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VŠĮ JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO
TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO FILIALO (JONAVOS TAU)
NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1.1. Jonavos Trečiojo amžiaus universitetas (toliau tekste ─ Jonavos TAU ) yra VšĮ Jonavos
suaugusiųjų švietimo centro padalinys, savo veikla užtikrinantis visų Jonavos rajono gyventojų,
kurie savo noru sutinka dalyvauti šioje veikloje, geresnę socialinę integraciją į visuomenę,
skatinantis jų efektyvų, produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikantis jų darbingumą, fizinį
aktyvumą, keliantis žinių bei kultūros lygį, apsikeičiantis gyvenimo patirtimi, palaikantis sveikatą ir
veikiantis švietimo, socialinėje, kultūros ir kitose panašiose srityse.
1.2. Jonavos TAU savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
švietimo, Asociacijų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Viešosios
įstaigos Jonavos suaugusiųjų švietimo centro įstatais ir šiais nuostatais.
1.3. Jonavos TAU yra rajoninė visuomeninė neformaliojo vyresnio amžiaus žmonių švietimo
organizacija, nepriklausoma nuo valdžios organų ir žinybų bei politinių partijų.
1.4. Jonavos TAU steigėjas – viešoji įstaiga Jonavos suaugusiųjų švietimo centras.
1.5. Jonavos TAU nuostatus tvirtina steigėjas. Nuostatai gali būti papildomi ir keičiami tik
suderinus su steigėju.

II. JONAVOS TAU TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
2.1. Visokeriopai remti vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę,
galimybių realizavimą ir aktyvų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą procese.
2.2. Propaguoti vyresnio amžiaus žmonių kultūrinę ir visuomeninę patirtį.
2.3. Skatinti bendravimą tarp kartų, paremtą solidarumo ir kooperacijos principais.
2.4. Organizuoti paskaitas, konferencijas, seminarus, keliones ir susitikimus su Lietuvos ir užsienio
šalių specialistais, dėstytojais, mokytojais, gydytojais ir kitais visuomenės veikėjais.
2.5. Organizuoti renginius, sudaryti sąlygas tikslingai praleisti laisvalaikį pagal sugebėjimą ir
galimybes.
2.6. Propaguoti sportą, kultūrinę veiklą bei kūno kultūrą kaip geriausią priemonę sveikatai ir
darbingumui palaikyti.
2.7. palaikyti ryšius su vietos savivaldos institucijomis ir atitinkamomis visuomeninėmis
organizacijomis.
2.8. Organizuoti renginius, skatinančius senjorų švietimą.
2.9. Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą švietimo, socialinėje ir kitose panašiose srityse. Palaikyti
ryšius su užsienio visuomenėmis, nevyriausybinėmis ir vyriausybinėmis organizacijomis, dalyvauti
projektuose.
2.10. Vykdyti kitą veiklą socialinėje, sveikatinimo bei kultūros srityse.
2.11. Organizuoti labdaringas akcijas.

III. JONAVOS TAU NARIAI - KLAUSYTOJAI
3.1. Jonavos TAU veikloje dalyvauja visi nariai ─ klausytojai.
3.2. Jonavos TAU narių - klausytojų priėmimo tvarka:
- nariais - klausytojais gali būti visi Jonavos rajono gyventojai, kurie savo noru sutinka
dalyvauti šioje veikloje;
3.3. Jonavos TAU klausytojai bendraudami tarpusavyje, su lektoriais bei ŠC darbuotojais,
vadovaujasi geranoriškumo, bendradarbiavimo ir abipusės pagarbos principais.
3.4. Jonavos TAU klausytojų teisės ir pareigos:
3.4.1. dalyvauti TAU renginiuose;
3.4.2. išsakyti savo nuomonę bei teikti pasiūlymus;
3.4.3. dalyvauti TAU savivaldoje;
3.4.5. dalintis profesinės, kultūrinės, socialinės veiklos patirtimi;
15.5. Jonavos TAU klausytojas gali išstoti iš universiteto, prieš tai informavęs grupes dėstytoją,
vadovą ar Jonavos TAU administratorių.

IV. JONAVOS TAU NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Jonavos TAU nariai ─ klausytojai turi:
- susipažinti su Jonavos TAU nuostatais;
- laikytis Jonavos TAU nuostatų;
- dalyvauti organizuojamuose renginiuose: paskaitose, seminaruose, susitikimuose ir
kituose renginiuose;
- naudotis inventoriumi, skirtu Jonavos TAU nariams - klausytojams;
- naudotis patalpa, nurodyta narių ─ klausytojų užsiėmimams;
- dalyvauti atviruose susirinkimuose;
- aktyviai dalyvauti Jonavos TAU veikloje;
- išstoti iš Jonavos TAU savo noru.
- teikti pasiūlymus dėl veiklos/ renginių pobūdžio.

V. JONAVOS TAU STRUKTŪRA IR VALDYMAS
5.1 Jonavos TAU - nuolatos veikiantis organas, kurio veiklai vadovauja Jonavos TAU
administratorius.
5.2. Grupėse išrenkamas grupės seniūnas arba vadovas, gali vadovauti grupės dėstytojas.
5.2. Jonavos TAU aukščiausias valdymo organas yra visuotinis narių - klausytojų susirinkimas.
5.3. Narių - klausytojų susirinkimas sprendžia Jonavos TAU veiklos klausimus, svarsto planus,
veiklos pasibaigimo klausimą. Visi susirinkimo nutarimai priimami paprastąja balsų dauguma
atviru balsavimu, išskyrus veiklos pabaigos klausimus. Veikla baigiama balsuojant 2/3 narių klausytojų balsu dauguma.
5.4. Bendrus susirinkimus organizuoja Jonavos TAU administratorius ne rečiau kaip vieną kartą per
metus, skelbdamas prieš 15 dienų.
5.5. Jonavos TAU Taryba.
5.6. Tarybos struktūra:
- administratorius;
- grupių dėstytojai;
- grupių seniūnai arba vadovai.
5.7.. Taryba dirba, siekdama įgyvendinti visus šiuose įstatuose numatytus Jonavos TAU tikslus ir
uždavinius, rengiant užsiėmimų programas, organizuojant pranešimus ir paskaitų ciklus, vedant
fizinio aktyvumo užsiėmimus, organizuojant švietimo ir kultūrinį darbą, keliones, turistinius žygius,
organizuojant bendravimą su kitomis vyresnio amžiaus žmonių organizacijomis ne tik Lietuvoje,
bet ir užsienyje
5.8. Jonavos TAU Taryba informuoja Jonavos suaugusiųjų švietimo centro direktorių apie savo
vykdomą veiklą.

VI. JONAVOS TAU LĖŠOS IR TURTAS
6.1. Jonavos TAU lėšos:
- Jonavos rajono savivaldybės;
- projektų;
- rėmėjų;
- Jonavos SŠC spec. lėšos.
6.2. Jonavos TAU lėšos naudojamos nuostatuose numatytai veiklai finansuoti.
6.3. Lėšos laikomos Jonavos suaugusiųjų švietimo centro banko sąskaitoje. Lėšos apskaitomos
atskiroje buhalterinėje subsąskaitoje.
6.4. Jonavos TAU lėšas administruoja Centro direktorius, apskaitą tvarko Centro vyr. buhalteris.

VII. JONAVOS TAU VEIKLOS PABAIGA
7.1. Jonavos TAU veikla baigiama visuotinio narių – klausytojų susirinkimo nutarimu, surinkus 2/3
balsų, arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybinės institucijos sprendimu.
7.2. Jonavos TAU reorganizuojamas ir likviduojamas steigėjo sprendimu.
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