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MOLĖTŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Molėtų trečiojo amžiaus universiteto (toliau – Molėtų TAU) nuostatai reglamentuoja
veiklos organizavimą ir koordinavimą, tikslą, uždavinius, mokymąsi, pažymėjimų išdavimą,
valdymo struktūrą, klausytojų teises ir pareigas.
2. Molėtų TAU yra neformalaus švietimo, pelno nesiekianti, savanoriška švietėjiška
organizacija, vienijanti rajono vyresnio amžiaus žmones nuo 50 metų, neribojant išsilavinimo,
veikianti prie biudžetinės įstaigos Molėtų švietimo centro.
3. Molėtų TAU aukščiausias valdymo organas – Taryba.
4. Molėtų TAU veiklą organizuoja ir koordinuoja Molėtų švietimo centras.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
5. Molėtų TAU veiklos tikslas – padėti vyresnio amžiaus žmonėms prisitaikyti prie
visuomenės pokyčių, skatinant juos savarankiškam bendravimui, veiklumui, aktyviam gyvenimui,
mokymuisi visą gyvenimą atsižvelgiant į jų poreikius ir galimybes.
6. Molėtų TAU veiklos uždaviniai:
6.1. visokeriopai remti vyresnio amžiaus žmonių socialinę integraciją į visuomenę;
6.2. propaguoti kultūrinę ir visuomeninę patirtį;
6.3. skatinti bendravimą tarp kartų;
6.4. organizuoti paskaitas, konferencijas, seminarus, mokymus, keliones ir susitikimus su
Lietuvos dėstytojais, pedagogais, aktoriais, gydytojais, politikos, visuomenės veikėjais;
6.5. organizuoti renginius, sudaryti sąlygas tikslingai praleisti laisvalaikį, tobulinti
gebėjimus;
6.6. skatinti domėjimąsi sveika gyvensena ir sportu;
6.7. palaikyti ryšius su vyresnio amžiaus žmonių draugijomis, bendrijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis;
6.8. palaikyti ryšius su vyriausybinėmis organizacijomis ir institucijomis, sprendžiančiomis
vyresnio amžiaus žmonių problemas;
6.9. dalyvauti projektinėje veikloje;
6.10. dalyvauti labdaringose akcijose, ieškoti rėmėjų TAU veiklai vykdyti.
III. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS
7. Molėtų TAU klausytojais gali būti Molėtų rajono vyresnio amžiaus asmenys (50 ir
daugiau metų), neribojant amžiaus ir išsilavinimo, iki nurodytos datos pateikę prašymus-anketas,
nurodydami fakultetą, kuriame nori studijuoti.
8. TAU klausytojų sąrašus, sudarytus 2 metams, tvirtina Švietimo centro direktorius.
9. Švietimo centras kas pusmetį peržiūri klausytojų sąrašus, tikslina juos, tvarko TAU
dokumentaciją.
10. Molėtų TAU studijų trukmė – dveji metai.
11. Molėtų TAU mokslo metų pradžia spalio mėn. – pabaiga gegužės mėn.
12. Molėtų TAU klausytojams pageidaujant, išduodamos pažymos su lankytų užsiėmimų
skaičiumi.
13. Molėtų švietimo centras apie TAU vykdomą veiklą informuoja internetiniame
puslapyje: http://sc.moletai.lt/, rajono spaudoje.
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IV. MOLĖTŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO
VALDYMO STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS
14. Aukščiausias Molėtų TAU valdymo organas – Taryba, kurią sudaro: fakultetų dekanai,
fakultetų prodekanai, kuriuos renka senjorai ir Molėtų ŠC andragoginiai darbuotojai.
15. Tarybos funkcijos:
15.1. pirmojo posėdžio metu atviru balsavimu išrenka Molėtų TAU tarybos pirmininką, jo
pavaduotoją ir sekretorių.
15.2. aptaria mokymosi poreikius, teikia pasiūlymus veiklai organizuoti;
15.3. keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitais TAU universitetais.
16. Fakultetų dekanai renkami visuomeniniame TAU klausytojų susirinkime paprasta balsų
dauguma.
17. Fakultetų dekanai siūlo prodekanus, kuriuos tvirtina TAU Taryba.
18. Tarybos pirmininkas inicijuoja TAU Tarybos posėdžius ir jiems vadovauja, atstovauja
TAU.
19. Tarybos pirmininko pavaduotojas atlieka pirmininko funkcijas, jam nesant.
20. TAU sekretorius protokoluoja Tarybos posėdžius.
21. TAU Tarybos posėdžiai organizuojami 2 kartus per mokslo metus ir atsiradus poreikiui.
22. Veiklos priežiūrą vykdo Molėtų ŠC direktorius ir TAU Taryba.
V. KLAUSYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
23. TAU klausytojai bendraudami tarpusavyje, su lektoriais bei ŠC darbuotojais,
vadovaujasi geranoriškumo, bendradarbiavimo ir abipusės pagarbos principais.
24. TAU klausytojų teisės ir pareigos:
24.1. dalyvauti organizuojamuose renginiuose, pareikšti nuomonę apie jų kokybę;
24.2. rinkti ir būti išrinktiems į TAU Tarybą;
24.3. išstoti iš TAU savo noru nusprendus ir apie tai raštu informavus Molėtų ŠC.
25. TAU klausytojai, nesilaikantys šių nuostatų, vieną pusmetį nelankę užsiėmimų be
pateisinamos priežasties, gali būti išbraukiami iš TAU sąrašų.
26. TAU klausytojų pareiga laikytis etikos normų, pagarbiai elgtis su kolegomis, lektoriais,
Molėtų ŠC darbuotojais.
VI. FINANSAVIMAS IR TURTAS
27. Molėtų TAU veikla gali būti finansuojama iš:
27.1. Molėtų r. savivaldybės biudžeto lėšų;
27.2. Molėtų TAU klausytojų stojimo ir kitų Molėtų TAU Tarybos patvirtintų mokesčių;
27.3. ESF ir Molėtų savivaldybės projektų lėšų;
27.4. paramos, rėmėjų lėšų, kitų juridinių ir fizinių įnašų.
28. Molėtų TAU savo veiklai vykdyti naudojasi Molėtų ŠC patalpomis, įranga, leidinių
fondais.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
29. Molėtų TAU nuostatai priimami visuotiniame klausytojų susirinkime, gali būti kečiami
ir pildomi TAU Tarybos iniciatyva.
30. Naują nuostatų redakciją ar pataisas tvirtina Molėtų ŠC direktorius.
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