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LIETUVOS EDUKACINIŲ TYRIMŲ ASOCIACIJOS VALDYBOS NARIŲ  

RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narių rinkimų tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) nustato Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (toliau – LETA) valdybos (toliau – Valdyba) 

narių rinkimų organizavimo taisykles: kandidatų į Valdybos narius kėlimo ir išrinkimo / atrankos, 

kandidatų sąrašų sudarymo tvarką, balsavimo už kandidatus procedūrą. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos įstatais (toliau – 

Įstatai).  

3. Valdybos narių rinkimai grindžiami ir vykdomi vadovaujantis sąžiningumo, 

nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, viešumo, skaidrumo ir demokratijos principais.   

 

II SKYRIUS 

VALDYBOS SUDĖTIS IR VALDYBOS NARIAMS KELIAMI REIKALAVIMAI 

 

4. Valdyba, vadovaujantis Įstatų 7 punkto 1 papunkčiu, susideda iš 19 narių ir renkama 2 

metų kadencijai visuotinio narių susirinkimo metu. 

5. Vadovaujantis šiuo Aprašu renkami ir skiriami Valdybos nariai: 

5.1. LETA tinklų (toliau – Tinklai) komitetų pirmininkų (toliau – Pirmininkai); 

5.2. Prezidentas; 

5.3. Viceprezidentas(-ai) (renkamas(-i) iš Tinklų Pirmininkų); 

5.4. Sekretorius; 

5.5. Iždininkas (renkamas iš Tinklų Pirmininkų). 

6. Tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti Valdybos 

veiklos tikslų. Valdybos nariu tas pats asmuo gali būti neribojamą skaičių kadencijų iš eilės.  

 

III SKYRIUS 

VALDYBOS NARIŲ RINKIMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Naujos Valdybos ar atskiro Valdybos nario rinkimus inicijuoja ir organizuoja einamuoju 

laiku pareigas einanti Valdyba. 



8. Valdybos susirinkimo metu, vadovaujantis Aprašu, priimamas sprendimas dėl rinkimų 

proceso skelbimo, pagrindinių šio proceso datų ir eigos. Rinkimų procesas, apimantis 9 punkte 

išdėstytas veiklas, negali trukti daugiau nei 64 dienas, t. y., ne ilgiau nei 50 dienų iki ir 14 dienų po 

visuotinio rinkiminio narių susirinkimo. LETA nariai informuojami naujienlaiškiu ir LETA 

svetainėje. 

9. Šis Aprašas, vadovaujantis Įstatuose įtvirtintomis nuostatomis, reglamentuoja:  

9.1. Tinklų Pirmininkų rinkimus Tinklų susirinkimuose (ne vėliau kaip 20 dienų iki 

Valdybos skelbiamo visuotinio narių susirinkimo);  

9.2. Prezidento, sekretoriaus ir Tinklų pasiūlytų pirmininkų rinkimus (per pirmuosius 

tris einamųjų metų mėnesius. Rinkimų data gali sutapti su metų veiklos ir finansinės ataskaitų 

pristatymo ir tvirtinimo visuotiniame narių susirinkime data); 

9.3. Viceprezidentų ir iždininko rinkimus bei tvirtinimą (ne vėliau kaip per 14 dienų nuo 

visuotinio narių susirinkimo). 

10. Už susirinkimų, kurių metu renkami Tinklų komitetai, organizavimą Tinkluose atsako 

einamuoju laiku pareigas einantis Tinklo Pirmininkas.  

 

IV SKYRIUS 

TINKLŲ PIRMININKŲ RINKIMAS Į VALDYBĄ 

 

11. Tinklų pirmininkų rinkimai vyksta kiekvieno tinklo viduje atskirai. 

12. Kiekvienas Tinklas, vadovaudamasis šio Aprašo 9.1 papunkčiu, organizuoja savo 

susirinkimą, skirtą tinklo komiteto rinkimui.  

13. Susirinkimo metu einamuoju metu pareigas einantis Tinklo komitetas pateikia ataskaitą 

(pasirinktinai žodžiu arba raštu) apie atiliktus darbus kadencijos metu. 

14. Susirinkimo metu kandidatai į komiteto pirmininkus pristato savo viziją apie tinklo 

darbą, prioritetinius darbus ir tikslus. 

15. Susirinkimo metu Tinklo nariai išrenka naują Tinklo komitetą ir pirmininką, kuris tampa 

tinklą atstovaujančiu kandidatu į valdybos narius. 

16. Rinkimų ir balsavimo tvarką, neprieštaraujančią Įstatams ir Aprašui, Tinklų viduje 

apsibrėžia patys Tinklai.  

V SKYRIUS 

PREZIDENTO IR SEKRETORIAUS Į VALDYBOS NARIUS RINKIMAS  

 

17. Kandidatus į Valdybos prezidento ir sekretoriaus vietą gali siūlyti ne mažesnės kaip 15 

LETA narių grupės (tarp jų ir Tinklai bei Valdyba), savo siūlymą pagrindžiančios kandidatūrą 

siūlančios grupės narių parašais ir / arba susirinkimo protokolo išrašu. 



18. Savo kandidatūrą iki nustatyto termino taip pat gali iškelti ir bet kuris LETA narys, 

surinkęs ne mažiau kaip 15 jį remiančių LETA narių parašų. 

19. Jei į prezidento ir / ar sekretoriaus vietą išrenkamas asmuo, einantis Tinklo Pirmininko 

pareigas, Tinklas, kurio pirmininkas išrinktas eiti prezidento ar sekretoriaus pareigas, per septynias 

dienas įsipareigoja išrinkti naują Pirmininką. Po naujo Pirmininko išrinkimo jo kandidatūra tūri būti 

teikiama ir svarstoma patvirtinimui į Valdybą visuotiniu LETA narių balsavimų pagal Įstatuose ir 

Apraše nustatytus reikalavimus. 

20. Kiekvienas kandidatas, kurio kandidatūra siūloma į prezidento ir sekretoriaus pareigas, 

einamuoju metu pareigas einančiam LETA prezidentui turi pateikti savo raštišką sutikimą 

kandidatuoti į prezidento / sekretoriaus poziciją.  

21. Kandidatai į Valdybos prezidento ir sekretoriaus pozicijas gali atsiimti savo 

kandidatūras, raštu apie tai informavę Valdybą, likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki numatytos 

rinkimų dienos. 

 

VI SKYRIUS 

TINKLŲ PIRMININKŲ, PREZIDENTO IR SEKRETORIAUS Į VALDYBOS NARIUS 

RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS, BALSAVIMO PROCEDŪRA  

 

22. Valdyba pakartotinai informuoja LETA bendruomenę internetiniame tinklalapyje bei 

naujienlaiškiu, siunčiamu į elektroninį paštą, apie numatomo visuotinio rinkiminio narių susirinkimo  

laiką, vietą ir darbotvarkę ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatytos susirinkimo 

dienos. 

23. Valdybos rinkimai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2 / 3 visų LETA 

narių.  

24. Valdybos rinkimų balsų skaičiavimo komisiją sudaro 5 asmenys iš einamosios 

Valdybos. 

25. Valdybos narių rinkimai ir tvirtinimas vyksta visuotinio narių susirinkimo metu atviru 

balsavimu, remiantis Įstatuose nustatytais reikalavimais. 

26. Balsavimas už Tinklų Pirmininkų išrinkimo Valdybos nariais vyksta pritariant arba 

atmetant Tinklų teikiamas Pirmininkų kandidatūras į Valdybą. 

27. Balsavimas už kandidatus į prezidento ir sekretoriaus pozicijas vyksta atiduodant vieną 

balsą „UŽ“ už norimą kandidatą. 

28. Einamuoju laiku pareigas einantis Prezidentas skelbia galutinius balsavimo rezultatus: 

Valdybos nariais išrinktus prezidentą, Tinklų pirmininkus ir sekretorių.  

 

VII SKYRIUS 



VICEPREZIDENTŲ IR IŽDININKO Į VALDYBOS NARIUS RINKIMAS  

 

29. Viceprezidentai ir iždininkas renkami pirmojo naujai išrinktos Valdybos susirinkimo 

metu, kuris privalo būti suorganizuotas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo visuotinio narių susirinkimo, 

kurio metu išrinkti prezidentas, sekretorius ir Tinklų pirmininkai.  

30. Viceprezidentai ir iždininkas renkami iš į Valdybą išrinktų Tinklų pirmininkų. 

31. Kiekvienas į viceprezidento ar iždininko postą siūlomas kandidatas turi duoti žodinį 

sutikimą, kuris fiksuojamas susirinkimo protokole. 

32. Viceprezidentų ir iždininko kandidatūras turi patvirtinti ne mažiau kaip 2 / 3 valdybos 

narių balsų dauguma Valdybos susirinkimo metu. 

 

VIII SKYRIUS 

VALDYBOS SUDĖTIES PASKELBIMAS 

 

33. Informacija apie Valdybos sudėtį išsiunčiama LETA nariams naujienlaiškiu kitą dieną 

po viceprezidentų ir iždininko rinkimų Valdybos susirinkime. Taip pat informacija apie Valdybos 

sudėtį talpinama LETA internetinėje svetainėje. 

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

34. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar pripažintas netekęs galios Valdybos 

nutarimu.  

 


