
PATVIRTINTA 

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 

2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. Į-85 
 

ŠILALĖS RAJONO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

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

Šilalės TAU veiklos organizavimą ir koordinavimą, tikslą, uždavinius, mokymąsi 

įteisinančių pažymėjimų išdavimą, valdymo struktūrą, klausytojų teises ir pareigas. 

2. Šilalės TAU yra neformalaus švietimo, pelno nesiekianti, savanoriška švietėjiška klausytojų 

grupė (grupės), vienijanti  regiono vyresnio amžiaus asmenis, neįgaliuosius ir jų globėjus.  

3. Šilalės TAU veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu, 

Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, LR 

švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Šilalės 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos 

nuostatais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. 

4. Šilalės TAU veikia Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje (toliau – Tarnyba). 

5. Šilalės TAU buveinės adresas: Nepriklausomybės g.1,  LT-75133 Šilalė. 
 

II SKYRIUS 

ŠILALĖS TAU TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Pagrindinis Šilalės TAU veiklos tikslas – padėti senjorams prisitaikyti prie visuomenės 

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

pilietinio akiračio plėtimui, mokymuisi visą gyvenimą. 

7. Šilalės TAU uždaviniai: 

7.1. organizuoti senjorams rūpimomis temomis paskaitas, seminarus, mokymus, kursus, 

keliones, susitikimus su dėstytojais, gydytojais, meno, visuomenės veikėjais, pedagogais, kitais 

specialistais ir svečiais iš užsienio; 

7.2. visokeriopai remti senjorų socialinę integraciją į visuomenę; 

7.3. propaguoti etninę, kultūrinę ir visuomeninę patirtį; 

7.4. skatinti bendravimą tarp kartų; 

7.5. organizuoti renginius, ieškoti galimybių senjorams kūrybingai ir prasmingai leisti 

laisvalaikį, tobulinti gebėjimus, bendrąsias kompetencijas; 

7.6. skatinti domėjimąsi sveika gyvensena, sportu; 

7.7. palaikyti ryšius su kitais Trečiojo amžiaus universitetais, nevyriausybinėmis ir 

vyriausybinėmis įstaigomis ir organizacijomis, sprendžiant senjorų problemas; 

7.8. ieškoti rėmėjų Šilalės TAU veikloms vykdyti; 

7.9. dalyvauti projektinėje veikloje; 

7.10. organizuoti Šilalės TAU veiklos viešinimą. 
 

III SKYRIUS 

ŠILALĖS TAU VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 
 

8. Šilalės TAU veiklą organizuoja ir koordinuoja Tarnyba. 

9. Tarnyba priima vyresnio amžiaus žmones į Šilalės TAU pagal pateikiamus prašymus (1 

priedas). Priimti senjorai pildo anketas (2 priedas). 

10. Šilalės TAU mokslo metų trukmė – dveji metai. 

11. Šilalės TAU mokslo metų pradžia spalio 1 d. – pabaiga balandžio 30 d. 



12. Šilalės TAU klausytojai moka klausytojų registracijos mokestį, kuris nustatytas Šilalės 

rajono savivaldybės tarybos. 

13. Šilalės TAU klausytojai, baigę 2 metų studijų programą, gauna pažymėjimus. 

14. Klausytojai apie Šilalės TAU veiklą informuojami Tarnybos informaciniame stende ir 

internetinėje svetainėje www.silsviet.lt.  

15. Šilalės TAU klausytojų asmens duomenys naudojami ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Asmens duomenų apsaugos įstatymu, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos Klientų 

asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Šilalės švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. Į-73 „Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklių, klientų asmens duomenų tvarkymo taisyklių, asmens 

duomenų saugumo pažeidimo Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje tvarkos ir  darbuotojų 

bendravimo ir etikos taisyklių patvirtinimo“. 

16. Šilalės 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. 
 

IV SKYRIUS 

 ŠILALĖS TAU VALDYMO STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS 
 

17. Šilalės TAU savivaldos organas – Taryba.  

18. Šilalės TAU tarybą sudaro: pirmininkas, grupių seniūnai ir koordinatorius. Tarybos 

pirmininką renka Šilalės TAU grupių seniūnai vienerių mokslo metų laikotarpiui. 

19. Tarybos susirinkimuose aptariami mokymosi poreikiai, teikiami pasiūlymai dėl Šilalės TAU 

veiklos, analizuojamas klausytojų lankomumas, keičiamasi informacija.  

20. Tarybos pirmininkas inicijuoja Šilalės TAU Tarybos susirinkimus ir jiems vadovauja, 

atstovauja Šilalės TAU. 

21. Nesant Tarybos pirmininko, jo funkcijas atlieka vienas iš Tarybos narių. 

22. Šilalės TAU Tarybos susirinkimai organizuojami 1 kartą per mokslo metus ar atsiradus 

poreikiui.  

23. Šilalės TAU veiklos priežiūrą vykdo Tarnybos direktorius. 
 

V SKYRIUS  

ŠILALĖS TAU KLAUSYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

24. Šilalės TAU klausytojai turi teisę: 

24.1. aktyviai dalyvauti TAU veikloje; 

24.2. rinkti ir būti išrinktiems į Tarybą; 

24.3. teikti pasiūlymus Tarybai dėl TAU veiklos; 

24.4. nutraukti veiklą, išstoti iš Šilalės TAU gali savo noru, laisvai, savanoriškai nusprendę ir 

informavę Tarnybos direktorių. Klausytojui dalyvio metinis registracijos mokestis nėra grąžinamas. 

24.5. Šilalės TAU klausytojai turi pagarbiai, laikydamiesi tolerancijos ir etikos normų, elgtis su 

kolegomis, lektoriais ir Tarnybos darbuotojais. 

       24.6. Šilalės TAU klausytojai nuostatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti 

turi teisę raštu ir žodžiu skleisti informaciją apie TAU veiklą. 

24.7. Nesusipratimai, nuomonių skirtumai diskutuojami Tarybos susirinkimuose. 
 

VI SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Nuostatai gali būti keičiami ir pildomi Šilalės TAU Tarybos iniciatyva.  

26. Naują nuostatų redakciją ar pataisas įsakymu patvirtina Tarnybos direktorius. 

 

http://www.silsviet.lt/


Šilalės rajono Trečiojo amžiaus universiteto nuostatų 

                   1 priedas 

 

...................................................................... 
(Vardas, pavardė) 

 

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

(gyv. vieta, tel. nr.) 

 

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos 

Direktoriui  

 

 

PRAŠYMAS  

DĖL PRIĖMIMO Į ŠILALĖS RAJONO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETĄ  

 

................................................. 
(data) 

 

Šilalė 

................................................. 
 (vieta) 

 

 

Prašau mane priimti į Šilalės rajono Trečiojo amžiaus universitetą.  

       Laisva valia sutinku, kad Šilalės švietimo pagalbos tarnyba mano asmens duomenis tvarkytų 

Šilalės rajono Trečiojo amžiaus universiteto nuostatų nurodytais  tikslais.  
 

 

 

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

                                                  (parašas)                                                                                                 (Vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 



 

Šilalės rajono Trečiojo amžiaus universiteto nuostatų 

                   2 priedas 

 

ŠILALĖS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO KLAUSYTOJO 

 

ANKETA 

 

Gimimo data .................................................................................... 

Išsilavinimas ..................................................................................... 

Specialybė ......................................................................................... 

Prašome pažymėti (x), kokių temų pageidaujate šiais mokslo metais: 

 

 Kultūros ir meno  Kompiuterinis raštingumas 

 Politikos ir teisės  Psichologijos 

 Meninės saviraiškos  Istorijos ir krašto pažinimo 

 Sveikatos  Kita........................................ 
 

.............................................. 
                         (įrašykite) 

 

 Prašome parašyti, kokie Jūsų pomėgiai, kaip galėtumėte prisidėti prie TAU veiklos: skaityti 

paskaitas, rengti parodas, organizuoti ekskursijas, pasiūlyti kitus užsiėmimus. 

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

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

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

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

 

 

http://www.jssc.lt/article/lt/main/pag_menu/kompiuterinis-ratingumas-tau

