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Leidimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimas

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau – Tarnyba) pagal fizinių ir juridinių asmenų
pateiktus prašymus (tiesiogiai atvykus į instituciją,
atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) organizuoja leidimo
įsigyti žemės ūkio paskirties žemės (toliau – Leidimas)
išdavimą.
Teisės aktai, reguliuojantys
1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės
administracinės paslaugos teikimą įsigijimo įstatymas (toliau – Įstatymas).
2. Leidimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimo
tvarkos aprašas, patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m.
birželio 17 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-244 „Dėl Leidimo
įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).
Informacija ir dokumentai,
Asmuo, pageidaujantis įsigyti žemės ūkio paskirties
kuriuos asmuo, pageidaujantis
žemės, turi pateikti Tarnybos teritoriniam padaliniui
įsigyti žemės ūkio paskirties
pagal žemės sklypo buvimo vietą:
žemės, turi pateikti Tarnybos
1. Prašymą išduoti Leidimą.
teritoriniam padaliniui
Sutuoktiniai, žemės ūkio paskirties žemę įsigyjantys
bendrosios jungtinės nuosavybės teise, teikia vieną
prašymą išduoti Leidimą.
Prašyme turi būti nurodyta:
1.1. prašymą pateikusio fizinio asmens vardas, pavardė,
asmens kodas, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys;
juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos (toliau –
juridinis asmuo) teisinė forma, pavadinimas, kodas ir
buveinė, kontaktiniai duomenys;

2
1.2. ar fizinis asmuo pagal Lietuvos Respublikos
ūkininko ūkio įstatymą yra įregistravęs ūkininko ūkį.
Jeigu prašymą išduoti Leidimą pateikia sutuoktiniai,
prašyme išduoti Leidimą turi būti nurodyta, kuris iš
sutuoktinių Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo
nustatyta tvarka yra įregistravęs ūkininko ūkį ir ar
ūkininko ūkis bei deklaruojamos žemės ūkio naudmenos
ir pasėliai yra bendroji jungtinė nuosavybė;
1.3. deklaruojamo tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio
naudmenų ir pasėlių plotus gauti žemės sklypo (bent
vieno) kadastro arba unikalus numeris.
2. Fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
3. Žemės ūkio išsimokslinimo diplomo įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą kopiją (jeigu prašymą išduoti
Leidimą teikia fizinis asmuo).
4. Paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio
naudmenų ir pasėlių plotus gauti, patvirtinančių, kad
asmens prašyme nurodytame žemės sklype pasėliai
deklaruoti ne mažiau kaip 3 metus per paskutinius 10
metų, kopijas.
5. Dokumento, kurio pagrindu asmuo naudojasi jo
prašyme nurodytu žemės sklypu (žemės sklypo nuomos,
panaudos ar kitais žemės sklypo naudojimo teisę
suteikiančiais pagrindais sudarytos sutartys), įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintas kopijas, išskyrus tuos
atvejus, kai nurodytas žemės sklypas nuosavybės teise
priklauso prašymą pateikusiam asmeniui.
6. Juridinio asmens balansą ir pažymą, sudarytą pagal
Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš
žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodiką, patvirtintą
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m.
vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio
veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio
veiklos,
įvertinimo
metodikos
patvirtinimo“,
patvirtinančius, kad juridinio asmens pajamos iš žemės
ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gautų
pajamų ne mažiau kaip 3 metus per paskutinius 10 metų
(jeigu prašymą išduoti Leidimą teikia juridinis asmuo).
7. Parengtą ir įvertintą paraišką dėl juridinio asmens
ekonominio gyvybingumo nustatymo ir perspektyvų
įvertinimo pagal Juridinių asmenų, turinčių teisę į
valstybės paramą įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę,
ekonominio gyvybingumo nustatymo ir perspektyvų
įvertinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2006 m. lapkričio 15 d. įsakymu
Nr. 3D-453 „Dėl Juridinių asmenų, turinčių teisę į
valstybės paramą įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę,
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ekonominio gyvybingumo nustatymo ir perspektyvų
įvertinimo taisyklių patvirtinimo“.
8. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo arba jį
atitinkančio dokumento kopiją (jeigu prašymą išduoti
Leidimą teikia užsienio juridinis asmuo, kuris Lietuvos
Respublikoje nėra įsteigęs atstovybės ar filialo).
7. Papildoma
informacija Leidimui išduoti reikalinga papildoma informacija,
(dokumentai), kurią gali gauti esanti:
Tarnyba iš
kitų valstybės 1. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, apie
institucijų
Lietuvos Respublikos juridinio asmens įregistravimą,
arba Juridinių asmenų registro duomenis, patvirtinančius
užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos
Lietuvoje įsteigtos atstovybės ar filialo įregistravimą, ir
informacija apie atstovybę ar filialą įsteigusį asmenį
(jeigu prašymą išduoti Leidimą teikia juridinis asmuo);
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre,
apie asmens prašyme nurodyto žemės sklypo duomenis,
susijusius su teisėtu žemės sklypo naudojimu.
3. Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registre, apie
įregistruotą ūkininko ūkį.
8. Administracinės paslaugos
Tarnybos teritorinio padalinio pagal pageidaujamo pirkti
teikėjas
žemės ūkio paskirties žemės sklypo buvimo vietą
darbuotojai.
Atsakingų darbuotojų vardai, pavardės, telefonų
numeriai ir elektroninio pašto adresai paskelbti Tarnybos
interneto svetainėje www.nzt.lt.
9. Administracinės paslaugos
Tarnybos teritorinio padalinio pagal pageidaujamo pirkti
vadovas
žemės ūkio paskirties žemės sklypo buvimo vietą
vadovas.
Tarnybos teritorinių padalinių vadovų vardai, pavardės,
telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai paskelbti
Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
10. Administracinės paslaugos
Leidimas išduodamas arba pateikiamas motyvuotas
suteikimo trukmė
atsisakymas jį išduoti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų
nuo prašymo jį išduoti gavimo Tarnybos teritoriniame
padalinyje pagal žemės buvimo vietą.
11. Administracinės paslaugos
Už Leidimo išdavimą imama 9 Eur valstybės rinkliava,
suteikimo kaina (jei paslauga
nustatyta Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo,
teikiama atlygintinai)
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.
gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių
valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir
grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.613 papunktyje.
Leidimas išduodamas sumokėjus valstybės rinkliavą.
Duomenys (sąskaitos, į kurią turi būti sumokėta
valstybės rinkliava, numeris, banko pavadinimas ir
kodas, įmokos kodas ir mokėjimo paskirtis) valstybės
rinkliavai sumokėti skelbiami Tarnybos interneto
svetainėje.
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Prašymas pateikiamas pagal Tarnybos nustatytą prašymo
formą (Aprašo 1 priedas) arba laisva forma.
Asmens pateiktas prašymas turi atitikti šio Aprašymo 6
punkte nurodytus reikalavimus.
13. Administracinių paslaugų teikimo 1. Jaunasis ūkininkas iki 40 metų Lietuvos Respublikos
ypatumai
ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka įregistravęs
ūkininko ūkį ir pageidaujantis gauti Leidimą, neprivalo
pateikti Įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų
dokumentų. Šiam asmeniui Leidimas išduodamas
Ūkininkų ūkių registre patikrinus faktą apie įregistruotą
jo ūkininko ūkį ir įvertinus ūkininko amžių Leidimo
išdavimo dieną.
2. Leidimas išduodamas, jeigu asmuo, pageidaujantis
įsigyti žemės ūkio paskirties žemės, atitinka Įstatymo
2 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus ir
įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos
47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio
įstatymo ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo
21 straipsnyje nustatytų reikalavimų.
3. Sutuoktiniams, žemės ūkio paskirties žemę
įsigyjantiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise,
pateikusiems vieną prašymą išduoti Leidimą, rengiamas
vienas Leidimas.
4. Tarnybos teritorinio padalinio išduotas Leidimas
galioja 1 metus, bet ne ilgiau kaip iki pasikeis duomenys,
pagal kuriuos buvo išduotas Leidimas, kai šie pakeitimai
gali turėti įtakos vertinant asmens atitiktį Įstatymo 2
straipsnio reikalavimams.
Suėjus 1 metų terminui nuo Leidimo išdavimo arba
pasikeitus duomenims, pagal kuriuos buvo išduotas
Leidimas, kai šie pakeitimai gali turėti įtakos vertinant
asmens atitiktį Įstatymo 2 straipsnio reikalavimams,
asmuo, pageidaujantis įsigyti žemės ūkio paskirties
žemės, privalo pakartotinai kreiptis į Tarnybos teritorinį
padalinį dėl Leidimo išdavimo.
14. Informacinės ir ryšių
Asmeniui suteikiama galimybė iš Tarnybos interneto
technologijos, naudojamos
svetainės www.nzt.lt atsisiųsti prašymo formą.
teikiant administracinę paslaugą
15. Administracinių paslaugų teikimo Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą,
aprašymų įtraukimas į dokumentų registruojamas ir saugomas byloje 5.29 „Administracinių
apskaitą
paslaugų teikimo aprašymai ir jų registras 1AP“.
12. Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys

L. e. p. Žemės administravimo departamento
Žemės tvarkymo planavimo skyriaus vedėja

Daiva Mikalauskienė

