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Aplinkos ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
nekilnojamojo turto perdavimo asociacijai „Dirvonė“ pagal panaudos sutartį“ projektą (toliau –
Nutarimo projektas).
Nutarimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu
ir Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1890
„Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. 305 redakcija).
2018 m. lapkričio 14 d. į Žemaitijos nacionalinio parko direkciją kreipėsi asociacija
„Dirvonė“ prašydama perduoti jai panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti
valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos
patikėjimo teises valdomą gyvenamąjį namą Plungės r. sav., Plokščių k., Mažųjų Vartų g. 3
(unikalus numeris – 1097-4400-0496-6930, bendras plotas – 50,58 kv. m, plane pažymėtas 2A/p).
Asociacija „Dirvonė“ yra pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą veikianti
organizacija. Asociacijos pagrindiniai tikslai yra:
1. Kūrybinių dirbtuvių, plenerų organizavimas įtraukiant ir vietinės bendruomenės narius.
2. Pagalbos, sietinos su užimtumo arba socialinės integracijos per vaikų ir suaugusiųjų
neformalųjį švietimą ir kultūrinę veiklą, teikimas.
3. Žinių sklaida, edukacija, socialinės partnerystės skatinimas.
4. Etninės kultūros puoselėjimas, meno kūrėjų ir kultūros darbuotojų poreikių per kultūros
ir meno plėtros, kultūrinės edukacijos ar kultūros paveldo apsaugos veiklą tenkinimas.
5. Veikla tenkinant vietinės bendruomenės viešuosius poreikius.
Nutarimo projektu siūloma minėtą pastatą perduoti asociacijai „Dirvonė“ pagal panaudos
sutartį 10 metų laikotarpiui įstatuose nurodytai veiklai (išskyrus ūkinę komercinę veiklą) vykdyti.
Pagrindinė numatoma veikla planuojamame perduoti panaudos sutarties pagrindais
nekilnojamojo turto objekte yra parodų ir menininkų plenerų organizavimas, meninių vaikų ir
suaugusiųjų stovyklų organizavimas, paskaitų, seminarų edukacinės veiklos ir kūrybinių dirbtuvių
organizavimas. Planuojama veikla atitinka asociacijos steigimo tikslus, Lietuvos Respublikos
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
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kultūros paveldo apsaugos veiklą.
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija minėto turto laikinai nenaudoja valstybės
funkcijoms vykdyti. Gavus finansavimą, planuojama vystyti ekologinio ugdymo centro kūrimo
koncepciją. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija kol kas neturi lėšų minėtai veiklai vykdyti,
todėl reikėtų turtą laikinai perduoti neatlygintinai naudoti asociacijai „Dirvonė“.
Priėmus Nutarimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma. Perdavus turtą panaudos
sutarties pagrindais asociacijai „Dirvonė“, bus skatinama meno kūrėjų veikla, sudarytos galimybės
ir kūrybinės erdvės meno plenerams, meno idėjų tarpusavio sklaidai, vaikų meniniam ugdymui
regione.
Nutarimo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai ir Europos
Sąjungos teisės aktams.
Nutarimo projektas yra individualaus pobūdžio teisės aktas, todėl numatomo teisinio
reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama.
Nutarimo projekto įgyvendinimui papildomų biudžeto lėšų nereikės.
Nutarimo projektas suderintas su Finansų ministerija, į 2019-12-17 išvadoje (rašto Nr.
((27.18E-02)-5K-1918638)-6K-1906612) pateiktas pastabas atsižvelgta, Nutarimo projektas
pakartotinai suderintas su Konkurencijos taryba užpildant klausimyną ir atliekant panaudos subjetų
poveikio konkurencijai ir atitikties pagalbos reikalavimams įvertinimo procedūrą. Nutarimo
projektas per Valstybės turto informacinės paieškos sistemą suderintas su Valstybine saugomų
teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir VĮ Turto banku.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje.
Nutarimo projektą parengė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos
ministerijos
(direktorius
–
Albertas
Stanislovaitis,
tel.
272
3284,
el.
p.
albertas.stanislovaitis@vstt.lt) Teisės ir personalo skyriaus (vedėja – Žydrė Stirbienė, tel. 85272
5835, el. p. zydre.stirbiene@vstt.lt) vyriausioji specialistė Diana Urbonė (tel. 8 659 64293, el. p.
diana.urbone@vstt.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Asociacijos „Dirvonė“ prašymo (2020-02-12) kopija, 2 lapai.
3. Asociacijos „Dirvonė“ įstatų kopija, 2 lapai.
4. VĮ Registrų centro pažyma, 1 lapas.
5. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 4 lapai.
6. Pastato planas, 2 lapai.
7. Konkurencijos tarybos rašto kopija, 2 lapai.
8. Klausimynas, 2 lapai.
9. Konkurencijos tarybos rašto (pateikto po klausimyno) kopija, 1 lapas.
10. VTIPS pažyma, 1 lapas.
11. Finansų ministerijos 2019-12-17 išvada, 2 lapai.
Aplinkos ministras

D. Urbonė, 8 659 64293, el. p. diana.urbone@vstt.lt

Kęstutis Mažeika

