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LIETUVOS EDUKACINIŲ TYRIMŲ ASOCIACIJOS TINKLŲ STEIGIMO, TVIRTINIMO 

IR REORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos tinklų steigimo, tvirtinimo ir reorganizavimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (toliau – LETA) 

tinklų (toliau – Tinklai) tinklų steigimo, tvirtinimo ir reorganizavimo taisykles. 

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

Įstatai) ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narių rinkimų tvarkos aprašu (toliau – 

Valdybos narių rinkimų tvarkos aprašas). 

3. Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos tinklų steigimas, tvirtinimas ir reorganizavimas 

grindžiamas ir vykdomas vadovaujantis sąžiningumo, nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, 

viešumo, skaidrumo ir demokratijos principais.   

 

II SKYRIUS 

TINKLŲ FUNKCIJOS IR SUDĖTIS 

 

4. LETA akademinis darbas, o ypač kasmetinė LETA konferencija, yra organizuojamas 

Tinkluose, kurie  yra orientuoti į konkrečią discipliną arba į tam tikras edukacinių tyrimų temas. 

5. Kiekvienas tinklas susideda iš LETA narių, kurie registruojantis metinei LETA narystei 

laisvai pasirenka ne daugiau kaip tris Tinklus, kurių veikloje nori dalyvauti. 

6. Vieną kartą per du metus Tinklo nariai renka Tinklo komitetą ir pirmininką.  

7. Pagrindinės Tinklo komiteto atsakomybės: 

7.1. Tinklo veiklos skatinimas, organizavimas ir koordinavimas; 

7.2. Ryšių tarp Tinklo narių ir LETA Valdybos palaikymas bei atstovavimas; 

7.3.  LETA metinės konferencijos programos kūrimas, organizuojant ir planuojant 

Tinklo sekcijos tvarkaraštį;  

7.4. Tinklo veiklos ataskaitos rengimas ir pateikimas LETA Valdybai iki visuotinio  

LETA narių susirinkimo); 

8. Kiekvienam Tinklui LETA Valdyboje atstovauja Tinklo komiteto pirmininkas. 

 



III SKYRIUS 

NAUJO TINKLO STEIGIMO TVARKA 

 

9. Paraišką steigti naują Tinklą gali teikti visi LETA nariai, priklausantys įvairioms 

aukštojo mokslo institucijoms ir susibūrę į ne mažesnę kaip 10 narių iniciatyvinę grupę.  

10. Siūlomo naujai steigti Tinklo atstovai  savo paraišką teikia LETA Valdybai ir LETA 

Prezidentui. Teikiant paraišką būtina pateikti siūlomo naujai steigti Tinklo steigiančiųjų sąrašą 

(vardai, pavardės, kontaktiniai duomenys (nurodant pagrindinį steigėją)) ir siūlomo naujai steigti 

Tinklo kūrimo pagrindimą, nurodant: 

10.1.  Tinklo pavadinimą. 

10.2. Trumpą naujo Tinklo poreikio pagrindimą.   

10.3. Tinklo veiklos programą ateinantiems metams. 

11. Gavus Aprašo III skyriaus 10 punkte nurodomą informaciją, ne vėliau kaip per mėnesį 

LETA Valdybos posėdyje svarstoma siūlomo naujai steigti Tinklo paraiška, kurią pristato siūlomo 

naujai steigti Tinklo atstovas. 

12. LETA Valdyba, svarstydama naujo Tinklo steigimo paraišką, sprendimą priima 

atsižvelgdama į išreikštą bei argumentuotą poreikį. 

13. LETA Valdybai pritarus siūlomo Tinklo steigimui, jis skelbiamas galiojančiu ir gali 

pradėti savo veiklą. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo LETA Valdybos sprendimo, jis 

paviešinamas LETA tinklalapyje. 

14. Ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo LETA Valdybos posėdžio, kurio metu patvirtinta 

naujai steigiamo Tinklo paraiška, pagrindinis steigėjas įpareigojamas sušaukti Tinklo narių 

susirinkimą, kurio metu renkami ir tvirtinami Tinklo komitetas ir pirmininkas. 

15. Naujai įsteigto Tinklo komiteto pirmininko rinkimus LETA Valdybos nario vietai 

užimti skelbia LETA Valdyba pagal galiojantį Valdybos narių rinkimų tvarkos aprašą. 

 

IV SKYRIUS 

ESAMŲ TINKLŲ NAIKINIMAS, REORGANIZAVIMAS IR PAVADINIMŲ KEITIMAS 

 

16. Esant objektyvioms priežastims Tinklo narių sprendimu ir Tinklo komiteto bei 

pirmininko teikimu jis gali būti naikinamas, reorganizuojamas arba keičiamas jo pavadinimas. 

Naikinamo, reorganizuojamo ar pavadinimą keičiančio Tinklo komiteto pirmininkas LETA Valdybos 

posėdžio metu į jo narius kreipiasi su prašymu naikinti, reorganizuoti Tinklą arba keisti jo 

pavadinimą, argumentuodamas šių pakeitimų poreikį. LETA Valdyba svarsto pateiktą prašymą, 

balsuoja ir priima sprendimą. 



17. LETA Valdybos iniciatyva taip pat gali būti siūlomas ir inicijuojamas Tinklo  

naikinimas, reorganizavimas arba jo pavadinimo keitimas. Tokiu atveju, LETA Valdybos posėdžio 

metu, dalyvaujant naikinamo, reorganizuojamos arba pavadinimą keisti siūlomo Tinklo komiteto 

pirmininkui svarstomos objektyvios priežastys Tinklą naikinti, reorganizuoti ar keisti jo pavadinimą. 

18. LETA Valdybos posėdyje, kurio metu svarstomi Aprašo IV skyriaus 16 ir 17 punktuose 

išdėstyti klausimai, Tinklų, kuriuos tiesiogiai sieja analizuojamas klausimas, atstovų dalyvavimas 

būtinas. 

19. Pritarus Aprašo IV skyriaus 16 ir 17 punktuose išdėstytiems keitimams, šie pakeitimai 

LETA svetainėje paskelbiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo posėdžio, kurio metu patvirtinti 

pakeitimai, dienos. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

nutarimu.  

 


