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DĖL SPRENDIMO DERINIMO
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba išnagrinėjo 2020 m. birželio 17 d. Žemaitijos
nacionalinio parko direkcijos raštą Nr. (1)-S-256-(5.59), kuriuo teikiamas derinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo asociacijai „Dirvonė“
pagal panaudos sutartį“ projektas ir pastabų bei pasiūlymų dėl jo neturi.
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