MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS (toliau ─ MČTAU) yra
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos švietimo bei neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymų, jų poįstatyminių aktų ir Lietuvos Respublikos asociacijų
įstatymo nustatyta tvarka įsteigta savarankiška, savanoriška neformaliojo suaugusiųjų švietimo
institucija, savo veikla užtikrinanti vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į
visuomenę, skatinanti jų efektyvų, produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikanti jų darbingumą, fizinį
aktyvumą, kelianti žinių bei kultūros lygį, praturtinanti gyvenimo patirtimi, palaikanti sveikatą ir
veikianti švietimo, socialinėje, kultūros ir kitose panašiose srityse.
1.2. MČTAU yra juridinis asmuo, turintis antspaudą, atributiką, simboliką, atsiskaitomąją
sąskaitą viename ar keliuose Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose. Teisinė forma –
asociacija.
1.3. MČTAU yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ar valdantis
turtą įstatymų nustatyta tvarka. Pagal savo prievoles MČTAU atsako tik jam nuosavybės ar
patikėjimo teise priklausančiu turtu ir neatsako už savo narių - klausytojų prisiimtus įsipareigojimus.
1.4. MČTAU savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
Švietimo bei Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi, Asociacijų ir kitais įstatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais.
1.5. MČTAU yra visuomeninė neformaliojo vyresnio amžiaus žmonių švietimo įstaiga, turinti
ūkinį, finansinį, organizacinį savarankiškumą, yra nepriklausoma nuo valdžios organų ir žinybų bei
politinių partijų.
1.6. MČTAU turi paramos gavėjo statusą, yra ne pelno siekiantis juridinis asmuo ir neturi teisės
užsiimti komercine-ūkine veikla, kurios tikslas būtų siekti pelno.
1.7. Asociacijos
pavadinimas: MEDARDO
ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS
UNIVERSITETAS. Sutrumpintas pavadinimas – MČTAU.
1.8. MČTAU veiklos laikotarpis neribojamas, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais
metais.
II. MČTAU TIKSLAI, FUNKCIJOS IR UŽDAVINIAI
2.1. MČTAU tikslai ir uždaviniai yra teikti socialinę visuomenės narių lavinimo paslaugą,
skleisti mokslo žinias bei kultūros vertybes, demokratines teisingumo idėjas, puoselėti demokratinius
visuomenės ir valstybės gyvenimo principus ir procesus. Įgyvendindamas šiuos tikslus, MČTAU:
2.1.1. visokeriopai remia vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę,
galimybių realizavimą ir jų aktyvų dalyvavimą visuomenės nuomonės formavimo ir sprendimų
priėmimo procesuose;
2.1.2. skatina bendravimą tarp kartų, paremtą solidarumo ir kooperacijos principais;
2.1.3. organizuoja paskaitas, konferencijas, seminarus ir susitikimus su Lietuvos ir užsienio šalių
lektoriais, gydytojais, teisininkais, kitais specialistais bei politikos ir visuomenės veikėjais;
2.1.4. organizuoja įvairius renginius, keliones, sveikatingumo stovyklas, sudaro sąlygas
tikslingai praleisti laisvalaikį pagal sugebėjimą ir galimybes, propaguoja sportą bei kūno kultūrą kaip
geriausią priemonę sveikatai ir darbingumui palaikyti;
2.1.5. bendradarbiauja su Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių ir neįgaliųjų draugijomis,
bendrijomis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, su vyriausybinėmis organizacijomis ir
įmonėmis, besirūpinančiomis vyresnio amžiaus žmonių poreikiais;
2.1.6. palaiko ryšius su užsienio visuomeninėmis, nevyriausybinėmis ir vyriausybinėmis
organizacijomis;
2.1.7. vykdo socialinės apsaugos ir globos bei priežiūros programas, kitą veiklą socialinėje,
sveikatinimo bei kultūros srityse;
2.1.8. organizuoja labdaringas akcijas, rėmėjų (organizacijų) pagalbą MČTAU veiklai remti.
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2.2. MČTAU, vykdydamas savo tikslus ir uždavinius:
2.2.1. supažindina visuomenę su MČTAU veikla ir tikslais, steigia visuomenės informavimo
priemones, užsiima leidyba;
2.2.2. įsigyja savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoja, valdo ir juo disponuoja;
2.2.3. samdo asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
2.2.4. steigia fondus;
2.2.5. palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir sudaro susitarimus, neprieštaraujančius
Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos asociacijų ir kitiems įstatymams.
III. MČTAU KLAUSYTOJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. MČTAU klausytojais gali būti visi Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 50 metų ir vyresni.
Asmenims su negalia amžius neribojamas.
3.2. Klausytoju gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, parašęs prašymą, sumokėjęs rektorato
nustatytus stojamąjį ir metinį klausytojo mokestį.
3.3. MČTAU klausytojų teisės ir pareigos:
3.3.1. klausytojai turi laikytis MČTAU įstatų;
3.3.2. laiku sumokėti nustatytą metinį klausytojo nario mokestį;
3.3.3. aktyviai dalyvauti MČTAU veikloje, organizuojamuose renginiuose (paskaitose,
konferencijose, seminaruose, susitikimuose, išvykose ir kituose renginiuose);
3.3.4. rinkti ir būti išrinktu į MČTAU renkamus organus;
3.3.5. naudotis inventoriumi ir patalpomis, skirtomis klausytojų užsiėmimams;
3.3.6. vykdyti rektorato nutarimus;
3.3.7. išstoti iš MČTAU savo noru.
3.4. klausytojui nesusimokėjus metinio mokesčio ir visus metus nedalyvaujant MČTAU
organizuojamuose užsiėmimuose, jo narystė MČTAU gali būti stabdoma. Klausytojui sumokėjus
metinį mokestį, jo narystė MČTAU atnaujinama.
3.5. Klausytojas, nedalyvaujantis MČTAU veikloje, arba jeigu jo veikla ir interesai prieštarauja
MČTAU tikslams, uždaviniams, principams, rektorato nutarimams, gali būti pašalintas iš MČTAU.
Pašalinimo iš MČTAU klausimą sprendžia rektoratas.
3.6. Klausytojas gali išstoti iš MČTAU savo noru, apie tokį savo sprendimą informavęs fakulteto
(grupės) seniūną ar rektoratą.
3.7. Nei savanoriško išstojimo, nei pašalinimo iš MČTAU atvejais stojamasis mokestis ir metinis
nario mokestis ar kitos klausytojo įmokos negrąžinamos.
3.8. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka tvirtinama įgaliotinių susirinkimo
sprendimu.
IV. MČTAU ORGANAI IR ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
4.1. MČTAU valdymas grindžiamas autonomijos ir atskaitomybės, demokratijos,
kompetencijos, savivaldos ir efektyvumo principais. MČTAU organai yra:
4.1.1. aukščiausias organas yra įgaliotinių susirinkimas, turintis visas visuotinio narių
susirinkimo teises. Įgaliotiniai – tai rektorato ir fakultetų tarybų nariai;
4.1.2. vienasmenis valdymo organas – rektorius;
4.1.3. kolegialus valdymo organas – rektoratas;
4.1.4. savivaldos organas – fakulteto taryba.
4.2. Įgaliotinių susirinkimas sprendžia MČTAU veiklos klausimus:
4.2.1. tvirtina MČTAU viziją ir misiją, svarsto veiklos planus;
4.2.2. keičia MČTAU įstatus;
4.2.3. renka, skiria ir atleidžia rektorių;
4.2.4. renka Vidaus audito komisiją;
4.2.5. tvirtina rektoriaus pateiktą metinę MČTAU veiklos ataskaitą;
4.2.6. per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina MČTAU metinių finansinių
ataskaitų rinkinį;
4.2.7. priima sprendimą dėl MČTAU pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
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4.2.8. tvirtina Vidaus audito komisijos ataskaitą.
4.3. Įgaliotinių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Susirinkimas yra teisėtas,
kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 įgaliotinių. Vienas įgaliotinis įgaliotinių susirinkime turi vieną
balsą. Sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Įgaliotinių susirinkimo
sprendimams dėl įstatų keitimo ir dėl MČTAU pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo) priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių įgaliotinių balsų.
4.4. Neeilinis įgaliotinių susirinkimas gali būti sukviestas rektoriaus sprendimu ir/ar pareikalavus
Vidaus audito komisijai, ir/ar pareikalavus 1/2 įgaliotinių.
4.5. Rektorių renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų įgaliotinių susirinkimas atviru balsavimu.
Rektoriumi gali būti asmuo, turintis didelę vadybinę, pedagoginę patirtį, žinomas visuomenėje.
Vienas iš privalumų – mokslo laipsnis arba pedagoginis vardas. Rektorius veikia MČTAU vardu ir
jam atstovauja, sudaro sandorius MČTAU vardu, veikia santykiuose su trečiaisiais fiziniais ir
juridiniais asmenimis. Rektorius gali atsistatydinti savo noru ir/ar gali būti pakeistas to reikalaujant
ne mažiau kaip 2/3 įgaliotinių.
4.6. Rektoratas skiriamas rektoriaus sprendimu. Rektoratą sudaro 9 (devyni) nariai (rektorius ir 8
nariai su savo veiklos funkcijomis). Rektoratui vadovauja rektorius. Atsistatydinus/pasikeitus
rektoriui, atsistatydina ir visas rektoratas. Rektorato posėdis yra pagrindinė rektorato darbo forma.
Rektorato posėdžius kviečia rektorius ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Rektorato posėdžiai yra
teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 rektorato narių. Rektoratas organizuoja ir vykdo
MČTAU veiklą:
4.6.1. rengia universiteto struktūros pertvarkos, plėtros perspektyvinius planus;
4.6.2. svarsto organizacinius, studijų, mokslo, ūkio ir kitus klausimus;
4.6.3. tvirtina pateiktą metinę lėšų panaudojimo sąmatą;
4.6.4. koordinuoja ir kontroliuoja fakultetų darbą;
4.6.5. koordinuoja universiteto projektinę veiklą;
4.6.6. nustato klausytojų stojimo ir metinio mokesčio dydį;
4.6.7. atlieka kitas, su MČTAU veikla susijusias, funkcijas (sudaro bendradarbiavimo sutartis,
rūpinasi universiteto veiklos sklaida, tarptautiniais ryšiais ir kt.).
4.7. Fakulteto taryba yra savivaldos kolegiali patariamoji institucija. Tarybos nariai renkami
fakulteto klausytojų susirinkime. Tarybą sudaro nelyginis narių skaičius, kuris priklauso nuo
fakulteto klausytojų ir grupių skaičiaus. Tarybos veiklai vadovauja Tarybos pirmininkas – fakulteto
Dekanas.
4.8. MČTAU veikia akademiniai padaliniai – fakultetai. Fakultetas steigiamas, pertvarkomas ar
panaikinamas/likviduojamas rektorato nutarimu.
V. MČTAU TEISINĖ PADĖTIS, LĖŠOS, TURTAS
5.1. MČTAU turi paramos gavėjo statusą ir visas ne pelno juridinio asmens turtines bei
neturtines teises, kurias reglamentuoja įstatymai.
5.2. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti turi teisę:
5.2.1. valdyti, naudoti jam priklausantį turtą ir lėšas ir jais disponuoti;
5.2.2. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
5.2.3. stoti į tarptautines organizacijas;
5.2.4. gauti lėšų ar kitokio turto iš šalies ir tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių
organizacijų, fondų ar asmenų.
5.3. MČTAU pajamų šaltiniai:
5.3.1. klausytojų mokami stojamieji ir metiniai mokesčiai;
5.3.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų skirtos lėšos;
5.3.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų, kitų juridinių asmenų
dovanotos ar kitaip perduotos lėšos;
5.3.4. 2% gyventojų pajamų mokesčio;
5.3.5. tikslinės paskirties (projektų) lėšos;
5.3.6. kredito įstaigų palūkanos;
5.3.7. kitos teisėtai įgytos/gautos lėšos.
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VI. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ
6.1. Įgaliotinių susirinkimas MČTAU finansinės veiklos kontrolei išrenka 3 (trijų) narių Vidaus
audito komisiją 2 metų laikotarpiui. Vidaus audito komisijos nariais negali būti rektorato nariai.
6.2. Vidaus audito komisija kartą per metus tikrina MČTAU finansinę veiklą – kontroliuoja lėšų
panaudojimą ir apie savo išvadas informuoja rektoratą.
6.3. Vidaus audito komisijos ataskaitos tvirtinamos įgaliotinių susirinkime.

VII. MČTAU PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI
7.1. Kai MČTAU skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro
leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
7.2. MČTAU organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama
įgaliotiniams elektroniniu paštu arba registruotu paštu. Su visa informacija įgaliotiniai turi galimybę
susipažinti MČTAU buveinėje.
7.3. Dokumentų ir kitos informacijos apie MČTAU veiklą pateikimo įgaliotiniams tvarką
tvirtina įgaliotinių susirinkimas.
7.4. MČTAU dokumentai, jų kopijos ar kita informacija įgaliotiniams pateikiama neatlygintinai.

VIII. MČTAU FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA
8.1. Sprendimą steigti MČTAU filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų
ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina MČTAU rektorius.

IX. MČTAU ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
9.1. MČTAU įstatai keičiami įgaliotinių susirinkimo sprendimu, kuriam priimti reikia ne mažiau
kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių įgaliotinių balsų.

X. MČTAU BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
10.1. MČTAU buveinė keičiama įgaliotinių susirinkimo sprendimu.
XI. MČTAU REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
11.1. MČTAU gali būti pertvarkytas, reorganizuotas ar likviduotas įgaliotinių susirinkimo
nutarimu, jeigu už tai balsavo ne mažiau kaip 2/3 įgaliotinių, dalyvaujančių susirinkime.
11.2. MČTAU pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas LR Civilinio kodekso nustatyta
tvarka bei atsižvelgiant į LR Asociacijų įstatymo ypatumus.
Įstatai priimti 2017 m. gegužės mėn. 15 d.

MČTAU rektorė

dr. Zita Žebrauskienė
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