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Nacionalinė Trečiojo amžiaus universitetų asociacija
ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Nacionalinė Trečiojo amžiaus universitetų asociacija (toliau – Asociacija) yra pelno
nesiekiantis, nepolitinis, nereliginis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
Teisinė forma – asociacija.
Asociacija jungia nevyriausybines organizacijas, besirūpinančias vyresnių nei 50 metų
amžiaus žmonių (toliau – vyresnio amžiaus žmonių) neformaliuoju švietimu ir tęstiniu
mokymusi, vyresnio amžiaus žmonių socialine integracija į visuomenę. Asociacija tenkina
vyresnio amžiaus žmonių žinių, kompetencijų plėtotes ir kultūrinius poreikius, palaiko ir
skatina šio amžiaus tarpsnio žmonių pilnavertį fizinį ir emocinį gyvenimą, mažina socialinę
atskirtį.
Asociacija savo veikla tęsia 2015 metų vasario 20 dieną tarp Asociacijos narių sudarytą
Jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią nevyriausybinių organizacijų atstovai susitarė veikti
kartu ir bendradarbiauti siekiant stiprinti veiklą ir plėtoti neformalųjį švietimą ir mokymą
vyresnio amžiaus žmonėms.
Asociacija turi teisę gauti labdarą ir paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos
įstatymo nustatyta tvarka.
Asociacija veikia pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį
kodeksą, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimus, šiuos įstatus bei Asociacijos darbo reglamentą, jei jis priimamas.
Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas, jas įgyvendina per savo
valdymo organus. Asociacija už savo prievoles atsako visu savo turtu, už savo narių
prievoles neatsako.
Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.

Asociacijos veiklos tikslai:
koordinuoti ir skatinti Trečiojo amžiaus universitetų (toliau – TAU) bendradarbiavimą;
plėtoti pilietinę visuomenę, skatinti vyresnio amžiaus žmones dalyvauti TAU veikloje ir
stiprinti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi;
atstovauti TAU interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose,
visuomeninėse, tarptautinėse ir kitose organizacijose;
atstovauti Asociacijos nariams parodose, konferencijose, kituose renginiuose, kurie yra
susiję su Asociacijos veikla;
atstovauti ir ginti Asociacijos narių teises ir interesus socialinėje sferoje.
Asociacijos veiklos tikslams įgyvendinti Asociacija vadovaujasi geranoriškumo ir
tarpusavio supratimo principais.
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11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
12.

Asociacijos veiklos sritys ir rūšys:
keistis informacija apie TAU darbo organizavimą, rėmimą ir veiklą regionuose;
bendradarbiauti rengiant mokymų veiklų modulius TAU klausytojams;
dalintis gerąja darbo patirtimi;
pagal galimybes vykdyti bendrus projektus finansavimui gauti;
rūpintis Asociacijos, kaip neformaliojo švietimo sektoriaus bei vyresnio amžiaus žmonių
integracija į visuomenę, plėtra;
rengti ir platinti informacinę ir metodinę medžiagą;
deleguoti atstovus į valstybės ir savivaldybės institucijų tarybas, komisijas, komitetus ir
kitus valdymo darinius;
stiprinti TAU vadybinius gebėjimus;
formuoti palankią visuomeninę nuomonę apie Asociaciją ir jos narius.
Asociacija gali vykdyti kitą, įstatymams neprieštaraujančią, veiklą.
III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
22.

Asociacijoje yra tikrieji nariai ir asocijuoti nariai.
Asociacijos tikraisiais nariais gali būti juridiniai asmenys, kurie yra nevyriausybinės
organizacijos (toliau – NVO), veikiančios vyresnio amžiaus žmonių neformaliojo švietimo
ir tęstinio mokymo srityje, ir pateikę prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis šių
įstatų reikalavimų.
Asociacijos asocijuotais nariais gali būti NVO ir juridiniai asmenys, kurie nėra NVO, arba
neformalios juridinių asmenų grupės, veikiančios jungtinės veiklos ar bendradarbiavimo
sutarties pagrindu vyresnio amžiaus žmonių švietimo srityje ir pritariančios Asociacijos
veiklos tikslams, pateikusios prašymą įstoti į Asociaciją ir įsipareigojusios laikytis šių įstatų
reikalavimų.
Asociacijos nariu tampama pateikus prašymą Tarybai. Prašymas svarstomas artimiausiame
Tarybos posėdyje. Papildomi naujų narių priėmimo kriterijai gali būti nustatomi Asociacijos
darbo reglamente, jei jis priimamas.
Asociacijos tikrojo nario statusui pasikeitus ir (ar) tapus ne NVO, Asociacijos tikrasis narys
turi nedelsiant informuoti Asociaciją, o Asociacija – priimti sprendimą dėl organizacijos
narystės Asociacijoje ar jos statuso pakeitimo. Šiuo bei kitais atvejais narystės pasikeitimo
ar šalinimo iš narių klausimus svarsto Taryba.
Kiekvienas narys gali išstoti iš Asociacijos, apie tai pranešęs raštu.
Tikrieji nariai gali balsuoti ir siūlyti kandidatus į Asociacijos organus Visuotiniame narių
susirinkime.
Asocijuotieji nariai neturi balso teisės ir teisės siūlyti kandidatus Visuotiniame narių
susirinkime.
Asociacijos narių teisės:
dalyvauti Asociacijos Visuotiniame narių susirinkime;
naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
išstoti iš Asociacijos;
kitos teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytos teisės.
Asociacijos narių pareigos:
2

Projektas po pastabų 2020_10_01

laikytis Asociacijos įstatų;
vykdyti Visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;
dalyvauti Visuotiniuose narių susirinkimuose;
priimant sprendimus vadovautis sąžiningumo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir atvirumo
principais bei derinti skirtingas iniciatyvas;
22.5. susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų pažeidžiamos Asociacijos tikslų ir veiklos krypčių
nuostatos, kurie darytų žalą bendriems NVO interesams, geram vardui ir narių tarpusavio
santykiams.
23.
Asociacijos nariai, nevykdantys įsipareigojimų, gali būti pašalinti iš organizacijos Tarybos
sprendimu.
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI
24. Asociacijos organai yra:
24.1. aukščiausias organas – Visuotinis narių susirinkimas;
23.1. 24.2. vienasmenis valdymo organas – Vykdantysis direktorius;
24.3. kolegialus valdymo organas – Taryba.
reikia pernumeruoti!
V. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
24.
25.
25.1.
25.2.
25.3.
25.4.
25.5.
25.6.
25.7.
26.
26.1.
26.2.
26.3.
27.
28.
28.1.

Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas.
Visuotinis narių susirinkimas:
keičia Asociacijos įstatus;
sprendžia dėl Asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
renka ir atšaukia Tarybos narius;
tvirtina metinę veiklos ataskaitą;
tvirtina finansinių ataskaitų rinkinį;
nustato stojamųjų įnašų bei Asociacijos narių mokesčių mokėjimo tvarką ir dydį, jei tokie
yra numatyti;
sprendžia dėl kitų Asociacijų įstatyme bei kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose ar
šiuose įstatuose Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtų klausimų.
Visuotinis narių susirinkimas:
šaukia Vykdantysis direktorius kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių
metų pabaigos;
jeigu šių įstatų nustatytais terminais Vykdantysis direktorius eilinio Visuotinio narių
susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia Taryba;
apie šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki
susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 54 punkte nurodyta tvarka.
Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½
Asociacijos narių.
Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas:
jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, Pakartotinis visuotinis narių
susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip po 15 dienų;
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28.2. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas gali vykti tą pačią dieną kaip neįvykęs Visuotinis
narių susirinkimas, jei apie tokią galimybę buvo pranešta pastarąjį šaukiant;
28.3. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu nepriklausomai nuo susirinkusių
narių skaičiaus;
28.4. Pakartotinis susirinkimas gali priimti sprendimus tik neįvykusio Visuotinio narių
susirinkimo darbotvarkės klausimais.
29.
Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už sprendimą gauta daugiau
balsų „už“ negu „prieš“, išskyrus rinkimus ir šiuose įstatuose bei Lietuvos Respublikos
įstatymuose nustatytas išimtis. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime
dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus,
pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.
30.
Kiekvienas Asociacijos narys Visuotinime narių susirinkime turi po vieną balsą.
31.
Asociacijos nariai Visuotiniame narių susirinkime gali balsuoti elektroniniu būdu.
32.
Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo, vedimo, elektroninio balsavimo, balsų skaičiavimo
ir kiti klausimai gali būti detaliau reglamentuoti Asociacijos darbo reglamente, jei toks
priimamas.
VI. TARYBA
33.
34.
35.
36.
36.1.
36.2.
36.3.
36.4.
36.5.
36.6.
36.7.
36.8.
36.9.
36.10.
36.11.
36.12.
36.13.
37.
38.

Tarybos narius 2 (dviejų) metų laikotarpiui renka ir atšaukia Visuotinis narių susirinkimas.
Asmuo Tarybos nariu gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 (du) kartus iš eilės.
Tarybos narių skaičių nustato Visuotinis narių susirinkimas. Tarybos nariais gali būti
Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.
Renkant Tarybos narius, galima balsuoti už ne daugiau kandidatų nei yra renkama Tarybos
narių. Tarybos nariais išrenkami daugiausia balsų surinkę kandidatai.
Taryba:
tvirtina Asociacijos veiklos programas, nustato Asociacijos veiklos kryptis, analizuoja
veiklos rezultatus;
iš savo narių renka Prezidentą;
priima sprendimą keisti Asociacijos buveinę;
Prezidento teikimu tvirtina Vykdantįjį direktorių;
Prezidento teikimu tvirtina Prezidento pavaduotoją;
atstovauja Asociacijai (atstovaujant visos Tarybos vardu veikia Prezidentas);
gali reikalauti iš Vykdančiojo direktoriaus tarpinių veiklos ataskaitų;
skiria ir atleidžia Vykdantįjį direktorių, nustato jo pareigybės aprašymą, darbo apmokėjimo
tvarką, jei su Vykdančiuoju direktoriumi sudaroma darbo sutartis;
priima, šalina Asociacijos narius;
sprendžia dėl juridinių asmenų steigimo, tapimo kitų juridinių asmenų dalyviais;
tvirtina Vykdančiojo direktoriaus teikiamą metinį veiklos planą;
priima Asociacijos darbo reglamentą;
sprendžia kitus Tarybai pavestus klausimus.
Tarybos darbą organizuoja Prezidentas.
Taryba renkasi Prezidento šaukimu ar ½ Tarybos narių pageidavimu.
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39.
40.
41.
42.
43.

Sprendimus Taryba priima savo posėdžiuose. Taryba gali priimti sprendimus, kai jos
posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ jos narių.
Visi Tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
Taryba už savo veiklą atsiskaito Visuotiniam narių susirinkimui.
Tarybos narys gali atsistatydinti iš Tarybos apie tai pranešęs raštu.
Tarybos posėdžių sušaukimo, vedimo, balsų skaičiavimo ir kiti klausimai gali būti detaliau
reglamentuoti Asociacijos darbo reglamente, jei toks priimamas.
VII. PREZIDENTAS

Prezidentą 2 (dviejų) metų laikotarpiui renka ir atšaukia Taryba. Asmuo Prezidentu gali būti
renkamas ne daugiau kaip 2 (du) kartus iš eilės.
45.
Prezidentas:
45.1. vadovauja Tarybos darbui;
45.2. teikia Tarybai Vykdančiojo direktoriaus kandidatūrą;
45.3. teikia Tarybai Prezidento pavaduotojo kandidatūrą;
46.
Prezidentui negalint eiti savo pareigų, taip pat Prezidento pavedimu ir kitais atvejais
Prezidento funkcijas atlieka Prezidento pavaduotojas.
44.

VIII. VYKDANTYSIS DIREKTORIUS
47.
48.
48.1.
48.2.
48.3.
48.4.
48.5.
48.6.
48.7.
48.8.
48.9.
49.
50.

Vykdantysis direktorius yra vienasmenis valdymo organas, skiriamas ir atleidžiamas
Tarybos sprendimu Prezidento teikimu.
Vykdantysis direktorius:
atstovauja Asociacijai, sudaro sandorius Asociacijos vardu, yra atsakingas už Asociacijos
turtą ir lėšas;
vykdo Tarybos pavedimus;
pasirašo darbo sutartis su darbuotojais, nustato jų pareiginius aprašymus ir darbuotojų
atlyginimus;
teikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro
tvarkytojui;
teikia Tarybai tvirtinti metinius veiklos planus ir Asociacijos veiklos programas. Metinius
veiklos planus bei programas koreguoja atsižvelgdamas į Tarybos siūlymus;
sprendžia dėl viešos informacijos, skelbimų ir pranešimų paskelbimo;
rengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir metinių finansinių
ataskaitų rinkinį ir teikia Visuotiniam narių susirinkimui;
už savo veiklą tiesiogiai atsako Tarybai;
atlieka kitas valdymo organo funkcijas.
Jei Vykdantysis direktorius nėra skiriamas, taip pat kitais atvejais jo nesant, Vykdančiojo
direktoriaus pareigas eina Prezidentas.
Steigiant Asociaciją, iki bus išrinkta Taryba, Vykdantįjį direktorių renka steigiamasis
susirinkimas.
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IX. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS
KONTROLĖS TVARKA
51.
52.

Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
Asociacijos veiklos (įskaitant ir finansinės) kontrolę vykdo Taryba arba kitas, Asociacijos
darbo reglamente, jei toks priimamas, nurodytas organas.
X. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

53.
54.

55.
56.

Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro
leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama
nariams elektroniniu paštu arba paštu ir (arba) skelbiama Asociacijos interneto svetainėje
(socialinių tinklų paskyrose). Su informacija, kuri nėra Vykdančiojo direktoriaus pripažinta
konfidencialia, nariai turi galimybę susipažinti pateikus prašymą.
Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina
Vykdantysis direktorius.
Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.
XI. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA

57.

Filialai steigiami, reorganizuojami bei likviduojami Tarybos sprendimu. Filialo steigimo,
reorganizavimo ir likvidavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti
teisės aktai.
XII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

58.
59.

Asociacijos įstatai gali būti keičiami 2/3 Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių
Asociacijos narių balsų dauguma.
Nauji įstatai įsigalioja po to, kai yra įregistruojami Juridinių asmenų registre.
XIII. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

60.

Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

ar

likviduojama)

Lietuvos

Įstatai pasirašyti 2020 m. [●] mėn. [●] d.
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