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Projekto rengėjas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Teikia
Aplinkos ministerija.
Projekto tikslas: Siekiama perduoti patalpas asociacijai „Dirvonė“ kultūrinei veiklai vykdyti.
Dabartinė situacija:
Asociacija „Dirvonė“ kreipėsi į Žemaitijos nacionalinio parko direkciją prašydama perduoti jai
panaudos pagrindais valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Žemaitijos nacionalinio
parko direkcijos patikėjimo teise valdomą 50,58 kv. metro bendro ploto gyvenamąjį namą, esantį
Plungės r. sav., Plokščių k., Mažųjų Vartų g. 3. Asociacija, kurios steigėjai yra keturi menininkai,
numato šiame pastate organizuoti parodas ir menininkų plenerus, vaikų ir suaugusiųjų menines
stovyklas ir kūrybines dirbtuves, rengti paskaitas ir seminarus. Planuojama veikla atitinka asociacijos
steigimo tikslus bei Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo
14 straipsnio 2 dalyje nurodytas veiklos rūšis: teikti pagalbą, sietiną su užimtumo arba socialinės
integracijos per vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir kultūrinę veiklą skatinimu; tenkinti
etninės kultūros, meno kūrėjų ir kultūros darbuotojų poreikius per kultūros ir meno plėtros, kultūrinės
edukacijos ar kultūros paveldo apsaugos veiklą.
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija nurodyto pastato šiuo metu nenaudoja valstybės
funkcijoms vykdyti, todėl siūlo perduoti jį panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir
naudotis asociacijai „Dirvonė“, kuri įsipareigojo pastatą suremontuoti ir tinkamai naudoti, jį
apdrausti, mokėti komunalinius mokesčius ir atsakingai prižiūrėti aplinką.
Projekto esmė:
Siūloma perduoti asociacijai „Dirvonė“ pagal panaudos sutartį 10 metų laikotarpiui valstybei
nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos patikėjimo teise
valdomą 50,58 kv. metro bendro ploto gyvenamąjį namą Plungės r. sav., Plokščių k., Mažųjų Vartų
g. 3, asociacijos „Dirvonė“ įstatuose nurodytai veiklai (išskyrus ūkinę komercinę veiklą) vykdyti.
Derinimas:
Suderinta su Konkurencijos taryba, Finansų ministerija, Valstybine saugomų teritorijų tarnyba
prie Aplinkos ministerijos ir VĮ Turto banku, atsižvelgta į pateiktas pastabas. Pateiktas Poveikio
konkurencijai ir atitikties valstybės pagalbos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis“, nustatyta tvarka užpildytas klausimynas.
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė esminių pastabų neturi (į tikslinamojo pobūdžio
pasiūlymus bus atsižvelgta).
Atitiktis Vyriausybės programai:
Projektas Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada:
Siūlytume projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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