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Projektą rengti paskatinusios priežastys. Šiuo Lietuvos kaimo tinklo (toliau – Tinklas)
2016–2020 metų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) keitimu pakeičiamos
pagrindinės nuostatos, atsižvelgiant į Lietuvos kaimo tinklo dabartinę veiklą, efektyviausias ir
populiariausias priemones bei atsiradusią galimybę Tinklo nariams įgyvendinti komunikacijos
projektus, skirtus elektroninėms komunikacijos priemonėms. Taip pat ištaisytos stiliaus ir
redakcinės klaidos. Tinklo narių veikimo lygmenys paliekami du, vietoj buvusių trijų – subjektai,
veikiantys regiono lygmeniu, ir subjektai, veikiantys vietos lygmeniu, laikomi toje pačioje grupėje
dėl dviejų priežasčių: 1) jų veikimo galimybės Tinkle yra identiškos, 2) Tinklo nariams dažnai
kildavo praktinių problemų identifikuojant savo organizacijos priklausomumą regiono ar vietos
lygmeniui, nes abi šios sąvokos neturi aiškiai apibrėžtų kriterijų (dažniausiai kyla abejonių kai
organizacija veikia savivaldybės teritorijos lygmeniu). Taip pat patikslinama darbo grupių sukūrimo
tvarka ir jų skirstymas (anksčiau skirstoma į formalias ir neformalias, o pakeitimo projekte yra
nurodytas skirstymas į nuolatines ir laikinąsias. Atsižvelgiant į poreikį aiškiau aprašyti Tinklo
veiklos vertinimo procesą, pritaikyti jį būsimų vertinimų atlikimui, buvo aiškiau suskirstytos Tinklo
veiklų vertinimo rūšys ir procesų inicijavimas.
Projekto uždaviniai. Veiksmų programos struktūrą ir jos nuostatas adaptuoti atsižvelgiant į
Tinklo esamą veiklą. Taip pat reglamentuoti galimybę Tinklo nariams įgyvendinti elektroninių
komunikacijos priemonių projektus.
Kadangi šis projektas susijęs su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
suinteresuotaisiais subjektais (pareiškėjais, socialiniais partneriais, plačiąja visuomene ir kt.), jis 15
darbo dienų bus skelbiamas Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje.
PRIDEDAMA:
1. Įsakymo pakeitimo projektas:
1.1. VP įsakymas.docx.
1.2. VP įsakymo lyginamasis.docx.
1.3. VP.docx.
1.4. 1 priedas.docx.
1.5. 2 priedas.docx.
1.6. 3 priedas.docx.
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1.7. 4 priedas.xlsx.
2. Antikorupcinio vertinimo pažyma.
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