

16. Klausytojai apie TAU veiklą informuojami bendruomenėse, PRŠC bei Panevėžio rajono 

savivaldybės interneto svetainėse, socialiniame tinkle Facebookas. 

 

IV SKYRIUS 

 KLAUSYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS  

 

14. TAU klausytojai bendraudami tarpusavyje, su lektoriais bei PRŠC darbuotojais, vadovaujasi 

geranoriškumo, bendradarbiavimo ir abipusės pagarbos principais.  

15. TAU klausytojų teisės ir pareigos:  

15.1. dalyvauti TAU renginiuose; 

15.2. išsakyti savo nuomonę bei teikti pasiūlymus; 

15.3. dalyvauti TAU savivaldoje;  

15.4. dalintis profesinės, kultūrinės, socialinės veiklos patirtimi;  

15.5. TAU klausytojas gali išstoti iš universiteto, prieš tai informavęs fakulteto dekaną; 

15.6. TAU klausytojai, nesilaikantys šių nuostatų ar per pusmetį be pateisinamos priežasties 

praleidę daugiau kaip 50 procentų užsiėmimų, gali būti išbraukti iš TAU. 

 

V SKYRIUS 

 TAU STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

 

16. TAU aukščiausias valdymo organas – Taryba.  

18. TAU Tarybą sudaro: fakultetų dekanai ir PRŠC darbuotojai.  

19. Tarybos posėdžiai organizuojami 2 kartus per mokslo metus ir atsiradus poreikiui. 

20. Tarybos posėdžiuose aptariami mokymosi poreikiai, teikiami pasiūlymai dėl TAU veiklos, 

analizuojami klausytojų pasiekimai, lankomumas, keičiamasi informacija ir bendradarbiaujama su 

kitais Trečiojo amžiaus universitetais.  

21. TAU veikla planuojama kiekvienam mėnesiui.  

22. Veiklos priežiūrą vykdo PRŠC direktorius ir Taryba. 

 

VI SKYRIUS 

 FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

23. TAU veikla finansuojama iš:  

23.1. projektų lėšų; 



23.2. rėmėjų lėšų; 

23.3. Panevėžio rajono savivaldybės lėšų; 

23.4. PRŠC spec. lėšų. 

 

 

VII SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

24. TAU nuostatai priimami TAU Tarybos susirinkime, gali būti keičiami ir pildomi TAU Tarybos 

iniciatyva.  

25. Nuostatus  tvirtina PRŠC direktorius. 

                                                                     ____________________ 


